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Geréb Anna: 

FISCH ÚR, A MUTATVÁNYOS MOZIS 

Szomorú dokumentumregény 

 

A valaha volt budapesti mozik nyomába eredve érdekes figurákba botlik az ember. Itt van 

mindjárt Fisch Ferencz, a mutatványos.  

A varieté-történészek körében ismert a neve, de szerepel Magyar Bálint film- és Lajta Andor 

mozitörténetében, valamint Kőháti Zsolt, illetve Kelecsényi László filmtörténeti írásaiban is. 

Lajta 1920-tól 1935-ig követi a családot (az özvegyet és fiát) évkönyveiben, mint a Royal Vio 

és a Vilmos császár mozgó tulajdonosai illetve engedélyesei.  

 

Mégsem tudjuk, ki is volt valójában ez az ember, és mi minden történt vele. 

 

Hála az Arcanumnak és a Hungaricanának, most megismerkedhetünk Fisch Ferencz horrorba 

fordult életével – a 19. századvég szórakoztatóiparának hátterében. És természetesen 

kilyukadunk a mozinál... 

Fisch Ferencz (1845–1908) mesterségére nézve mechanikus, 1880-körül, Bajorországból 

csöppent Budapestre – mutatványosnak. Sátrával hamar helyet foglalt magának a városligeti 

vurstli mutatványos-során. Párt is itt talált magának, a szintén mutatványos Fuchs Erzsébet 

„varieté-primadonna” személyében, akivel 1882-körül kötött házasságot. Ősszel együtt 

szedték sátorfájukat, és vándorolták be az országot műsoraikkal, amely egyre látványosabb 

lett, több tánccal és énekkel. Egy idő után elkezdték magukat színháznak, konkrétan „Varieté 

Műszínháznak” nevezni, és már komplett kis darabokat, meséket produkáltak.  
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Esztergom és Vidéke, 1890-10-26 / 86.szám

1 

 

A „nagyszerű szellemek megjelenése” minden bizonnyal állóképek („diák”) laterna magicás 

kivetítése lehetett tüllfüggönyre.  

 

Fischék pesti törzshelyükön, a Vurstliban merészebb produkcióval rémisztgettek, lett is 

botrány belőle: 

 
1 https://library.hungaricana.hu/hu/view/Esztergom_es_Videke_1890/?pg=351&layout=s 

https://library.hungaricana.hu/hu/view/Esztergom_es_Videke_1890/?pg=351&layout=s
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Pesti Hírlap, 1891. július (13. évfolyam, 178-208. szám) 1891-07-09 / 186. szám, 12-13.o.2 

 

Hamarosan megjött „egy beavatott” megnyugtató válasza: 

 
2 https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/PestiHirlap_1891_07/?pg=141&layout=s 

https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/PestiHirlap_1891_07/?pg=141&layout=s
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Pesti Hírlap, 1891. július (13. évfolyam, 178-208. szám) 1891-07-11 / 188. szám, 12.o.3 

 

Ám úgy látszik, a kételyeket ez nem csillapította le, ezért Fisch úr maga zárta le a vitát: 

 
3 https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/PestiHirlap_1891_07/?pg=175&layout=s&query=v%C3%A1rosligetben 

https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/PestiHirlap_1891_07/?pg=175&layout=s&query=v%C3%A1rosligetben
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Pesti Hírlap, 1891. július (13. évfolyam, 178-208. szám) 1891-07-12 / 189. szám, 11.o.

4 

 

Jól ment Fisch Ferencz mutatványos szekere, és 1892 májusában megnyitotta német nyelven 

játszó Varieté Színházát a mai Vidám Park helyén.5 A kőbódé egész jól nézett ki: 

 
4 https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/PestiHirlap_1891_07/?pg=190&layout=s 
5 Városliget lexikon - minden, amit a Városligetről tudni érdemes lásd: 

http://varosliget.info/index.php/component/glossary/V%C3%A1rosliget-lexikon-1/F/ 

https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/PestiHirlap_1891_07/?pg=190&layout=s
http://varosliget.info/index.php/component/glossary/V%C3%A1rosliget-lexikon-1/F/
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Képeslap6 

 

Ide már vendégművészeket is lehetett hívni.  

 

 
Pesti Hírlap, 1892. június (14. évfolyam, 152-180. szám) 1892-06-12 / 162. szám, 20.

 7 

 

Wiedermanné Dallos Margitról többet egyelőre nem tudunk. A „k. a.” talán királyi akadémiait 

jelent. Az „elektromos demonstráció” megerősíti a gyanút, hogy nagyobb teljesítményű 

csodalámpás vetítővel (vagyis egyedi képek „diavetítésével”) ment a „szellemidézés”. 

 

Egy évvel később „tündéries villanyos világítást” kapott az elegáns bódé. A tulaj büszke is 

volt rá: 

 
6 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Fotótára, 194. számú kép 
7 https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/PestiHirlap_1892_06/?pg=219&layout=s 

https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/PestiHirlap_1892_06/?pg=219&layout=s
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Pesti Hírlap, 1893. április (15. évfolyam, 90-118. szám) 1893-04-23 / 111. szám, 23.o.8 

 

Amikor a reklámban Fisch Ferencz elsőnek titulálja Varieté Színházát a Városligetben – nem 

túloz. Még három évvel később, 1896-ban is csak az ő varietéje állott a szórakozni vágyók 

rendelkezésére a Vurstliban.9 (Egyéb színházféleségek persze már korábban, Feld Zsigmond 

1874-ben létrehozott, német nyelvű Városligeti Színkörétől kezdve megjelentek itt,10 de 

kimondottan énekes-táncos revü-szerű látványosság még nem volt.) 

 

Hogy milyen volt a színvonal? Árulkodjon erről ez a korabeli „kritika”: 

 

 

 
8 https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/PestiHirlap_1893_04/?pg=448&layout=s 
9 Alpár Ágnes: A Városliget színházai. OSZMI, Budaoest, 2001. 66.o. 
10 Alpár Ágnes: A Városliget színházai. OSZMI, Budaoest, 2001. 124-125.o. 

https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/PestiHirlap_1893_04/?pg=448&layout=s
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Budapesti Hírlap, 1893. július (13. évfolyam, 179-209. szám) 1893-07-28 / 206. szám, Melléklet11 

 

Ám a dühös nézők nem elégedtek meg ennyivel. 

 

 

 
Pesti Hírlap, 1893. augusztus (15. évfolyam, 210-240. szám)1893-08-05 / 214. szám, 6-7.o.12 

 

Fisch úr igyekszik minél kevesebb szöveget előadni, leginkább balettre szorítkozik. 

 

 
Pesti Hírlap, 1894. április (16. évfolyam, 91-120. szám) 1894-04-14 / 104. szám, 19.o.13 

 

Vagy az ilyesféle paródiákra, mert mást nem tudok elképzelni: 

 
11 https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/BudapestiHirlap_1893_07/?pg=406&layout=s 
12 https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/PestiHirlap_1893_08/?pg=70&layout=s 
13 https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/PestiHirlap_1894_04/?pg=282&layout=s 

https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/BudapestiHirlap_1893_07/?pg=406&layout=s
https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/PestiHirlap_1893_08/?pg=70&layout=s
https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/PestiHirlap_1894_04/?pg=282&layout=s
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Pesti Hírlap, 1894. április (16. évfolyam, 91-120. szám) 1894-04-22 / 112. szám, 24.o.14 

 

 
Pesti Hírlap Pesti Hírlap, 1894. június (16. évfolyam, 152-181. szám)1894-06-03 / 154. szám, 23.o.15 

 

Az ilyen operett-karikatúrákat szöveg nélkül nehéz elképzelni. És tény, hogy Fisch úr sosem 

tanult meg jól magyarul, ami elég nagy gondot okozott azután, hogy hivatalosan betiltották a 

német nyelvű előadásokat. A tiltó határozat ellen Fisch folyamodványt adott be a hatósághoz, 

amelyre csalódást keltő válasz érkezett: 

 
14 https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/PestiHirlap_1894_04/?pg=451&layout=s 
15 https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/PestiHirlap_1894_06/?pg=58&layout=s 

https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/PestiHirlap_1894_04/?pg=451&layout=s
https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/PestiHirlap_1894_06/?pg=58&layout=s
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Budapest főváros közgyűlési jegyzőkönyvei 1873–1949 Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési 

jegyzőkönyvei 189516 

 

Fisch Ferencz fellebbezett a határozat ellen. Meg is kapta a magáét az újságban: 

 

 

 
Pesti Hírlap, 1895. április (17. évfolyam, 90-118. szám) 1895-04-04 / 93. szám, 5.o.17 

 

A német nyelvű előadásokat betiltó végleges határozatot Fisch úr nem tartotta be, de hát mi 

mást is tehetett volna, ha egyszer nem tudott magyarul, hiába tiltakozott ellene a hazafias 

publikum. 

 

 

 
16 https://library.hungaricana.hu/hu/view/BPSZKJ_1895/?query=%22Fisch%20Ferenc%22&pg=543&layout=s 
17 https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/PestiHirlap_1895_04/?pg=50&layout=s 

https://library.hungaricana.hu/hu/view/BPSZKJ_1895/?query=%22Fisch%20Ferenc%22&pg=543&layout=s
https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/PestiHirlap_1895_04/?pg=50&layout=s
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Pesti Hírlap, 1895. április (17. évfolyam, 90-118. szám) 1895-04-07 / 96. szám, 8.o.18 

 

Ámde Fisch sem hagyta annyiban. Erősebb érdekérvényesítést vetett be, sikerrel: 

 

 
Pesti Napló, 1895. június (46. évfolyam, 149-176. szám) 1895-06-05 / 152. szám, 7.o.19 

 

Több se kellett a „nép hangjának”: 

 
18 https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/PestiHirlap_1895_04/?pg=113&layout=s 
19 https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/PestiNaplo_1895_06/?pg=60&layout=s 

https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/PestiHirlap_1895_04/?pg=113&layout=s
https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/PestiNaplo_1895_06/?pg=60&layout=s
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Pesti Hírlap, 1895. június (17. évfolyam, 149-176. szám) 1895-06-06 / 153. szám, 7.o.20 

 

A cikkben említett, szintén a Vurstliban működő konkurens Vaudville Színház súgóból21 

fotóssá, majd színházigazgatóvá avanzsált Horváth Zsigmond tehát tudta, mi a megoldás, ha 

vissza akarja csábítani a német bohóságokat előnyben részesítő közönséget: ők is átváltanak 

németre: 

 

 
Pesti Hírlap, 1895. június (17. évfolyam, 149-176. szám) 1895-06-08 / 155. szám, 4.o.22 

 

 
20 https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/PestiHirlap_1895_06/?pg=98&layout=s 
21 Alpár Ágnes Városliget színházai, OSZMI 2001. 29.o 
22 https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/PestiHirlap_1895_06/?pg=133&layout=s 

https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/PestiHirlap_1895_06/?pg=98&layout=s
https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/PestiHirlap_1895_06/?pg=133&layout=s
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Ez persze nem megoldás, Fisch úr lesz kénytelen engedni, és egyre több magyar szót hallatni 

színpadáról: 

 

 

 
Pesti Hírlap, 1895. június (17. évfolyam, 149-176. szám)1895-06-09 / 156. szám, 9.o.23 

 

Nem is maradt el a siker azután, hogy társulatát magyar színészekkel, műsorát pedig prózai 

kabaréjelenetekkel bővítette. 

 

 
Pesti Hírlap, 1895. augusztus (17. évfolyam, 208-238. szám) 1895-08-04 / 211. szám, 22.o.24 

 

És már a jövőre is gondol, amikor castingot hirdet: 

 
23 https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/PestiHirlap_1895_06/?query=fisch%20variete&pg=158&layout=s 
24 https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/PestiHirlap_1895_08/?pg=75&layout=s 

https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/PestiHirlap_1895_06/?query=fisch%20variete&pg=158&layout=s
https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/PestiHirlap_1895_08/?pg=75&layout=s
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Budapest, 1896. január (20. évfolyam, 5-30. szám) 1896-01-23 / 22. szám, 7.o.25 

 

Nyilván Fisch kalkulál a millenniumi felhajtással. Ám ebben nem rúg labdába a mozgóképeket 

is vetítő Ős-Budavára árnyékában. A megmaradásért is küzdenie kell. Versengését Horváth 

Zsigmonddal egy harmadik „betolakodó” változtatta együttműködéssé: 1896-ban a 

Városligeti Vurstliba települt a korábban éppen Horváth-tal együtt dolgozó Galló György a 

maga Magyar Műszínkör nevű, fából ácsolt játszóterével. A korábban a Népszínház 

színpadi főgépészeként dolgozó látványtervező a színpadi masinéria minden trükkjét 

bedobva, bravúrosan kivitelezett, az aktualitásokra is reagáló, nívós magyar műsorokkal 

múlta felül a többiek sikerét. Ráadásul az árai is alacsonyabbak voltak, így gyorsan elhódította 

mind Horváth, mind pedig a Fisch-féle varieté közönségét.26 Horváth és Fisch perrel 

igyekeztek elérni, hogy Galló Műszínköre „pusztuljon el a föld színéről”.27 Természetesen 

hiába. 

 

Fisch az új szezont megnyitja ugyan, de már a konkrétumokat nélkülöző hirdetéséből is 

látszik, hogy kevés az invenciója: 

 
25 https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Budapest_1896_01/?pg=206&layout=s 
26 Alpár Ágnes: A Városliget színházai, OSZMI Bp. 2001, 47.o. 
27 Galló György, Memorandum a városligeti Műszínkörről. Bp., 1897. 4–5. in A Városliget színházai in Magyar 

Színháztörténet II. Lásd: http://mek.niif.hu/02000/02065/html/2kotet/34.html#page211 

https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Budapest_1896_01/?pg=206&layout=s
http://mek.niif.hu/02000/02065/html/2kotet/34.html#page211
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Pesti Hírlap, 1896. március (18. évfolyam, 60-90. szám) 1896-03-21 / 80. szám, 19.o.28 

 

De beüt a menykő, amikor híre megy az új foto-elektronikai szenzációnak: 

 

 
Budapesti Hírlap, 1896. május (16. évfolyam, 120-149. szám) 1896-05-03 / 122. szám, 16.o.29 

 

Ez aztán a mutatványok mutatványa: „életírás”! Csak nem William Paul angol feltaláló 1896-

ben bemutatott, világsikert aratott mozgókép-lejátszó masinájáról van szó, mert annak volt ez 

a neve: Animatograph.30 Fisch urat azonban ez már nem lelkesítette, jóllehet, korábban maga 

is bevetett ennek előzményének tekinthető technikát, a villanyos laterna magicát. Kedvét 

szegte Matild, 17 éves kislánya halála is.31 Inkább régimódi színpadi trükkjeivel és statikus 

tablókkal bűvészkedett tovább – igaz, már magyarul: 

 
28 https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/PestiHirlap_1896_03/?pg=444&layout=s 
29 
https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/BudapestiHirlap_1896_05/?query=Variet%C3%A9%20N%C3%A9pliget&p
g=55&layout=s 
30 Enciklopédia Britannica in https://www.britannica.com/technology/animatograph 
31 Elhaltak névsora in Pesti Hírlap, 1896. június (18. évfolyam, 150-178. szám)1896-06-27 / 176. szám, 17.o. 

Lásd: https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/PestiHirlap_1896_06/?query=fisch%20variete&pg=546&layout=s 

https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/PestiHirlap_1896_03/?pg=444&layout=s
https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/BudapestiHirlap_1896_05/?query=Variet%C3%A9%20N%C3%A9pliget&pg=55&layout=s
https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/BudapestiHirlap_1896_05/?query=Variet%C3%A9%20N%C3%A9pliget&pg=55&layout=s
https://www.britannica.com/technology/animatograph
https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/PestiHirlap_1896_06/?query=fisch%20variete&pg=546&layout=s
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Pesti Hírlap, 1896. július (18. évfolyam, 179-209. szám)1896-07-19 / 197. szám, 23.o.32 

 

Nyilván pénze sem volt az új felszerelés beszerzésére, mert a régiektől is meg kellett válnia, 

legalábbis azoktól, amiket nélkülözni tudott: 

 

 
Magyarország, 1897. január (4. évfolyam, 1-31. szám) 1897-01-12 / 12. szám, 14.o.33 

 

Augusztusra láthatóan feléledt a cég. Kölcsönprodukciók a Budapesti Elite Orpheum 

Társulattól: 

 

 
Pesti Hírlap, 1897. augusztus (19. évfolyam, 211-241. szám)1897-08-28 / 238. szám, 20.o.34 
 

Még jótékonykodásra is futotta. És ebben összejött a három korábbi versenytárs, Galló (és 

Szalkó) Magyar Műszínköre, Horváth Zsigmond Vaudville-Színháza és Fisch Varietéje. 

 
32 https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/PestiHirlap_1896_07/?pg=366&layout=s 
33 https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Magyarorszag_1897_01/?pg=183&layout=s 
34 https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/PestiHirlap_1897_08/?pg=519&layout=s 

https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/PestiHirlap_1896_07/?pg=366&layout=s
https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Magyarorszag_1897_01/?pg=183&layout=s
https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/PestiHirlap_1897_08/?pg=519&layout=s
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Budapesti Hírlap, 1898. augusztus (18. évfolyam, 211-240. szám) 1898-08-13 / 223. szám, 13.o.35 

 

Fisch úr azonban egy újabb bajba futott bele – szerzői jogot sértett: 

 

 

 
35 https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/BudapestiHirlap_1898_08/?pg=164&layout=s 

https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/BudapestiHirlap_1898_08/?pg=164&layout=s
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Pécsi Napló, 1898. november (7. évfolyam, 251-275. szám) 1898-11-11 / 259. szám, 7.o.36 

 

Nem tudjuk, mi lett az ügy vége, mindenesetre a Fisch-varieté újraindult. A zsákbamacska-

műsort a bohózatokat is író komikus színész rendezte: 

 

 
Budapesti Hírlap, 1899. március (19. évfolyam, 60-90. szám) 1899-03-18 / 77. szám, 14.o.37 

 

Ez bejött, mintha némileg professzionálódott volna a vállalkozás, legalábbis a színlap szerint: 

 

 
Pesti Hírlap, 1900. május (22. évfolyam, 119-148. szám) 1900-05-12 / 129. szám, 20.o.38 

 

Biztos ami biztos, azért jól jönnek a klasszikus cirkuszi attrakciók is, ügyes tálalásban: 

 
36 https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/PecsiNaplo_1898_11/?pg=88&layout=s 
37 https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/BudapestiHirlap_1899_03/?query=fisch%20variete&pg=357&layout=s 
38 https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/PestiHirlap_1900_05/?query=fisch%20variete&pg=259&layout=s 

https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/PecsiNaplo_1898_11/?pg=88&layout=s
https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/BudapestiHirlap_1899_03/?query=fisch%20variete&pg=357&layout=s
https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/PestiHirlap_1900_05/?query=fisch%20variete&pg=259&layout=s
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Budapesti Napló, 1900. május (5. évfolyam, 119-148. szám) 1900-05-22 / 139. szám, 7.o.39 

 

Optimistán indul a következő évad, bár mintha kissé komorra sikerült volna az ismét 

konkrétumokat nem tartalmazó reklám. 

 

 
Budapesti Hírlap, 1901. március (21. évfolyam, 60-89. szám) 1901-03-31 / 89. szám, 19.o.40 

 

Itt meg is szakad a Fisch-varieté krónikája, s csak két év múlva folytatódik újból, mégpedig 

Fischné asszony saját „mozgószínháza”, az előkelő nevű The Royal Vio biográf 

megnyitásával,41 amelyre 1903. július 5-én került sor az Állatkerti út 10. alatt, „az Artézi 

Fürdővel szemben”.42 1921-ig működött nyáron minden nap, télen hétvégeken.43 1000 néző 

foglalhatott benne helyet, ami akkor rekordnak számított.44  

 
39 https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/BudapestiNaplo_1900_05/?pg=342&layout=s 
40 https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/BudapestiHirlap_1901_03/?pg=647&layout=s 
41 http://www.epa.uz.ua/02900/02991/00005/pdf/EPA02991_fotomuveszet_2016_4_102-111.pdf 
42 Lajta 1920-21-es évkönyvek 
43 Lajta Andor Budapesti filmszínházak története 1896-1959 in BUDAPESTIMOZIK  (Fehérvári Zoltán), 

275.o.) 
44 Mozi-almanach, 1914. Szerk.: Lenkei Zsigmond–Vári Rezső. Bp., 1914. Mozivilág kiadóhivatala, 236.o. 

https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/BudapestiNaplo_1900_05/?pg=342&layout=s
https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/BudapestiHirlap_1901_03/?pg=647&layout=s
http://www.epa.uz.ua/02900/02991/00005/pdf/EPA02991_fotomuveszet_2016_4_102-111.pdf
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A The Royal Vio mozi, 1919 ősze. Nok Gyula felvétele45 

 

Az állandó mozi megnyitásának örömét újabb családi tragédia komorította el: Matild után 

Fischék elvesztették Annuskát is: 

 

 
Független Magyarország, 1903. augusztus (2. évfolyam, 493-522. szám) 1903-08-24 / 515. szám, 5.o.46 

 

Fisch Ferencz tempót vesztett. Nem tudta elengedni az ő kis varieté-színházát, s pénzt, 

energiát nem kímélve újjászervezte. Vidékről szerződtetett rendezőt és színészeket, amivel 

veszített varieté jellegéből, és közönséges, olcsó színházhoz vált hasonlóvá, népszínművek és 

egyfelvonásos zenés mókák repertoárral.  

 
45 Fotóművészet 2016.4.sz. 59 évf. Demeter Zsuzsa Pillanatképek a Vidámpark múltjából 
46 https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/FuggetlenMagyarorszag_1903_08/?pg=372&layout=s 

https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/FuggetlenMagyarorszag_1903_08/?pg=372&layout=s
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Pesti Hírlap, 1904. február (26. évfolyam, 47-60. szám) 1904-02-19 / 50. szám, 6.o.47 

 
Független Magyarország, 1904. február (3. évfolyam, 674-702. szám) 1904-02-20 / 693. szám, 10.o.48 

 

A „minden frivolitást” kizáró műsor, gyerekeknek: 

 
47 https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/PestiHirlap_1904_02-2/?query=fisch%20variete&pg=93&layout=s 
48 https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/FuggetlenMagyarorszag_1904_02/?pg=299&layout=s&query=Fisch 

https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/PestiHirlap_1904_02-2/?query=fisch%20variete&pg=93&layout=s
https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/FuggetlenMagyarorszag_1904_02/?pg=299&layout=s&query=Fisch
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Független Magyarország, 1904. március (3. évfolyam, 703-733. szám) 1904-03-12 / 714. szám, 20.o.49 

 

A kezdeti Fisch-varietéből másodrangú, provinciális pesti színház lett, de mozi-újdonsággá is 

válhatott volna. (A mozik most kezdenek burjánzani Budapesten, elfér akármennyi.) És ekkor, 

Ferencz végre beenged varieté-színházába „élő fényképeket” is. Mintha saját maga után 

kullogna. 

 

 
Pesti Hírlap, 1904. május (26. évfolyam, 121-150. szám) 1904-05-07 / 127. szám, 20.o.50 

 

Vagy magával versenyezne: hatásosabbnak kell lenni a családi biográfnál, ezért bizarrabbnál 

bizarrabb műsorokkal „licitál”: háborús operett és horror következik: 

 

 
49 https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/FuggetlenMagyarorszag_1904_03/?pg=219&layout=s 
50 https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/PestiHirlap_1904_05/?pg=197&layout=s 

https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/FuggetlenMagyarorszag_1904_03/?pg=219&layout=s
https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/PestiHirlap_1904_05/?pg=197&layout=s


23 
 

 
Pesti Hírlap, 1904. június (26. évfolyam, 151-180. szám) 1904-06-18 / 168. szám, 19.o.51 

 

 
Független Magyarország, 1904. július (3. évfolyam, 823-853. szám)1904-07-26 / 848. szám, 12.o.52 

 

Vagy olcsó show-műsor: 

 
51 https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/PestiHirlap_1904_06/?query=fisch%20variete&pg=482&layout=s 
52 https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/FuggetlenMagyarorszag_1904_07/?pg=457&layout=s 

https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/PestiHirlap_1904_06/?query=fisch%20variete&pg=482&layout=s
https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/FuggetlenMagyarorszag_1904_07/?pg=457&layout=s
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Független Magyarország, 1904. augusztus (3. évfolyam, 854-882. szám)1904-08-13 / 866. szám, 15.o.53 

 

Nem lehetett már sikere, és hosszú ideig nem is hallani róla semmit. Aztán meg csak rosszat. 

Annyi jó van benne azért, hogy kiderül: beadta a derekát, és végleg elkötelezte magát ő is a 

mozgófénykép mellett, sőt, már két vetítőhelye is van. A váltás azonban mentális romlással 

járt nála: alkoholba ölte fájdalmát. Tetézte ezt az ellene forduló közvélemény is. Nyilván meg 

volt az okuk rá: 

 
53 
https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/FuggetlenMagyarorszag_1904_08/?query=fisch%20variete&pg=198&layo
ut=s 

https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/FuggetlenMagyarorszag_1904_08/?query=fisch%20variete&pg=198&layout=s
https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/FuggetlenMagyarorszag_1904_08/?query=fisch%20variete&pg=198&layout=s
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Népszava, 1906. szeptember (34. évfolyam, 206–231. sz.) 1906-09-16 / 219. szám, 11-12.o.54 

 

Mindez rontotta hősünk szellemi egészségi állapotát. De még felállt. 

 
54 https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Nepszava_1906_09/?query=fisch%20variete&pg=178&layout=s 

https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Nepszava_1906_09/?query=fisch%20variete&pg=178&layout=s
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Magyarország, 1906. december (13. évfolyam, 291-315. szám) 1906-12-08 / 297. szám, 12.o.55 

 

Lehet, hogy meglett a takarékkönyve, mert egy év múlva már 4, azaz négy mozija volt: 

 

 

 
55 https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Magyarorszag_1906_12/?pg=191&layout=s 

https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Magyarorszag_1906_12/?pg=191&layout=s
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Népszava, 1907. december (35. évfolyam, 285–309. sz.)1907-12-01 / 285. szám, 16.o.56 

 

A sláger pedig a nagy Pathé-szenzáció – de már csak egy moziban, új helyen: 

 

 
Népszava, 1908. április (36. évfolyam, 79–104. sz.) 1908-04-04 / 82. szám, 11.o.57 

 

Ekkoriban Fisch Ferencz úgy érezte, megérett a helyzet, hogy teljes egészében beépüljön a 

magyar társadalomba, ami közéleti szerepvállalásra késztette: funkciót vállalt az 1908. 

március 12-én megalakult Magyar Kinematográfusok Országos Szövetsége fővárosi 

választmányában,58 sőt, az Országos Színészegyesület Nyugdíjintézetének is aktívan 

dolgozott.59 Mindez azonban inkább csak tovább terhelte amúgy is roncsolódott szervezetét. 

Ráadásul házassága is csődbe jutott, 1908 tavaszán el is kezdődött a bontóper.60 De nem jutott 

a végére. Fisch úrnál „elszakadt a cérna”: 

 

 
Budapesti Hírlap, 1908. augusztus (28. évfolyam, 185-208. szám) 1908-08-28 / 206. szám, 10.o.61 

 

 
56 https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Nepszava_1907_12/?pg=15&layout=s 
57 https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Nepszava_1908_04/?pg=50&layout=s 
58 Kőháti Zsolt Tovamozduló ember tovamozduló világban (magyar némafilm 1896-1931 között, MFI 1996), 

41.o. 
59 Színészek Lapja 1923.02.15. in Föld Ottó: Bohémvilág, 103.o. 
60 Levéltári jelzet: HU BFL - VII.2.c - 1908 - V.0442 Lásd: 
https://archives.hungaricana.hu/hu/lear/Polgper/22045/?list=eyJxdWVyeSI6ICJcIkZpc2NoIEZlcmVuY1wiIn0 
61 https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/BudapestiHirlap_1908_08/?pg=605&layout=s 

https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Nepszava_1907_12/?pg=15&layout=s
https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Nepszava_1908_04/?pg=50&layout=s
https://archives.hungaricana.hu/hu/lear/Polgper/22045/?list=eyJxdWVyeSI6ICJcIkZpc2NoIEZlcmVuY1wiIn0
https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/BudapestiHirlap_1908_08/?pg=605&layout=s
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A katasztrófa a két szemszögből: 

 

 

 
Népszava, 1908. augusztus (36. évfolyam, 183–207. sz.) 1908-08-28 / 205. szám, 6-7.o.62 

 

 
62 https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Nepszava_1908_08/?pg=273&layout=s 

https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Nepszava_1908_08/?pg=273&layout=s
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Népszava, 1908. augusztus (36. évfolyam, 183–207. sz.) 1908-08-29 / 206. szám, 8.o.63 

 

A végkifejlet: 

 

 
Pesti Hírlap, 1908. augusztus (30. évfolyam, 184-208. szám) 1908-08-29 / 207. szám, 8.o.64 

 

Fisch Ferencz, a hatvanhárom éves szórakoztató művészt egészségi állapotára való tekintettel 

hamar, 12 nap vizsgálati fogság után kiengedték a fogházból. 

 
63 https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Nepszava_1908_08/?pg=285&layout=s 
64 
https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/PestiHirlap_1908_08/?query=%22Fuchs%20Erzs%C3%A9bet%22&pg=795
&layout=s 

https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Nepszava_1908_08/?pg=285&layout=s
https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/PestiHirlap_1908_08/?query=%22Fuchs%20Erzs%C3%A9bet%22&pg=795&layout=s
https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/PestiHirlap_1908_08/?query=%22Fuchs%20Erzs%C3%A9bet%22&pg=795&layout=s
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FOGOLYTÖRZSKÖNYV 

Törzskönyvi folyószám: 1336 

Fegyencz neve: Fisch Ferencz   Fogyatkozás: Visszaszáll 

Bp. királyi ügyészségi börtönből/királyi törvényszéki fogházból. 1908.IX.28. beszállíttatott 

Érdekes, hogy hiányoznak a születési adatok. 

Megvan viszont, hogy nézett ki Fisch Ferencz: 164 cm magas, erős testalkatú, hosszas arczú, 

egészséges arczszínű, szőke hajú, magas homlokú. kék szemű, rendes orrú, őszülő szőke 

bajuszú, kerek állú, ép fogazatú. Született: Bajorországban, és ez az, amivel a sok névrokona 

közül azonosítani tudjuk, hogy ő a mi emberünk. 

Utolsó lakhelye: Bp. Hermina út 59. 

Anyanyelve német. 

Római katolikus. 

Házas, felesége: Fuchs Erzsébet, 4 gyermek. 

Mestersége: mechanikus 

Beszállításkor egészségi állapota: rossz 

A mostani elítélés alapjául szolgáló bűntett: Gyilkossági kisérl. 

A fegyencz és magán ügyeire vonatkozó tárgyalási iratok iktatókönyvi száma: 2941/08 

1908. októb. 10-én visszaszállíttatott a bp. fogházba. 

Ügyleírás hiányzik!65 

 

 

 
65 HU BFL - VII.101.e - fogoly.II – 1336 in https://archives.hungaricana.hu/hu/lear/Fogoly/341109/ 

https://archives.hungaricana.hu/hu/lear/Fogoly/341109/
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Pesti Hírlap, 1909. január (31. évfolyam, 13-26. szám) 1909-01-24 / 20. szám, 20.o.66 

 

Fisch Ferencz nem sokkal élte túl kiszabadulását, még ugyanebben az évben meghalt.  

 

Varietéje viszont hagyott nyomot a kulturális emlékezetben. A dalszerző Zerkovitz Béla 

például emlegette a krónikás szerint: „bizony, a szegedi bohém napokat a pesti realitás 

követte. Na jó, azért ez nem teljesen igaz, hiszen még Markó utcai reáliskolás korában is eljár 

a Fisch-varieté és a Hökköm-színház előadásaira. Ennek finanszírozását a tankönyveinek és 

használt iskolaszereinek eladásából oldotta meg a rendkívül leleményes ifjú Zerkovitz.” 
Egy építész, ki orfeumdalokban olvad fel.” Zerkovitz Béla67 

 

És ki tudja, talán Kertész Mihályból sem lett volna Michael Curtis a Fisch-varieté nélkül – 

derül ki egy 1931-ben vele készült interjúból: 

 

 
Színházi Élet - 1931/31. szám, 10.o.68 

 
66 https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/PestiHirlap_1909_01-2/?pg=291&layout=s 
67 https://orfeum.blog.hu/2011/09/07/egy_epitesz_ki_orfeumdalokban_olvad_fel_zerkovitz_bela 
68 https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/SzinhaziElet_1931_31/?pg=11&layout=s 

https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/PestiHirlap_1909_01-2/?pg=291&layout=s
https://orfeum.blog.hu/2011/09/07/egy_epitesz_ki_orfeumdalokban_olvad_fel_zerkovitz_bela
https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/SzinhaziElet_1931_31/?pg=11&layout=s

