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szaklapja

A cirkuszművészet már régen túllépte a puszta szórakoztatás határait: önálló, magas 
színvonalú művészeti ággá nőtte ki magát, amely egyenértékű az operával, a szín-
ház- és táncművészettel. A cirkuszművészet fennállása óta folyamatos kölcsönha-
tásban van a társművészetekkel, valamint hatást gyakorol a költészetre, a zene- és 
filmművészetre, a festészetre, az iparművészetre, de még a képregények létrejöttére 
is. Amellett, hogy szórakoztat, fontos társadalmi üzeneteket közvetít: összetartást, 
csapatmunkát, erőt, kitartást, egyenlőséget, alázatot, szorgalmat, felelősségtudatot.

Szimbolikus jelentősége van annak, hogy Ön most a SZÍNPAD című folyóirat cirkuszművészeti-cirkuszépítészeti 
tárgyú különszámát tarthatja kezében. A gondosan összeállított tartalom kifejezi mindazt a törekvést és erőfe-
szítést, amelynek eredményeként a cirkuszművészet világszerte jelentős átalakuláson – ha úgy tetszik: paradig-
maváltáson – megy keresztül. A megújulási folyamat javában tart, a munka és a közös gondolkodás szerteágazó 
és gyümölcsöző. Tényekre és eredményekre alapozva jelenthetjük ki: hazánk mára cirkuszművészeti nagyhata-
lommá vált. Ez a megtisztelő státusz pedig kötelez. Kötelez olyan mélységű és igényű kiadványok létrehozására, 
mint amelyet most vesz kezébe a kedves Olvasó. 
Egyre többen vagyunk, akik azon meggyőződés mentén dolgozunk, hogy a cirkuszművészet több, mint tömegszó-

rakoztatás, több, mint a kisgyermekes családok számára produkciókat kínáló kikapcsolódás. Az átfogó megújulás 
folyamatában egyértelműen kirajzolódik, hogy a cirkuszművészet a társadalom legszélesebb rétegeit és korosz-
tályait megszólító, fontos üzenetek hiteles közvetítésére alkalmas, értékmegőrző és értékteremtő művészeti ág.
Dinamikus építkező folyamat zajlik napjainkban a cirkuszművészet szakmai, oktatási és tudományos meg-

újításának érdekében. A határozott koncepció mentén folyó munkának, kiváló artistaművészeink világsikereinek 
köszönhetően a cirkuszművészet nemzeti kulturális életünkben elfoglalt helye követendő példaként szolgál más 
országok számára. Példánkat látva és megismerve világszerte egyre erősebb igény mutatkozik a cirkuszi szakma 
képviselőinek részéről arra, hogy saját cirkuszművészetüket nemzeti kulturális örökségi rangra emeljék – nagy-
ban támaszkodva a magyar tapasztalatokra és elért eredményekre.
Természetes törekvés, hogy a cirkuszművészet megújulásával, a kapcsolódó területek – tudomány, oktatás, ku-

tatás, közgyűjtemények – megjelenésével és az átfogó arculatváltással párhuzamosan a cirkuszépítészet szerepe 
minden korábbinál hangsúlyosabbá váljon. A cirkuszépületek kibővült funkcióinak és a 21. század követelményei-
nek való megfeleltetés hátterét olyan átfogó szakmai diskurzusnak kell adnia, amelynek eredményeképpen mind 
hazánkban, mind világszerte újragondolásra kerülnek a cirkuszművészeti produkciók fizikai feltételei és háttere. 
Jómagam olyan varázslatos térnek álmodom a cirkuszt, ahol feltöltődhet a néző, kiteljesedhet a művész – 

amely az emberi és természeti értékek, a határokat nem ismerő képzelet és a lehetetlent ostromló teljesítmé-
nyek helyszínévé válik. Számomra az ideális cirkuszépület olyan kulturális komplexum, ahol e művészeti ág 
által érintett minden funkció helyet kap: alkotó- és előadóterek, kutató- és gyűjteményi termek, szálláshelyek, 
raktárak, műhelyek, oktatóközpont, közösségi terek, kiszolgáló egységek és kapcsolódó szabadtéri helyszínek.
Hazánk nemzetközi cirkuszművészeti teljesítményéből kiindulva talán nem szerénytelenség vezető szerepet 

vizionálni a művészeti, oktatási-nevelési, módszertani és tudományos-kutatási területeken. Készen állunk arra, 
hogy a világból hozzánk érkező szakemberek és művészek számára segítsünk elsajátítani az itt kidolgozott mód-
szereket, egyúttal pedig átadjuk az általuk képviselt értékeket. Hiszem, hogy Magyarország kiemelt jelentőségű 
közösségi alkotó- és találkozóhely, Európa legmodernebb cirkuszművészeti törekvéseinek a központja – a jövő-
építés bázisa lehet. Olyan hely, ahol a klasszikus és a modern cirkusz egymást erősítve megfér, olyan színtér, ahol 
együtt létezhet, lélegezhet a cirkusz valamennyi szereplője: alkotók, nézők, felhasználók, kutatók és művészek. 
A cél nem csupán egy cirkusz, illetve egy cirkuszépület működtetése. Összművészeti központban gondolko-

dunk, ahol a társművészetek – irodalom, színház, komolyzene, képzőművészet és tánc – találkozót adhatnak 
egymásnak. A cirkuszművészeti központ lenyűgöző művészeti produkciók mellett konferenciák, szakmai talál-
kozások, fórumok számára is otthont nyújt a hazai és nemzetközi érdeklődőket megszólítva és várva.
Szinte minden művészeti ág számára kiemelt rangot jelentenek a fesztiválok, nemzetközi seregszemlék, va-

lamint a hozzájuk kapcsolódó konferenciák. 25 éve indult útjára a Budapest Nemzetközi Cirkuszfesztivál, amely 
Európa és a világ legnagyobb fesztiváljai közé nőtte ki magát. 2022-ben nagy sikerrel zajlott le a budapesti ta-
lálkozó, megerősítve bennünket abban, hogy a fesztiválok jelentős mértékben hozzájárulnak egy művészeti ág 
kortárs helyzetének megismeréséhez, szakmai kapcsolatok szorosabbra fűzéséhez.
Több éve nagyot álmodunk a magyar cirkuszművészetről, és az eredmények alapján úgy tűnik, jó úton járunk. 

Lehetőségünk van arra, hogy nemzeti kultúránk fontos ékkövét, cirkuszművészetünket megmutassuk a világnak. 
Forgassák érdeklődve a kiadványt – a jövő cirkusza karnyújtásnyira van.

Fekete Péter
kultúráért felelős államtitkár  

Előszó
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Mivel Astley idealista fiatalember volt, fiatalon 
jelentkezett a hadseregbe. A hétéves háborúban 
(1756–63) Elliott ezredes 15. könnyű dragonyos ez-
redének tagjaként szolgált. Itt figyeltek fel először 

figyelemre méltó tehetségére, ahogy a lovakat be-
törte és idomította.
A hadsereget tartalékos tisztként hagyta el, de 

ezután is hű maradt fő szenvedélyéhez: a lovakhoz. 
Lenyűgözték a trükkös lovasok, akik Európa-szer-
te egyre népszerűbb előadóművészekké váltak. 
Jacob Bates volt az első ilyen showman, aki fel-
tűnt számára, a Németországban élő angol lovas, 
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Philip Astley, avagy 
a modern cirkusz eredete1

A modern cirkusz eredetét egy Philip Astley nevű angol férfinak tulajdonítják. 
Ő egykori lovassági törzsőrmesterből lett showman, aki 1768. április 4-én a 
londoni Lambethben felállította az első modern amfiteátrumot lovas mutatványok 
bemutatására. Astley nem találta fel a trükkös lovaglást. Nem is ő volt az első, 
aki az angol közönségnek olyan mutatványokat mutatott be, mint az akrobaták és 
a bohócok. De ő volt az első, aki létrehozott egy olyan helyet, ahol mindezeket a 
mutatványokat egy show-műsor előadására egyesítették.

A CIRKUSZ TÖRTÉNETE

Philip Astley 1780-ban

Astley Amfiteátruma Londonban, 1808

1    https://www.theatreartlife.com/circus/philip-astley-or-the-ori-
gin-of-modern-circus/ 

Fotó: Houghton Library, Harvard University gyűjteményéből
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aki egészen Oroszországig jutott (1764–65), majd 
Amerikában lépett fel (1772–73).
Astley 1768-ban Londonban telepedett le, és 

lovas iskolát nyitott a Westminster Bridge köze-
lében. Ott délelőttönként leckéket adott fiatal lo-
vasoknak. Délutánonként azonban ő maga mutatta 
be „lovas mutatványait”.
Ebben az időben a modern előadóművészeti 

formák éppen kialakulóban voltak Londonban. 
Astley akrobatikus előadásai, melyekben lovak 
is szerepeltek, jól illeszkedtek ebbe. Edzéseinek 
és előadásainak helyszíne egy kör alakú aréna 
volt, amelyet ő körnek vagy cirkusznak nevezett. 
Ezt később nevezték el ringnek.
A cirkuszi ring azonban nem Astley találmánya 

volt. A mutatványosok már az ő ideje előtt is hasz-
nálták és bemutatták ezt a fajta teret a közönség-

nek. Az elrendezés lehetővé tette, hogy a közönség 
mindig szem előtt tartsa a lovasokat az előadás 
alatt. A karikában való körbe-körbe lovaglás során 
keletkezett centrifugális erő azt is lehetővé tette, 
hogy a lovasok a galoppozó lovak hátán állva is 
megőrizzék egyensúlyukat.
Astley eredeti gyűrűje körülbelül hatvankét láb 

(18,9 m) átmérőjű volt. A méretét végül negyven-
két lábban (12,8 m) állapították meg, ami azóta a 
cirkuszi manézs nemzetközi szabványává vált. 
A  13 méteres porond átmérője biztosítja a lovak 
számára, hogy egyenletes tempóban tudjanak 
ügetni, és hogy az akrobatikus ugrásokat bizton-
ságosan be lehessen mutatni rajtuk.
1770-re Philip Astley hihetetlenül sikeres lovas 

előadóművész lett. Ahhoz azonban, hogy a közön-
ség érdeklődését fenntartsa, előadásainak reper-

toárját tovább kellett bővítenie. Ezért akrobatákat, 
kötéltáncosokat és zsonglőröket kezdett alkal-
mazni, hogy a lovas számok között bemutassák a 
mutatványaikat. Az Erzsébet-kori színházból köl-
csönzött ötlet volt a bohóc, aki zsonglőrködéssel, 
bukfencezéssel, kötéltánccal, sőt trükkös lovaglás-
sal töltötte ki a műsorszámok közötti szüneteket.
Mint már bevezetőnkben említettük, Astley ön-

magában nem találta ki műsorainak egyik elemét 
sem. De ő volt az első showman, aki ötvözte ezeket 
az elemeket: a lovasbemutatókat akrobatikával, 
koreográfiával és bohócokkal a ringben.

Ezzel megszületett a modern cirkusz.

1782-ben Philip Astley megnyitotta Párizs első 
cirkuszát, az Amphithéâtre Anglois-t.

A CIRKUSZ TÖRTÉNETE

Ideiglenes cirkuszi porond a színház nézőterén, a nézők választhattak, melyik előadást nézik…



Fotó: Victoria and Albert Museum gyüjteményéből



Ugyanebben az évben lépett színpadra első 
versenytársa: Charles Hughes (1747–97) lovas, aki 
korábban Astley társulatának tagja volt. Hughes 
egy rivális amfiteátrumot és lovas iskolát nyi-
tott Londonban, Charles Dibdin dalszerzővel és 
pantomimes szerzővel közösen. A társulat neve 
The Royal Circus and Equestrian Philharmonic 
Academy volt. E meglehetősen grandiózus cím 
első elemét fogadták az új szórakoztatási forma, a 
cirkusz gyűjtőneveként.
1793-ban Hughes Szentpétervárra, Nagy Kata-

lin udvarába utazott fellépni. Ugyanebben az 
évben egyik tanítványa, a brit lovas John Bill 
Ricketts (1769–1802) megnyitotta az első cirkuszt 
az Egyesült Államokban, Philadelphiában. Ricketts 
1797-ben Montréalban megalapította az első ka-
nadai cirkuszt is. Egyetlen amerikai vetélytársa, a 

brit lovas Philip Lailson (aki 1795-ben érkezett az 
Egyesült Államokba) 1802-ben vitte el a cirkuszt 
Mexikóba.
Idővel a cirkuszi előadások az amfiteátrumok-

ból sátrakba és épületekbe költöztek. Ezek kez-
detben általában egyszerű, ideiglenes, fából ké-
szült építmények voltak. 1800-tól kezdve minden 
európai nagyvárosban állandó cirkuszi társulatok 
telepedtek le. Nem sokkal később az Újvilágban is: 
New Yorkban, Philadelphiában, Montréalban, 
Mexikóvárosban stb.
Ezután a cirkuszok terei is állandóbb építmé-

nyekbe költöztek. Hamarosan ezek kialakítása és 
pompája felvehette a versenyt a hagyományos 
színházak tereivel. Mindegyikük a maga nemében 
az előadások palotája. Az épületek még a 20. szá-
zadban is a cirkuszi előadások választott helyszí-

nei maradtak Európában. Az Egyesült Államokban 
azonban a cirkuszművészet idővel utazó szórakoz-
tatóiparrá fejlődött. Hamarosan ezt a koncepciót 
az európai cirkuszi társulatok is magukévá tették.
Philip Astley volt az, aki elindította a műfajt. Ko-

rán rájött az akrobatikus előadások fontosságára. 
Megértette, hogy a cirkusz, az általa a színpadon 
kombinált elemekkel olyan vizuális előadóművé-
szet lehet, amely fizikai valóságában és szépségé-
ben időtlen.
A cirkusz egy univerzális nyelv, amelyet min-

denki érezhet és megérthet. És mint ilyen, örömet 
és nevetést hoz a világ minden szegletébe. Nin-
csenek nyelvi korlátok, nincsenek társadalmi kor-
látok, és nincsenek korhatárok. A cirkusz mindenki 
számára nyitva áll.

Liam Klenk
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A cirkuszt nemcsak a cirkuszi előadásokban lévő 
feszültség, egyensúly és bátorság összessége 
határozza meg, hanem az általa nyújtott egyedi 
élmény helyszínéül szolgáló, sajátos előadótér is. 
A vándorló mutatványos család létfontosságú be-
vételét biztosító, legalapvetőbb talajakrobatiká-
nak először ki kell vágnia saját előadói helyszínét 
a meglátogatott falu vagy város közterületéből.  
Hagyományosan a megszokott napi munkáju-

kat végző emberek figyelmét kelti fel az előadás 
kezdetét jelző dobpergés és a látványos mutat-
ványok. Megszakítja a mindennapi élet fonalát, 
és az érdeklődők spontán módon körbeállják őket. 
A  gyalogosforgalom egy pillanatra megáll és át-
szerveződik. 
Az osztatlan közös tér hirtelen két különbö-

ző hellyé alakult át: a környezetétől elkülönülő 

előadói térre és a közönség terére, amely nem 
nyúlhat be az előadói térbe. Ez egyúttal egyfajta 
„szent és sérthetetlen” jelentéssel ruházza fel az 
előadói teret. Ebben az ősi formájában az előa-
dás rövid. Ez állhat egy gumiemberszámból, egy 
zsonglőrmutatványból, egy kéz-egyensúlyozási 
műsorszámból, és egy táncoló medve zárja az 
előadást. Ez minden helyen más és más lehet, az 
egyhangú falusi vagy városi életet nem zavarja 
meg túlságosan, de megfelelő érdeklődést kell 
keltenie ahhoz, hogy az előadóművész család 
megélhetése biztosítva legyen. 
A nagyobb családi társulatok és truppok hagyo-

mányosan gazdagabb tartalmú előadásai már na-
gyobb teret igényelnek, nézőközönségük számára 
ülőhelyet biztosítanak, ponyvával lehatárolják a 
cirkuszi teret a külvilágtól, és egyúttal ellenőrzik 
a megváltott belépőjegyet. 
A modern időkben óriási sátrakat állítanak fel, 

hogy kihasználják a városok nagyobb népességét. 
De a cirkusz lényege mindig a mobilitás volt. Az 

újdonság és az egzotikum hamar elszáll. Az álom-
szerű élményekkel teli előadásoknak ugyanolyan 
gyorsan el kell tűnniük, mint amilyen gyorsan 
megjelentek, hogy az előadók megőrizhessék gaz-
dasági értéküket. Az emberek és állatok háttérben 
folyó, szakadatlan edzésének megismerése meg-
fosztaná a trükköket a varázslattól. A színes és 
harsány figyelemkeltésnek a hatékonyság érdeké-
ben rövid életűnek kell lennie.

A cirkuszi tér létrehozása
A városban ható rövid és felkavaró jelenlétével 
a cirkusz másfajta térérzetet kényszerít közön-
ségére, ez fontos szerepet játszik abban az el-
idegenítő élményben, ami szemben áll a cirkusz 
radikális másságával. A város főtere, a piactér 
vagy a parkoló olyan többcélú közös terület, ami 
különböző feladatokra tetszőlegesen használható 
vagy lefoglalható a megszokott szabályok szerint. 
Az utazó cirkusz ideiglenes elhelyezése sajátos 
térbeli struktúrát kényszerít ezekre a terekre, ami 

A cirkuszi tér mássága
Amikor a cirkusz belépett a történelembe1

A cirkuszról nem maradtak régészeti emlékek, a szóbeli kultúrákhoz hasonlóan a 
cirkusz sem írt történelmet. A helyzet azonban gyökeresen megváltozott a 18. szá-
zad vége felé, amikor az iparosítás és az urbanizáció hatására jövedelemmel ren-
delkező, nagyszámú közönség alakult ki. Európa összes nagyvárosában épületeket 
emeltek a cirkuszi előadások számára, amelyekről már írott és vizuális emlékek 
maradtak fenn. Az új előadási helyszínek szerkezete azonban markánsan eltért 
a városépítészet hagyományaitól. Másfajta geometriai formákat és teret hoznak 
létre. A cirkuszépítészet dezorientáló és újraorientáló térélményt hoz létre, hogy 
megteremtse az ősi vándorcirkusz hagyományos képességeihez és művészetéhez 
igazított rituális környezetet. 

1  Paul Bouissac előadása a „Cirkuszépületek Európában” című 
nemzetközi tudományos konferencián, 2022. január 11-én hangzott 
el Budapesten, melyet magyar fordításban, tömörítve adunk közre. 

Paul Bouissac professzor
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felülírja korábbi funkcionalitásukat. Úgynevezett 
„heterotópiát”, térbeli másságot hoz létre, amely 
a cirkusz saját szabályait követi. A cirkusz a hely 
egyik terévé vált.
A kör logikája legyőzi a korábbi szögletes for-

mát. Három koncentrikus zónát fizikailag és szim-
bolikusan egyaránt elkerít. Tengelye figyelmen 
kívül hagyja a négy égtáj referenciarendszerét, 
amelynek alapján a helyi lakosok tájékozódnak a 
városi környezetben. 
A cirkusz tengelye a közönség számára szolgáló 

be- és kijáratot köti össze az artisták be- és kijára-
tával. Ez a polaritás nem feltétlenül esik egybe az 
égtájakkal. Miután a nézők áthaladnak a kapun, egy 
olyan spirális térben kell megtalálniuk a helyüket, 
amelyet önkényes előírások és tiltások strukturál-

nak. A közönség megtapasztalja, hogy az északi és 
déli irány meghatározása a cirkusz belsejéből jó-
formán csak tájolóval lehetséges. A központi, kör 
alakú aréna – a templomok megszentelt rituális 
területéhez hasonlóan – az előadó artisták számá-
ra van fenntartva, és a közönség számára tabu. 
A nézők különböző társadalmi-gazdasági hely-

zete koncentrikus zónákba szerveződik, melyeket 
a cirkusz tengelye további, különböző módokon 
kedvezményezett nézőcsoportokra oszt. Az elő-
készülést szolgáló tér és a cirkuszosok lakóhelye 
– a különleges alkalmaktól eltekintve – a közönség 
számára tiltott terület. Az állatok szállása általá-
ban díj ellenében és megadott időkben látogatható. 
A betolakodók általában hamar megtanulják, 

hogy nem szívesen látott vendégek. Egy mondás 

szerint a cirkuszi emberek előbb tanulnak meg 
harcolni, mint járni. 
A cirkuszi szakma és művészet meghatározó 

tulajdonsága a vándorló életmód, a kacskaringós 
útvonalak és a mulandóság. Szinte nem is értjük, 
hogyan lehet a cirkuszt állandó épületként elkép-
zelni. Egy állandó cirkusz maga az ellentmondás, 
igazi paradoxon. Ugyanakkor a 19. századi Európa 
tanúja volt a nagyvárosok központjában kőből, 
acélból és fából készült cirkuszok megépítésének. 
Sok ilyen épület belső architektúrájában megőriz-
te a körkörösséget és reprodukálja a megkülön-
böztetett, ívelt belső teret. A műsorszámok gyakori 
változása teremtette meg a vándorlás és a mulan-
dóság érzetét, ami lényeges eleme a hagyományos 
cirkusz ősi jellegének. 
Néhány cirkuszépület homlokzata azonban 

– a városszerkezet négyszögletes normáinak 
megfelelve – sík felületű, beleolvad a környezetbe, 
mégis megtalálják a módját annak, hogy a küszö-
böt átlépve a cirkuszi tér sajátos logikáját mutas-
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A Blackpool Tower a város szövetében. 
Az épület sík homlokzata igazodik az utca vonalához

A Toronyban számos szórakoztatóegység van: 
cirkusz, színház-bálterem, 4D mozi stb.
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sák. A modern cirkuszépületeknek sikerül megte-
remteni a cirkusz lényegét jelentő „heterotópiát”. 
Ezek az épületek megtörik a városi tér szövetének 
szokványos folytonosságát.
A cirkuszi tér tekervényes utakat és kötelező 

kalandozásokat jelent saját határain belül, és léte 
megszabja a saját időmértékét, ritmusát, időbe-
osztását. Ezért tipikusnak mondható a labirintu-
sok vagy tükrökkel burkolt karzatok alkalmazása. 
A vándorcirkuszok és vásárterek minden ilyen 
tulajdonsága kacskaringókkal és tekervények-
kel, zsákutcákkal és kelepcékkel meghatározott, 
képzelt univerzumot hoz létre. Ezeket a tulajdon-
ságokat kell átültetni az állandó cirkuszépületek 
elrendezésébe és tervezésébe. 

Blackpool Tower Circus
Vegyük például a híres Blackpool Tower Circust. 
Blackpool egy kicsi tengerparti falu volt, amikor a 
18. század végén, az iparosodás hatására fokoza-
tosan a Liverpool-Manchester környékén dolgozó 
munkásosztály felkapott tengerparti üdülőhelyévé 
vált. A családok ott töltötték egyhetes nyári vaká-
ciójukat, és a hely hamarosan átalakult egyfajta 
városi vásártérré, ami minden korosztály szá-
mára népszerű szórakozási lehetőségeket kínált. 
A cirkuszok megjelentek sátraikkal a többi bódé és 
körhinta között. 
A Blackpool Tower viszonylag későn, 1894-ben 

került oda. A párizsi Eiffel-toronyhoz hasonló, fel-
tűnő építmény technikai csoda és egyúttal pénzt 
termelő vállalkozás. A torony egy óriási, jellegte-
len épületből nő ki, mintha egy rendkívüli méretű 
világítótorony lenne annak tetején. Az épület tele 
van különböző nagyságú és célú csarnokokkal 
és termekkel, melyek létrejöttét a profitszerzés 
ihlette. A bejáratok a járda szintjén vannak, nem 
kell fenyegető küszöböket átlépni. Bent szertelen 
és fenséges lépcső vezet az első emeletre, majd 
egy közbenső váróterembe, ahol akár egy kisebb 
tömeg is betöltheti a rendelkezésre álló teret. 
Napjainkban a belépőjegyüket megvásárló 

látogatókat egy kicsit megvárakoztatják, közben 
megszemlélhetik az elmúlt több mint száz év 
híres cirkuszi műsorainak plakátjait. A nézőket 
a cirkusz legfelső szintjén engedik be, és ahhoz, 
hogy helyüket elfoglalhassák a széksorokban, kör-

Az épület súlypontjában a cirkusz van. A kép az eredeti kialakítást mutatja

A Blackpool Tower Circus mai díszes tere 

A cirkusz ma már korszerű technikával van felszerelve
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ben lefelé kell haladniuk. Ez az óriási, vörös színű 
belső tér kényelmesen elfér a torony négy lába 
között. Aranyozott öntöttvas oszlopok díszítik, me-
lyek nagyon elütnek az épület szürkésbarna külső 
megjelenésétől. Az 1899-ben befejezett díszítés 
Frank Matcham, a híres brit színházi építész és 
dekoratőr munkája, templomhoz vagy pagodához 
hasonlít. 
Amikor ma a rendkívül hatásos, látványos elő-

adások végén az elkápráztatott közönség kitódul 
a teremből, a nézők tompán megvilágított akvá-
riumok útvesztőjében találják magukat, kékes 
színű vizet és szelíd halakat rejtő falak között. 
Az utcaszintet több lépcsőn lesétálva lehet elérni, 
és nehéz megjósolni, hogy az épület melyik olda-
lán lesz a kijárat, mert a cirkusz belső terének él-
ménye teljesen megzavarja a tájékozódást. Ezt fel 
lehet fogni akár a heterotópia egyik szélsőséges 
esetének is, de ez a jellegzetes hatás több állan-
dó cirkuszépületben is megfigyelhető, érdekes 
módon éppen azokban, amelyek kívülről jól illesz-
kednek a városkép szögletes normáiba. Ugyanígy, 
az ívelt homlokzatú épületekbe belépve a nézők a 
térszervezésnek másfajta, a vándorcirkuszi elve-
ket, sajátosságokat visszatükröző kialakításával 
találkoznak.
Érdekes megfigyelni, hogy a cirkusz építészeti 

logikája, a tér folytonossága ugyanúgy megteremti 
a fizikai és a szimbolikus jellegzetességeket, aho-
gyan a világ legtöbb vallásában a templomok for-
mája. Ennek tipikus példája az ókori római temp-
lom. A templomok alapításakor a papok először 
meghatározták a templom területét, majd elkülö-
nítették azt a megszentelt teret, ahol az áldozatot 
fogják bemutatni, létrejött a fanum (szentély) a 
profán térből (pro fanum, azaz profán), utóbbiban 
a jelenlévők bizonyos távolságból vesznek részt 
a szertartásban. A templom terében egy titkos 
hátsó emelvény is volt. Ugyanez a struktúra figyel-
hető meg a tradicionális katolikus, illetve a hindu 
templomokban is. 
Az állandó cirkuszok építésében a kihívást az 

jelentette – és ma is az jelenti –, hogy a négy-
szögletes architektúrát hogyan hajlítsák úgy, hogy 
létrejöjjön az a koncentrikus belső tér, amelyben 
a cirkuszi szertartások teljes transzformációs ere-
jükkel előadhatók.  

Összegző megjegyzések 
A nyitott térben kialakult ősi cirkuszi tér a polgári, 
közös térélmény ellentéteként formálódik meg. 
Miután az algoritmusok (azaz a hallgatólagos 
szabályok vagy a kifejezett utasítások) áttevődnek 
egy állandó építmény kialakítására a városon be-
lül, a cirkuszi tér szimbolikus mátrixát úgy kell a 
környezetéhez igazítani és azzal összhangba hoz-
ni, hogy ne veszítse el különlegességét. Bizonyos 
releváns ellentmondásokat kell alkalmazni az épí-
tészeti normákkal szemben. 
Először egy demográfiai ellentmondással kell 

szembenézni: a megszokott városi életben a la-
kosság optimális kapcsolata a rendelkezésére álló 
térrel lehetővé teszi a szabad közlekedést, a moz-
gás szabadságát. A maximális közönség minimális 

helyre történő bezsúfolása ezzel ellentétes, mert a 
nézőket – egy bizonyos időtartamra – be kell zárni 
egy helyre, ahogyan a templomokban történik. 
Másodszor: a cirkuszi teret úgy kell kialakítani, 

hogy megmutathassa magát, de el is tudjon rej-
tőzni. Vizuálisan incselkednie kell a potenciális 
közönséggel, de nem szabad túl sokat feltárnia a 
csodáiból. Vagyis egyensúlyoznia kell, hogy mit 
mutat meg, és mit rejt el. Üzemelésének egy ré-
szét homályban kell tartania. 
Harmadszor: a koncentrikus kör formájú épület 

jellege a fenti korlátokkal kombinálva ütközik a 
modern városi normák négyszögletes logikájával. 
A jurták, bódék vagy sátrak alkotta kört bele kell 
erőszakolni a modern épített környezet univerzális 
négyszögébe. Ez utóbbi korlátozás miatt mutat-
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A Torony kilátójának padlója is üvegből van
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kozik erős kontraszt néhány cirkuszépület – mint 
például a Blackpool – sík, szögletes homlokzata 
és kacskaringós belső tere között, és ez – az út-
vesztőhöz hasonlóan – megnehezíti a városi tér 
megszokott érzékelését, az ismerős geokulturális 
terünkben való tájékozódást.
A közönségnek – rituális beavatásként – el kell 

vesznie a labirintusszerű térben, mielőtt bejut a 
belső szentélybe, hogy megtapasztalja az időtlen 
cirkusz transzformációs erejét és az általa keltett 
közös emberi élményt.    

Paul Bouissac  
University of Toronto

A finálé vízmedencével

A cirkuszműsor hagyományos fináléjához vizes medencévé alakítják át a porondot. A képen a vízmedence hidraulikus emelője

Az 1934-ben született Paul Bouissac a kanadai 
Torontói Egyetem professor emeritusa. 
Franciaországban született, ott végezte 
tanulmányait, majd francia nyelvészetet, 
kommunikációt és szemiotikát tanított a Torontói 
Egyetemen, a Victoria College-ban. Kutatási 
területe és publikációinak tárgya a nonverbális 
kommunikáció és a cirkusz etnográfiája. Cirkuszi 
témákkal foglalkozó legújabb könyveinek címe: 
The Meaning of the Circus (A cirkusz jelentése, 
2019) és The End of the Circus (A cirkusz vége, 
2021).
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Richter Cirkus, Keszthely 2009

Richter Flórián Cirkusz

Cirque d’Hiver (Téli cirkusz), Párizs, 1852

Kijevi Cirkusz, 1961

Türkmén Állami Cirkusz, 1984

Magyar Nemzeti Cirkusz

Le Lido Centre des Art du Cirque Tolouse

Amiens, Municipal Circus, Somme, 1889

Jekatyerinburg Circus, 1980

Chisinau Cirkus, Moldova, 1981

A mai cirkuszsátrak anyaga nehezen éghető, UV ellenálló anyagból készülnek

Hungária Nagycirkusz 2016

Hungária Nagycirkusz, Kaposváron, 2018

Circus Krone, München, 1905

Dnipro Circus, Dnyipropetrovszk, 1980

Guangzhou Circus, Kina, 2021

A cirkuszi tér alapformái
A mobilitás, a vándorlás megtestesítője a SÁTOR

Az állandóságot jelentő néhány korabeli CIRKUSZÉPÜLET 

A CIRKUSZ TÖRTÉNETE

A mai cirkuszsátrak anyaga nehezen éghető, UV ellenálló 
anyagból készülnek
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A mottóként választott idézet a főváros vezetésé-
től érkezett levél részlete 1945-ből, s e félmondat, 
vagyis a cirkuszépület kifogástalan, használható 
és csinos állapota nemcsak mindenkori elvárás, 
de feltétele is a cirkusz működésének. Hiszen a 
cirkusz épületének olyan felszereléssel kell ren-
delkeznie, amely alkalmas a legmodernebb pro-
dukciók bemutatására, és amelynek technikája 
megfelel a tűzvédelmi és biztonságtechnikai elő-

írásoknak. Az alábbiakban a Fővárosi Nagycirkusz 
épületeinek történetét mutatom be, kitérve a két 
épület (biztonság)technikai fejlesztéseire.

A Fővárosi Nagycirkusz épületeinek 
rövid története
Wulff Ede, a híres holland-német cirkuszdinasz-
tia tagja, számos európai cirkusz igazgatója2 
1889-ben állította fel az európai szinten is igen 

korszerű vasvázas cirkuszépületet az Állatkert 
területén, de alig egy évtized alatt az épület álla-
pota leromlott, s jelentkező sem akadt évekig az 
épület bérletére. 1904-ben az orosz artistacsalád-
ból származó Beketow Mátyás nyerte el a bérletet 
azzal a feltétellel, hogy az épületet saját költségén 
teljesen felújítja.3 Már ekkor felmerült az épület 
lebontása, mert az Állatkertnek szüksége volt a 
területre. Az ekkor megbízott szakértő szakvéle-
ményében kifejtette, hogy mind az oldalfalakat 
képző hullámbádogburkok, mind az istállószer-
kezetek rossz állapotban vannak, s az áthelyezés 
– amely lebontással, újbóli felállítással, a hiányos 
részek kicserélésével, teljesen új istállók és új 
belső dekoráció kialakításával, új világítási be-
rendezésekkel, a padok, páholyok, széksorok ács-
munkáival, tetődeszkázással jár4 – nem éri meg 
anyagilag. Végül 1908-ban lebontás és újraépítés 
helyett „csak” áthelyezték az épületet kb. 60-80 
méterrel, s az oldalfalait és a belső berendezést 
is kicserélték.5 Ekkor került a cirkuszépület arra a 
helyre, ahol ma is áll az utódja. Beketow többször 
is elnyerte a bérletet, és számos átalakítást, fel-
újítást végzett, amelyek után a cirkusz befogadó-
képessége változatlan maradt.6 Az átköltöztetett 
épület is hamar leromlott, a német származású 
Busch Alfréd is próbálkozott a cirkusz fellendíté-
sével, azonban egy év után, 1935-ben visszaadta a 
bérleti jogot. Ekkor a már tapasztalattal rendelke-
ző Fényes György nyerte meg a pályázatot. Bérleti 
ideje alatt a cirkusz kupolája a nagy hótömeg miatt 
bedőlt, ismét felmerült az egész épület újraépíté-
se.7 A második világháborúban, az ostrom alatt ta-
lálatok érték a cirkuszt, amelyet 1946-ra állítottak 
helyre az akkori vezetők, de számos további kár 
– a rákosrendezői robbanás, orkán és tetőtűz – érte 
az épületet.8 
1966-ra az állaga úgy leromlott, hogy a Művé-

szeti Dolgozók Szakszervezete munkavédelmi 
szempontból nem engedte a további előadásokat, 
az épületet fel kellett újítani, ami végül teljes új-
jáépítést jelentett.9 Az új épületen több mint négy 
évig dolgoztak az építők, miközben az előadásokat 
ideiglenes sátorcirkuszban tartották. A  modern, 
beton-üveg cirkuszépület nyitóelőadása 1971. 
január 14-én volt.10 Méretei megegyeztek a régi 

A Fővárosi Nagycirkusz állandó 
épületeinek technikai fejlődése
„...a fővárosi cirkuszépület és annak tartozékai és felszerelései mindenkor és 
minden tekintetben kifogástalan, használható és csinos állapotban legyenek.” 1

A Wulff-cirkusz alaprajza. Kincses Kalendárium, 1900



cirkusz méreteivel, így az új épület tervezésekor 
ugyanakkora porondot terveztek.11 A különbség az 
volt, hogy az 1889-es építésű cirkuszban állóhelye-
ket is kiadtak, így 2290 néző láthatta a műsorokat, 
az 1971-es épület 400 fővel kevesebb nézőt tud 
fogadni.12 
Az igényes reprezentáció és a funkció fenn-

tartása érdekében folytonos felújításokra volt 
szükség, így minden ősszel néhány hétre bezárt a 
cirkusz, hogy az elengedhetetlen javításokat végre 
tudják hajtani.13 1996-ra 15 millió néző, három és 
félezer artista és számtalan állatsztár fordult meg 
az épületben, az eltelt huszonöt év alatt az állaga 
leromlott.14 Szóba került a lebontás, illetve a fel-
újítás, s közben kisebb átalakításokat eszközöltek 
az épületen, törekedve annak olyan állapotban 
tartására, amelyben a cirkusz működni képes.15 
2019-ben született döntés a cirkusz költözéséről 
és a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ Nyugati 
pályaudvar melletti megvalósításáról.16

Az első állandó cirkuszépület a 
(biztonság)technika szolgálatában
1887 szeptemberében arról adott hírt a Fővárosi 
Lapok, hogy Wulff Ede ajánlatot tett a fővárosi ta-
nács felé. Wulff vasszerkezetű, ebből következően 

BUDAPESTI CIRKUSZÉPÜLETEK

15Színpad 2022. különszám

Wulff hullámbádogból készített cirkuszépülete

A Beketow Cirkusz tervrajza 1908 (forrás: Építészfórum)

Az első állandó cirkusz, melyet egy Baroccaldi nevű olasz bohóc alapított a Városligetben. Állandó épület híján faszerkezetű, ponyvaborítású sátorban tartotta előadásait 2580 fős befogadó-
képességgel. Baroccaldi halála után 1908-tól Néparéna néven 1944-ig működött
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tűzbiztos cirkusz, hozzá istálló és mellékhelyisé-
gek építéséhez kért területet.17 Az épületben 1889. 
június 27-én tartották az első előadást, modern 
kivitelezését az újságok is méltatták: „Az imposans 
és rendkívül elmés szerkezetű építmény valódi 
technikai remekmű, aminő Európában sehol sem 
épült. […] teljes biztonságot ad, amennyiben min-
den része kovácsolt vasból készült.” 18 Biztonságos 
és korszerű cirkuszépületet adtak át, de néhány 
apróbb hiba – pl. „a kijáratok rósz megvilágítása, 
jegyek nehézkes elárusitása” – tapasztalható volt, 
melyet betudtak kezdeti nehézségként.19

A korszerű anyag és technika a cirkusz előa-
dási idejét is befolyásolta: mivel a hullámbádog 
alapanyag kevésbé volt gyúlékony, már 1889-ben 
engedélyezték a délutáni előadások megtartását 
is.20 A  korszerű technika az évadok hosszára is 
hatással volt: 1923 óta tervben voltak a téli elő-
adások, amit többek között téglafalakkal kívántak 
megvalósítani.21 Végül csak 1954-ben jött el a várva 
várt pillanat; a helyiségek fűtését három kazán-
kocsiból meleg levegő befújásával oldotta meg a 
német Aeros cirkusz.22

1892-ben az újság értesítette olvasóit, hogy 
„[a]z állandó színház-bizottság tegnap a cirkuszt 
összes helyiségeiben megvizsgálta és mindent a 
legnagyobb rendben talált; úgy, hogy egész bizto-
san vasárnap, május hó 1-én este 7 ½ órakor lesz 

az első megnyitó előadás”.23 Az épület jó állapota 
tehát elengedhetetlen volt ahhoz, hogy a cirkusz 
megkezdhesse évadját. A tűzbiztonság volt ezek-
nek az éves vizsgálatoknak a legfontosabb része. 
Az 1925-ös szabályozás kimondta, hogy a szüksé-
ges gyúlékony anyagokat a cirkusz területén kívül 

kell raktározni,24 1945-ben pedig szabály volt, hogy 
a függönyöket, vásznakat, művirágokat, szalma- 
és papírdíszleteket és a gyúlékony tárgyakat csak 
azok lángra lobbanás elleni impregnálása után 
lehet használatba venni, az istállóban elhelyezett 
itatóvödröket vízzel feltöltve kell tartani.25

A vizsgálatok során nagy hangsúlyt fektettek 
arra is, hogy az épület mekkora befogadóképes-
séggel bír. 1927-ben például a cirkuszépületben 
tartott birkózóversenyen a megengedett létszá-
mon felül 500 néző volt jelen: a manézsban nem 
rögzített székek voltak, két ülőhelyen 3–4 fő is 
szorongott, még az utakon és a lépcsőkön is ült-
állt a közönség. A szakértői vélemény szerint pánik 
esetén végzetes katasztrófa történhetett volna.26 
Már ebben az évben felmerült, hogy a cirkusz 
bérlőjét írásban kötelezzék, hogy az elektromos 
berendezések kezelésére fővilágosítót vagy szak-
képzett szerelőt alkalmazzon, aki az előadásokon 
állandóan jelen van.27 A tűzvédelmi berendezések 
gondozásával megbízott személy mellett 1945-ben 
a műszaki személyzetbe tartozott a porondmester, 
az éjjeliőr és a fővilágosító.28 Szabály volt, hogy 
amíg nem működik a mellékvilágítás, az előadáso-
kat szürkület előtt be kell fejezni.29 
1950-ből egy vállalati fegyelmi ülés jegyzőköny-

ve tanúskodik arról, mekkora felelősség a cirkuszi 
villanyszerelő munkája: „Ringvald kis. villanysze-
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Artisták reflektorfényben (Fortepan/Hámori Gyula, 1955)

A Városligeti Beketow Cirkusz (1889–1966) modellje
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relő többszöri figyelmeztetés ellenére hanyagul 
végzi munkáját. Pontatlan, hanyag, rossz reflek-
torkezelésével befolyásolta az artisták életveszé-
lyes produkcióját, mely egyben az előadás nivóját 
is lerontotta.” Azonnali hatállyal elbocsátották, 
miután beismerte hanyagságát és védekezésül 
szakértelmének hiányát hozta fel.30
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Bartos Zoltán 1916. április 21-i illusztrált válaszlevele Beketow Mátyásnak, melyben kifejti, hogy nem tudja vállalni a kért lámpák elkészítését

10 éves az új Fővárosi Nagycirkusz (Fortepan/Magyar Rendőr, 1981) Levegő bevezetése az ülések alatti befúvó gombákon. 
Épületgépészet 1971. (20.) 2. 62–65. 

Vízirevű (Fortepan/Kotnyek Antal 1958)
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A Fővárosi Nagycirkusz modellje
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A világítóberendezések éppen ezért szintén szi-
gorú felülvizsgálat alá estek. 1916-ban az állandó 
színházvizsgáló bizottság jelentése nem találta 
megfelelőnek az akkor használt olajlámpák álta-
li mellékvilágítást, és a lámpák 30 napon belüli 
kicserélését rendelte el.31 Az akkori igazgató, Be-
ketow Mátyás az összes kereskedőt és gyárost 
felkereste, ám ilyen lámpák gyártását a háború 
alatti anyag- és készlethiány miatt nem vállal-
ták.32 A világháború nem minden esetben tette 
lehetővé azon kérelmek teljesítését, amelyeket a 
vizsgálóbizottság állított a cirkusz fenntartói elé. 
Így volt ez 1940-ben is, amikor hatalmas hótömeg 
miatt a cirkuszépület tetőzete beomlott. Az évad 
biztosítása érdekében az épület mihamarabbi 
helyreállítására volt szükség, amelyet egy teljesen 
új vasszerkezet beépítésével ígérték.33 Valószínű-
leg 1940-ben mégsem tudták az évadot időben 
elkezdeni; az anyagok kiszolgáltatását még július 
19-én is kérték a Gazdasági Hivatalnál tárolt hul-
ladék anyagból.34

Bádogépület a produkciókhoz 
alakítva
Az első állandó épület technikai kialakítása nagy 
hatással volt a porondra kerülő produkciókra is. 
1892-ben Wulff igazgató vízi pantomimot terve-
zett,35 amihez külön vízvezetéket engedélyeztek. 
A  víz engedése közben történt egy kis cirkusz, 
mivel Wulff a vizet nem ebből, hanem az állatkert 
vezetékéből vette, emiatt a kiróható legnagyobb 
összegre büntették.36 Ezek a vízi játékok a lovas 
számok mellett a Wulff-cirkusz legfőbb attrak-
ciói nak számítottak. Később, a világháborúk után 
jellemző volt a revüsítés, ehhez alkalmassá téve a 
porondot, 1954-ben revülépcsőt építettek,37 de köz-
kedvelt volt a vízi revü és a jégrevü is.
Egy 1925-ös híres szám, a halálhíd példája 

mutatja, milyen profi szerkezet kellett egy-egy 
produkcióhoz: egy 7 m magasból leereszkedő, 18 m 
hosszú, kettős drótkötélpálya, ami a közepén 2 m 
szélességben meg van szakítva egy magasba rög-
zített felvonóhíddal. A mutatvány lényege, hogy a 
drótkötélpályán két artista kerékpáron lesiklik, és 
amikor a felvonóhíddal megszakított helyhez ér-
nek, a kezükben tartott revolverekkel ellövik a fel-
vonóhidat rögzítő zsinórt, a híd ezáltal lecsapódik 
és a két kerékpár átsiklik felette. Ha a lövés nem 
talál, a két artista a drótkötélpálya megszakításá-
nál lezuhan a magasból.38

A beton-üveg épület a (biztonság)
technika szolgálatában
Az új cirkuszépület Barbier Ferenc, a KÖZTI épí-
tésze és Fazekas István, a KÖZTI mérnöke tervei 
alapján készült.39 A két épülettervező mellett szce-
nikai, villamos berendezési, valamint akusztikai 

tervező is részt vett az épület megtervezésében,40 
így a technika igen modernnek számított: fényor-
gona világította meg a porondot, a reflektorkezelők 
URH-rádión kapták az utasításokat, gombnyomás-
ra nyíltak a vadállatoktól védő ketrecek.41 Arra is 
figyeltek, hogy az istállókba szagelszívó berende-
zést szereljenek, hogy a szünetekben megtekint-
hesse a közönség az állatokat.42 Jelentős előnye 
volt az új épületnek, hogy fűthetővé és hűthetővé 
tették, így egész évben működhet a cirkusz; a né-
zőteret többrétegű, statikai és hőtechnikai szem-
pontból gondosan méretezett kupolaszerkezet 
borítja. A recirkuláltatott és a friss levegőt először 
a földszinten és az emeleten kialakított alagút-
ba vezették, ahonnan az ülések alatt elhelyezett 
1145 db befúvógombán keresztül fújták a nézőtérre. 
A  befúvógombák felső részébe hanglágy anyagot 
építettek, amely elnyeli a szellőzőkből beszűrődő, 
gyenge hangokat is.43

Az új épület a produkciókhoz 
alakítva
Az 1971-ben átadott épület sem szűkölködött állat-
számokban, ám újdonság volt az ezekhez használt 
könnyen lebontható védőháló a manézs szélén.44 
A revüműsor sem hiányzott az új épületben bemu-
tatott előadások közül; forgószínpadán a világ kü-
lönböző pontjairól érkező táncosok, énekesek szó-
rakoztatták a közönséget.45 Ahogy a régi épületnél, 
itt is lehetőség volt csillogó jégtükör alakítására 
és vízi cirkusz bemutatására.46 Mára a manézs vízi 
színpaddá alakítása esetén csak percek kellenek – 
az emelkedő és süllyedő lapoknak köszönhetően –, 
hogy újra száraz előadóhellyé alakítsák.47 Az artis-
tamutatványok is új szintre léptek a technikának 
köszönhetően: továbbfejlesztették az ugródeszkán 
és trapézon bemutatott számokat, de ma már az 
is egyszerűen kivitelezhető, hogy hajuknál fogva 
lógva zsonglőrködjenek a levegőben.48

Andor Anna Klára
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A városligeti régi cirkuszépület felújításának ter-
vezése már 1963-ban elkezdődött, és sok változat 
került papírkosárba, míg 1969-ben a végleges és 
azóta megvalósult tervek elkészültek.
Az új cirkusz nézőtere 2000 néző befogadására 

alkalmas, meredeken lépcsőzik, így minden hely-
ről a jó látási feltételek biztosítottak. A manézs 
átmérője a nemzetközileg meghatározott 12 méter. 
A porond fölött kialakított kupola koncentrikus be-
tongyűrűkből áll, amelyek között a járható lefedés 
kiemelhető. A kupola így alkalmas a különféle ar-
tistafelszerelések rögzítésére, emelőszerkezetek, 
világítási eszközök elhelyezésére. A manézst kö-
rülvevő pisztniből a fedőlap felhajtásával össze-
függő védőháló húzható ki a vadállatszámokhoz. 
A szcenikai világítás 48 szabályozott és 48 

közvetlen kapcsolású, 2 kW teljesítményű áram-
körre épül fel. A világítási igényeket a cirkusz 
szokványos műsorszámain túl az itt megrendezni 
kívánt látványos revüműsorok határozzák meg. 
A vezérlőasztal két előbeállítással és ezeken belül 
3-3 csoportválasztással rendelkezik. A légtornász-
számok megvilágítására a földszinti négy bejárat 

falából kihajlítható fényvetők szolgálnak. Ezek 
áramellátása egy esetleges áramkimaradás ese-
tén sem szűnik meg, így nem történhet baleset.
Az elektroakusztikai berendezés a hatcsatornás 

keverőasztalra épül fel. A nézőtér hangellátása vé-
gül is a kupolából befüggesztett 6 hangsugárzó-
csoporttal történik.
Az egyes különálló munkahelyek, irodák, öltö-

zők stb. között elektroakusztikai utasító-, hívó- és 
műsorközlő rendszerek biztosítják a kapcsolatot 
és így az előadások szervezett, egybehangolt le-
bonyolítását.

Szabó-Jilek Iván

A Fővárosi Nagycirkusz tervezése, 1969
A Középülettervező Vállalat (KÖZTI) rotaüzemében 1971-ben készült a Színháztechnikai Szakosztály tervezési munkáit be-
mutató, A3 méretű marketingkiadvány. Ebben – többek között – szerepel a Fővárosi Nagycirkusz tervezési munkáit ismerte-
tő leírás. Ezt idézzük most fel.

A Fővárosi Nagycirkusz belső tere, 1971
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A BEAG keverőpultja

A Halospot higany-jódgőz izzója a lenyitott lámpaházban
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Tervezők:
Építész: Hatlacky Ferenc, Fazekas István
Szerkezet: Fazekas István
Gépészet: Turczer Tibor, Szűcs Károly
Belsőépítészet: Bánk András
Szcenikai világítás: Szabó-Jilek Iván
Elektroakusztika: Dr. Lohr Ferenc, Földi Emil (BEAG)
Akusztika: Dr. Lohr Ferenc

Személyes emlékek:
Abban az időben a KÖZTI Színháztechnikai 
Szakosztálya készítette az összes színházi 
felújítás, előadóművészeti létesítmény, 
művelődési központ színháztechnikai tervezését. 
A technológiai kivitelező háttér – többnyire 
építőipari vállalatok lakatosüzemei – még nagyon 
szegényes volt, egyedül a BEAG Elektroakusztikai 
Gyár és a TUNGSRAM Konverta Gyár gyártmányait 
lehetett figyelembe venni. Ekkor kezdett enyhülni 
a nyugati embargó, és ha nehezen is, de lehetett 
néha engedélyt és valutát kapni a nyugati 
gyártmányok, így pl. a fényvetők importjára. 
Így kerülhetett be az új Nagycirkuszba a Strand 
Electric akkoriban legújabb, 1969-ben megjelent 
kísérő fényvetője, a Patt. 265 Mk II Halospot 400-
600 W teljesítményű, új optikával, nagynyomású 
higany-jódgőz izzóval, amelynek már 80–100 lm/W 
volt a fényhasznosítása.
A Szakosztály a tervezett létesítmények 
építése során elvégezte a tervezői művezetést 
és visszajelzéseket kapott – főleg a színházi 
társulatoktól – a felújított létesítményekről. 
Furcsa módon a legtöbb színház művészei 
gyakran kritizálták a lényegesen jobb 
körülményeket, a kényelmesebb öltözőket stb. 
A Fővárosi Nagycirkusz dolgozói, művészei 
jelentették a kivételt, nagyon hálásak voltak új 
otthonukért.

Alaprajz a fényvetők jelölésével és hosszmetszet

A fejgépfülkében a Strand Electric Patt. 265 Mk II Halospot 600 W-os kísérő fejgépe, mögötte a 2 kW-os nagy testvére kisebb 
fényteljesítménnyel
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Elkaplak
Az előadóművészet maga a csodák világa. Ennek 
a táncból, színházból, zenéből álló nagy családnak 
legincselkedőbb gyermeke a cirkuszművészet. 
A  harmadik dimenzió megtestesítője, a földtől 
való elrugaszkodás, az örök emberi álmok, a repü-
lés megvalósítója: cirkusz. 
Art of circus – cirkuszművészet – az emberi 

erővel, kitartással, bizalommal, összefogással 
megvalósítható csoda művészete. 
„Ha leesik, vedd fel, ha elbotlasz, kelj fel, ha 

egyedül nem megy, keress társakat, s meglásd 
sikerül” – mi lehetne ennél szebb, általánosabb, 
örökérvényűbb üzenet a társadalom, az emberiség 
számára? A cirkuszművészet alapjaiban nyújt lét-
fontosságú kapaszkodókat mindennapjainkhoz, az 
élet legtermészetesebb alaptörvényeihez – feltét-
len bizalom, esélyegyenlőség, a harag elengedése, 
tűpontosság. 
A cirkuszban minden oly egyszerű: te ugrasz, 

én elkaplak – én ugrom, te elkapsz! Bármi áron – 
bőrszínre, vallásra, világnézeti különbségekre való 
tekintet nélkül. Bátran és bizalommal ugorhatsz 
tehát, el foglak kapni! Ebben biztos lehetsz.
Magyarország különleges helyzetben van e cso-

daszép előadóművészeti ág tekintetében: a világ 
vezető országai közé tartozik – mondjuk ki bátran: 
ott vagyunk az első ötben. Európában megkérdője-
lezhetetlenül ott állunk az élen. Nincs más olyan 
művészeti ág jelenleg, amelyről ez elmondható 
lenne. Magyarország a cirkuszművészet terén áll 
Európában és a világon a legmegbecsültebb, leg-
előkelőbb helyen. Komolyan vesznek bennünket, 
respektálják, elismerik a munkánkat. Nincs még 
egy hely, ahol ilyen tudatos, minden részterületre 
kiterjedő szakmai központ működne egész Euró-
pában, mint a mi Fővárosi Nagycirkuszunk – pon-
tos nevén a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ. 
Nincs még egy ország, ahol ilyen komplexitással 
foglalkoznának ezzel az ágazattal. 
Az intézmény valódi fizikai és szellemi komp-

lexum: artistaképzés, világszínvonalú előadások, 
az év minden időszakában nyitva álló, telt házzal 
futó produkciókat felmutató kőcirkusz, múzeum és 
könyvtár, adatbázis, kutató-fejlesztő-tudományos 

központ, cirkuszpedagógiai és esélyegyenlőségi 
törekvések, valamint a felelős állattartási kuta-
tások avatott helyszíne. Röviden: szakmai csúcs-
központ. 
A kialakult helyzetnek jelentős történelmi gyö-

kerei vannak. Már a 19. század során egyre több 
híres külföldi társulat fordult meg Magyarorszá-
gon, és létrejöttek a hazai cirkuszi dinasztiák is, 
akik egyúttal megteremtették a magyar cirkusz-
művészet tradícióit. Hazánkban tehát tekintélyes 
múltja van a cirkuszművészet kultúraközvetítő 
szerepének: világszerte ismert artistaművészeink 
kulturális nagykövetekként a világ minden pontjá-
ra elvitték a magyar kultúra egy szeletét, jó hírét.
Tradíciókra épült az elmúlt évtized robbanás-

szerű fejlődése is. Egy megújuló művészeti ág 
sorsfordító időszakában Magyarország az elsők 
között lépett: új gondolatokkal, átértékelt üzene-
tekkel katalizálta a cirkuszművészet megújulásá-
nak dinamikus folyamatát. Az újcirkusz területén 
világszínvonalú társulatok, produkciók születtek. 
Mára a nagy nemzetközi szakmai rendezvények 
megtartása elképzelhetetlen meghatározó magyar 
részvétel nélkül. A Fővárosi Nagycirkusz szakmai 
vezetői, szakemberei elismert előadói, meghívott-

jai minden világszervezetnek, konferenciának, 
szakrendezvénynek. Ott ülünk az artistaversenyek 
zsűrijében Kínától Moszkváig, Havannától Vero-
náig. A nemzetközi szakmai tekintély kötelez. Ha-
talmas felelősség van a magyar cirkuszművészet 
vállán: irányt kell mutatnia a világnak. Jövőképet 
kell adni, hiszen egy megújuló művészeti ág para-
digmaváltó gondolkodásmódja – a cirkusztörténe-
ti tradíciókon nyugvó újraértelmezése folyik. 
A cél és az irány világos: elemelkedni a szóra-

koztatóipartól és helyet foglalni a magas művé-
szetek között, a művészeti ág magában hordozott 
ősüzeneteinek tudatos kiemelésével, megfogal-
mazásával, kőbe vésésével. A cirkuszlátogató kö-
zönség szemének, szívének felnyitásával, a hor-
dozott, közvetítendő üzenetek befogadtatásával. 
A cirkuszban eddig is megéltük a katarzist, eddig is 
átéltük a csodát – ám talán eközben senkiben sem 
tudatosult: Wagner zenéje, Shakespeare szövegei, 
Mojszejev tánca hasonló tőről fakad, mint Nikulin 
bohóc jelenete, vagy egy Cirque du Soleil-előadás 
üzenete. Hasonlóan emberformáló, lélekemelő, ne-
mesítő, tanító, megvilágosító erővel bír. A cirkusz-
művészet nyelvét azonban éppúgy meg kell taníta-
ni gyermekeinknek – a felnövekvő nemzedéknek –, 

Vezető hely Európában – nemzeti 
cirkuszművészetünk jelene és jövője

„Minden művészet legmagasabb feladata,
hogy a látszat által megadja egy magasabb valóság káprázatát.”

(Goethe)



ahogy a kotta olvasását, egy Antonioni-film értel-
mezését, vagy egy Klimt-kép befogadását. 
Európa csúcsintézményének lenni óriási fe-

lelősség. Ezzel a felelősséggel jól kell sáfárkodni 
–  ennek pedig feltételei vannak: szakmai, emberi 
és infrastrukturális szükségletek. A magyar agy 
érti, tudja a dolgát: kidolgozza a világ legerősebb 
szakmai programját. A magyar szív tudja, érti a 

dolgát: mindent beleadva kigyakorolja a legszebb, 
legmagasabb, legjobb szaltót. S mindehhez infra-
struktúra, épület, eszköz is kell. Olyan otthon, ahol 
világszínvonalon lehet felsorakoztatni az értéke-
inket, ahová a nagyvilágból érkezhetnek olyanok, 
akik a magyaroktól akarnak tanulni. Ahol világ-
színvonalú körülményeket és befogadó, nyitott ka-
pukat találnak a nemzetközi szakemberek, ahová 

jó behozni a tudást, s jó a megszerzett tudással 
távozni, hazatérni. Kell egy ház, egy világszínvona-
lú cirkuszművészeti központ, ahol egy térben van 
az iskola, a bemutatóterem, a múzeum, a könyvtár 
és az archívum, ahol forr, pezseg az élet. Ahol ha a 
terem egyik végéből bárki elrugaszkodik, pontosan 
tudja, hogy a másik oldalon biztosan elkapják! 

Fekete Péter

ARS POETICA
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A Fővárosi Nagycirkusz jelenlegi épülete több 
mint 50 éves – nagyobb felújítás nélkül üzemel 
évtizedek óta. Sorsát és jövőjét a Liget projekt 
fejlesztési tervei az elmúlt időszakban jelentősen 
befolyásolták.  A Fővárosi Állatkert megújításá-
nak programjában felvetődött – az egykori Vi-
dámparkhoz hasonlóan – a Fővárosi Nagycirkusz 
épületének lebontása és telepének elköltöztetése 
annak érdekében, hogy az Állatkert területe bő-
vülhessen. 2015-ben a költözés szükségességéről 
kormánydöntés is született. Erre nyilvánvalóan 
csak akkor kerülhet sor, ha egy új cirkuszépület 
létesül – olyan helyszínen, ahol jobb és méltóbb 
körülmények között működhet Európa legkiválóbb 
cirkuszművészeti intézményeként. 
A Liget Budapest Projekt megvalósításá-

hoz szükséges intézkedésekről szóló 1866/2015. 
(XII.  2.) átfogó kormányhatározat a programhoz 
tartozó beruházások között döntött a Fővárosi 
Nagycirkusz új épületkomplexumáról is: előter-
jesztés készítését rendelte el a Fővárosi Nagycir-
kusz költözésével, az új helyszín kijelölésével és a 
költözés ütemezésével összefüggésben.
Az első feladat az új cirkuszépület legmegfe-

lelőbb helyének megtalálása. Cél az, hogy az új 
épület városközponti, jól megközelíthető helyen 
álljon, jól látszódjék, megfelelő méretű terület áll-
jon rendelkezésre a cirkuszmúzeum, a kutatóköz-
pont, az artistaképző iskola, a szállások, valamint 
további kiszolgáló egységek számára. „A Fővárosi 
Nagycirkusz az európai kultúra része, így az új 
épület számára megfelelő helyszín kialakítása 
nemzeti és európai felelősség” - nyilatkozta koráb-
ban Fekete Péter, a Nagycirkusz átköltöztetésével 
megbízott miniszteri biztos.
Több mint három éves előkészítő munka ered-

ményeként, több tucat lehetséges új helyszín 
vizsgálata nyomán született meg az újabb kor-
mányhatározat arról, hogy a Fővárosi Nagycirkusz 
a cirkuszművészet összes ágazatával, kiegészítő 
szervezetével együtt egy közös helyre, a Nyugati 
pályaudvar melletti területre költözhet. A Nem-
zeti Cirkuszművészeti Központ számára a Liget 
Budapest Projekt részeként a Nyugati pályaudvar 
melletti Eiffel tér, vasúti vágányok, Ferdinánd híd 
és Podmaniczky utca által határolt terület ke-
rült kijelölésre. Erre a régóta üresen álló ingat-
lan-együttesre tervezték 2007-ben az új kormány-
zati negyedet – amely most rom és rozsdaövezet.  
Ugyanakkor a terület gazdája, a VI. kerületi önkor-

mányzat jelenlegi vezetése nem szívesen fogadná 
a beruházást, s a megújuló vasútfejlesztési tervek 
is ellentétesek a fenti elképzelésekkel.   
A Fővárosi Nagycirkusz kinőtte mostani ottho-

nát. A Városligetben a jelenlegi területen nem le-
het próbatermeket kialakítani, nincs próbamanézs, 
a lovakat nem lehet futtatni és a megújult állatvé-
delmi törvényeknek megfelelő ideális elhelyezés 
is nagy nehézségek és kompromisszumok árán 
biztosítható. „Szeretnénk, hogy európai csúcsin-
tézményként működjön Nemzeti Cirkuszművészeti 
Központ, akárhol is épül majd meg” – mondta az 
MTI-nek Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár. 
Az elmúlt években tucatnyi vizsgálat, több 

építészeti elképzelés is született a különböző le-
hetséges helyszíneken felépítendő, korszerű cir-
kuszépületről. Ezek közül a legfrappánsabb épü-
lettervet, a 60 méter átmérőjű Csodagömb vízióját 

Szabó János építész dolgozta ki, ezt mutatja be 
következő cikkében. Kelet-Európa cirkuszművé-
szeti központjában, Budapesten, egyértelmű lét-
jogosultsága van az új, modern cirkuszépületnek, 
amelynek makettjét a 2022. január 11-én, a Szép-
művészeti Múzeumban Cirkuszépületek Európá-
ban címmel tartott nemzetközi tudományos kon-
ferencián mutatták be először a szakembereknek. 
Ugyanakkor a Liget Budapest Projekt – Európa 

legsikeresebb és legnagyobb szabású kulturális 
beruházási programja – részeként ismét felme-
rült a helyben maradás lehetősége, amennyiben a 
zátonyra futott állatkerti Biodóm befejezésére egy 
közös működtetés lehet a megoldás. 
A cirkuszművészet olyan művészeti ág, mely-

nek európai vezető intézménye vitathatatlanul 
Magyarországon van. Méltó elhelyezése nemzeti 
és európai érdek.

Elképzelések a Fővárosi Nagycirkusz 
új épületéről

Artistaképző
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A tervezett Csodagömb – álomcirkuszszínház grafikája



A cirkuszsátor, a kőcirkusz olyan speciális színház, 
amely teret ad annak a varázslatos élménynek – 
emberek, vadállatok, színek, mozdulatok, fények, 
veszély, ügyesség, szépség és vakmerőség áram-
lásának –, amivel a „cirkuszosok” kápráztatják el az 
ámulni-bámulni vágyókat. A „játszás” történelme 
a centrális terekből indult, gondoljunk csak a tá-
bortűz körére, az amfiteátrumok, colosseumok és 
körtemplomok világára. Majd az idők folyamában 
eltávolodott egymástól játszó és néző. Talán azért, 
mert a játszó képességei romlottak: segédeszkö-
zökre, figyelemelterelő kellékekre volt szükség a 
káprázathoz; a néző pedig a pillanat élményén túl 
biztosra akart menni, látni, ámulni akart. Létrejöt-
tek a proszcéniumok, amelyek már időzített kapu-
ként választottak szét nézőt és játszót, a középkori 
templomtérben vagy a barokk színházban.
A modern kor hajnalán újraébredtek a terek. 

A  barokk színházból újra kifejlődött a centrális 

színház, a pást és a centrális játéktér. Ahogy a 
játszó újra képes volt megmutatni önmagát, a ké-
pességeit kendőzetlen formában a néző közvetlen 
közelében, szinte karnyújtásnyira, vagy akár annál 
is közelebb, és elkápráztatni ügyességével, megje-
lenésével, erejével; így nyert teret a cirkusz műfaja 
a színjátszás, a szórakoztatás világában.
Kétféle ember van: az egyik szereti a cirkusz 

világát, a szemet kápráztató csodáját; a másikban 
ellenérzéseket táplál az emberfeletti misztikum. 
Mindkét típus számára formáltuk meg a speciá-
lisan különleges külső és belső architektúrával 
rendelkező csodák színházát, hiszen William 
Shakespeare-rel mi is valljuk: „Színház az egész 
világ/És színész benne minden férfi és nő…” (Szabó 
Lőrinc fordítása).
Mióta emberi társadalom létezik, az ügyesség-

ben, erőben, képességekben kiemelkedők teljesít-
ményét, attrakcióját figyelem és csodálat övezi.

Az ókori Róma mondása szerint „Panem et cir-
censes!”, azaz „Cirkuszt és kenyeret a népnek!” Azok 
a rendezvények tömegek eredendő emberi tulaj-
donságaiból fakadó igényeket elégítettek ki. Ebben 
az értelemben minden show-műsor cirkusz, de nem 
minden cirkuszi előadás show-műsor, hiszen eze-
ket a képességeket generációk, famíliák fejlesztet-
ték ki, tartották egyben és mutatják be évszázadok 
óta. A cirkusz világába születni kell. Mondták haj-
danán, hogy „burokban született”, szerencsés ember 
az, aki ebben a világban élheti az életét. De ez a világ 
kötelez is. Erős kötelék a beleszületettek számára.
A csodagömb egy burok, mely véd, óv, magába 

szippant, misztikumot és varázst sugall, akárcsak 
a napkorong tűzgolyója, a szerelmes szeme, a 
bolygónk éltető sztratoszférája. Aki egyszer bele-
néz, belép a belsejébe, nem tud szabadulni tőle.
Egy folyamatosan változó fényes gömb, melyet 

élővé tesz a növényzet, a víz, az emberek, az élet 

25Színpad 2022. különszám

Csodagömb – álomcirkuszszínház
galaktikus távlatból nézve

Talán a csillagokkal ragyogó égre tekintve ébredt. Talán az első tábortüzeknél a lángok és árnyékok játékát figyelve szüle-
tett. Ma galaxisokon és dimenziókon át száguld a fantázia, hogy a csodálatosnál még csodálatosabb élményekkel táplálja a 
végtelenség érzetére vágyódó lelket. Az embert a természettel saját lehetőségeinek maximális kiaknázásán keresztül össze-
kötő cirkusz világa most olyan új teret kap a tervezett cirkuszépülettel, amelyben megmutathatja és tovább örökítheti évezre-
des értékeit, megtartva a kapcsolatot ég és föld, lehetséges és lehetetlen között. Röpülj, Lélek!

CIRKUSZÉPÍTÉSZET

„A cirkusz olyan foglalkozás, mint bármely más, 
azzal a különbséggel, hogy nagy állatismeretet, tudást,

erőt és ügyességet kíván meg, sok olyan kvalitást, 
amellyel másutt könnyebben lehetne boldogulni.”
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zsongása. Színtér, találkozóhely, közösségi tér, 
iskola és emblematikus jel is egyben. A múlt és 
a jövő szimbóluma. Objektum, melyet nem lehet 
figyelmen kívül hagyni, nem észrevenni. Olyan já-
téktér, amely a háromdimenziós teret kibővítheti, 
különleges játékélményt adhat.
A csodagömb funkcionalitása a centrális já-

téktérre épül. A csodagömb belsejében található 
klasszikus porondot, „manézst” patkó alakban, VIP 
páholyokkal övezett zsöllye (karzat), páholyszint 
övezi.
A nézőtér nem kíván monumentális lenni, 1500 

fő befogadására alkalmas, különlegessége a felső 
galériaszinten üvegkapszulákban kialakított extrém 
nézőhelyekből élvezhető csoda. A földszinti exklu-
zív páholyokhoz saját vizesblokk tartozik. A nézőtér 
feltöltése és kiürítése az alaprajzi szervezésből 
adódóan végtelenül egyszerű és gyors. A karzatok 
elrendezése biztosítja az állandó telt ház érzetét.
A játéktér, a színpad–porond–manézs modern 

színpadtechnikával kerül felszerelésre, korszerű 
alsó- és felsőgépészet biztosítja a változatos já-
ték lehetőségét. Az alsógépészet különlegessége 
a gyorsan cserélhető vizes-jeges és száraz porond 
egyidejű előkészítése, a függesztett sínpályás fel-
sőgépészet révén a tér minden irányából érkező 
artistaművészek kápráztatják el a közönséget. 
A  nagy belmagasságú játéktérben repkedő artis-
ták az emeleti karzaton ülőknek testközeli meg-
figyelésre alkalmas helyzetet teremtenek; más 
nézőpontból pedig a szédület érzését idézik fel.

A porond feltöltése négy irányból lehetséges, 
az oroszlános kapu felett nagyméretű LED-fal 
segíti az előadást. Az állandóan változó, vibráló 
hangulatot árasztó csodagömb körül kialakí-
tott  közönségforgalmi és művészi terek bizto-

sítják a létesítmény zökkenőmentes működte- 
tését.
A belső, zárt élőflórával fedett csodateret ha-

tároló üveggömb a külvilág felé változatos meg-
jelenésével, csillogásával, fényjátékával közvetíti 
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A Csodagömb – álomcirkuszszínház belseje



az épület belső funkcióját. A különböző színekben 
villódzó belső aura varázslatos fényjátékot áraszt 
magából. Az épület felső szintjén konferenciater-
mek, oktatótermek, kiállítótermek, étterem és ki-
látóterasz teszi egész évben, minden napszakban 
látogathatóvá, a közönség és a cirkuszművészeti 
szakma számára vonzóvá a létesítményt.
Az új cirkusz színház és egyben sportaréna is, 

olyan játéktér, amely az ókori amfiteátrumok és 
colosseumok hangulatát ötvözve szórakoztatja és 
elvarázsolja a népet. Káprázatos világa a művészek 
emberfeletti teljesítményére döbbenti rá a szem-
lélőt, olyan különlegességekre, melyek sokszor csak 
az álmokban és a képzeletben valósulhatnak meg.
A 13 méter átmérőjű porond kicsinyített mása 

a római colosseumoknak, melyben díszletként, 
háttérként és eszközként megjelenik a víz, a tűz, a 
föld és a levegő, mint a négy alapelem és az azokat 
uralni tudó ember.
Ezt a hatást fokozza ez az egyedülálló, páratlan 

belső térrel kialakított csodagömb, amely mintegy 
időkapszulaként közel hozza és egyesíti a valóság 
világát a modern technika és a hagyományos em-
beri játék eszközeivel.

Szabó János
 építész
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A Bauhaus egyik legsokoldalúbb és minden bi-
zonnyal legszórakoztatóbb alakja az építészként, 
festőként, színpadtervezőként, zenészként és 
előadóművészként egyaránt úttörő szerepet be-
töltő Weininger Andor volt. 1927-ben publikált 
ikonikus Gömbszínház-terve arra emlékeztet, hogy 
művészetének egyes szegmensei egymás nélkül 
nem értelmezhetők: a gömb alakú előadóterem 
koncepciója, amelyben a széksorok a gömb bel-
ső felületét követik, a játékteret pedig az egymás 
alá-fölé helyezett színpadok alakítják ki, azoknak 
az új színház- és táncművészeti törekvéseknek az 
építészeti tükröződéseként született, amelyeknek 
Weininger zenészként és színpadi előadóként is 
részese volt.
A Walter Gropius által vezetett Bauhaus a mű-

vészetek integrálására törekedett; ezt az iskolában 
oktató magyar mesterek eredetisége és kreativi-
tása is gazdagította. A magyar alkotók nemcsak a 
Bauhaus kísérleti színpadi produkcióiban vállaltak 
szerepet, hanem merész, gyakran utópisztikus 
színházépítészeti terveikkel is új utakat mutat-
tak fel.
Weininger Andor 1899-ben született a ma Hor-

vátországhoz tartozó, soknemzetiségű Karancson, 
és 1986-ban New Yorkban hunyt el. A Bauhaus 
színpadi műhelyének egyik legfontosabb tagja 
volt, rendszeresen fellépett a műhely vezetője, 
Oskar Schlemmer által rendezett táncpantomi-
mokban és jelenetekben, valamint konferált a 
több rövid darabból álló előadásokon. Nemcsak a 
fellépései tették ismertté, hanem a Mechanikus 
színpad – Absztrakt revüről és a Gömbszínházról 
készített tervei is. Ezek már a húszas években fon-
tos kiállításokon szerepeltek, és azóta is részei a 
legtöbb átfogó Bauhaus-bemutatónak, sok későb-
bi színházi újítás elődjei.

Weininger Bauhaus-beli tevékenységének ha-
sonlóan fontos része volt, hogy ő alapította és ve-
zette az iskola életében oly fontos szerepet játszó 
Bauhaus-zenekart, amely nem csupán tánczenekar 
volt, hanem egyfajta Bauhaus-műalkotásnak is te-
kinthető. A Weininger által kialakított, több nemzet 
népzenéjét magába foglaló repertoárjával kifejezte 
az iskola nacionalizmust ellenző szellemét, egyút-
tal a jóval későbbi „világzene” előfutára volt. Rög-
tönzött humoros konferanszai a Bauhausban való-
ságos legendává váltak. A magánéletét, érzelmeit 
és képzőművészeti alkotásait illetően gátlásos és 
szófukar Weininger a színpadon és a zene világá-
ban rendkívül szórakoztató előadó volt. Ez volt az 
a színpadi műfaj, amelyet festészeti tevékenysége 
mellett néha New Yorkban is alkalma volt gyako-
rolni, amikor monológokat mondott az ő segítsé-
gével rekonstruált Bauhaus-táncok elő adásainak 

bevezetéseként. Laurie Anderson, a kiváló ameri-
kai performanszművész írt arról, mennyire meg-
érintette a rokonság Weininger monológja és a 
modern performanszok között: „Megrázó volt ezt 
a fajta folyamatosságot hirtelen át érezni, és meg-
érteni, hogy a művészeknek vannak gondolataik, 
amelyeket aztán más művészek is felhasználnak, 
s hogy mindez nemcsak haladás, hanem egy olyan 
hosszú-hosszú beszélgetés, amely időben mindkét 
irányban, azaz visszafelé és előre is kiterjed.”
Ma az előadóművészeteknek az a törekvése, 

hogy minél nagyobb hatással legyenek a nézőkre, 
erősítsék az előadók és a befogadók közötti kap-
csolatot, sok rokonságot mutat a cirkuszművészet 
hagyományaival. Nem véletlen tehát a Csodagömb 
cirkuszépület és a Gömbszínház közötti szellemi 
rokonság.

Szabó-Jilek Iván

Gondolati előzmények: a Gömbszínház

Weininger Andor Gömbszínház-terve, 1927

Weininger Andor: A Gömbszínház makettje, 75×75×50 cm, a makettet készítette: Pelényi Margit és Szabó Miklós © Janus 
Pannonius Múzeum, Pécs 

Cirkuszi előadás, Vogel Eric rajza
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Hogyan kerültek kapcsolatba a cirkusz 
világával? Mióta dolgoznak a Fővárosi 
Nagycirkuszban és mi a feladatuk a 
munkakörükben?

Graeser József: Édesapám és a nagybátyám is 
artista volt. 16 éves koromban artistaként kezdtem 
cirkuszban fellépni, 2004-ben hagytam abba a fel-
lépéseket. Nekem óriási ajándék az élettől, hogy a 
Fővárosi Nagycirkusz cirkuszszakmai vezetőjeként 
folytathattam a munkát. Így azt csinálhatom, amit 
legjobban szeretek, ami az életem, és amihez talán 
értek is. A feladatom nagyon összetett, sokrétű. 
A  műsorok kialakítása előtt részt veszek a pro-
dukciók kiválogatásában. A cirkusz igazgatójával 
és az előadás rendezőjével együtt sokat utazunk 
és nézzük, válogatjuk a különböző produkciókat. 
Megpróbálunk olyan érdekes és látványos számo-
kat lekötni, amelyekről úgy gondoljuk, hogy a ma-
gyar közönségnek is tetszeni fog, természetesen 
egy előre kigondolt műsorkoncepcióba beleillően. 
Ezenkívül előadásokat rendezek. Az  előadásokon 
mint ügyeletes rendező felügyelem a műsort. Ha 
bármilyen cirkuszszakmai probléma adódik, azon-
nal intézkedem.  Biztosítanom kell az előadások 
zavartalanságát. Szinte mindig itt vagyok a cir-
kuszban, ez az életem.
Pánczél Lajos: Fiatalon hangmérnökként kezd-

tem dolgozni színházban, illetve rendezvényeken. 
Elsősorban klasszikus zenei koncertek és opera-
előadások hangosítását végeztem. 2015-ben jöt-
tem a Fővárosi Nagycirkuszba, először hangmérnö-
ki beosztásba kerültem, 2019-től vagyok műszaki 
vezető. Feladatom az előadások és próbák tech-
nikai kiszolgálásának irányítása és felügyelete. 
Nagyon jó munkatársaim vannak, hozzám tartozik 
a világítás-, hang- és videotechnika. Varga László 
porondmester kollégámmal és csapatával a po-
rondtechnikai problémákat is nekünk kell megol-
dani. A porondtárban 12 fő dolgozik, egyik közülük a 
kupolamester. A videotár és a világosítótár 5-5 fő, a 
hangosítótárban ketten dolgoznak. Ezzel a stábbal 
végezzük el az előadásokhoz szükséges szerelése-
ket, kiszolgáljuk a próbákat és az előadásokat.  Ha-
sonlóan működünk, mint a színházak műszaki dol-
gozói. A cirkuszban is van az új műsor készítésénél 

tervelfogadás. Ha igény van rá, terveznek díszlete-
ket, jelmezeket, és megbeszéljük a szükséges rek-
viziteket. A rekvizitek az artisták munkaeszközei, 
amiket a produkciók során használnak. Mindezek 
beszállítása, beszerelése, valamint a fény- és video- 
technika elhelyezése a mi feladatunk. Ha szüksé-
ges új eszközök legyártása, vagy legyártatása és 
beszerzése is, nekem kell megszerveznem.

A produkciókhoz szükséges 
felszereléseket a fellépők maguk 
hozzák?

P. L.: Általában így van, az artisták saját felszere-
lésükkel mutatják be azt a két-három produkciót, 
amivel utaznak és a világ minden táján szerepel-
nek. Ezeknek a technikánkhoz történő illesztése, 
vagy a szükséges átalakítások, javítások elvégzé-
se a mi műszaki stábunk feladata. A kupolames-
terünk oldja meg az úgynevezett levegőszámokhoz 
szükséges eszközök felszerelését. Az artisták 
biztonsági okokból maguk állítják össze a produk-
cióik felszerelését, de a kupolamester irányítja a 
kötéseket és a rögzítéseket, mert ő ismeri a helyi 
viszonyokat. A cirkuszban ezt a feladatot végző 
személyt riegernek hívják, ez megfelel a színház-
ban a zsinórmesternek. A színpadi díszítőket a 
cirkuszban porondosnak nevezik, a porondmester 
a színpadmester megfelelője. 
G. J.: Az előadásokhoz beválogatott műsorszá-

mok egymás után illesztése, a teljes produkció 
összeállítása a rendező dolga. A cirkuszban két do-
log van, ami megöli az előadást: a csend és a sötét. 
Tehát úgy kell megszerkeszteni az előadást, hogy 
ez a két dolog ne forduljon elő. Egy-egy előadás-
ban 12-14 műsorszám követi egymást. Ezeknek a 
változatos produkcióknak a gördülékeny egymást 
követő váltását kell biztosítani úgy, hogy a néző 
a változások alatt is le legyen foglalva. Úgy kell a 
következő rész eszközeit nyílt színen felszerelni, 
hogy a közönség ne azt nézze, hanem a figyelme 
valamivel le legyen kötve. Közben ma már az is 
igény, hogy az egész előadásnak legyen valamilyen 
összefüggő története, a produkciók valamilyen 
téma köré legyenek csoportosítva, hogy magas 
szintű művészi élményt nyújtsunk a közönségnek.  

Nálunk nincsenek külön gyerek- és felnőttelőadá-
sok, olyan műsort kell produkálnunk, ami minden 
korosztálynak szól, amelyben az unoka és a nagy-
papa is megtalálja a maga szórakozását. 
P. L.: Az előadások készítésénél a legnagyobb 

műszaki feladat az egyes produkciók váltásának 
megoldása. A szükséges eszközök beszerzése és 
felszerelése, hogy a fellépő művészek saját rek-
vizitjeit a mi technikai lehetőségeinkhez illesz-
szük. Mindezt úgy, hogy a változások az előadáson 
gyorsan, zökkenőmentesen és biztonságosan tör-
ténjenek. Ezeket a feladatokat a mi dolgozóink és 
a fellépő művészek közösen oldják meg, mert az 
artisták szeretik maguk végezni a saját eszközeik 
szerelését, hiszen sokszor az életüket kockáztat-
ják a produkciókban. 
Az előadásokon a cirkusz saját zenekara ját-

szik. Jelenleg 10 zenészből áll a zenekar. A zene-
kar, a konferanszié és az énekesek hangosítását 
is a hangtár dolgozói végzik. A bohócok általában 
mikroportokat használnak. Az épületben modern, 
ki épített hangrendszer működik.  Digitális keve-
rőasztalunk van, több síkban kiépített a sztereó 
bázisrendszer,  amellyel az egész nézőteret le 
tudjuk fedni hangosítással úgy, hogy a beszédért-
hetőség és a zenei élmény is minden ülésnél egy-
formán megfelelő legyen. 

Milyen hosszú egy új előadás 
próbafolyamata?

G. J.: A zenekar a saját próbatermében előre be-
tanulja a művészek által igényelt zeneszámokat. 
Az előadás összeállítására és bepróbálására álta-
lában egy hét áll rendelkezésre. Ez nagyon kevés, 
de a kiválasztott produkciókat az artisták már 
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A cirkusz az életük
A Fővárosi Nagycirkusz cirkuszszak-
mai vezetőjével, Graeser Józseffel és 
műszaki vezetőjével, Pánczél Lajossal 
beszélgettünk cirkuszi életútjukról és 
napi munkájukról. 

Graeser József

Pánzél Lajos
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kiválóan tudják, így ezeket csak a helyi adottsá-
gokhoz kell illeszteni. A próbák inkább az egyes 
darabok összeillesztésének, illetve a váltásoknak, 
átszereléseknek a beállítását és begyakorlását 
jelentik. Egy előadás általában két óra hosszú, két 
részben, köztük 15 perces szünettel.
P. L.: Nagyon fontos a fények, a zene és a han-

gosítás bepróbálása. Nem mindegy, hogy az artis-
ta a produkció közben mit lát és hall. A világítást 
nagyon precízen kell beállítani, nehogy elvakítsuk 
a művészt, ugyanakkor a nézők jól lássák a mu-
tatványt. Ez különösen a trapézszámoknál nehéz, 
mert az artistának is jól kell látnia, hogy hol van. 
Ezért a kupolát külön meg kell világítani, hogy az 
artista tájékozódni tudjon a levegőben. Ezt négy-
öt napig próbáljuk, és utána van két nap, amikor 
főpróbaszerűen végigjátsszuk az előadást. Ezek 
a próbahetek nagyon fárasztók, feszes és precíz 
munkát igényelnek. Szilveszter Balázs, a cirkusz 
világítástervezője – ő színházban is dolgozik – 
nagyon sok előadásunk világítását tervezte már. 
Beállítja a produkció hangulatának megfelelő vilá-
gítást úgy, hogy az ne zavarja az artistákat. A fény-
vetőink a porond körül lévő világítási hidakon 

vannak elhelyezve, illetve a porond közepe felett 
is van egy híd. A nézőtér szintjén is vannak gépe-
ink, hogy minél jobb pozícióból tudjunk világíta-
ni. Egy akrobatacsoport műsorához beállítjuk az 
úgynevezett munkafényt, ami azt szolgálja, hogy 
az artista a mutatvány minden pozíciójában meg 

legyen világítva. A két trükk közötti koreográfiához 
pedig hangulatvilágítást állítunk be. Az így össze-
állított fényjeleket a vezérlőpulton rögzítjük és az 
előadásokon lejátsszuk.
Amikor az artista felkészül a következő mutat-

ványra, a néző figyelmének elterelésére van egy 

A világítás nem vakíthatja el az artistákat



A porondról a kupola



új technikai eszközünk: egy 15 méteres LED-fal, a 
zenekar fölé szerelve. A cirkuszok közül a világon 
elsőként a Fővárosi Nagycirkuszban alkalmazzuk 
az artisták legjobb kunsztjainak videotechnikával 
felvett, lassított visszajátszását két trükk között. 
Így a néző újabb szemszögből és lassítva figyel-
heti meg az előbb látott attrakciót. Olyan ez, mint 
a sportversenyek tévéközvetítésénél a visszaját-
szás. Így az artisták nyugodtan felkészülhetnek a 
következő számra, miközben a néző figyelme is le 
van kötve.
 G. J.: A mai cirkuszi előadások próbálnak el-

mozdulni az összművészeti produkciók felé. A Fő-
városi Nagycirkusznak tánckara is van. Ők  külön 
táncpróbát is tartanak. Így a változásoknál már 
nem a porond szerelését látja a közönség, ha-
nem a tánckar műsorát. A közönség figyelmét a 
tánckarra vagy a bohócra fókuszáljuk, hogy fo-
lyamatos legyen az előadás, ne tűnjön fel, hogy 
közben átépítjük a porondot. Nem lehet színházi 
előadást csinálni, mert a produkciók különbözők. 
A kiválasztásnál és az összeállításnál arra tö-
rekszünk, hogy változatos legyen a műsor, mégis 
legyen valamilyen összetartó, vezérlő gondolata. 

A sok kicsi alkotórész valamilyen történetté álljon 
össze.

Milyenek a cirkusz kiszolgáló 
helyiségei és milyen állapotban van az 
épület?

P. L.: Ez az épület 1971-ben készült el, az akkori 
legmodernebb technikával felszerelve. Ma már ez 
sok szempontból elavult, bár folyamatosan kor-
szerűsítették. Új fény- és hangtechnikai eszközö-
ket szereltünk be, intelligens profil, spot és wash 
fényvetőket, melyek vezérléséhez a világon legin-
kább elterjedt Grand MA3 full size fényszabályzót 
használjuk. Mindez viszont korszerűbb elektromos 
hálózatot igényelt. Az elektromos hálózat volt az 
épület egyik neuralgikus pontja, a vezetékek már 
nem nagyon bírták el a megnövekedett terhelést. 
A hálózat szcenikai részét az elmúlt időszakban 
sikerült felújítani, így már nincsenek olyan prob-
lémák, amilyenek a régi hálózattal voltak. 
Az áramellátás mellett új gyengeáramú háló-

zatot is kiépítettünk a szcenikai világítás vezérlé-
séhez, ez a DMX protokoll mellett Art-net hálózat 
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Szalagkupola építés közben
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kiépítését jelenti. A tirisztorok és régi dimmerek 
helyére modern hibrid dimmereket építettünk be. 
A nézőtér egyenletes hangteljesítmény-ellátásá-
ról sztereó Line Array hangsugárzók gondoskod-
nak, kiegészítve kardioid szub hangsugárzókkal. 
Ezenkívül a nézőtér fölé függesztve 4 külön úton 
vezérelt késleltetett Line Array hatású hangszóró-
csoportok biztosítják a jobb zenei élményt, vala-
mint a jó beszédérthetőséget. Az énekes előadók 
és a zenekar vezetékes és vezeték nélküli mikro-
fonokat és vezeték nélküli személyi monitorrend-
szert használnak.
A kupolában programozható ponthúzó mo-

torokat szereltünk be. Az artistaprodukciókban 
személyemelésre használt csörlőket központi ve-
zérléssel láttuk el. A pandémia idején sem hagytuk 
nézőinket cirkuszi előadás nélkül. Megvásárol-
tunk egy 4 kamerás Full HD adáslebonyolító rend-
szert. Ennek segítségével heti három alkalommal 
élő közvetítést adtunk az online térbe. A kiszolgáló 
egységek viszont szűkösek és korszerűtlenek. 
A  vendégművészek elhelyezése is gondot jelent. 
A szálláshelyek is 1971-ben épültek, ma már az 
artistáknak más az elvárásuk. Igyekeztünk kom-
fortosítani a lakásokat, nemcsak a szobák felsze-
reltségét, hanem kiegészítettük egy kis konyhával 
is. Mindig vannak javítgatnivalók. Átépítettük a 
művészbüfét, korszerű hűtőpultokat, hűtőgépeket 
és mikrosütőket vásároltunk. Sajnos az épületet 
már kinőttük, és így kevés a szálláshely is. 
G. J.: Nagyon kevés helyünk van az előadások 

rekvizitjeinek tárolására. Ahogy megújult a cir-
kuszművészet, egyre több és nagyobb technikai 
eszközök kellenek egy-egy mutatványhoz. Nagyon 
kicsi az istálló részünk, egyre szigorúbbak lettek az 
állattartás szabályai, nehéz ezeket az elvárásokat 
teljesen  betartani. Csak olyan állatprodukciók 

szerepelhetnek, ahol az ember és az állat kö-
zötti kapcsolat mellérendelt, és nem alárendelt. 
Nemrég kaptunk egy lovardaszerű épületet az 
Állatkerttől, itt építünk új bokszokat az állatoknak, 
ahol nagyobb mozgástér jut nekik. A klasszikus 
cirkusznak három pillére az artista, a bohóc és 
az állatszámok. A vadállatszámok még nincsenek 
betiltva, de egyre nehezebb olyat találni, ahol ál-
lat és ember közti mellérendelt kapcsolat van a 
mutatvány alatt. Csak olyat lehet megkövetelni 
az állattól, amit természetesen is megcsinálna. 
Az állat és az ember tökéletes harmóniájáról szól-
nak ezek a műsorszámok. 
Készülnek a tervek egy új, korszerű cirkuszépü-

letről.  Két koncepció van felvázolva: vagy új terü-
leten, vagy itt, a régi cirkusz helyén épülne meg az 
új. A jelenlegi helyünk kicsi ahhoz, hogy egy igazán 
modern, minden igényt kielégítő épület elférjen 
rajta. Az is az új hely mellett szól, hogy az építke-

CIRKUSZTECHNIKA

A porond a kupolából nézve

Az artisták saját felszerelését a cirkusz technikájához kell csatlakoztatni
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zés ideje alatt folyamatosan mehetnének előadá-
sok a mostani épületben. Van egy másik szempont 
is: 156 éve vagyunk ezen a helyen. A cirkusz nagyon 
összenőtt a Ligettel, nehéz lenne a közönséget át-
szoktatni egy másik helyre.

Mi volt az eddigi legnagyobb kihívás a 
pályájuk során?

P. L.: Itt minden kihívás. Nagyon nagy odafigyelés-
sel kell együttműködni az artista művészekkel. Ne-
kem a legnagyobb kihívás a járvány előtt bemuta-

tott Slava SnowShow, egy orosz bohóc száma volt. 
Nem klasszikus bohócszám, mert egy történetet 
mesél el. A manézst át kellett alakítanunk szín-
házzá. Színházi körülményeket kellett teremteni, 
színpaddal, járásokkal, portállal, zsinórpadlás-
sal, a porond egyharmadában ültetett nézőtérrel. 
Ezt  nagyon nehéz volt elkészíteni. Óriási siker-
rel, de csak egy hétig játszottuk ezt az előadást. 
Komoly technikai megoldást követelt a tavaly ősz-
szel bemutatásra került Cirkománia és Szinergiák 
műsorsorozat. A világon először a porondra forgó-
színpadot kellett beépítenünk.  

G. J.: A Fővárosi Nagycirkusz egy évben három 
különböző nagy előadást játszik. Van tavaszi mű-
sor, amit januártól áprilisig három hónapon át 
játszunk. Áprilistól megy a nyári műsor, ami szep-
tember elejéig tart. Ez a hosszú műsorunk, amit öt 
hónapig játszunk. Ezután jön a karácsonyi műsor 
október, november, december hónapokban. Ter-
mészetesen közben is vannak kisebb előadások, 
melyek csak néhány napig vannak műsoron. 

Köszönöm a beszélgetést és kívánom, hogy ha-
marosan jobb adottságok között tudjanak dolgozni!

Kárpáti Imre

CIRKUSZTECHNIKA

Theiss
Hajtástechnika
színpadi süllyesztés,
emelés, forgatás
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2022. március 12-én – csaknem öt évnyi bezárást 
követően – gálakoncerttel nyitották meg a mára 
138 esztendőssé lett épületet. Az Operaház és az 
épületet kiszolgáló Hajós utcai egység részleges 
korszerűsítését 2014-ben kezdte el tervezni az in-
tézmény, amelynek alapvető célja a színpadtech-
nika teljes körű modernizálása volt. Időközben 
elkészült az Eiffel Műhelyház, ezért bizonyos terek 
felszabadultak, új funkciót kaptak. A munka előre-
haladtával a részleges korszerűsítésből kormány-
zati szándékmódosulással teljes felújítás lett, 
amely azonban a tervezett egyetlen évad helyett 
csaknem öt szezonnyi türelmet követelt a művé-
szektől, a munkatársaktól és az operalátogatóktól 
egyaránt. 
A beruházás keretében megújult az Operaház 

teljes homlokzata és tetőhéjazata. A műemléki 
közönségforgalmi terekben és a homlokzaton a 
restaurátorok az Ybl-korabeli, eredeti színeket és 
anyagokat igyekeztek helyreállítani. A rekonstruk-
ciót irányító építész, Zoboki Gábor így fogalmazott: 
számára a rekonstrukció legizgalmasabb részét a 
ház akusztikai megújítása jelentette. Az akusztika 
javítására a nézőtér felé bővült a zenekari árok, 
ezzel visszaálltak a tér eredeti, Ybl által megterve-
zett arányai. A földszinti, kényelmes székekből álló 
sorok egy tömbben helyezkednek el, két oldalról 
lehet megközelíteni őket. A nézőtér befogadóké-
pessége azonban kétszázzal csökkent, most mint-
egy ezerfős. További újdonság a harmadik emeleti 
karzaton kialakított 150 állóhely.
Mindemellett megújult a belső terek világítása 

is, így a falikarok és a nézőtéri nagycsillár is visz-
szakapták eredeti formájukat. A projektben nagy 
szerepet kapott a teljes körű gépészeti és elekt-
romos felújítás, a teljes bontás után az újjáépítés 
korszerű technológiákkal történt. A Dalszínház és 
a Hajós utca felőli karzatlépcsőház is megújult, az 
előbbi orsóterébe liftet helyeztek, ezáltal részben 
akadálymentessé vált az épület. 

A korábbi díszletfestő műhelyből balettpróba-
terem lett, egy szinttel feljebb kialakítottak egy 
másik próbatermet, gyakorlatilag egy házi szín-
padot. A zenekar tagjai önálló öltözőket kaptak 
az egykori lakatos- és asztalosműhely helyén. 
A  felújítás során megújult az Operaház tűzvédel-
mi rendszere is, tűzjelzőkkel, füstérzékelőkkel és 
oltóberendezésekkel. 
A megújult, korszerű színpadtechnikát a Bosch 

Rexroth Kft., a Színpad- és Emelőgéptechnika Kft. 
és a Hidromatic Kft. konzorcium kivitelezte. A dísz-
letek számítógéppel vezérelt mozgatása gyorsabb 
és halkabb lett. Az átalakuló üzemi területeknek 
köszönhetően a díszletek közvetlenül beszállítha-
tók a raktárakba és a színpadra. Teljesen megújult 
a Lisys-Projekt Kft. készítette színpadvilágítás és a 
Chromasound Zrt. által kivitelezett hangrendszer.
Sajtóinformációk szerint a Magyar Állami Ope-

raház felújításának a költsége elérte az 55 milliárd 

forintot, ami jóval több az eredetileg tervezettnél. 
Csupán a megújult színpadtechnika kivitelezé-
se nettó 6,3 milliárdba, a lámpák egymilliárdba, 
a székek pedig 1,3 milliárdba kerültek. 
Hazánk egyik legfontosabb műemlékének re-

konstrukcióját a West Hungária Bau Kft., az Épkar 
Zrt. és a Laki Épületszobrász Zrt. konzorciuma való-
sította meg. Az Operaház megnyitása után tovább 
folytatódik a felújítás, várhatóan az év folyamán 
fejeződnek be az üzemház munkálatai, valamint 
az 5. emeleti jelmeztár helyére tervezett Medgya-
szay Terem kialakítása, amely kamaraszínpadként 
és rendezvényteremként funkcionál majd. A ké-
sőbbiekben valósul meg a Királyi lépcsőház és a 
Székely Bertalan Terem rekonstrukciója, valamint 
a homlokzaton a párkányszobrok restaurálása és 
cseréje. Március 15-től pedig látogatói túrákon 
is megismerkedhetnek az érdeklődők a felújított 
Ybl-palotával.

HAZAI HÍREK

Újra megnyílt
a Magyar Állami Operaház

A korszakteremtő

Asphaleia színpad
nézze meg: 

www.tuzbenszuletett.hu

A felújított Operaház színpadgépészetének születéstörténete
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2021-ben ötödik alkalommal írta ki a Lisys-Project 
Kft. A Fény Mestere – Master of Light pályázatot, 
amelynek díjátadó rendezvénye az idei év egyik 
legjelentősebb világítástechnikai eseménye volt.

Nívódíj és hallgatói díj
A Lisys-Project Kft. 2015-ben a Fény Nemzetközi 
Éve alkalmából alapította a komoly szakmai el-
ismerés mellett pénzjutalommal is járó „A Fény 
Mestere – Master of Light” nívódíjat. A nívódíj 
megalapításakor az ERCO a Junior Master of Light 
hallgató díj támogatásával csatlakozott a hazai vi-
lágításkultúra ügyét felkaroló kezdeményezéshez.

Díjazottak
A Fény Mestere – Master of Light 2021 nívódíjat 
kapta: 
Iris 2021 című pályázat, benyújtotta: Adorján 

Zalán, Nagy András, Terkál Róbert
A szakmai zsűri dicséretében részesültek 

A Fény Mestere – Master of Light 2021 pályázaton:
– Etele Cinema pixelvezérelt design világítási 

rendszere című pályázat, Besnyő Dániel, Czingáli 
Zoltán, Geltz Gergő munkája,
– +;- 2020 című pályázat, Soltész Péter, Gettó 

József munkája,
– Panoptica című pályázat, benyújtotta: Hegyi 

Fanni, Szakács Zalán,
– Blass Nova című pályázat, Danczkay Péter 

munkája.

A Junior Master of Light 2021 hallgatói díjat 
kapta: 
Inverted Lamp című pályázat, Evgenii Zhuchenko 
munkája.

A Junior Master of Light 2021 pályázaton a 
szakmai zsűri dicséretében részesült: 
Zero Lamp című pályázat, Soltész Edit és Sánta 
Dóra munkája.

Összetett díjazás
A nívódíj győztese a művészi díjtárgyon és elis-
merő oklevélen felül a Lisys-Project Kft. felaján-
lásából 1 000 000 forintot nyert, míg a hallgatói díj 
győztese az ERCO felajánlásából egy nagy presz-
tízsű, többnapos németországi szakmai utazáson 
vehet részt.

Szakmai alapú döntés
A zsűri a nívódíjra beérkezett pályázatok közül 
ötöt, a hallgatói pályázatok közül kettőt juttatott a 
döntőbe. Az est szakmai programja a döntősök 5 

perces prezentációja volt, illetve az azt követő kér-
dezz-felelek. Ez lehetőséget adott a zsűrinek és a 
közönségnek egyaránt, hogy a pályázatokkal kap-
csolatban felmerülő kérdésekre választ kapjanak. 

A zsűri ezt követően elvonult, és több mint 1 órás 
tanácskozás után hozta meg döntését.
A nívódíjra beérkezett pályázatokat a kiírótól 

független, 7 tagú szakmai zsűri értékelte. A zsűri 
tagjai voltak (ábécésorrendben): 
• Bányai Tamás színházi világítástervező
• Botzheim Bálint építész
• Göde András belsőépítész, a zsűri elnöke
• Jánosi András lámpatervező
• Kertész András DLA, építész
•  Somogyi Krisztina vizuálisintelligencia-ku-
tató, építészetkritikus
• Szász László építész

Különdíjak
A pályázathoz több különdíjat támogató szervezet, 
cég is csatlakozott, ami azt jelzi, hogy egyre többen 
ismerik fel a kezdeményezés fontosságát és állnak be 
mögé. A támogatói együttműködések szerepe kettős: 
egyfelől felhívják a figyelmet a világítás fontosságára, 
másfelől új csatornákat nyitnak, és így minél széle-
sebb szakmai körökhöz juthat el ez az üzenet. 
A Magyar Belsőépítész Egyesület a Bedécs Sándor- 

és a Borz Kováts Sándor-különdíjakat, a Magyar Mér-
nöki Kamara Elektrotechnikai Tagozata a Fénytechnikai 
tervezés különdíjat, a Provim Kft. a Provim mesterdíjat, 
a Magyar Építőművészet folyóirat a Magyar Építőmű-
vészet különdíjat és Magyar Építőművészet Junior 
különdíjat támogatta, és saját szakmai zsűrivel válasz-
totta ki a különdíja győztesét. Az idei első közönségsza-
vazásban az Építészfórum.hu volt a kiíró partnere.
A MABE által támogatott Bedécs Sándor-kü-

löndíjat, valamint az MMK ELT által támogatott 
Fénytechnikai tervezés különdíjat kapta: 
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A Fény Mestere 2021 nívódíj



A jubileumi 5. alkalomra a díjtárgy is megújult. Tervezője: Zalavári Fruzsina

Böröcz Sándor felkonferálja a prezentálókat

A nívódíj döntősei a színpadon

Hatalmas volt az érdeklődés
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A BTM Kiscelli Múzeum 2022. február 10-én 
megnyitott szórakoz(tat)ástörténeti kiállítása 
a reform kor alakuló szórakoztatóiparát, mutat-
ványosait, első cirkuszait mutatja be Budapest 
1873-as egyesítéséig. Ez volt az az időszak, amikor 
bűvészek léptek fel a Nemzeti Színházban, és a 
szózatkomponista Egressy Béni „magyar népze-
nész társasága” mulattatta a szünetben a közön-
séget. Bemutatja a szféra első magyar és nemzet-
közi sztárjait és műsoraikat, legyenek azok vízen 
járók, térhatású képekre szakosodott mutatványo-
sok, szaltózó műlovarnők, az első profi bűvészek, 
bábosok, légutazók stb. Egyes témákhoz interaktív 
installációk kapcsolódnak: pl. egy súly megeme-
lésével a látogató összemérheti erejét a hajdani 
erőművészekével, valamint számos kortárs pár-
huzam jelzi, mennyi minden (nem) változott az 
elmúlt kétszáz évben.
Azt pedig, hogy „Ilyet még nem láttak!”, nemcsak 

a mutatványosok, de a kurátorok is elmondhatják: 
hosszas kutatómunka után ez a magyarországi 
cirkusztörténet első tudományos értékű kiállítása. 
A nemzetközi előadók bemutatásához harminc 
intézmény kölcsönözte kincseit, Svédországtól az 
USA-ig. A tárlaton látható korabeli pesti hirdetmé-

nyeket, plakátokat eredeti fölragasztásuk óta nem 
látta a nagyközönség.  
A kiállítás kurátorai Molnár Dániel és Teller 

Katalin voltak, akik a szórakoztató műfajok kutatói.
A kiállítás 2022. május 1-ig tekinthető meg.

HAZAI HÍREK

Etele Cinema pixelvezérelt design világítási 
rendszere című pályamű, melyet Besnyő Dániel, 
Czingáli Zoltán, Geltz Gergő készítettek.
A MABE által támogatott Borz Kováts Sán-

dor-különdíjat, valamint az Építészfórum.hu által 
támogatott közönségdíjat kapta: 
The Wave – Love Installation by Andrea Har-

cos című pályamű, Harcos Andrea munkája.
A Provim Kft. által támogatott Provim mester-

díjat kapta: 

Wavefront fényanimáció című pályamű, szer-
zői: Wolkensdorfer Mátyás, Krauth Vera.
A Magyar Építőművészet által támogatott Ma-

gyar Építőművészet különdíjat kapta: 
Armatumentum sorozat című pályamű, Né-

meth Kassa Gábor munkája.
A Magyar Építőművészet által támogatott Ma-

gyar Építőművészet Junior különdíjat, valamint 
az Építészfórum által támogatott Junior közön-
ségdíjat kapta: 
Inverted lamp című pályamű, szerzője: Evgenii 

Zhuchenko.

Önmagáért beszélő helyszín – 
Műcsarnok
Akik figyelemmel kísérik a nemzetközi építésze-
ti-design sajtót, biztosan értesültek róla, hogy a 
II. Építészeti Nemzeti Szalon részeként a Műcsar-
nokban a Botzheim Bálint és Böröcz Sándor 
kurátorok vezetésével, Mátrai Péter zeneszerző 
és a Healium Decoration közreműködésével, a 
Lisys-Project támogatása mellett megvalósult 
FényArchitektúra című installáció elnyerte a Big-

SEE Interior Desing Award 2021 Grand Prix-t. Így, 
aki eljött a díjátadóra, sejthette, hogy a Lisys-Pro-
ject és Műcsarnok mostani együttműködése is 
tartogat meglepetéseket. Az 1. terem hófehér 
„festővászon” falait felébresztették a fényjátékkal 
festett képek. Az életre kelt falak között mutatta 
be az Élőkép Színház egyedülálló Darutánc című 
produkcióját, és a szakmai tartalmak mellett volt 
elég tér a kötetlen beszélgetéseknek is. A vendé-
gek idén sem csalódtak.

Támogatók
A Junior Master of Light hallgatói pályázat külhoni 
kommunikációját az Erdélyi Innovációs Műhely 
tartotta kézben. A Tungsram és a Griven csatla-
kozása a támogatókhoz a hazai és a nemzetközi 
gyártók elköteleződését jelzi.
A Fény Mestere – Master of Light 2021 világí-

tástechnikai pályázatra és a Junior Master of Light 
2021 hallgatói pályázatra beérkezett pályaművek, 
valamint a díjátadón készült fotók megtekinthetők 
a díj honlapján, a www.afenymestere.hu oldalon.

Show és business Pest-Budán:
kötéljárók, önmozgányok és más világszámok

Christian Josef Tschuggmall (1785-1845) félautomata bohóca 
szamáron, 1825 körül. Münchener Stadtmuseum, Sammlung 
Puppentheater

A Bohóc Humorisztiko-Szatirikus Hetilap címlapja, 1861. 26. szám

Ludwig Döbler (1801-1864)  Bécsben született bűvész. Eleinte 
fizikai és mechanikai trükköket mutatott be 1825 körül. Pesten 
és Budán kétszer is fellépett. Az 1843-as visszatérésekor 
ködfátyolképekkel, pisztolylövéssel történő gyertyagyújtással, 
varázsdobozból virágcsokrok és bonbonok elővarázslásával 
óriási sikert aratott.



Élőkép Színház: Darutánc



Mi történt az éppen úton lévő 
felszerelésekkel?

Gerard (Ges) Edwards-Webb, a Cirque du Soleil- 
műsorok technikai hátteréért felelős igazgató 
elmondta, hogy amikor a járvány kitört és leállt 
a világ, az összes előadás műsoron volt, a világ 
számos helyszínén.
– A műszaki személyzet minden tőle telhetőt 

megtett, hogy az adott körülmények között a le-
hető legjobban csomagolja be, illetve helyezze 
biztonságba a felszerelést, de annak idején fogal-
munk se volt, hogy ezek milyen hosszú időszakra 
lesznek pihenésre kárhoztatva. A felszerelés egy 
része visszakerült a kanadai raktárunkba, a többi 
viszont kamionokban és szállítókonténerekben 
maradt. Alig volt befolyásunk arra, hogy milyen 
környezeti feltételek közé kerül a felszerelés. 
Aztán természetesen kezdtek lejárni a vámdoku-
mentumok, és a telephelyek és a raktárak egyre 
kevésbé voltak elérhetők.
Amikor végül újból hozzájutottunk a berende-

zésekhez, és elkezdtük felmérni az állapotukat, 
sok kellemetlen meglepetés ért minket. Mire 
megkezdtük előkészíteni a műsorok újraindítását, 
mind az artisták, mind a műszakiak közül sokan 
már kiléptek, és nem kívántak visszatérni, így bizo-
nyos műsorszámokhoz új szereplőválogatást kel-
lett tartanunk, némelyik előadás gárdáját teljesen 
le kellett cserélni. A meglévő eszközök karbantar-
tása mellett új kosztümöket, új zenéket, világítást, 
személyre szabott új akrobatikus felszereléseket 
kellett kitalálni, felkutatni a gyártójukat, az eszkö-
zöket megtervezni, legyártatni, leszállíttatni, majd 
műszakilag és művészileg beépíteni a műsorokba. 
Összetett feladat volt, mivel a korábbi ipari part-
nereink is megszenvedték a világjárványt. Ennek 
eredményeként mostanra a műsorfelszerelések-
nek nagyjából 10 százalékát lecseréltük.

A világjárvány előtt Mikki Kuntto 
újratervezte az Alegria műsor 
világítását. A felfrissített világításhoz 
Ayrton LED-es fényvetőket használt 
a minőségük miatt. Az volt az 
elképzelése, hogy a produkcióban a 
fényvetők zöme egyazon gyártótól 
származzon. Az újranyitásra készülve 
történt-e más hasonló fejlesztés? 

– Újból átnéztünk egy sor működéssel és felsze-
reléssel kapcsolatos problémát, amelyek a világ-
járvány előtt fennálltak, és ahol gazdaságilag és 
művészileg érdemes, ott fejlesztéseket tervezünk. 
A LED-világítás valóban követendő út számunk-
ra. Fontos figyelni az izzólámpás világítások fe-
nyegető elavulására. Jelenleg a Kooza műsorunk 
világításának LED-es fényvetőkre történő teljes 
áttervezésén dolgozunk, és próbáljuk a világítás-
tervezőt is ebbe az irányba terelni. 

A hangtechnika terén milyen 
fejlesztések bevezetésén dolgoznak?

Matthew Steuart, a Cirque Du Soleil hangmérnöke:
– Az összes turnénkon a Sennheiser RF mikro-
fonrendszereket használjuk, és már évek óta a 
Sennheiser felszerelését alkalmazzuk előadása-
inkban. E berendezés konzisztenciája, minősége 
és tartóssága a lehető legjobb, ráadásul mindig 
a Sennheiser hihetetlen műszaki támogatását 
élvezzük. Előadásaink bejárják az egész világot, 
ezért kiemelten fontos, hogy a maximális rugal-
masságot nyújtó RF-felszerelést használjuk, és a 
6000-es sorozat széles frekvencia-sávszélessége 
nagyban megkönnyíti számomra az előadások ke-
zelését a világ körül.

Melyik funkcióját találja különösen 
lényegesnek?

– Már a világjárványt megelőzően is nélkülözhe-
tetlen volt számunkra a Link Density üzemmód. 
A szabad rádiófrekvenciát tekintve vannak igazán 
nehéz vidékek is, például São Paulo vagy Miami és 
Dallas. Előfordult, hogy hétvégeken váratlanul ext-
ra interferenciát tapasztaltunk. Az LD üzemmódot 
használva azonban nem kell aggódnunk.
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Vége a kényszerszünetnek
Így kezelte a Cirque Du Soleil a lezárást1

Amikor elkezdődött a világjárvány, a Cirque Du Soleilnek 44 előadása volt műsoron szerte a világban, néhány turné köz-
ben, mások tartósan különböző színházakban, például Las Vegasban, Orlandóban és a mexikói Riviera Mayben. Ahogy az 
országok a vírus terjedésére reagáltak, a Cirque szinte összes műsora 48 órán belül elsötétült, és a társulat és a személyzet 
hazafelé indult. De mi történt a felszereléssel, és hogyan használta fel a szórakoztatóóriás a kényszerű szünetet az újraindu-
lásra felkészülve? A Live Design riportját rövidítve közöljük.

1  www.livedesignonline.com/theatre/intermissi-
on-over-how-cirque-du-soleil-handled-shutdown?itm_source=-
parsely-api Jelenet a Cirque du Soleil Alegria 2019 című műsorából
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Érdemes megemlítenünk, hogy a Big Top előadása-
ink cirkuszsátorban zajlanak, ami lényegében szabad-
téri játékot jelent, mert semmilyen szigetelés nincs a 
kinti rádiófrekvencia-forrásokkal szemben. Nagy fi-
gyelmet kell fordítanunk a rádiófrekvencia-felszerelé-
sünk minden részletére – antennakábelekre, antenna 
elhelyezésére, az artistán lévő zsebadó elhelyezésére 
–, és az előadás során ellenőrizzük a rádiófrekven-
cia-spektrumot. A Digital 6000 LD üzemmód lehetővé 
teszi, hogy az összes hanghordozót akár a legzsúfol-
tabb rádiófrekvencia-környezetbe is használjuk.  

Ezt a funkciót csak 2020-ban vezették 
be, de már ezt a rendszert alkalmazták 
az Alegria 2019-es újratervezésekor is. 
Milyen, akkor már rendelkezésre álló 
funkciók miatt döntöttek a Sennheiser 
mellett?

– Már akkor is sok előnye volt számunkra a Digital 
6000-nek. Csak hogy néhányat említsek: nincs 
keresztmoduláció, széles a hangolási sávszéles-
ség, egyszerű koordinálást lehetővé tévő egyenlő 
távolságban elhelyezett hanghordozók, az akku-
mulátorok kiváló élettartama, remek a zsebadó 
mérete és tökéletes a hangminőség.
Szintén kiváló eszköz számunkra az új L6000 ak-

kumulátortöltő, ami lehetőséget ad az akkumulátor 
állapotának és a ciklusszámoknak a felügyeletére. 

Már évek óta a Sennheiser rádiófrekvenciás eszköze-
it használjuk, most már ezektől függ a működésünk. 
Nem tudom eléggé hangsúlyozni e berendezések 
kitűnő megbízhatóságát. A sátras Big Top előadás 
évente átlagosan 350 alkalommal van műsoron, és 
az egész világot bejárjuk vele. Létfontosságú, hogy a 
felszerelés működjön, és eddig a Sennheiser-eszkö-
zök estéről estére teljesítették elvárásainkat.

A Link Density üzemmód valódi fordu- 
latnak látszik a turnéelőadások életé-
ben. Hogyan született meg ez a funkció?

Jamie Criswell, a Sennheiser üzleti fejlesztési ve-
zetője:
– A Link Density (LD) üzemmód úgy került be a 
Digital 6000 rendszerbe, hogy lehetőséget akar-
tuk teremteni a felhasználóink számára, hogy a 
nagyon sok csatornát alkalmazó helyzetekben is 
gyorsan és hatékonyan rendet tudjanak tartani 
rádiófrekvenciás terükben. Továbbra is javasoljuk 
a nagy hatótávolságú (LR) üzemmód használatát, 
de az LD funkció is rendelkezésre áll, ha szükség 
van rá. Az LR és LD üzemmódok keverékéből álló 
rendszerek egy-egy paraméter módosításával 
egyszerűen a terephez alakíthatók, így a felhasz-
nálók gyorsan a változó környezethez igazíthatják.

Hannah Kinnersley
Live Design

KÜLFÖLDI HÍREK

A műszak dolgozik a színfalak mögött



Az egyetlen magyar nyelvű 
színháztechnikai szaklap

a 18. évfolyamához érkezett! 
Negyedévente 600–1000 
példányban jelenik meg a 

színpadi művészet és technika 
egymásra hatását tárgyalva. 

A szaklap terjesztése kizárólag 
előfizetéssel történik,

a Szövetség tagjai, támogatói 
számára ingyenes.

Az előfizetési megrendelő 
a www.msztsz.hu honlapról 

tölthető le.

A vírusveszély idején tájéko- 
zódjon a SZÍNPAD írásaiból!

További információk:
Szeles Zsoltné, Judit

Telefon: (+36-1) 329-0841
e-mail: titkarsag@msztsz.hu
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Az idén tíz éves magyar újcirkusztársulat, a 
Recirquel bámulatos utat járt be alapítása óta, 
az újcirkuszt a tánc és a színház világával egyedi 
módon egyesítő előadásaikkal a világ legnevesebb 
fesztiváljain és színházaiban léptek fel, miközben 
darabjaikkal folyamatosan jelen vannak a Müpa 
színpadán.
2012-ben Vági Bence egy, a 20. Sziget Feszti-

válra szánt produkció kapcsán keresett meg és 
kért fel közös munkára frissen végzett artistákat. 
Álmukban sem gondolták volna azon az augusz-
tusi napon, amikor először mutatták be Recirquel 
címmel produkciójukat, hogy ilyen sikeres úton 
indulnak el. Azt azonban pontosan tudták, hogy 
valami nagyon izgalmasat hoztak létre, és folytat-
ni akarják a közös munkát. Nemcsak a közönség, 
de a színházi szakma figyelmét is magára vonta a 
bemutató: a siker nyomán Vági Bence és csapata 
felkérést kapott a Müpától, valamint a Budapesti 
Tavaszi Fesztiváltól, hogy készítse el első egész 

estés újcirkusz-előadását. Káel Csaba, a Müpa 
vezérigazgatója kulcsszerepet játszott a hazai 
újcirkusz alapjainak megteremtésében azzal, 

hogy a főként klasszikus zenei, jazz és világzenei, 
valamint táncművészeti produkciókat befogadó 
intézményben teret engedett az új műfaj számára. 

RECIRQUEL TÁRSULAT

39Színpad 2022. különszám

Tíz éves a Recirquel
A világhódító magyar újcirkusz társulat története

A 2017-es budapesti FINA záróünnepségén előadott műsor 
néhány  pillanata
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A Budapest magasló-omladozó tűzfalait idéző 
díszletben játszódó Cirkusz az Éjszakában című 
előadás 2013-as bemutatója óta a Recirquel min-
den produkciója állandó vendége a Müpa Fesztivál 
Színházának.
Már a következő évben új, egész estés darabbal 

jelentkezett a társulat, A Meztelen Bohóc premier-
je 2014 tavaszán volt a Budapesti Tavaszi Fesztivál 
keretében. A prózai részeket és élőben előadott 
dalokat is tartalmazó előadásban átvitt értelem-
ben és szó szerint is lehullott az álarc, hiszen az 
artisták olyan lelki tájakra, kivételes belső utazás-
ra invitálták a nézőt, amelynek során eltűntek a 
valódi lényeget fedő és óvó rétegek. 
Ezt követte még ugyanabban az évben a harma-

dik produkció, a Párizs Éjjel a harmincas évek per-
zselő varietévilágába repítette el nézőit. Érzékiség, 
buja vágyak és mondén hangvétel: a korabeli pári-
zsi társadalom margóján élők, dekadens alakok és 
titkos szeretők életképei elevenedtek meg a szín-
padon. Az előadás jeleneteit egytől egyig a világ-
hírű magyar fotóművész, Brassaï képei inspirálták, 
melyek a párizsi éj sötétjének egyedi és vakmerő 
pillanatait örökítették meg. Egy est a századelő 
lokáljainak asztalánál, míg a kor fülledt és szeret-
hető miliőjét artisták, táncosok és élő jazz keltet-
ték életre. A Montmartre rejtett utcácskái, zugai, 
terei, melyeken Picasso, Henry Miller, Modigliani, 
Josephine Baker vagy épp Brassaï burkolózott az 
éj sötétjébe.

Az eredetileg 2014-ben a CAFe Budapest Kortárs 
Művészeti Fesztivál keretében, a Müpában bemuta-
tott Párizs Éjjel a világ legrangosabb színházait és 
fesztiváljait bejárta: a kolumbiai Festival Iberoame-
ricano de Teatro de Bogotá, Cannes és Párizs, a brit 

Latitude Fesztivál, Santiago de Chile, a finn Tampere 
Fesztivál, a norvég Bergen Fesztivál, valamint szá-
mos holland város látta vendégül. Ez volt a társulat 
első előadása, amely meghívást kapott az Edinburgh 
Fringe Fesztiválra. Az Assembly egyik kiemelt 

RECIRQUEL TÁRSULAT

Párizs Éjjel

Non Solus
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helyszínén bemutatott Párizs Éjjel több mint húsz 
előadására a fesztivál második hetétől elővételben 
elkelt minden jegy. A kirobbanó közönségsikernek 
köszönhetően az előadás 2019-ben a My Land mel-
lett a fesztivál másik visszatérő vendége volt.
2015 őszén Vági Bence a korábbiaktól nagyban 

különböző produkciót hozott létre. A Non Solus két 
előadóművész, Illés Renátó és Zsíros Gábor duett-
je, két ember egymásra találásának története, akik 
útjukon bejárják a képzelet világainak legbenső 
mélységeit. A Non Solus létrehozása különleges 
pillanatot jelentett a Recirquel munkásságában: 
az évek óta az újcirkusz és a társművészetek fúzió-
ját fókuszba állító társulat ekkor fordult egy forra-
dalmian új műfaj, a cirque danse kidolgozása felé.
Ugyancsak a cirque danse kezdeti kibontakozá-

sának tekinthető a 17. FINA Vizes Világbajnokság 
záróünnepsége is. A 2017-ben Budapesten meg-
rendezett világesemény záróceremóniájára Vági 
Bence a világ 18 országából válogatott össze több 
mint 200 artistát és táncost. A Papp László Sport-
arénában megrendezett grandiózus produkció, 
melyet a csodaszarvas legendája ihletett, egyedi 
módon ötvözte a látványvilágot a táncművészettel 
és a cirkuszművészet világklasszisainak tudásá-
val. Urs Pilz, a világhírű Monte Carlo-i Cirkusz-
fesztivál művészeti vezetője, valamint Stéphane 
Lavoie, a Cité des arts du Cirque-nek is otthont adó 
La TOHU igazgatója, akik személyesen is megnéz-
ték az ünnepséget Budapesten, a cirkuszművészet 
jövőjének egyik úttörő pillanataként beszéltek a 
produkcióról. A 23 artista előadásában létrejött 
levegős momentumot az általuk valaha látott leg-
nagyobb levegős jelenetként emlegették.
A 2018-as My Land már igazi mérföldkövet je-

lentett az új műfaj kidolgozásában. Az emberiség 

és az anyaföld örök kapcsolatát, az emberi létezés 
gyökereit fókuszba állító produkció az Edinburgh 
Fringe Festival keretében került bemutatásra, ahol 
a kritikusok véleménye alapján több ezer produkció 
közül a legjobbnak bizonyult. Vági Bence rendező 
hét, zsánerszámában nemzetközileg is kimagasló 
ukrán artistát hívott meg, és az ő személyes élet-
történetüket – hagyományokat, szabadságot és 
szerelmet – kutatva hozták létre a kortárs táncot a 
színházzal és a cirkuszművészettel ötvöző darabot.
A fizikai színház új irányának megteremtésé-

vel kísérletező Vági Bence a produkció születése 

kapcsán elmondta: „Ukrajnában – ami a produk-
cióban részt vevő művészek szülőföldje – folyik 
a világon az egyik legnívósabb artistaképzés, de 
engem a művészek technikai tudása mellett sze-
mélyes történetük, anyaföldhöz való viszonyuk is 
inspirált.” Az előadás során a művészek egy földdel 
borított színpadról emelkednek fel, középpontba 
állítva kapcsolatukat saját szülőföldjükkel. A pro-
dukció zenei világa is az artisták gyökereit idézi: 
a felhangzó tradicionális tatár, moldáv és ukrán 
népzenei motívumokat Both Miklós Fonogram-dí-
jas zeneszerző, népzenegyűjtő kutatta fel. Ezek a 
dallamok, valamint világzenei és liturgikus szóla-
mok szolgáltak inspirációul Szirtes Edina és Terjék 
Gábor zeneszerzők számára, akik a végső zenei 
keretet hozták létre. 
A My Land kapcsán a szakma és a kritikusok 

a műfaji újszerűsége mellett rendre az előadás 
rendkívüli technikai megoldásait, vizuális világát, 
valamint zenei motívumait emelik ki. Alessandro 

Serena cirkusztörténész, a milánói egyetem pro-
fesszora szerint a My Land igazi mestermunka, 
amely mérföldkövet jelent az újcirkusz történe-
tében.
A társulat 2020 őszén mutatta be a Müpa Fesz-

tivál Színházban a Solus Amor című produkciót, 
amely a Non Solus és a My Land folytatásaként 
újabb szintre emelte a cirque danse zsánert. A Vági 
Bence művészeti vezető rendezte monumentális 
’légi balett’ a hitről és a szeretetről, a természet-
ről és az univerzumról mesél. Az előadásban az 
újcirkusz, valamint a klasszikus és a modern tánc 
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egyesül: miközben az akrobatika a káprázatot és az 
ámulatba ejtést szolgálja, a tánc lehetőséget ad az 
önkifejezésre, a finomabb jelentésárnyalatok köz-
vetítésére. A Solus Amor nem egy történetet mond 
el, hanem többféle közelítésben azt vizsgálja, 
mennyire fontos az ember számára a bolygónkon 
átható szeretet. A produkció feleleveníti a sze-
retet különféle rétegeit, a szerelem és a gyűlölet 
változatait, de mindenekelőtt azt az egyetlen, ősi 
hajtóerőt kutatja, amely időtől és tértől függetle-
nül mindannyiunkat összeköt. Ezt az időtlenséget 
fejezi ki a színpadi tér is: a szereplőkkel együtt 
természeti esszenciaként öleli körül a közönséget, 
ősi imához hasonlóan vonzza magába a nézőt.
„Nagy, komoly témákról beszélünk – fogalmaz 

Vági Bence –, melyek így vagy úgy, de minden em-
bert foglalkoztatnak. Tesszük ezt olyan formában, 
olyan nyelven, mely nem kizárja, hanem befogadja 
a gondolkodni vágyó nézőt.” Innen adódik az előa-
dás kettős nézőpontja: a Recirquel előadásaiban 
eddig mindig főszerepet játszó ember mellett egy 
mitikus medvebáb alakjában az állat is megjelenik 
a színpadon. A világhírű dél-afrikai bábtervező, 
Janni Young által készített bábnak a valódit töké-
letesen imitáló mozgásait táncosok irányítják.
Az elmélyülés és az ámulatba ejtés kettősségét 

a darabhoz egyedileg komponált zene, a különle-
ges díszletek és a speciális technika is segítik. 
A  légiesség érzését a díszleten túl különféle cir-
kuszi levegőzsáner-számok – gurtni, lebegő kínai 

Solus Amor
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rúd, magas drót, hajon lógás – teszik teljessé. 
A speciális reptetőtechnikának köszönhetően a 
néző úgy érezheti, repülni olyan könnyű, mint ami-
kor álmodik róla. A látvány és a világszínvonalú 
trükkök mellett a Solus Amorban is meghatározó 
szerepet játszik a zene. A Szirtes Edina zeneszerző 
és Terjék Gábor sound designer által kidolgozott 
hangzásvilágban a „szeretetmise” tételeit elektro-
nikus zenei betoldások egészítik ki.

Cirque danse az immerzív színházi 
előadások világában
A modern tánc a balett kötött formai világának 
megtöréséből, az előadó testének kiszabadításá-
ból született. Formabontó alkotók sorának munkái 
nyomán egy olyan szabad mozgásrendszer alakult 
ki, amely a balett érinthetetlen szépségénél ár-
nyaltabb, variálhatóságot megengedő szókincset 
adott a táncművészetnek. Mára ez erős hagyo-
mánnyá vált, ami a társművészetekre is kihat. 
A cirque danse a modern tánc szellemiségében 

születik: a cirkusz kifejezési világának felszabadu-
lása a tánc által. Kitörési kísérlet a cirkuszi trükk 
szabályrendszere által felállított formanyelvi kor-
látok alól, a tánc absztrakcióra képes hangjának 
megszólaltatásával. A két műfaj összetalálkozása 
a wonderment (meraviglia) és az astonishment 
(stupore) jegyében, ahol egyik kifejezési forma 
sem kísérője, hanem társa a másiknak. A cirque a 
szabadságot, a danse pedig egy újabb formanyelvi 
erőt talál, és megszületik az a hibrid előadó, aki-
ben a kettő egyesül.
A Recirquel nevével mára teljes mértékben 

összeforrott a cirque danse, a társulat 2022-es 
tavaszi premierjével, az IMA című előadással még 
újabb, izgalmas területekre törekszik. Vági Bence 
ezúttal a Müpa Sátorba álmodott egy olyan im-
merzív színházi alkotást, amely elrepíti a nézőt 
a földi lét fizikai valóságából. Az előadás keretét 
adó, komoly színház- és fénytechnikai kihívásokat 
is jelentő installáció a világegyetem mélységét 
idézve hívja a nézőt belső utazásra: a milliónyi 
pontból kitörő fény által életre hívott, pulzáló tér-
ben repülünk az artistákkal, hogy a jelen zajától 
eltávolodva, az univerzum magányában, időből és 
térből kiszakadva képesek legyünk meghallani sa-
ját létezésünk hangját.
Ugyanakkor az IMA a társulatnak nem az első 

kirándulása az immerzív színházi alkotások vilá-
gába. A 2018/19-es téli szezonban az év végi ünne-
pek hangulatát idéző Kristály megalkotásakor már 
fontos elem volt a helyspecifikusság és az immer-
zivitás. A Kristály téli varázsvilága a hatalmas, 
hólepte cirkuszi sátorban felépített installációban 
csillogó „jégbe fagyott”, bámulatos meseképeket 
hozott létre: a közönség szabadon barangolhatott 
a lenyűgöző illúziókkal és mutatványokkal teli 

térben, miközben az artisták fölöttük, körülöttük 
mozogva varázsolták el őket. 
Az IMA alapja ezen „kirándulás” tapasztalatai-

nak és az immáron kiforrott cirque danse műfaj 
jellegzetességeinek ötvözete, azonban a produkció 
fejlesztésének bő egy éve alatt olyan úttörő mű-
vészi megfogalmazás és azt támogató színház-
technikai rendszer született, mely egyedülálló az 
előadóművészetek világában. 
Vági Bence szavaival: „Az IMA installációja a 

szakrális helyek atmoszféráját idézve hoz létre 

egy olyan teret, melyben a néző a fizikai lét köte-
lékeiből kiszakadva spirituális utazásra indulhat, 
a lélek önmagára találhat. Azt szeretnénk meg-
mutatni, hogy létezik egy hely, ahol minden ember 
túlléphet önmagán. Akár a My Land, akár a Solus 
Amor vagy a Non Solus című előadásainkra gondo-
lok, mindig fontos volt, hogy a közönség a látottak 
által másként tekintsen önmagára, a környezetére, 
az életére. Új produkciónk ezt emeli az érzékelés 
egy újabb szintjére.”
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A Recirquel Társulat a kortárs tánc- és cirkuszmű-
vészet ötvözésével létrejött újcirkuszi zsánerben 
hoz létre előadásokat, a műfaj neve: cirque danse. 
Előadásaik díjakat nyernek, a társulat világszerte 
turnézik, de speciális díszleteiknek, melyeket a 
sokszor életveszélyes artistaszámokhoz szabtak, 
minden játszóhelyen ugyanolyan biztonságosnak 
kell lenniük, mint a Müpa Fesztivál Színházában. 
Vladár Tamást, a Recirquel technikai vezetőjét 
és reptetéstechnikai szakértőjét kérdeztük arról, 
miként működnek az újcirkusz és a cirque danse 
elő adások színpadtechnikai megoldásai. 

Egyértelmű, hogy egy Recirquel-
előadásnál rengeteg egyedi 
színpadtechnikai követelmény van 
– de mi az, amiben ugyanúgy működik 
egy ilyen előadás is, mint bármely más 
színpadi produkció?

A társulatunk többnyire színházakban lép fel, te-
hát a színházak adottságait messzemenőkig ki-
használjuk: ugyanúgy használunk függönyözést, 
balettszőnyeget, takarásokat. A világítás is szín-
házi világítás, így a néző egy számára megszokott 
atmoszférával találkozik. 

Mi a legfőbb dolog, amiben egy 
újcirkusz-előadásnál máshogy kell 
gondolkodni technikailag?

A normál színpadi produkcióknál a színészek 
többnyire a talajon vagy díszleten állva adják elő a 
darabot. Mi viszont a levegőben is dolgozunk. Azaz 
nekünk a föld fölé kell emelnünk a művészeket, és 
ahhoz, hogy ezt megtehessük, nagy teherbírású 
fix pontok kellenek a levegőben – pontosabban a 
néző számára már nem látszó magasságban. Sok 
esetben úgynevezett truss szerkezetek – a kon-

Amikor a színpadtechnika felrepül 
a magasba

Kristály
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certeken is használt rácsos, monstre alumínium 
tartószerkezetek – vannak kiépítve a magasban, 
ezzel fix pontot képezve a színpad felett – előa-
dástól függően – 10-12-15 méterrel, és ebből sok-
szor nemcsak egy, hanem több is van. Erre azért 
van szükség, mert előfordul, hogy centiméterekre 
ettől az alumíniumszerkezettől már függöny van, 
és mi nem lebeghetünk bele a függönybe, a másik 
irányban pedig már lámpa van, szintén centimé-
terekre. Ennek a szerkezetnek a merevségére van 
szükségünk ahhoz, hogy ne csak kóvályogjunk a 
levegőben, hanem egy minden irányban fix pontot 
tudjunk létrehozni. Ehhez a fix ponthoz építjük ki 
aztán a saját reptetőrendszerünket. 

A reptetésben is van különbség a 
hagyományos színpadi produkciókhoz 
képest? 

Normál színházi környezetben ezeket a reptetése-
ket általában ellensúlyos rendszerrel oldják meg. 
Viszont az újcirkusznál nem csak egyszer emelünk 
föl egy szereplőt, hanem artistákat föl-le moz-
gatunk a levegőben, illetve a függesztett ponton 
cserélgetjük a rekvizitjeiket – azaz az eszközeiket, 
amelyeken ők előadják a produkciót, például tis-
sue, lengő, kínai rúd, gurtni és társaik. Így aztán 

nekünk nem megoldás az ellensúlyos rendszer, 
ehelyett reptetőmotorokat használunk, amelyek 
kifejezetten artisták számára vannak kifejlesztve. 
Az egész rendszer számítógéppel vezérelt, és mil-
liméter pontosan tudja, mikor hogyan kell állnia 
ahhoz, hogy a szereplőnek épp a keze ügyében 
legyen a rekvizitje, illetve, amikor lefelé jön a ma-
gasból, pont a lábujja érjen le a földre. Ez, ha vi-
lágszinten nem is, de európai szinten egyedülálló.

Ebben a műfajban a legnyilvánvalóbb 
követelmények a biztonság kapcsán 
fogalmazódnak meg, hiszen az artisták 
az életükkel játszanak. Hogyan jelenik 
meg mindez a színpadtechnikában? 

Mivel a művészeink tényleg életveszélyes mutat-
ványokat csinálnak, nekünk az a feladatunk, hogy 
az utolsó karabinerig, ameddig az a biztosító lánc 
tart, amihez ők csatlakoznak, mindent minimum 
tízszeres biztonsági tényezővel lássunk el. Attól 
a ponttól kezdve pedig, hogy az artista megfogja 
a saját rekvizitjét, az ő képzettsége, tapasztalata, 
gyakorlása az, ami a saját biztonságát adja. Tehát 
mi egy kiszámítható, biztonságos és megismétel-
hető környezetet próbálunk nekik kialakítani, és ők 
erre a környezetre felkészülve csinálják meg, gya-

korolják be az előadásokban látható trükköket és 
koreográfiát, számítva arra, hogy mi mindig ponto-
san ugyanazokat a körülményeket tudjuk számuk-
ra biztosítani. Itt még egy fontos különbséget em-
lítenék egy hagyományos színpadi produkcióhoz 
képest: míg a legtöbb hagyományos előadásban 
a fellépők még számukra átlátható rendszerek-
ben dolgoznak, a mi előadásaink hátterében olyan 
összetett műszaki tartalom van, hogy azzal a mű-
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vészeinknek már nem kell tisztában lenniük. Nem 
kell tudniuk, mi hová van kábelezve, honnét jön, 
hová megy, hogyan kerül az ő kezük ügyébe egy-
egy rekvizit, hanem egyszerűen csak megszokták, 
hogy ott van, mert mindig ott szokott lenni.

Hol vannak a legveszélyesebb pontok 
technikai értelemben, mi az, ami 
legkönnyebben félremehet?

Amire nagyon kell vigyáznunk, hogy az összes olyan 
dolog – lámpák, függönyök, falak –, ami veszélyes 
lehet, biztonságos távolságban legyen, mert ha 
túl közel vannak, megsérthetik az artistát. De az is 
gondot okozhat, ha a lámpák rossz irányba világíta-
nak, és elvakítják az artistát, talán ez az egyik olyan 
tényező, ami a legkönnyebben félremehet. Így 
aztán minden egyes próbán, amikor új helyszínen 
vagyunk, pontról pontra végig kell vennünk, hogy 
az adott pillanatban egy-egy robotlámpa merre 
világítson, hogy ne világítson a szereplők szemébe; 
ha ez nem stimmel, akkor már a próbát sem tudjuk 

elkezdeni. De a hang tekintetében is van, ami eltér 
a megszokottól. A legtöbb színházban padlószintre 
vannak beállítva a monitor hangfalak, amelyek a 
szereplőknek szólnak. Nálunk viszont sokszor van 
szükség olyan második réteg monitor hangfalra, 
ami nem a padlószinten szól, hanem több méter 
magasan a levegőben, mert van, hogy a szerep-
lőnek ott kell hallania a zenét, hiszen a zenei jel-
re indítja az adott mozgást. Kihívás az is, hogy az 
utóbbi időben minden technikai dolgot, ami lát-
szódhat, megpróbálunk szinte észrevehetetlenné 
tenni a színpadon. Azaz nemcsak fel kell építenünk 
valamit, ami működőképes, hanem utána el is kell 
rejtenünk – és ez még nehezebb.

Ennek az összetett 
követelményrendszernek a 
működtetését kőkeményen meg kell 
tanulni – van erre hivatalos képzés, 
vagy a Recirquel nemcsak a művészeit, 
de a technikai stábja tagjait is maga 
képzi ki?

A MÜPA Fesztivál Színház színpadán a Solus Amor díszlete Fotó: Recirquel/Székely Lilla

Táncosok a levegőben a Solus Amor előadásán


Fotó: Recirquel/Hirling Bálint
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Fogalmazzunk úgy, hogy az utánpótlás kiképzése 
folyamatban van. Mivel szerencsére rá vagyunk 
kényszerítve, hogy egyszerre több helyen is ad-
junk elő, én pedig egyelőre nem tudok osztódni, 
így vannak olyan előadásaink, amelyeket egy-egy 
kollégám teljes egészében át tud venni, azaz meg-
tanulják az adott előadást, és azt minden hely-
színre adaptálni tudják. És ahogy az adott kolléga 
egyre több előadásunkat tanulja meg, annál köze-
lebb kerül ahhoz, hogy elsajátítsa az összes olyan 
fortélyt, ami szükséges ahhoz, hogy gyakorlatilag 
bármilyen levegős, illetve földi számot be tudjon 
építeni bármilyen helyszínen. Ehhez sokrétű ta-
pasztalatra van szükség, és a sokrétű tapasztala-
tot sok előadás alatt lehet megszerezni.

Mekkora technikai stáb dolgozik egy 
előadás hátterében?

A technikai stábunk általában két részből áll. 
A  csapat egyik fele „saját” ember, ismeri a da-
rabot, töviről hegyire tudja a fénytechnikáját, a 
hangtechnikáját, a színpadtechnikáját. És van 
egy olyan stáb, akit mindig aznap ismerünk meg 
a színházban, ők azok, akik a díszlet és a színpad-
technika kiépítésében segítenek az adott hely-

színen. Az  előadásainkon minimális létszámot 
próbálunk tartani, tehát az egyes előadásokkal 
utazik egy díszletért felelős színpadtechnikus, egy 
fényes, egy hangos. Ezenkívül pedig – attól füg-
gően, hogy mennyi időnk van felépíteni – vagy az 
előadásban tapasztalt díszítő kollégákat viszünk 
itthonról, vagy, ha több időnk van, az előadást 
még nem ismerő helyi személyzettel oldjuk meg 
ugyanazt. A konkrét csapatlétszám tehát változó, 
de egy nagyjából tíz fős műszaki stáb fel tud építe-
ni egy díszletet egy előadáshoz.

Beszéljünk még az előadások 
utaztatásáról: mivel jár ez, hány 
kamionba fér be egy előadás, milyen 
kihívások merülnek fel? 

Az egyik legnagyobb kihívás nem is a szállítással, 
építéssel-bontással függ össze, hanem azzal, hogy 
az összes olyan dolognak, ami repül a levegőben, 
annak a túloldalán kell hogy legyen egy masszív 
ellensúly, ezért a mi előadásainkat az is megkü-
lönbözteti a tradicionális színházi előadásoktól, 
hogy mi hat-nyolc, van, hogy tizenegy tonnányi 
ellensúlyt is felpakolunk egy színpadra. Ezzel az a 
gond, hogy a legtöbb színházban a színpad fenyő, 

rétegelt lemez, vagy valami más olyan anyag, ami 
határokat szab annak, hogy mekkora súlyt lehet 
oda pakolni. 

Mi történik, ha egy színpad konkrétan 
nem bírja el ezeket az ellensúlyokat?

Ilyenkor jönnek a kompromisszumok – a mi ol-
dalunkról is, meg a helyszín oldaláról is. Van 
olyan francia színház, ahol ütvefúróval fúrtam és 
ragasztottam le menetes szárat a világítási csap-
dába, hogy hozzá tudjunk kötni egy feszes drótot. 
És ha visszamegyek abba a színházba, tudom, hol 
kell keresni. De például a Művészetek Palotájában, 
a Fesztivál Színházban az egyik előadásunknál 
kérés volt, hogy a jelenetnek a vasfüggöny vonalá-
ban kell megvalósulnia, ahová semmit nem lehet 
pakolni, ami akadályozná a vasfüggöny lejövetelét 
– ez mindenhol tilos –, ezért ott a födémet átfúrva 
alakítottunk ki egy olyan rögzítési pontot, aminek 
segítségével akkora erőt tudunk kifejteni, amek-
korát az épület, pontosabban a födémet alkotó 
vastag vasbeton szerkezet elbír.

A szállítás kapcsán milyen feladatok, 
nehézségek merülnek fel?
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A Solus Amor hátterének gégenvilágítása
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A legtöbb díszletet úgy tervezzük, hogy beférjen 
egy nagyméretű kamionba, mert ez a garanciája 
annak, hogy költséghatékonyan tudjunk szállítani. 
Ez azzal jár, hogy a kamion általában a plafonig 
van pakolva. Ebből következik, hogy a beépítési és 
bontási idő jelentős része azzal telik, hogy bepa-
koljunk díszleteket színházakba, illetve a színhá-
zakból ki a teherautóba. Ez olyan szűk keresztmet-
szet, ami időnként megakadályoz minket abban, 
hogy a színházakba bejussunk. Vannak például 
olyan régi építésű színházak, ahol gyakorlatilag 
nem tudjuk keresztülpréselni az ajtón a díszletet. 
Ilyen esetekben próbálunk könnyíteni, kevesebb 
díszletelemmel próbáljuk meg ugyanazt a lát-
ványvilágot megvalósítani, hisz egy tradicionális, 
több száz éves, picike olasz színházban nincs 
teherlift meg kamionbeálló. A modern, befogadó 
jellegű színházaknak ki van építve az infrastruk-
túrájuk a kamionok fogadására, a díszletek ki- és 
behozatalára nagy ajtókkal vannak ellátva, közel 
van a kamion a színpadhoz, ezeken a helyeken 
viszonylag gyors építeni. Viszont ahol a főtéren 
kell megállnunk, és kézben kell becipelnünk száz 
méterre a díszletet, mondjuk macskakövön, mert 
a teherautó nem tud közelebb menni, ott extra időt 
vesz igénybe a ki- és bepakolás.

Mi a megoldás olyankor, amikor egy 
klasszikus cirkuszi sátorban lép fel a 
társulat? 

A klasszikus cirkuszi sátraknál általában a pla-
fonon egy csíkban van rögzítési pont, viszont a 
földön nem kell elhelyeznünk súlyokat, mert le 
tudunk verni nagy vaskarókat, amelyekhez elég 
nagy tehert tudunk hozzákötni. Viszont a dísz-
leteink elsősorban színházakhoz vannak tervez-
ve, és minden olyan esetben, amikor klasszikus 
cirkuszi sátorban adunk elő, adaptálnunk kell az 
adott előadásunkat a helyszínre. Ez hosszadalmas 
folyamat, mind a tervezésben, mind a koreográfia 
szempontjából, mivel a legtöbb színházban fron-
tálisan ültetett nézőtér van, míg a cirkuszban 
vagy félkörben, vagy még nagyobb karéjban ülnek 
nézők. Jelenleg a Müpa mellett van felépítve egy 
sátor, ide terveztük az új, IMA című előadásunkat, 
aminek 2022. április 1-jén van a bemutatója. De 
ez nem klasszikus cirkuszi sátor, hanem teljesen 
egyedileg tervezett színházsátor, ami a Recirquel 
igényeinek figyelembevételével lett kialakítva, és 
teljesen más szabadságfokokkal rendelkezik, mint 
egy kőszínház, más dimenziókban tudunk gondol-
kodni, mások a rögzítési pontok, más az előadótér, 

más atmoszférát tudunk megvalósítani. Aki eljön 
és megnézi az új előadásunkat, érteni fogja, mire 
gondolok.

Bodnár Judit Lola

A sátor belső, truss tartószerkezete függesztéshez és világításhoz



Cirkuszi sátor a MÜPA mellett
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A Big Apple Cirkusz  jubileumi 40. szezonja al-
kalmából 2018-ban új, színvonalasabb arculatot 
kapott. A világítási terveket Jeff Croiter készítette. 
Vízmosta mélykék és szelíden forgó gobók segít-
ségével a cirkuszi sátor varázslatos, víz alatti cso-
daország hatását kelti. New York sziluettje kerete-
zi a hideg kék LED-ekkel megvilágított élő zenekart 
és a cirkusz élénkpirossal megvilágított nevét.
Croiter korábban még nem tervezett cirkusz-

világítást. Egyszer már felmerült ez a lehetőség,  
végül nem valósult meg, de ahhoz a projekthez 
rengeteg kutatást végzett. Croitert felvillanyozta, 
hogy a Big Apple tervein dolgozhat, amely ereden-
dően sokkal közelebb áll a színházhoz, mint bár-
mely másik cirkusz. A megrendelő kérése az volt, 
hogy a Big Apple Cirkusz modern legyen, mint „egy 
séta a New York-i éjszakában”. Croiter ezt cirkusz-
hoz illő módon akarta megvalósítani. 
A sátorba érkezőket csillagfényes éjszaka fo-

gadja. Ez a panoráma alaphangulata. Fontos volt, 
hogy a látvány magas technikai színvonalat képvi-
seljen, és mivel egyetlen porond van, és a díszlet 
viszonylag ritkán változik, izgalmas legyen. A terve-
ző elgondolásának megfelelően a fény vezeti a kö-
zönséget az előadás során. A világítás mutatja, hol 
történik valami. Az is fontos szempont volt, hogy a 
közönség lássa a show-t. „Néha a produkciók olyan 
művésziek, hogy maga a show láthatatlanná válik. 
Nem szabad engednünk, hogy a művészet elhomá-
lyosítsa a gyerekek szórakozását.” A tervező olyan 
fényvilágot valósított meg, ami művészi, ugyanak-
kor láthatóvá teszi az eseményeket. „A  Big Apple 
előadásait több fény világítja meg, mint sok más 
cirkuszét. A nézők mindent láthatnak, amiről azt 
akarjuk, hogy lássák, és mi azt akarjuk, hogy sok 
dolgot lássanak” – így szólt az elvárás. A világítás-
tervező a korábbi színházi tapasztalatai birtokában 
arra törekedett, hogy a világosítás olyan eszköz le-
gyen, ami bizonyos dolgokat elfed, másokat viszont 
megmutat. Így a rendezők döntik el, milyen szűrőn 
keresztül lássák a nézők a produkciókat.
Croiter a cirkusz fővilágosítója, Jon Batz segít-

ségét kérte, hogy megismertesse vele a korábbi vi-
lágítási gyakorlatot és eszközöket. Batz bemutatta 
neki a meglévő világítási technikát és azt, hogyan 

kell azokat a sátor szerkezetéhez igazítani. Az egy-
porondos cirkuszban körben ülnek a nézők, ezért 
Croiter minden oldalról megvilágította derítőkkel 
és spotokkal, illetve felülről, a sátor csúcsán lévő 
gyűrű segítségével. Az volt a célja, hogy a műsor-
számok egyformán jól látszódjanak minden ülő-
helyről, ezért a térszínpadok bevilágítása során 
tanult trükköket használta.

A négy világítási toronyban lévő fejgépek ese-
tében a korábbi elrendezést és gépeket használta. 
A Mac III Performance fényvetőknél a fejgépesek 
mozgatják az íriszt, a zoomot és a gépet, de a szí-
neket és a  gobókat az egyik világítási toronyban 
elhelyezett a vezérlőpultról váltják. 
A színváltós gépeket lecserélte ETC Source 

Four Lustr 2 LED típúsúakra. Meg akarta terem-

CIRKUSZVILÁGÍTÁS
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A „nagy sátor” hangulatának 
megteremtése világítással 
Big Apple Cirkusz, New York1

1  https://www.livedesignonline.com/theatre/big-apple-circus-ligh-
ting-big-tent-atmosphere cikk tömörített fordítása

 A cirkuszsátor tartóoszlopai egyben világtási tornyok is
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teni annak lehetőségét, hogy minden műsorszám 
másképpen nézzen ki. A díszletben minden mű-
sorszámhoz más fény tartozott, mások voltak a 
színek, az irányok, a textúrák és a megvilágított 
területek. Fontos szerepet játszott a díszlet váro-
sias jellege. 
Croiter a tervet alapvetően a rendszerek és pozí-

ciók köré szervezte, ahogy az egy színdarab eseté-
ben lenne. A sátor csúcsán lévő kupolafeszítésnél 
a lefelé világító rendszert LED Aura berendezésekre 
lecserélte, mivel ezek rugalmasabbak. A  zenekart 
szintén a kupolából világította meg, a hat lefelé 
világító Martin Mac Viper Performance mozgófe-
jes fényvető hangsúlyokat adott a derítésekhez. 
A toronyként működő árbócok mindegyikén azonos 
berendezések találhatók, de a légtornászok felsze-
relései miatt eltérő módon vannak felfüggesztve. 
Mindegyik árbócon négy mozgó spot, hat wash 
és területvilágításként hat LED Leko található. 
A mozgó fények az egész sátornak tex túrát és tó-
nust adnak. Az árbócokon felfelé és lefelé mozgó 
világítótestek is vannak. A kísérő fejgépek mellett 
két mozgófejes és négy fix fresnel-lencsés gépet 
helyezett el. Ezek az elemek tájképi hátteret vetí-
tenek, így kel életre a sátor. A Martin Mac Axiom 
Hybridek tartója egyfajta jolly jokerként a város-
kép fölött van felfüggesztve, ezek a lámpák térbeli 
effekteket adnak, pásztázhatják az egész porondot, 
vagy akár éles pontokká válhatnak. A porond szélé-
re a korábbiakhoz hasonlóan az Elation Professio-
nal cég ELAR Q10 egységeit telepítette.
Maga a városképet illusztráló díszlet egy 

LED-csíkot is tartalmaz. E mögé és a zenekar mögé 
LED wash eszközök és MAC Viperek kerültek, ame-
lyek a hátsó színpadról textúrát adnak a zenekar-
nak, a porondnak és a levegőnek.
 Ezenkívül a Big Apple Cirkusz logója is világítás-

technikai „játékszernek” bizonyult. Olyan dolgokat 
csinált, amelyekről a beüzemelésekor nem is ál-
modtak. A tervek alapján felvillanó logót rendeltek, 
de amikor megérkezett, egyáltalán nem működött, 
a vezérlőpultról nem lehetett működtetni. A felé-
lesztése során azonban kiderült, hogy sokkal több 
fényjátékot tud annál, mint amiért megrendelték. 
A cirkuszban az egyik nehézséget az jelenti, 

hogy nincs igazán tér és lehetőség a változtatások-
ra. A világítási rendszeren és a fényvetők felszere-
lésén alig lehet változtatni. Az új fényatmoszféra 
létrehozásakor az egyik nagy változás a sátor és 
a közlekedőterek megvilágításában történt, ennek 
koncepcióját a tervező teljesen átalakította. 
Mialatt a New York-i sátor a Lincoln Centerbe 

költözött, a csapat az előadás műszaki megoldá-
sait tökéletesítette. A tervező éjszakákon át dolgo-
zott a programozóval, hogy megteremtsék az előa-
dás látványvilágát és hangulatát. A programozást 
ETC Eos pulton kezdték, de a por, a nedvesség és 

az időjárás miatt át kellett térniük az Eos Titánium 
konzolra. A cirkuszi sátor meglehetősen nehéz kö-
rülményeket teremt a berendezések számára. 
A cirkuszi mutatványok is folyamatos kommuni-

kációt követelnek meg az előadók és a világításter-
vező között, különösen a biztonság és a trükkök te-
rén. Kifejezetten érdekelte az artistákat a világítás, 
minden műsorszámnál nagyon figyeltek arra, hogy 
az hogyan néz ki, és a fények mennyire járulnak hoz-
zá a sikerükhöz. A Repülő Wallenda légi egyensúlyo-
zó csapat műsora nagy problémát jelentett, mert az 
állványzatuk túl sok helyet foglalt el az árbócokon, 
és korábban átlós irányban nem voltak egyensú-
lyozó mutatványok. Amikor a műsorszám megvi-
lágítását próbálták, az artisták több fényt kértek. 
A légtornászmutatvány szintén nagyon veszélyes 
volt. Ha az elkapó artista szemébe világít a lámpa, 

az nagyon veszélyes lehet. A tervező már a műszaki 
munkák során is folyamatosan a fényvezérlő mel-
lett ült, mert a biztonság nagyon fontos.  
Az egyes műsorszámok világítása csak a fő-

próbák alatt állt össze, ekkor derült ki a számok 
sorrendje és hangsúlya. Ekkor derült ki, hogy a ku-
tyás szám bevilágítását kihagyták, mivel a korábbi 
próbáknál nem voltak ott a kutyák. Azt gondolták, 
itt elég lesz egyszerűen felkapcsolni a világítást, 
de gyorsan ezt is be kellett világítani. 
A munkák végére New York minőségi, új megje-

lenéssel kapta vissza klasszikus cirkuszát, amely 
az ország több városában is bemutatja műsorát.

Natalie Robin 
világítástervező 

a philadelphiai Ira Brind School of Theater Arts

színházi design és színháztechnológia szak vezetője 

A sátorba érkezőket csillagfényes éjszaka fogadja





Március elején mutatta be az ETC azt az új fényve-
zérlő pultot, amellyel újabb helyet foglal el az óri-
áspultok egyre növekvő piacán. A csatahajó talán 
nem is jó megnevezés, inkább luxuscirkálót kellett 
volna írni a címbe, mert ez az eszköz méreteiben és 
szolgáltatásaiban is ebbe az irányba lépett nagyot.
Nincs könnyű helyzetben az amerikai gyártó a 

színházi piacra szánt eszközeivel, mivel komoly 
tolongás alakult ki ebben a szegmensben: a nagy 
gyártók közül először az MA-LIGHTING jelent meg 
az új MA3 pultokkal, pár évre rá pedig az AVOLITE 
is egy óriási méretű pultban gondolta feltámasz-
tani a DIAMOND nevet. Mindkét eszköz (és gyár-
tó) komoly múlttal rendelkezik a fényvezérlőpi-
acon, és a színházi szakterületen is elég komoly 
jelenléttel bírnak. Az MA pultok nagy sebességgel 
kezdtek el terjedni, és bár az új MA3 szoftver még 
nem érte el a korábban megszokott teljesítményt, 
a felhasználók mégis jó kombinációnak tartják az 
új pult/régi szoftver alkalmazását. A DIAMOND 
pultokról kevesebb hír, tapasztalat érhető el, de 
persze rövidebb ideje is van a piacon ebben a for-
májában.

Ebbe a környezetbe érkezett most az ETC egy 
vadonatúj pulttal, amelyen a már korábban (2006-
ban) piacra került EOS pult azóta jelentősen to-
vábbfejlődött szoftvere fut.
Mindhárom pult esetében igaz, hogy már nem 

külső eszközön, hanem közvetlenül a pulton fut 
a 3D megjelenítő/tervező szoftver, ami termé-
szetesen teljes harmóniában dolgozik együtt a 
pult vezérlőszoftverével. Mindhárom pult óriási 
kezelőfelület-arzenált vonultat fel, és persze a 
vezérelhető csatornák, eszközök számában is csil-
lagászati adatok kerülhetnek elő.
Bár nagyon szeretnénk, mégsem tudunk most 

rendes összehasonlító tesztelést közreadni, mivel 
még nincs kézzel fogható, kipróbálható változat az 
új ETC pultokból. Ehelyett egy technikai összegzés 
következik, elsősorban a már publikusan is elérhe-
tő adatok, információk alapján az új versenyzőről.
ETC EOS APEX, ez az új pult neve, ami utal arra, 

hogy a már piacon lévő „régi” pult új, magasabb 
szintű, de a korábbi eszközökkel kompatibilis 
nagy testvére érkezett most meg. Nagyon sok 
információ, felhasználói visszajelzés gyűlt az ETC 

fejlesztőcsapatánál, és természetesen ezekből 
minél többet szerettek volna beépíteni az új esz-
közbe, mind a kezelőfelület/hardver oldalán, mind 
a szoftver funkcióiba.
Most, a márciusi megjelenéskor három méretlép-

csőben jelent meg a pultcsalád, ami elsősorban a ke-
zelőfelület méretében (képernyők száma, egyszerre 
elérhető potméterek száma) jelentkezik, hasonlóan 
az összes többi gyártó nagypultjainak esetében. 
A  szoftverkörnyezet és az elérhető funkciók termé-
szetesen mindhárom lépcső esetében azonosak.
Kezdjük talán a pult elején, a felhasználói felü-

let felől az ismerkedést.
A képernyő nagyon komoly mértékben uralja a 

megjelenést (többféle értelemben is persze), mert 
ugyan a pult hátsó részéből áll ki, de a hatalmas 
tartókarokon keresztül egészen szélsőséges po-
zícióváltozásokat képes kezelni, akár a pult hátsó 
részére is átforgatható, vagy vízszintesen, képer-
nyővel felfelé ráfektethető a pult kezelőfelületére 
(nem, motorosan nem mozgatható). Ha átforgat-
juk hátra, akkor a képmegjelenítés is átkattint-
ható, így a pult mögött állva is tudjuk például a 
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TECHNIKAI ÚJDONSÁGOK

Új csatahajó jelent meg 
a fényvezérlő pultok vizein!



APEX 5, APEX 10, APEX 20
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kimeneteket konfigurálni. (Nem kell a pulton át-
hajolva, fejjel lefelé lógva megfejteni a feliratokat. 
Persze ekkora pulton áthajolni is kihívás lenne.) 
Ha vízszintesre állítjuk, akkor mellette állva lehet 
nyomogatni az élő koncerteken, zenés rendezvé-
nyeken. (Mint egy DJ a diszkóban a zenét, bár én 
még nem látom azt a diszkót, ahol ilyen pultot 
fognak beszerezni…) A kicsit konzervatívabb fel-
használók meg simán csak bedöntik az aktuális 
ülésmagasságuk szerinti szögbe. Apropó szög: 
beszéljünk egy kicsit magáról a képernyőről is. 
A legnagyobb pulton 2 darab 27 colos, 4K felbontá-
sú multitouch képernyő kapott helyet, amelyeknek 
160 fokos a betekintési szöge! (Oldalról is.) Van mit 
nézni.
A pulton további nyomogatható képernyő is 

van, ez a paraméterkerekek körül helyezkedik el 
(mint a régi EOS esetében is), és annyival javult, 
hogy most haptikus visszajelzést kapott, vagyis zi-
zeg, amikor érvényes megnyomást hajtunk végre, 
így adva visszacsatolást a működésről.
További képernyők találhatók a potméterek 

fölött is, szintén rezgős visszajelzéssel. A potmé-
terek persze motorosak, de ezen már jó ideje nem 
szokás ájuldozni: az összes valamire való nagypul-
ton ez a bevett szokás. Ami itt egy kicsit új (az érin-
tőképernyős, zizegős monitoron kívül), az a potik 

TECHNIKAI ÚJDONSÁGOK

Óriási érintőképernyő és a szélén 
OLED-funkciógombok



Kezelőfelület gombokkal, érintőképernyőkkel, paraméterkerekekkel



fölötti paraméterkerék, ami itt most a pultba süly-
lyesztett henger, színes háttérvilágítással. Erre az 
adott potméter aktuális funkciójától függően lehet 
további állítási lehetőségeket kitenni, kezelni.
A pultokat egyébként az egyszerre elérhető 

potik számával különböztetik meg, így van APEX 
5, APEX 10 és APEX 20… elég könnyen lekövethető 
elnevezések.
A képernyőkön túl is van még nézegetnivaló, 

minden pultváltozaton vannak szabadon konfi-
gurálható funkciógombok, amelyeknek a felületén 
pici OLED kijelzők jelenítik meg az épp aktuális 
funkcióhoz tartozó ábrát, színt vagy feliratot. Ezek 
a funkciógombok oszlopokba rendezve, tízesével 
jelennek meg, a legkisebb pulton két oszlopban a 
képernyő két oldalán, a legnagyobb pulton már öt 
oszlopban a pult különböző felületein. Így nem kell 
feliratozó szalagokkal, alkoholos filccel bíbelődni 
és elcsúfítani a szép új pultot.
Szerencsére a különböző méretű pultokon a 

fő funkciók, paraméterkerekek és a szerkesztő 
gombkiosztása azonos, így könnyen át tud ülni ki-
sebb/nagyobb pultra bármelyik operátor. (Ez nem 

minden gyártónál van így, és a különböző gomb-
kiosztás eléggé meg tudja nehezíteni a vendég-
pultosok életét.) A paraméterkerekek elég súlyos, 
valódi fémöntvényből készült tárgyak, és ezekbe 
is beépített léptetőmotorok adnak visszajelzést 
az adott funkció, paraméter beviteléről. A korábbi 
EOS pultokon megszokott kiosztás itt is érvényes: 
a két alsó paraméterkerék dedikáltan a PAN/TILT 
mozgatást intézi, a többi négy pedig a kicsi képer-
nyő jobb szélén sorakozik és a kiválasztott funkció 
szerinti paramétereket állítja. Az APEX pulton a 
kis képernyő túlpartjára is jutott paraméterkerék, 
8 minikerék hivatott kiegészíteni a paraméterek 
állítási lehetőségeit. Az új szoftver igazodik a 
meglódult paraméterkerekek számához: lehető-
séget biztosít saját kiosztás, ENCODER-MAP ki-
alakítására, így lehetnek saját kiosztásaink, illetve 
lehet egyes paramétereket fixen rögzíteni egy-egy 
kerékhez. Nem kell mindig lapozgatni, keresgélni.
A gombok egyébként háttérvilágítást kapnak, 

ezeknek nemcsak a fényereje, de a színe is állítha-
tó. Van egy nagyon hasznos segédfunkció: egyet-
len gombnyomással lehet EXTINGUIS (eloltott) 

állapotba állítani a pult minden fénykibocsátó 
eszközét az egész kezelőfelületen, így a sötétebb 
színpadi jelenetek a pult kezelője számára is lát-
hatóbbá válnak, mert megszűnik a pult fényszeny-
nyezése!
A pult egyébként is nagyon sokat tesz a mellet-

te ücsörgő felhasználó életének megkönnyítésére: 
természetesen van a pult első fiókjából kihúzható 
billentyűzet, háttérvilágított gombokkal, de szám-
talan USB port is rendelkezésre áll, akár csak töl-
teni kell valamilyen eszközt, akár kapcsolódni kell 
a pult szoftveréhez. (Már USB-C portok is vannak.)
Nézzünk egy kicsit körül a hátsó részen is, lás-

suk, mi mindennel lehet összekapcsolódni, hogy 
lehet konfigurálni a pult hátsó részét.
Elég egyértelműen sikerült elszakadni a koráb-

bi berögződésektől: nincs is XLR csatlakozó a DMX 
kijáratok kezelésére! Persze csak első ránézésre, 
egy tök kopasz új pulton, mert a kimenetek csat-
lakozófelület-szinten is konfigurálhatók! Négy 
plug-in csatolófelület áll rendelkezésre, amit az 
ETC garázsnak nevez, és valóban, négy nagymére-
tű nyílás várja különböző eszközök beparkolását. 
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Ezek „véletlenül” pont akkorák, mint 
az ETC korábbi RESPONSE GATEWAYS 
eszközei, és így a négy helyen lehet 
kombinálni, mire lenne épp szükség: 
egy-egy helyen lehet két DMX kimenet 
(vagy bemenet), lehet MIDI csatlakozó 
vagy SMPTE bejárat. Ez elég vegyes 
kombinációkat tesz lehetővé, lehet 
akár nyolc DMX csatlakozó, vagy épp 
semmi.
Természetesen fizikai DMX kijáratok 

nélkül is bőven van lehetőség adatokat 
küldeni: négy ETHERNET csatlakozó áll 
egymás mellett, mind gigabites átvi-
telre képes és külön-külön konfigurál-
ható, de nem ezek a pult leggyorsabb 
adatkommunikációs portjai! Van két 
SFP+ port, amin 10 Gigabit mehet kife-
lé, akár üvegszálon is. A „sima” ETHER-
NET portok egyébként PoE++ képesí-
tésűek, így akár tápot is küldhetnek az 
erre felkészített eszközök felé.
Hátul kapott helyet a további mo-

nitorok csatlakoztatására 3 db Dis-
playPort csatlakozó, és hogy ezekre 
érintőképernyős eszköz is csatlakoz-
hasson, újabb USB portok kerültek ide 
(összesen 12 db USB-A 3.1 és 8 USB-C 3.1 port van 
szétszórva a pulton). A külső monitorok is lehet-
nek mind 4K felbontásúak, a rendszer képes min-
den megjelenítőt ezzel a felbontással kiszolgálni.
Persze itt hátul van a pultvilágítás csatlakozója, 

valamint a betáp és a kapcsolója is! (Egyébként 

a pult oldalába is van besüllyesztve egy-egy LED 
megvilágító, amely a pult mellett, az asztalon 
csinál munkafényt, vagy épp a példánynak olva-
sófényt.)
A szoftver képességeiről még nincs elég infor-

máció, mindenesetre a „régi” EOS minden funkció-

ja működik, és az AUGM3NTED 3D tervezőszoftver 
is alapértelmezetten fut a pulton. Tehát így leírva 
minden nagyon szép, és már csak azt várjuk, hogy 
valódi gyakorlati tapasztalatokat is szerezhessünk 
az új ETC zászlóshajóval!

Kiss Péter
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Ezt Stephanie Monseu, a Big Apple Cirkusz po-
rondmestere mondta, akinek életútja egészen 
varázslatos. Performanszokat tartott New Or-
leans utcáin, a hét öt estéjén New York klubjai-
ban tűznyelőként kereste kenyerét, és nonprofit 
alapon megalapította saját cirkuszát. Madame 
Monseu-nak 25 éve szenvedélye a cirkusz, de ez 
az első év, amikor porondmesterként lép fel a Big 
Apple Circus előadásain. Első alkalommal dolgo-
zik cirkuszsátorban, és első alkalommal dolgozik 
színpad helyett igazi porondon. Látszik rajta, hogy 
nagyon jól érzi itt magát. A szél befelé nyomja a 
sátor falait, gyér a világítás, de ő a kellékek és 
kofferek között manőverezve parányi szobájába 
vezet minket.
Az ideiglenes öltözőbe alig fér be három ember. 

A cirkusz történetéről folytatott beszélgetés után 
visszavisz minket a porondra, ahol megmutatja 
kedvenc helyét, ahonnan figyelni szokta az előa-
dást. A dobogók mögül kidugva a fejét egyszerre 

tudja figyelni az előadókat 
és a közönséget. Nekem 
mindenkit látnom kell, aki 
részt vesz az előadáson – 
magyarázza.
Az emberekhez való kö-

tődés nagyon fontos szá-
mára. Lenyűgözi a cirkusz 
befogadó jellege és az a 
képessége, hogy sokféle 
embert tud összehozni. 
Ahogyan pályájának kezde-
teiről, új feladatköréről és a 
kognitív problémákkal küz-
dő felnőttekkel és gyerme-
kekkel végzett munkájáról 
beszél, egyre erőteljeseb-
ben rajzolódik ki az elfoga-
dás és megértés. Ezért vált 
álmainak munkahelyévé a 
cirkusz, mivel az mindenki 
előtt nyitva áll.
Kalandos életút áll mö-

götte. Nővérével együtt már 
11-12 éves korában szoba-
lányként dolgozott a család 
akkor vett fogadójában. Ezt 
a munkát nem szerette, 
de itt tanulta meg, hogy a 
céljai eléréséhez dolgoznia 

kell. Később pincérlányként dolgozott, és a kere-
setéből már 15 évesen tudott venni egy használt 
autót, de még egy évet várnia kellett a jogosítvány 
megszerzéséig.
Személyes érdeklődése vezette a cirkusz felé. 

Mindig aktívan sportolt, tanult táncolni, gimnasz-
tikázott, járt színházba és zenélt is. Emellett jutott 
ideje olvasásra, szerette a történelmet. Megra-
gadta, amikor a cirkusz történetéről olvasott, hogy 
gondolataink kifejezése a fizikai kifejezések segít-
ségével is lehetséges. Évekkel később New York-
ban kötött ki, ahol a Fashion Institute of Techno-
logyn ékszertervezést és ezüstművességet tanult, 
de az utolsó évben elütötte egy autó, és nem tudta 
befejezni a tanulmányait. Gyógyulása vége felé 
felszolgálóként kezdett dolgozni, itt találkozott egy 
sráccal, aki tűznyelő és zsonglőr volt. 
Ez 1994-ben történt. Monseau addig kérlelte a 

barátját, amíg az megtanította a tűznyelő mes-
terségre. Felmondott a munkahelyén és New Or-
leansba ment, ahol utcai előadásokat tartott. Járt 
Los Angelesben, San Franciscóban, végül vissza-
ment New Yorkba, és egy tűznyelő duó tagjaként 
a hét öt estéjén klubokban lépett fel. Abban az 
időben New Yorkban az ilyen klubok jelentették a 
legfőbb előadóművészeti lehetőséget. Olyan em-
berekkel ismerkedett meg, akik szintén előadói 
háttérrel rendelkeztek a tánc, a zene, a színház 
területén. Nagyon izgatta őket a cirkusz világa, így 
ebbe fogtak bele, a saját elképzelésünk szerint.
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Monseu évekig mutatta be a számait színpa-
dokon. Azt mondja, a színpadon dolgozva a négy 
fal akkor is ott van, ha úgy csinál, mintha nem 
lenne. A  színpad magassága és a közönség el-

helyezkedése elválasztja a szereplőt a nézőktől. 
A cirkuszi porondot emberek veszik körül, akik 
látják egymást a kör mentén. Ez a közös élmény 
nagyon erős a cirkuszban, és egészen más mó-
don köti össze az embereket. Ezért Monseu-nak 
örök vágya volt, hogy porondmester lehessen, a 
porond közepén állhasson lovakkal és élő zene-
karral, körbeutazza a világot, így kerüljön kapcso-

latba a közönséggel. Mindez mostanra valósult 
meg.
Mindennap hajnalban kel, fut, aztán meditál. 

A  25 éve általa alapított Bindlestiff nevű cirkusz-
társaság művészeti igazgatója, elvégzi a saját 
műsorának adminisztrációs munkáit, de emellett 
még közösségi cirkuszprogramokat is csinál, és két 
coach csapatot irányít, akik kognitív nehézségekkel 

A Big Apple Circus, amely a lehetetlent is 
lehetővé teszi
A Big Apple Circust 1977-ben nonprofit 
előadóművészeti intézményként alapították 
azzal a céllal, hogy az amerikai közönséget 
megismertessék az egyporondos, nagy sátras 
cirkusz meghitt hangulatával. A Big Apple Circus 
eddig összesen 36 saját műsort készített, ezek 
mindegyike egy-egy motívum körül mozog, a 
hagyományos színházi eszközöket – eredeti 
zenei kompozíciók, világítás, koreográfia, 
díszletek és kosztümök – ötvözve a klasszikus 
cirkuszművészettel. Néhány előadó minden évben 
visszatér új műsorszámmal, akikhez a nemzetközi 
cirkuszi sztárok közül válogatott vendégartisták 
csatlakoznak. A Big Apple Circus minden 
szezonban több mint 350 előadást tart, évente 
több mint 450 000 néző előtt.
A cirkusz az elmúlt években több száz moziba 
vitte el előadását az Egyesült Államokban, 
Kanadában és szerte a világon. Metamorfózis 
című műsoruk minden korosztálynak szól, kiváló 
előadók lépnek fel benne a világ sok országából, 
olyan klasszikus cirkuszi műsorszámokban, mint 
bohócjelenetek, zsonglőr- és akrobatikus számok, 
valamint teljesen állatbarát lovas mutatványok. 
A mozik közönsége a hároméves és annál idősebb 
gyerekek számára összeállított, rendkívül intim 
hangulatú, élő cirkuszi előadást láthatott, 
családbarát számokkal.

A cirkusz világa mindig nagy élmény a gyerekek számára

Grandma the Clown jelenete
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küzdő gyermekekkel és felnőttekkel dolgoznak. Sok 
feladattal jár a támogatások megszerzése ezekhez 
a programokhoz. A Big Apple Circusben csupán a 
kreatív vezető szerepét játssza, és hagyja, hogy a 
remek csapat elvégezze a nehéz munkát.
A legjobban azt szereti a munkájában, hogy lát-

ja, hogyan változtatja meg az embereket. Az utolsó 
tíz év tapasztalata rávilágított a pozitív hatásra, 
amit a cirkusz által megkívánt fegyelem idéz elő: 
nagyon ügyesnek kell lenni, más emberekkel 
kell együtt dolgozni, miközben nincs verseny-
szellem. Ezek óriási hatással lehetnek a kognitív 
problémákkal küszködő betegek gyógyulásában. 
A cirkuszban szerzett tapasztalatait terápiaként 
alkalmazza traumatikus agykárosodást szenve-
dett embereknél, valamint Alzheimer-kóros vagy 

demens betegeknél, de jól alkalmazhatók a trau-
matikus háttérrel rendelkező gyerekeknél vagy 
a fizikai rehabilitációban is. Ezek a különleges 
gyógymódszerek nagyon érdeklik, mert tudja, hogy 
a mozgás és a fizikai aktivitás megváltoztatta az 
életét, ez formálta azzá, aki most, ahogyan gondol-
kodik és érez. 
Monseu asszony arról beszélt, hogy ezeket a 

törekvéseket nem ő találta ki, hanem az Amerikai 
Cirkuszi Oktatók Szervezetének (American Circus 
Educators Organization) és az Amerikai Ifjúsági 
Cirkuszi Szervezet (American Youth Circus Or-
ganization) tagjai tűzték zászlajukra, hogy ilyen 
módon használják a cirkuszi tapasztalatokat, és 
törekvésük ma már nemzetközi mozgalommá vált. 
A Big Apple által működtetett program, a Circus of 
Sense, illetve az autistáknak készített műsoruk 
abból a tradicionális értelmezésből indul ki, amely 
szerint a cirkusz igen hatásos művészi közeg, ami 
mély befogadó élményt ad. A Circus of Sense előa-
dás akadálymentesített, vagyis hallás- és látás-
sérültek is tudják élvezni. Jelnyelvi tolmácsokat 

is alkalmaznak, de fülhallgatóval is élőben lehet 
követni az előadást. A délelőtti előadás után a 
gyerekek bemehetnek a porondra és tapinthatják, 
simogathatják a pónikat, kipróbálhatják a cirkuszi 
kellékeket. Ezeket az előadásokat a befogadás 
szellemisége élteti.
Stephanie Monseu szereti nézni, ahogy a csalá-

dok a gyerekeikkel közösen szereznek élményeket, 
mert látja a csodát mindnyájuk arcán. Minél több 
olyan ember van, aki úgy érezheti, hogy ide tar-
tozik, és hozzáfér ehhez, annál jobb mindnyájunk 
számára.

Kaylee Dugan és Clarissa Villondo
2019-ben készült riportja alapján1
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1  https://brightestyoungthings.com/articles/dream-job-stepha-
nie-monseu-big-apple-circus-ringleader

A Spicy Cirus gumiasztal száma

Az utca emberének: Találkozzunk a cirkuszban!

Az előadás után a nézők ismerkedhetnek a porond világával
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