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Hogyan működik a berlini Katakomben?
Hogyan megvalósítható ez nálunk?
Megállsz egy lakóház előtt, mert egy nagy felirat felhívja rá a figyelmed, hogy
megérkeztél. Lesétálsz egy keskeny lépcsőn és belépsz az ajtón. Itt már hallod az eszközök
koppanását a földön, az emberek beszédét, a kiszűrődő zenét. Aztán még egy lépcső vár.
Ezen leérve egy üvegfalon keresztül már látod is a zajok forrását. Mennyi ember, mekkora tér!
Izgatottan, örömmel nyitod az ajtót és hagyod, hogy azonnal részesévé válj a Katakomben
pozitív közegének. Na de hogyan is kerülünk egy pincébe?
Előzmények – miből lett a Katakomben?
A helyszín Berlin, 2002-t írunk. Alan Blim kezdeményezésére alakult meg a jelenleg
működő Katakomben elődje, a Jonglierkatakomben abból a célból, hogy a berlini
előadóművészeknek lehetőséget teremtsen az egymás közötti kommunikációra, fejlődésre,
tapasztalat- és tudáscserére. További fontos célkitűzés volt, hogy a cirkuszt, mint művészeti
területet olyannyira elfogadottá tegye a hétköznapi emberek számára, mint a táncot,
vagy a színházat, ezért ez a tér nem csak zsonglőrök, de légi akrobaták, artisták és táncosok
befogadó tere is lett.
2010-ben történt a váltás, mikor Alan a továbbiakban zsonglőrboltjának szentelte az
idejét és a Jonglierkatakomben bezárt. A helyet öten (Uwe Mayer, Joshua Dyffort, Felix Häckell,
Frank Kraft és Stefan Sing) nyitották újra saját felelősségre, hogy továbbra is biztosítva
lehessen a közeg a helyi közösségnek és a betérő külföldieknek. Ez a ma ismert Katakomben.
Az üzemeltetők nyitást megelőző promóciójának köszönhetően a helyet Európaszerte ismerik a zsonglőrök és gyakran látogatják a világ számos különböző pontjáról
rövidebb-hosszabb időre. Mostanra már több, mint 29 országból megfordultak itt.
A Katakomben felépítése – ami kívülről látszik
A bejárati lépcsőkön leérve egy üvegfalba ütközünk. Ebben az előtérben van hely a
cipőket elhelyezni, és az ott található kanapék remek helyként szolgálnak társalogni két
gyakorlás között – ha arra az időre hajlandó az ember lemondani az inspiráló gyakorlók
üdvözlik.
Egész éves (!) nyitva tartással, 9 és 22 óra között várja a látogatókat a terem. A
teremhasználati díj kedvező; az éves tagsági díjból (10€) és a teremhasználati díjból (napidíj
5€, vagy havidíj 90€) tevődik össze. A bejáratnál nincs külön
portaszolgálat, a fizetés bizalmi alapon – jól! – működik:
borítékok vannak elhelyezve, a terembe érkező ebbe teszi a
pénzt, amit a hozzá tartozó, teremben lévő ládába dob. A
teremtulajdonosok figyelik a fizetéseket.
Maga a gyakorlótér 500 m2-en helyezkedik el, ami
függönyökkel kisebb terekre osztható fel – ez lehetővé tesz
egyéni gyakorlást, vagy csoportos órákat, workshopokat
lebonyolítani. A szigetelt talaj a terem egy részén szőnyeggel borított, a másik felében pedig
linóleum található, így alkalmas táncra, akrobatikára is. Az 5,5-6,5 méteres belmagasság
ideális a légi akrobatikához és a zsonglőrködéshez is. A terem megvilágítását a zsonglőrökre
tekintettel felfelé világító reflektorok adják. Ezen kívül a terem szivacsokkal, és több helyen
tükörrel van felszerelve az órák könnyítésére és az egyéni gyakorlás segítésére. A helységben
van egy kis konyhapult, mely teát és kávét kínál a magad után való mosogatásért cserébe –
ez utóbbi mondjuk már kevésbé működik hibátlanul.

Az elszeparálható terekhez tartozik egy-egy órarend, amiken naponta maximum 3
órára bárki tehet foglalást azzal, hogy beírja magát, vagy az óráját a táblázatba. A terem
bejáratnál található része az úgy nevezett ’big space’, azaz ’nagy tér’ ami az óráktól
függetlenül folyamatosan rendelkezésére áll a gyakorlóknak.
A Katakomben felépítése – ami a háttérben történik
Ahhoz, hogy a fent említetteket láthassa a betérő, természetesen szükség van egy
ekkora helyen felmerülő teendők koordinálására és elvégzésére is. A Katakomben-t egyesületi
formában működtetik, melynek hivatalosan 7 alapító tagja van, ám az üzemeltetésért
többnyire Josh Dyffort és Stefan Sing a felelősek.
Ők ketten a terem szíve-lelke, a feladatokat elfoglaltságuktól függően osztják be egymás közt:
- kezelik a pénzügyeket: teremhasználati díjak rendszerezése, számlabefizetések,
adminisztráció, levelezés
- technikai igények kielégítése: tea, kávé, borítékok biztosítása, de ugyanúgy
beletartozik a wc papír beszerzése is
- karbantartás: ügyelnek a rendre, emellett pedig ezermesterek, ami megromlik,
megjavítják
- takarítás: a terem, a konyha és a mosdók tisztán tartása
- terem nyitása és zárása
Természetesen vannak plusz emberek a rendszeresen gyakorolni járók között,
akik segítik őket a feladatok elvégzésében (ez leginkább az utolsó két pontra irányul), ezért
cserébe ingyenes gyakorlást kapnak köszönetül.
A Katakomben működtetése csak az oda járók befizetéseiből történik, mely bevételt
100%-ban a teremre fordítanak, tehát fizetést ezért senki sem kap. Nevezhetjük ezt társadalmi
szerepvállalásnak.
A mérleg másik oldalát –a kiadásokat – olyan tételek alkotják, mint a befizetendő
számlák, valamint a függönyök, tükrök és egyéb tárgyak beszerzése, mennyiségének
bővítése. A cél pozitívan tartani a mérleg bevétel oldalát a kiadásokkal szemben, ami
szerencsére sikerül is.
A teremben nem csak egyéni gyakorlásra, de csoportos órák és workshopok tartására
is lehetőség van. Ezek mind az oda járók egyéni projektjei egyéni árakon, amiknél a részvétel
üzemeltetői oldalról csupán a napidíj fizetéséhez van kötve.
Fokozottan igyekeznek arra figyelni, hogy bármikor bárkinek helyet biztosíthassanak,
ezért nem gyakran szerveznek workshopokat, de amikor szerveznek, akkor az a Katakomben
törzsközönségének szakmai fejlesztésére irányul elsődlegesen, persze természetesen nyitott
bárki más számára is.
A terem kasszájából történnek a fejlesztések is. Megvalósítják az egyedi igényeket,
hogy minél több diszciplína befogadására alkalmas legyen a tér (pl. drótkötél, vagy
chinese pool rögzítési pont), de mindezt csak addig, amíg nem zavaró másoknak. A
házmestertől kapnak segítséget ezekhez a feladatokhoz.
Ilyet otthonra is! Ilyet otthonra is?
Ha összegezzük az eddig leírtakat, akkor látjuk, hogy egy jól kihasznált, világszerte
(el)ismert zsonglőrbázisról beszélünk, mely a 2010-es újranyitást követően folyamatosan
építette ki magának a gyakorlóközönségét és a hírnevét.
A terem nyitásának tudatos reklámozása Stefan Sing révén történt, aki az EJC-n
(Európai Zsonglőrtalálkozó) és egyéb találkozókon, ahol járt, beharangozta, hogy
hamarosan újranyitják a Katakomben-t. Ennyi elég volt az embereknek: adott volt egy
remek adottságokkal rendelkező, bárki számára nyitott hely, a Berlinben élő – szakmai
berkekben igencsak elismert – Stefan Sing, és más ismert, szintén e városban élő zsonglőrök
neve, és jöttek, mert így tökéletes lehetőségük nyílt tapasztalt és profi előadóktól tanulni
Európa közepén, egy szuper hangulatos nagyvárosban. Mivel elismert előadókról beszélünk,
akik sok helyen megfordultak már, így nagy az ismerősi körük, akiknek csábító ilyen feltételek
mellett meglátogatni az ismerősöket.
Emellett fontos megemlítendő másik tényező, hogy Berlinben van kultúrája az utcai

művészeteknek, a kalapozásnak, így aki ideutazik, gyakorlatilag az itt töltött időt
maximálisan gyakorlásra fordíthatja, és a kalapozásból fedezni tudja Berlini tartózkodását.
Megvalósíthatóság itthon
Én a magam részéről úgy gondolom, hogy egy ilyen színvonalat képviselő
zsonglőrbázis kiépítéséhez rengeteg munka kell, és egy erős lokális mag, akik elsődlegesen
birtokba veszik a helyet és kitermelik a fenntartási költségeket. Utána lehet nemzetközi
szintekben gondolkodni.
A Katakomben nagyon nyerő helyzetben van az elhelyezkedésének, a városban élő
számos profi szakmaibelinek, az erős helyi, termet használó közösségnek és a legális
kalapozásnak köszönhetően.
Az itthon megnyílni készülő Cirkuszközpont a Katakomben-hez hasonló célt készül
követni ám a zsonglőrökön kívül a lakosságot is megcélozva, így azok a dolgok, amik
Berlinben nagymértékben segítik a hely sikerességét, nálunk nem feltétlenül célra vezetőek.
Természetesen szuper dolog lenne pl. itthon is meghonosítani az utcaművészeteket, mint
kultúrát közvetítő tevékenységet, de ez egy nagyobb volumenű kérdés, hosszabb távra.
Amire nekünk összpontosítani kell, hogy kitartó csapat legyünk, amíg megismerik a helyet
az emberek, jól csináljuk, amit csinálunk, és hogy megtaláljuk a megfelelő csatornákat, amivel
elérjük és megfogjuk a lakosságot. Ehhez fel lehet használni jól működő és itthon is
megvalósítható példákat Berlinből.
Így aztán hamarosan Budapesten is teljesülhet a misszió, hogy az emberek
megismerkednek a zsonglőrködés és a cirkusz világával, ami számukra eddig új és
szokatlan volt, és hogy ez egy olyan tér lesz, ami bárkinek lehetőséget teremt a szabadidő
hasznos eltöltésére!
Bosznay Réka
2016.01.19.

Valkó Bence, Luxemburg, Zaltimbanq

„Panem et circenses”
Valkó Bence szakmai cikke
2016 Március

2016 januárját írjuk, a helyszín pedig Luxemburg, Mersch városa. Négy fiatal magyar
„artista tanár”, az autóból kiszállva halad a helyi iskola parkolóján keresztül, megfáradtan, az
este csípősen hűvös félhomályában, a kollégium épülete felé. Nos így kezdődött az egy
hónapos kiutazásunk, ami sok változást hozott, mind szemléletmódban, mind szakmailag,
mind emberileg számomra.
„Kenyeret és cirkuszt a népnek”, szól a cím kissé patetikusan, de miért is? Azt
hamarosan kifejtem. Cikkem témájául: „cirkusz művészetek a közoktatásban és
integrálásának lehetséges módja a hazai oktatásban”-t választottam.
A cirkusz művészetek hosszú idők óta alkotják szerves részét a művészeteknek.
Noha a latin közmondásban említett cirkusz az ókorban még egészen más jellegű volt, a
célja a mai értelemben véve is a szórakoztatás és a káprázat volt. Noha az általunk ismert
„klasszikus cirkusz” csupán a 18. század harmadik harmadában kezdett kibontakozni. Anglia
és Franciaország után az egész világot meghódította ez a műfaj és hazánkba is már az
1830-as évektől népszerű, sőt állandó szórakozási formaként van számon tartva. Ám ha
visszapillantunk az időben, láthatjuk, hogy már a középkorban is jelentős szerepe volt a
vásárikomédiásoknak és -mutatványosoknak (akrobaták, zsonglőrök, állat idomárok, stb.),
akik előfutárjai a mai értelemben vett artistáknak, lefektetve későbbi alapjait a jelenkori
cirkuszművészeteknek.
Manapság reneszánszát éli meg hazánkban és világszerte a cirkusz világa, így kiváló

lehetőségek nyílnak az új irányzatok (pl.: újcirkusz, kortás táncszínház, stb.) és a
hagyományos műfajok kiművelésére, emberközelségbe hozására. A cirkusz és a színház
rokon műfajoknak tekinthetőek, ám rengeteg izgalmat rejt magában a lehetőség, hogy a
színház világa a cirkusz formanyelvét használva készítsen koprodukciót.
A cirkusz kialakulása óta állandó kölcsönhatásban van a színházzal, egymástól
kölcsönöznek életerőt és megújulást. Az új cirkuszi irányzat lemond a szokásos tradicionális
kellékekről, a konferansziéról, az állatidomáros számokról és a különálló műsorszámokról,
ehelyett inkább az emberi képességek keretein belül, a színház eszközeit használja.
Leginkább a mozgásszínházzal rokon, hiszen az emberi test képességei állnak a történetek
középpontjában. A műfaj jellemzője, hogy az üzenetet tánc, akrobatika, légtornászszámok,
zsonglőrmutatványok segítségével közvetítik. Vízió, varázslat és ámulatba ejtő mutatványok.
– ( Uray Péter )
Az elmúlt években számos lehetősége nyílt a fiataloknak és idősebbeknek is
egyaránt, hogy betekintést nyerhessenek egy-egy műfaj „titkaiba” is, workshopokon , stúdiók
munkáján keresztül, és bátran kijelenthetjük, hogy robbanásszerűen nőtt meg az érdeklődők
száma az utóbbi évtizedben. Ugyanakkor nem szabad elfelednünk azt sem, hogy az internet
hétköznapokba szivárgásával új dimenziók és lehetőségek végtelen tárháza nyílt meg az
emberek előtt. Rengeteg új műfaj, stílus, eszköz jelent meg a semmiből és többé nem jelent
gondot a tudás megosztása egymással, még ha a világ két teljesen külön pontján is vannak
az alkotók. Ennek a dinamikus technikai fejlődésnek köszönhetően még színesebbé,
látványosabbá váltak külön-külön is az irányzatok. Továbbá, nem szabad megfeledkezni a
rengeteg oktató videóról sem, amikkel tele van az internet és ennek köszönhetőleg bárki el
tudja kezdeni a tanulást önmaga is. Jómagam is így tudtam elkezdeni a zsonglőrködést és
így tettem meg az első lépéseket azon a bizonyos ösvényen. Ám idővel a szakképzett
segítség rengeteg időt és energiát tud az embernek megspórolni. A játszóházak ugyan
remek lehetőségek, hogy az ember segítség mellett tanulhasson, ám a specifikus eszközök
és az állandó felügyelt melletti gyakorlás sajnos nem lehetséges jelen kereteken belül.
Már a görögök is megmondták; „ép testben ép lélek”. Nos, az iskolákban számos
sportágat kipróbálhatnak a gyerekek testnevelés órákon, illetve sok helyen a táncok világába
is betekintést nyerhetnek a fiatalok. Ezen szférában, többek között, kiváló lehetőségek
nyílhatnak, hogy a tanulók, mint sport tevékenységgel, vagy mint művészi alkotói munkával
találkozhassanak a cirkuszművészetekkel és kipróbálhassák ügyességüket, szembe
nézhessenek saját határaikkal. Hazánkban rengeteg színészképzés létezik, melyeknek fő
célja, nem csupán a leendő Latabárd Árpádok vagy Gobbi Hildák kinevelése, hanem az,
hogy érző és értő embereket neveljenek ki, mind a színház mind az egyéb művészetek iránt
és hétköznapokba. Ezek az oktatási intézmények a kötelező tanórák felett többlet órákban
foglalkoznak a színházi alapok elsajátításával, különböző modulokon keresztül, mind
elméleti, mind gyakorlati úton, hogy komplex képet kaphassanak a diákok/hallgatók.
Esetünkben hasonló utat tudok elképzelni a honi cirkuszoktatás alternatív kivitelezésében a
közoktatásban. Ugyan a Waldorf rendszerű intézmények a nyitott diákcentrális oktatás hívei,
így számos intézményük ad lehetőséget például zsonglőrképzésre, ám ezek is sajnos csak
eseti órák. Ahhoz, hogy a fiatalok gyorsan és precízen sajátíthassák el az alapokat,
szükséges az összefogó kontinuitással rendelkező képzés. Habár mindenki nem is lehet
artista (és nem is kell annak lennie), de egy műértő és „hobbiját” magas fokon űző generáció
kinevelése fontos lenne.
Luxemburg, Mersch, Lycée Ermesinde. Az ország legmodernebb iskolájában járunk,
ami egy saját infrastruktúrán működő, külön kampusz Mersch városának határán. Az iskola
vadonatúj, a legmodernebb felszereltség és dizájn jellemzik. Ami viszont nagyban eltér a
helyi hasonló kaliberű oktatási intézményektől, talán az oktatás infrastruktúrája. A diákok a
standard tanórákon kívül kötelező fakultációkon vesznek részt. Ezek a fakultációk hétfőtől
csütörtökig napi öt órát jelent, ahol az asztalos szakmától, a felszolgálón keresztül, a táncés a cirkuszoktatásig, több mint 120 lehetőség közül választhatnak. Ezen a helyen található
a Zaltimbanq’ egyesület által üzemeltetett cirkuszközpont, ami Európa egyik legjobban
felszerelt cirkuszoktatási intézménye. Pár évvel ezelőtt a luxemburgi állam megkereste az

egyesületet, akik fiatal utcai performencérek voltak, hogy szeretnék az ország imázsában
kialakítani a cirkuszművészetek hagyományát. Így kerültek ebbe az áldott helyzetbe, hogy
igényeik szerint alakítottak ki nekik egy közintézménybe egy ilyen elképesztő helyet. Nos, a
helyszín már adott és tanulók is vannak, a feladat az, hogy a birtokukban lévő, hosszú évek
alatt elsajátított tudást átadják az érdeklődőknek.
Ehhez szükséges egy jól felépített tanrend. Mivel nagyok sokszínű a tanulók
kvalifikáltsága, és érdeklődése ezért egyszerre mindig több workshop volt megtartva egy
időben, hogy mindenki az éppen hőn szeretett vagy csupán az érdeklődésének megfelelő
ágazattal foglalkozhasson. Ezen felül pedig folyamatos szabad gyakorláson vettek részt a
kinti tanulók, akik kipróbálhattak új és új eszközöket és ezekben segítséget kérhettek az
oktatóktól vagy magasabb szinten lévő társaiktól. Mivel voltak, akik már több éve vettek részt
a kurzuson, és akik éppen frissen csatlakoztak a tanulási folyamathoz, ezért nehéz dolga
van folyamatosan az oktatóknak, hogy ne csak az egy bizonyos szintre hozása legyen a cél,
hanem a haladók technikai tovább lépése. Kint létünk egy különleges helyzet volt, ugyan is
mi, mint vendégoktatók kerültünk középpontba, így formabontó órarend volt számunkra
látható, ahol a saját kurzusaink kerültek a fókuszba. Ám a tanárokat megkérdezve,
elmesélték, hogy egy igen precíz tervszerűen (ám szabadon változtatható), tanmenetet
követnek, ahol felépítik az alapok elsajátítását és a későbbiekben külön foglalkoznak a
haladó szinten lévő ifjak trenírozásában. Ezért külön csoportokban folyik a tanítás, szinthez
mérten és speciálisan eszközökhöz, szakirányult ágazatokhoz kötve. Továbbá az iskolai
kereteken kívül a diákok (és persze az iskolán kívüliek) lehetőséget kapnak a fővárosban
található egyesületi központban a további szakirányult képzésekhez. Sokan élnek a
lehetőséggel, hisz nem mindenki tud jelen lenni a hétfőtől-csütörtökig terjedő aktív gyakorló
időszak minden egyes napján és főleg nem napi 4-5 órán keresztül. Ám így tud az egyesület
egyre több és több fiatallal és idősebbel együtt dolgozni, foglalkozni a délutáni idősávokban,
mikor Zaltimbanq’ Centerben elkezdődik az élet. Itt az iskolai oktatókon kívül az egyesület
más tehetséges tanára is lehetőséget kap a tanításra, sőt van, aki a napja nagy részében itt
gyakorol és tanít. Mivel ez már egy jóval speciálisabb tér, két külön teremmel, amik szintén
maximális felszereltségnek örvendhetnek, könnyebb a kor és szer szerinti szeparálás, ami
nagyban megsegíti az oktatók és a nebulók munkáját is. Remek lehetőség az aprók
számára megismerkedni saját testükkel, koordináció és ügyesség fejlesztésre és persze a
baba-papa kurzusokon keresztül egy nagyszerű sanszot kapnak a családok, hogy szülőgyerek közös „valós” élményeken kerülhessen egymáshoz közelebb. Mindent összevetve a
kint látottak mindenképpen motiváló hatással vannak rám és lehetnek a magyar, sőt más
cirkuszi közegek munkásságára!
Ám, hogyan is működhetne ez idehaza, vagy optimalizált körülmények között? Erre
Következzen néhány meglátás a saját látásszögemből:
-Fontos, hogy a tanulni kívánók kaphassanak először egy összefoglaló betekintést
ezen művészeti ágak tág világába. Mint mindennél itt is a legfontosabbak az alapok, mert
arra lehet majd egy biztos tudást felépíteni. Minél szélesebb perspektíván mozog valaki,
annál könnyebb lesz a későbbiekben szakosodnia és akár egy összművészeti produktumot
létrehozni. Így a kezdetekben érdemes minél több szerrel segíteni elsajátítani a tanulónak az
első lépéseket.
-Fontos a siker élmény és a motiváltság, hogy a kezdeti dinamizmus és érdeklődés az
adott szer, irányzat szeretetévé nőhesse ki magát és személyes indíttatás álljon a gyakorlás,
tanulás hátterében. Így célszerű lehetőséget biztosítani a diákoknak, hogy prezentálhassák,
a tanultakat, művészileg megnyilvánulhassanak.
-Mivel a nagyon fiataloknál fontos az azonos korcsoportban történő együtt dolgozás,
ezért érdemes nem csak képzettségi szint, hanem a korcsoport szerinti szétválasztás, a
tanár és a tanulók munkáját is megkönnyítve. Így könnyebb egy adott téma köré felépíteni az
órát (pl.: kisebbeknek játékosabb, nagyobbaknak pedig különböző koncentráció és
állóképesség fejlesztő gyakorlatokkal).
-Érdemes a kooperáció különböző előadóművészeti ágazatokkal, hisz „testünk a
hangszerünk” elven, rengeteg helyen remekül tudja a cirkusz kiegészíteni a társ művészeti

tevékenységeket és ez fordítva is igaz.
Mindent összevetve, ha figyelembe vesszük a kint látottakat és tapasztaltakat, akkor
láthatjuk, hogy a legfontosabb összetevői az oktatásnak a lelkes és motivált érdeklődők,
akikhez el kell jutni valamilyen csatornán keresztül, hogy felkeltsük figyelmüket, valamint a
szakképzett és elszánt oktatók, akik képesek fenttartani az érdeklődést, tudásuk legjavát
adni és kijárni az utat a következő generációnak. Nyilván sok nehézségbe ütközik ez a terv,
hiszen rengeteg támogatást és megteremtett körülményt igényel, de úgy vélem, hogy semmi
sem lehetetlen. Hiszem és bízok benne, hogy hazánkba is képes megvalósulni ez a fajta
oktatás és csoda, ami rengeteg embernek okozhat örömet és biztosíthat lehetőséget. Nem
szabad elfelejteni, hogy mind a mozgás –az előadó részéről-, mind a kikapcsolódás és
szórakozás –a közönség részéről- fontos momentumai életünknek, hogy kiegyensúlyozott,
önmagunkkal rendben lévő, egészséges felnőttek lehessünk, a magunk gyermeki
lelkületével.
„Ars longa, vita brevis.” (A művészet hosszú, az élet rövid)
2016 Január végét írjuk, helyszínünk Lycée Ermesinde színház terme. Alkonyat után
vagyunk, kint hűvös téli szelek fújnak, de a benti levegő, nehéz, fülledt, izgalomtól és néma
drukktól telve lustán áramlik körülöttünk. Reflektorok égnek vadul, fénypompába öltöztetve a
színpadot, ahol éppen öt tissue-n öt apró leány mutatja be ámulatba ejtő mutatványait. A
színfalak mögött izgatott sokaság leskelődik, izgul, aggódik, a zene pulzálása megtölti a
teret, a nézőtérről folyamatos ütemes taps és lelkes felkiáltások hallatszanak a színfalak
mögé. És ebben a pillanatban véget ért a szám és a műsor. Orkán erejű tapsvihar söpör
végig a termen megtöltve minden szegletét annak. És felcsendül a finálé muzsika, mely jel
az összes fellépőnek, hogy ideje tiszteletünket tenni együtt a közönség előtt és meghajolni
nekik utoljára, mind a tizenhat lelkes tanítványúnak és mind a nyolc helyi és magyar
tanárnak.

Hermann Jusztina, Berlin, Katakomben
CIRCUS LENT
by Jusztina Hermann
Shrove Tuesday is the first day of lent, a period leading up to Easter. This is the
period when in the catholic tradition people go on a diet, give up eating meat, more recently
sugar, dairy etc. as a cleansing or as a sacrifice for Easter.
So this was the day when my Erasmus+ scholarship with the Hungarian Juggling
Association at Berlin’s Katakomben started. Although I’m not religious I thought I’ll go with
this synchronicity, give up my laziness and go on a “Circus Diet” and train circus every day
until Easter.
As I had the chance to train different things there during my stay I decided to mainly
focus on hoops, silks, aerial hoop, contact juggling, dance, handstand and conditioning.
It was a lot to focus on but also rather fortunate, as for the three weeks of my
scholarship I could timetable it all and alternate disciplines to give chance for tricks to sink in,
for muscles to recover and to find the time to train each of them.
The most important thing was the scheduling and a clear training plan, on which I’d like to
share my experience with you.
For hoops and contact juggling I was using a method actually called “Circus Diet”
developed by Matt Hall (Juggle Sensei) which is a way of using training time more efficiently
to achieve performance level of challenging tricks and monitoring the progress for a certain
period of time.1 The method includes some paperwork, planning the line of tricks you would
1

Rob Thorburn has written a fantastic in debt article on this method which can be found at
https://robzencat.wordpress.com/2013/11/26/a-circus-diet/

like to train / achieve, set goals and record the success rate.
For example with hoops I was working on hoop splitting, hoop balances, body rolls, throws
and hoop juggling. I set a warm up routine to work on each a little bit before going onto the
training and testing each trick. I gave myself 5 attempts for each on body split (2-, 3 hoops,
splitting up, splitting down etc) and recorded how many times out of 5 I managed do each
perfectly. You have to be honest, as “almost” doesn’t count on stage… Then I went on to the
next group of exercises, body rolls which just needed tidying up and making them smooth
both directions, so I aimed for 10 perfect one each way – and recorded the progress.
Balancing – I set 5 minutes for each balance points and counted how many times I
attempted the balance, or just ticked off the time. You don’t want to count seconds while
balancing! For juggling I counted catches and recorded the best out of 5 attempts.
A couple of points about this if you’d like to try:
- Although “Zero” for a few days in a row can be disheartening, you have to be honest
as the achievement will be even sweeter when it happens! So no cheating.
- Keep it about an hour in length (45-80 min) including warm up as otherwise it gets
way too demanding and you won’t have the time to train any other fun stuff.
- Remove tricks when you achieved them, add new tricks anytime.
- Feel free to shuffle the tricks to make it more exciting. Add some fun tricks in to make
the process more enjoyable.
- Do it even if you don’t feel like it. It helps you keep focused and even if you have a
“bad day” it’s great to look back on the numbers and see what you actually achieved.
And even if you feel it was a bad and slow training day just know: you are still working
towards your goals and even the failures count.
- The numbers don’t reflect on fluidity (however you can mark them that way too). You
might only get 3 times out of 5 right but those 3 are getting smoother and smoother,
which counts too. Give yourself praise!
In the other areas of my training I tried to be just as disciplined.
Some important things I knew but really learnt this time:
Warm up.
Warm up on a fun way, it’s a good motivation to start work even if you don’t feel like it. It’s not
only about warming up the body to avoid injuries but warming up your mood, motivation, as
well as warming up tricks you’d like to train or tricks that are the basis of more difficult ones
you’ll build on in your training session.
It can start slow, rolling on the floor, circling each joints etc, and build up into a vigorous
workout with or without equipment to your favourite song to get your blood pumping. It’s
incredible what difference a proper warm up can make.
Super-compensation, rest and muscle recovery
This is what I found the hardest. I was really pushing myself and I ended up having sore
muscles constantly, from day 2 onwards. Resting days are very important to let the muscles
recover – apparently this is when they gain all the extra strength.
I’m not very good at chilling out and doing nothing, so the alternated training really came in
handy. It meant if I was training aerial one day I would leave those muscle group resting the
next day and train contact juggling, hoop or dance instead (although both ballet and
contemporary dance are pretty demanding on the body…).
Taking magnesium and eating a protein rich diet right after training also helped lots.
Magnesium is a muscle relaxant while protein helps the muscles recover, I’d absolutely
recommend both.
And a real treat: the weekly sauna. Get some warmth in there, let those toxins out. It also
feels great doing some stretching in the heat.
Conditioning:
I find it hard to get myself to do it, so I tricked myself into it with a daily “7 minutes in
heaven”. It’s only 7 minutes, that’s not too bad, right?

The sequence consists of planks and plank variations, dish position, V sit, and other core
exercises, each held for 1 minute. You need to have a stop watch. It’s incredible how hard it
is at first, but how quickly your body gets what you want from it.
Also, after 7 minutes I feel like doing more, so the sequence quickly escalates to 15 minutes
and them stretching, and have a proper 30 min workout.
I also did 30 minute Pilates sessions focusing on the core just for fun.
The main challenge after the scholarship? To keep the training going once I was back to
helped, even if sometimes it was just
a few handstands a day.
I’ll do it again in 2016. Shrove Tuesday falls on the 9th February in 2016. Care to join me?
Hornyák István, Berlin, Katakomben

Back cross próbafolyamat
(Hát mögött dobás)
Az egyik kedvenc trükköm,mert nagyon látványos. Ugyanakkor az elsajátítása időigényes és
sok apróság fel tudja gyorsítani vagy meg tudja keseríteni a próbáinkat.
Mivel nem látjuk mi történik a hátunk mögött, ezért nehéz meghatározni mi a jó technika
és ezt nem is szeretném megtenni. Inkább egy-két alapvető és hasznos tanácsot nyújtani a
próbafolyamathoz. Mint a trükk nevében is benne van, az eszközöket kereszt irányba dobjuk
(jobból balba,balból jobba) a hátunk mögött. Ahogy írom ezeket a sorokat,realizálom hogy
mennyi féle back cross létezik, amiket én sem tudnék behatárolni, vagy nevén nevezni.
Én most a klasszikus back crossról beszélek amikor a hátunk mögül előre dobjuk a vállunk
felett a labdát az ellenkező oldali kezünkbe. Mint minden trükknél, így a back crossnál is
rengeteg időt spórolhatunk meg akkor ha kicsit előre gondolkozunk. Már akkor amikor
elkezdjük 1 eszközzel gyakorolni, onnantól kezdve úgy készüljünk, hogy majd az 5-tel (vagy
akármennyivel) is menjen. Ezt úgy értem hogy amellett hogy megtanuljunk a 3 eszközzel
back crosst dobni, mindvégig szem előtt tartjuk azt hogy hova szeretnénk majd eljutni
ezzel a trükkel. Ne legyünk kishitűek,tegyük magasra a mércét. Így nem, vagy kisebb
eséllyel futunk bele olyan zsákutcákba amik a későbbiekben "haszontalanok" lesznek.
Kezdjük a próbát azzal hogy tudjuk hogyan szeretnénk csinálni. Lehet ez egy oktatói
segítség ;) ,de jó a videókból megszerzett tudás is. Lényeg, hogy legyen egy
elképzelés/irány amit tudunk követni. Eleinte nem akartam ilyen meghatározásokat tenni
magamnak mert úgy gondoltam jó ha nyitva van minden kapu. De ezek az alap irányok nem
kell hogy kőbe legyenek vésve csak egy alap irány amit követünk,és ha kell akkor
változtatunk rajtuk. Ekkor jöhet a lépésről-lépésre módszer. Egy eszközzel kezdünk hogy
minden apróságra tudjunk figyelni (testtartás,kéztartás, fejtartás,csukló,váll,testsíkok..stb) itt
még sok lehetőségünk van kontrollálni/befolyásolni minden mozdulatunkat. Ha úgy érezzük
jó,az nem elég,jónak is kell lennie. Oktató vagy videózás segítségével bizonyosodjunk
meg hogy az elképzeléseinknek megfelelő amit csinálunk. Ezen az elven továbbhaladva
léphetünk a következő fokozatra. Véleményem szerint nem szükséges 2 eszközzel
gyakorolni,egyből jöhet a 3 eszköz és abból eleinte egyet-egyet átdobunk jobbról balról,majd
1 labdát folyamatosan hát mögött dobunk. Ez azért fontos, mert a hátunk mögül érkező
labda esése/energiája nem ugyan az mint az elöl dobottaké,tehát fontos hogy a hátulról
érkező labdát megtanuljuk jól visszadobni. Itt is érvényes a : " Ha úgy érezzük jó,az nem
elég,jónak is kell lennie." elv. Tehát ellenőrizzük hogy amit csinálunk az megfelel e az
elképzeléseinknek.
Ezután jöhet a 3-ból 2 labda majd a 3-ból 3 és így tovább. A "fordítsd előre a tenyered dobás
közben mert az adja az irányt,ne nyúlj át a gerinced vonalán túlra mert ez egy felfele húzó
mozdulat nem parasztlengő..." Ezek egyszerű dolgok,te is látod,vagy láthatod ha megnézel
pár videót. Viszont a fent leírtak bármilyen egyértelműen is hangozhatnak,azt vettem észre

hogy sokan küzdenek vagy fáradnak bele azért mert nem választanak irányt, vagy nem
következetesek a gyakorlásukban.
Ezért éreztem fontosabbnak leírni a folyamatot mint részletes technikát ami csak 1 féle út a
jó back crosshoz. Úgy gondolom ha ezeknek a tanácsoknak csak egy kis részét is
alkalmazni tudod akár saját módszereidre alakítva, akkor már megérte megírnom,neked
pedig elolvasni. Ha kíváncsi vagy a gyakorlati részre is,és szeretnéd megtanulni a back
crosst akkor gyere el Április 5-én 17:30-19:00 ig az ingyenes, Haladó Zsonglőr Kurzusomra
az Inspirál Cirkuszközpontba.
Tóth István, Kassel, Zirkutopia

Szociális cirkuszi játékok eszközök használatával
Erasmus+ Kassel
Egy szociális cirkuszi foglalkozás során a legnagyobb eredmény az, ha a résztvevők
a legközelebbi alkalomkor is vissza szeretnének térni. Ez nyílván be is teljesül, ha az órán
mindenki jól érzi magát. Ebből egyenest következik a kérdés, hogyan érhető ez el? Mik azok
a pontok, amelyek jó ha teljesülnek, mitől lesz egy óra élvezhető, és milyen játékok lehetnek
az oktató kezében a kívánt eredmény eléréséhez?
Tapasztalataim szerint egy jó óra megtartásához a következők teljesülése nagy
segítség. A szociális cirkusz, mint a neve is mutatja, emberekkel foglalkozik. Nem ritka hogy
valamilyen szempontból problémás környezetben kell tartanunk a foglalkozást. Éppen ezért
az első, és talán legfontosabb, hogy teremtsünk egy „biztonságos helyet”, egy olyan teret,
ahová belépve, a résztvevők úgy érezhetik, hogy itt az érzelmi biztonság adott, hogy itt
merhetnek boldogak lenni. Teremtsünk egy kényelmes helyet, ahol a szociális környezet is
kényelmessé tud vállni. Amennyire lehetséges tisztítsuk meg a teret a foglalkozás előtt. A
csomagokat és, ha ez nem túl nagy feladat, az elektronikai eszközöket se hozzuk be az
órára. Legyen ez a külső világtól elzárt tér, ahol saját biztonságunkat feltudjuk építeni. A
foglalkozások során a különálló emberekből egy csoportok kell kovácsolnunk, ahol mindenki
kényelmesen érzi magát. Ezenkívül fontos hogy a foglalkozást tartó személy legyen kedves,
barátságos. Legyen nyitott a résztvevők életére, érzéseire, világára. Foglalkozások előtt
beszélgessünk velük mindennapjaikról, aktuális történéseikről.
Egy foglalkozást praktikus két részre osztani. Elsőként különböző játékokat játszani,
majd a különböző cirkuszi technikákat elsajátítani. Jelen cikk célja, olyan játékok
bemutatása, melyek során cirkuszi eszközöket használunk. Így már játékos formában is
fejlődhet az eszközhasználat, könnyen megtehetőek így az első lépések egy eszköz
megismeréséhez, de olyan játékokat is bemutatok, amelyeket egy tudásszint után érdemes
játszatni.
Ha egy új csoporttal kezdünk el foglalkozni, vagy épp a csoporthoz egy új ember
kapcsolódik, érdemes névtanulós játékokkal kezdeni a foglalkozást. Az, hogy tudjuk egymás
nevét elengedhetetlen a csoportalkotás szempontjából. Névtanulós játékokhoz ideális
eszköz a zsonglőrlabda. Az első játékhoz először körbe kell állni. Elsőként mindenki
elmondja a saját nevét. Majd ezután a játékvezetőtől kezdve mindenki annak a nevét mondja
akinek a labdát dobja. Érdemes mindig a kör túloldalára dobni a labdát. A legutolsó ember
visszadobja a labdát a játékvezetőnek, ezzel bezárult a kör. Ezt a sort megjegyezve
dobálhatjuk a labdát. A játék nehezítése képp további labdákat lehet elindítani, így
felgyorsítva a játékot. Vagy a sort visszafelé játszva, tehát annak dobni a labdát, akitől
eredetileg kaptad. Mégtovább nehezítve a játékot, két különböző színű labda esetén, mehet
az egyik labda az eredeti a másik fordított irányba, esetleg mindeközben sétálni is lehet a
térben.
A második névtanulós játék során tetszőleges eszköz használható, a követelmény
csupán az, hogy mindenkinél ugyanaz az eszköz legyen. A játék során először a játékvezető
elmondja a nevét, és valamilyen mozdulatot kapcsol a nevéhez, lehetőleg az eszköz

használatával. Majd a soronkövetkező mondja el az előtte álló neveket, a mozdulatokkal,
majd hozzárakja a saját mozdulatát. Ez egészen addig folytatható, míg ismét a játékvezető
következne.
A névtanulós játékokon túl, jó ha tudunk jó pár mozgásos játékot, amikkel könnyen
bemelegíthetjük, vagy a felesleges feszültséget levezetethetjük.
Az első játék székfoglaló néven ismert. Azonban most székek helyett hullahoop
karikákat teszünk a földre, eggyel kevesebbet mint ahány játékos van. A játékosok a térben
mozognak majd valamilyen hangjelzésre mindenkinek egy karikát el kell foglalnia. Az a
játékos, akinek nem jut karika, kiesett.
Második játék egy kalózjáték, alapjait tekintve ez egy egymást segítő
fogócska( jégfogó, láb alatt átbújós …) . Ez esetben mindenki fog egy nemtúl kicsi hulahoop
karikát, a fogó pedig egy nem túl kis labdát. A lényeg hogy a labda ne férjen át túl könnyen a
karika és az ember között. A játék célja, hogy a fogó a labdát keresztül juttassa a karikán. Ha
ez sikerül, akkor az adott játékosnak meg kell állnia, és segítségért kiálltania. Ekkor egy
másik ember a karikájával felveheti, így már ketten vannak egy karikában. Ez egészen addig
folytatódik, még mindenki ki nem esik.
Legutolsó játékcsoport pedig a gladiátorjátékok, mely során azt kell elérni, hogy a
mozgatott eszköz a megállljon. Buzogánynál ez a jól ismert kombat, ahol 3 buzogány
cascade-t dobálva kell az ellenfél kezéből kiverni a buzogányt. Azonban zsonglőrtányérokat
bepörgetve, vagy esetleg hulahoop karikákat használva, egy egyszerűbb játékot kapunk,
amivel különösebb technikai tudás nélkül is élvezehetővé teszünk egy játékot.
Összefoglalva tehát, egy sikeres szociális cirkuszi órának legfőbb titka, a
folyamatosan irányított figyelem, és az óra ívének fenntatása. Ezekhez elengedhetetlen sok
játék ismerete, amellyel játékosan, élményekkel gazdagodva tanulhajtuk meg egymás
neveit, vagy épp bemelegíthetünk edzés előtt. Végezetül szeretnék megosztani néhány
weblapot, ahonnan sok új játék tanulható meg.
http://www.circusgames.net/
http://www.beyondresearch.sg/Social%20Circus%20Trainer%20Workshop%20Notes%20Jun
e%202010.pdf
Szepessy Bálint, Berlin, Katakomben
Kortárs manipulációs technikák poival
Mindenekelőtt had mutassam be ezt a népszerű kortárs zsonglőreszközt, amit ma POI-nak
hívunk. Eredetileg a maori néptáncból ismert (nők által használt) szakrális rekvizitre
hasonlító eszköz, melynek alapja egy labda (vagy bármilyen súly), melyet egy zsinór végére
csatlakoztatva pörgetünk. Modern zsonglőreszközként az utóbbi 10 évben nagy
népszerűségre tett szert, rengetegen látták meg benne a lehetőségeket és az internetes
videók segítségével napjainkra már összeállt használatának egységes rendszere. Elkezdtük
elnevezni a különböző alapmozdulatokat és kombinációkat. Minden nap új trükkök látnak
napvilágot a kísérletezések során. A hosszú évek során elkezdtem felfedezni és megérteni a
poi mozgásvilágát, geometriáját. Berlini utazásom során egészen kiváló tanárom volt, aki
sok mindent elmagyarázott és megmutatott nekem. Remélem, le tudom írni a tanultakat úgy,
hogy akár kezdők számára is érthető legyen.
Amikor két poi (vagy két karunk) mozgását viszonyítjuk egymáshoz, elsősorban irány
és időzítés között teszünk különbséget:
-Azonos irányban mozgó poik (same direction), ellentétes irányban mozgó poik (opposite
direction)
-Azonos időben mozgó poik (same time), váltakozó időben mozgó poik (split time)

Ezáltal a fenti ábrán látható 4 féle variációt különböztetjük meg:
I.
Azonos irány, azonos idő: a két poi ugyanazt csinálja, egyszerre haladnak
II.
Azonos irány, váltott idő: a két poi fej mindig középen találkozik
III.
Ellenkező irány, azonos idő: a két poi fej 12 és 6 óránál találkozik (függőleges
szimmetria)
IV.
Ellenkező irány, váltott idő: a két poi fej 3 és 9 óránál találkozik (vízszintes
szimmetria)
Mivel két karunk is ugyanezen szempontok szerint mozoghat, ezért minden esetben 16 féle
variációban gondolkodhatunk. Nem mindegyiket használjuk, mivel testünk anatómiai
adottságainál fogva egyes variációk nagyon nehezen kivitelezhetőek.
A poi és a kar körzésének egymáshoz viszonyított iránya is fontos tényező:
-Spin: a kar és a poi egymáshoz viszonyított forgása megegyező
-Antispin: a kar és a poi egymáshoz viszonyított forgása ellentétes
Ritmus: a poival kirajzolt mintákat az fogja meghatározni, hogy hány kört tesz meg a poi
mialatt a karunk 360 fokot fordul. Szabályos mozgás esetén, a körpályán mozgó poik
egyenlő időszakok alatt, egyenlő utat tesznek meg, csak úgy mint a karjaink is, így
szabályos mintát rajzolnak ki.
Síkok: játszhatunk vertikális és horizontális síkban is vagy a kettő variálásával akár teljes 3
dimenzióban is forgathatjuk a poikat. Szabályosan, szépen, tisztán csak akkor fogunk tudni
játszani, ha megtanuljuk uralni a síkokat, ezáltal elkerülve a poik összeütközését.
Kezek mozgása: pörgetés közben a kezünk különböző (nem ívelt, lineáris) pályákon
haladhat végig, ezáltal tudunk különböző mintákat a levegőbe rajzolni. A körívek mellett
nagyon népszerűek a három és négyszögek.

Négyzetek

Háromszögek

Alapmozdulatok: megértése és elsajátítása nélkülözhetetlen a komplexebb trükkök
megtanulásához

a. Extension (kiterjesztés): a poit a karunk kiterjesztéseként használva, azzal azonos
irányba mutat. Gyakorlatilag egy sima körzésről van szó, ahol a karunk és a poi egyszerre
mozog. Ezt a kört fogjuk a későbbiekben torzítani különböző módokon.
b. Pendulum (inga): a legegyszerűbb ingamozgás, amikor a poi 180 fokot fordul egy
köríven, vízszintes pozícióból annak fordítottjába. Izolált változatai közül a legnépszerűbb,
melyben egy egyenes vonal mentén halad a poi feje.
c. Izolation (izoláció): a forgáspont eltolása a poi közepére vagy fejére, majdnem minden
alapmozdulatot lehetséges izolálni, ezáltal nagyon érdekes látványvilágot létrehozva.
d. Cateye (macskaszem): ha egy egyenes vonal mentén torzítjuk az extension-t, a poi egy
ovális pályán kezd el mozogni. Az eddigi szabályosan leírt körünk helyett, egy torzított,
elliptikus pályán halad majd.
e. Stalls (megállítás): érintőirányú mozgás segítségével megállíthatjuk a poit (vízszinteses
és függőlegesen) a tér különböző pontjain. Ezt a módszert használjuk többek között az
irány és a sík változtatására is.
f. CAP: perecre illetve kalapra emlékeztető formavilágával egy nagyon egyszerű
alapmozdulatot takar (a mozdulat kivitelezése: antispin, majd ellenkező irányba
ugyanannyi extension).
g. Wave (hullám): egy hajlított nyolcas pályán haladunk a kezünkkel, miközben pörgetjük a
poikat, váltakozó időben és azonos irányban. A pörgetés közben váltogatjuk az oldalakat,
ezáltal elkerülve, hogy a poik összeakadjanak, így végteleníteni tudjuk a körzést. Az
ütemeket az alapján számoljuk, hogy a poik oldalanként hány kört tesznek meg.
(Legnépszerűbb a 3, de 2 és 4 ütemet is használnak a zsonglőrök.)
h. Flowers (virágok): a spin és antispin forgatások szabályos kivitelezése során látványos
geometriai formákat eredményezhetünk, melyek egy virágra emlékeztetnek. Meg kell
határozni, hogy hány fordulatot tegyen meg a poi, mialatt a karunkkal egy kört teszünk
meg.
i. Fountain (szökőkút): egyik oldalra fordulva egy előre hullámot, a másik oldalra fordulva
egy hátra hullámot csinálunk, a két mozdulatot összekötve egy teljes kört kapunk.
j. Windmill (szélmalom): egy olyan hullám, amit nem magunk mellett, hanem a fejünk felett
viszünk hátra
k. Triquetra (háromszög): ha kezünket egy háromszög mentén visszük végig, miközben a
poit antispinben forgatjuk, ez egy 3 szirmú virágot rajzol ki. Nagyon népszerű mozdulat,
csak úgy mint a négyzet mentén haladó antispinek.
l. Floats (úsztatás): forgás nélkül halad a levegőben a poi, egy egyenes vonal mentén.
Haladó mozdulatok:


Loop (csomó): ha a poikat a kötél részüknél összeakasztjuk, kontaktusba kerülnek
az eszközök. A poik egymásra hatással lesznek, az egyik elrántja a másikat.
● Body tracing (testkövetés): a test vonalát követő mozgások különös
látványvilággal rendelkeznek, a mozdulatokat úgy hajtjuk végre, hogy kezünk a lehető
legközelebb legyen a testünkhöz
● Snake (kígyó): amikor folyamatosan izolálva csinálunk egy trükköt. Sok

esetben a body tracing egy változatának tűnik, mikor közvetlenül testünk mellett
haladnak a poik
● Throw (dobás): a kisúlyozott fogónak köszönhetően könnyű dobálni a poikat,
széles kombinációs lehetőséggel
-sima dobás: alapvetően 4 különböző dobásfajtát különböztetünk meg (lásd lenti
ábra), melyek segítségével bármilyen siteswap dobható
- no spin toss: flet dobása, gyakorlatilag a cateye-ra hasonlító, forgás nélküli dobás,
melynél a felső félkörben repül a poi, alsó körben egy pendulumot csinál
- izolated toss: amikor a poi feje egyhelyben marad és a fogó rész tesz egy kört
körülötte

● Kontakt: a poi fejének testen való gurítása, mint egy kontaktlabda. Közben a
fogó forog a levegőben, majd elkapjuk.
● Stall chaser: népszerű trükk, melyhez el kell sajátítanunk a megállításokat
(stalls), majd ritmusra kombináljuk teljes illetve félkörökkel
● Spiral wrap: feltekerés a kézre (azonos irány, váltott idő), népszerű és
látványos trükk, amely mindkét poi irányát megváltoztatja
● Orbital: ha megrántod az összeakasztott poit (fontos, hogy egyforma erővel),
gyorsan forognak körbe. A sebesség növelhető, minél jobban széthúzzuk a poikat.
Hibridek: ha a két kezünkkel különböző alapmozdulatot hajtunk végre, nagyon érdekes
kombinációkat hozhatunk létre. Mivel szinte minden mindennel kombinálható, rengeteg
trükköt tudunk kitalálni. Az alábbi táblázatban látható erre néhány példa.
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Szakrális vonatkozások: mivel a matematika ősi tudomány, ezért a poizás során használt
különböző geometriai formákat rengeteg kultúrában megtalálhatjuk. Az alábbi képen kelta
szimbólumok láthatóak, melyek a poizásból jól ismert mintákra hasonlítanak.

Szepessy Bálint 2015.05.20.

Péter Ottília, Luxemburg, Zaltimbanq
Utcai performanszokból Cirkusziskola

A történet a nyolcvanas évek végén kezdődött, amikor egy baráti társaság alkotói vágytól
fűtve művészi játékok sorozatába kezdett, kiszakadva a hétköznapok monotonitásából.
Kiutat keresve a társadalmi nyomás alól összejöveteleiket rendszeressé tették, kreatív
ötleteiket üzenetté formálták, színjátékká alakították, karaktereket felvéve, trükkökkel,
pantomimmal fűszerezve. Kitörni vágytak a megszokottságból, valami újat kreálni, amivel
határtalan fantáziájukat életre kelthetik, és színesebbé tehetik a világot. Koncentrált
játékaikkal lassanként szenvedéllyé vált számukra a művészi kifejezésmód, élményeiket egy
szép, egyszerű üzenet révén előadássá szerették volna formálni, s megtalálni saját útjukat
kreatívitásuk kibontakoztatásához. Tanulni és utazni vágytak, egy napon felkerekedtek és
autóstoppal indultak útnak olyan városok felé, ahol nyitottabbak a modern művészeti ágak
terén. Így történt, hogy egy nap felvette őket egy sofőr, akiről hosszas beszélgetés után
kiderült, hogy a brüsszeli Cirkusz Iskola igazgatója. Ámulatba ejtően szerencsés
találkozásuk és útjuk végül egyenesen az “Iskola védőháló nélkül” elnevezésű tanodához
vezetett.
Röviddel ezután beiratkoztak az 1989-90-es tanévre, ahol akrobatikát, táncot, bohóc -és
színházművészetet, zsonglőrködést tanultak. Hetente 30 tanórájuk volt, az alapok
elsajátítása után tematikus feladatokat kaptak, amelyekből hétvégére előadást szőttek.
Megannyi technikai tudás megszerzése mellett a tanítók ellátták őket tanácsokkal, miként
válhat elképzeléseikből interaktív előadás. A számtalan pozitív kritika motivációt adott nekik,
szemléletükben körvonalazódott, hogy a professzionális technikai tudás nem feltétele a jó
előadásnak, munkájukat örömmel végezték, rengeteg példát láttak, melyből erőt merítettek,
s minél több ötletet igyekeztek színpadra alkalmazni.
A tanév után minden hétvégén két órás cirkuszi előadást tartottak. Kiemelkedően
teljesítettek, gazdag tudástáruk és egyre növekvő lelkesedésük megkívánta, hogy
előadásaikat szélesebb körben is nézőközönség elé vigyék. Szándékuk azonban nem csak
a szórakoztatás volt. Tükröt mutatva burkolt üzenetekkel akarták felhívni a társadalom
figyelmét arra, hogy az életet másként, sokszínűbben is lehetne élni. Vándorcirkuszi életbe
kezdtek, a kezdeti idők legemlékezetesebb performanszai Olaszországban zajlottak, ahol
különböző városokban harminc előadást kreáltak. Útjaik során sorstársaikra akadtak, együtt
fejlődtek, idejük nagy részét gyakorlással, továbbképzéssel, s temérdek ötletük színpadra
alkalmazásával töltötték.
Luxemburga hazatérve, népszerűsíteni kívánták tevékenységüket,ahol a modern cirkusz
művészetnek még nyoma sem volt azelőtt.
1991-ben Raphael Faramelli, Nadine Zangarini és alkotó társaik összetalálkoztak Dennis
Wezenberggel, aki szociális tevékenységeket folytatott. Árvák ifjúsági házában tartott
foglalkozásokat, szervezett különféle programokat, melyek keretein belül kezdetét vehették a
zsonglőr foglalkozások, az akrobatika és a pantomim művészet népszerűsítése. Ezen

alkalmak során tettek szert saját gyakorlóhelyre, amit a kezdetektől fogva nyitottá tettek az
érdeklődőknek. Klubbuk egyre népszerűbbé vált, holott kultúrális szinten az országban nem
volt tradíciója az efféle tevékenységnek. Sokakat motiváltak, egyre többen jártak hozzájuk
gyakorolni. Kezdeti céljuk az volt, hogy a szegényebbek is találhassanak színes
elfoglaltságot, fejlődésüket elősegítve a közös gyakorlásokkal, ám idővel a gazdagabb
társadalmi rétegből is sokan jöttek tanulni hozzájuk, gyermektől a felnőtt korosztályig.
A közös gyakorlás végül divattá nőtte ki magát Luxemburg városában.
Az állam látva “sikerességüket” bérleti díjat kért tőlük a helyszín mindennapos használatáért
cserébe. Mivel bevételük nem származott belőle, így nem állt módukban eleget tenni a
kérésnek. Válaszuk tehát a gyakorlóhely kényszerű megszüntetése volt, melyre az
önkormányzat - legnagyobb meglepetésükre - elállt a bérleti díj követelése mellől. Ezen felül
felkérte őket, hogy folytassák tevékenységüket, s cserébe jelképes összeget fizessenek
hivatalos fennmaradásukért.
1993-ban hozták létre hatan alapítványukat Zaltimbanq néven, melynek jelentése szaltó a
bank fölött.
Iskolák és sport létesítmények tornatermeiben kezdtek el szabad gyakorlásokat és
előadásokat tartani az egyre nagyobb érdeklődő közönségnek. Hatvan diák járt hozzájuk
hetente hat kurzusra, s már az első tanév végén a tanulókkal együtt előadást készítettek.
Több helyszínen is zajlottak az általuk szervezett események, beszámolóik alapján igen
megterhelő volt ez az időszak számukra, ugyanis négyen voltak foglalkozás tartók.
Elmondásaik szerint sosem érezték azt, hogy ők tanítanak másokat, a kezdeti lendület
megadása után mindig is úgy élték meg a foglalkozások alkalmait, hogy az oda érkezőkkel
közösen tanulnak egymástól. Nem létezett számukra tanító és tanítvány szerep, hiszen
egyidőben mindenki fejlődik a gyakorlás által, és egy adott technikát mindenki másként
valósít meg. A fejlettségi szint ily módon nem is számottevő jelentőségű, ami igazán fontos,
hogy örömmel, könnyedséggel és jó kedvvel tevékenykedjünk.
1993-ban csatlakozott a társasághoz Steph Kinsch és Claude Englebert, akik új energiát
hoztak a csapat hétköznapjaiba és több kurzust indítottak. Foglalkozásaik: bohóc- színházés előadóművészet, pantomim, légi-és talajakrobatika,kötél tánc, egykerekű és valamennyi
zsonglőr eszköz használata.
1995-ben Luxemburgot választották Európa kultúrális fővárosává . Felkérték őket egy
előadás sorozatra, ajánlatot kaptak egy kétezer eurós támogatási díj elnyerésére, cserébe
15 településre kellett elvinniük előadásaikat. Ám a turné végére váratlanul visszavonták tőlük
az ajánlatot. Ez nagy fordulópontot jelentett a csapat életében. A megrázkódtatás kiheverése
után azonban a csapat megkérdőjelezhetetlenül úgy érezte, folytatni szeretnék
tevékenységüket, immár hivatásnak érezték, szerették boldoggá tenni az embereket és
megosztani tudásukat. Idő közben Raphael külföldi turnéra indult tizenhat fős bohóc
társulatával, melynek a “Bohócok határok nélkül” nevet adták és harminc országba jutottak
el műsort adni.
2000-ben Jorge Pinto és Marc Strasser egy szabad gyakorlás alkalmával lettek a cirkusz
művészet szerelmesei, s röviddel találkozásuk után a Zaltimbanq cirkusz műhely tagjaivá
váltak.
Egyre több helyről kaptak támogatást, tanfolyamokat hirdettek, táborokat és előadásokat
szerveztek.
A cirkuszművészet neves úttörőivé lettek Luxemburgban.
Nyaranta (több,mint tíz éven át) Cirkusz Fesztivált szerveztek, Luxemburg város parkjában
bérelt cirkusz sátrat állítottak fel. Itt történt meg, hogy 2003 nyarán Jeannot Medinger, aki
egy különleges középiskolát kívánt igazgatni, felfigyelt munkásságukra. A fesztivál után
pedig felkérte őket, hogy a szeptemberben nyíló iskolában tanítsák művészeti- és sport
tevékenységként a cirkuszt, ezzel színesítve a művészeti fakultációk palettáját. Az első hét
évben az iskola melletti ideiglenes épületben tartották az órákat a diákoknak.
2010-ben megújult a Lycée Ermesinde középiskola, több épületből álló komplexummá
alakították át, többtucatnyi művészeti és kézműves ágazat tanítására: színház-és
moziterem, alkotó műhelyek, zene stúdió, bicikli szerelő-és asztalos műhely, festő műterem,

kerámia műhely, tánc terem, fotó labor. Az iskolának hatalmas tornatermi épülete is van, ami
önálló sport központként is működik, mászófallal, 4 kinti és benti kosárlabda pályával, kondi
termmel, táncteremmel, az udvaron futópályával, távugró pályával. Kertészetet is
létrehoztak, ahol fűszer és zöldség növényeket termelnek, méheket és hegyi bakkecskéket
tartanak.
S legnagyobb szenzációként külön cirkuszi épületet emeltek a Zaltimbanq Alapítványnak az
iskola diákjainak nagy örömére. Így egy igazán különleges iskola létesült. Torna órák és
fakultatív programok keretein belül biztosítanak a diákok számára lehetőséget az ismeret
szerzésre és a fejlődésre. A nagyfokú támogatottságnak köszönhetően az Iskola és Cirkusz
részlege igen jól felszerelt, minden lehetséges eszközzel maximálisan ellátott. Felsorolás a
teljesség igénye nélkül: zsonglőrlabdák, buzogányok, karikák, poik, diabolók, virágbotok,
hoopok, gólyalábak, egykerekűek, trapézok, tissuk, lírák, kötelek, kínai rúd, ugróasztal,
akrobatika talaj, dobbantók, bordásfalak, rolla-bollák, feszes drót állványok, sleck line-ok,
sétáló gömbök, és még folytathatnánk a sort. Heti rendszerességgel délutánonként 3 éves
kortól különböző korcsoportoknak látogatható foglalkozásokat is tartanak, bevezetve őket a
cirkusz zsánerek széles skálájának tárházába.
Nyertes pályázat és nagyfokú támogatottság révén az Alapítvány tavaly szeptemberben
megnyitotta Limpertsberg városrészen a privát Cirkusz központját.
Négy új taggal bővült a csapat: Lola Feltz, Irina Chechulina, Martina Thaler, Max Hinger.
A központ a már emlegetett tevékenységek mellett tantervszerű oktatást, szülő-gyermek
klubot, nyári tanfolyamokat, táborokat szerveznek, és egyéni gyakorlási lehetőséget
biztosítanak az érdeklődőknek. Ezenk kívül rendezvényeknek biztosítanak helyszínt és
annak lebonyolítását is vállaják, kifejezetten gyerekek számára.
A Zaltimbanq Alapítvány az emberi fejlődés eszközeként kívánja népszerűsíteni a cirkusz
művészetet, előtérbe helyezve a kreatívitást, a játékot, a szórakozást, a vélemény
nyilvánítást és a mozgáskultúra fejlesztését sport tevékenységként. A cirkuszi technikák
gyakorlásával megtanulható az is, miként tartsuk tiszteletben mások munkáját, figyelemmel
kísérhetők a gyakorlások, ami fejleszti az elfogadás készségét és ráébreszti a résztvevőt a
kifejezésmód határtalanságára. Hozzájárul a személyiség ébredéséhez, lehetővé teszi az
önfejlesztést fizikai és kreatív potenciált adva. A gyakorlati ismeretek elmélyítése mellett
javítja az interperszonális készségeket. Oktatásuk mindenki számára elérhető, a tanítások
játékos megközelítéssel zajlanak, szabadjára engedve a képzeletet és a kreatívitást.
Beszélgetés Raphael Faramellivel:
- Mit tanult, milyen típusú eszközökkel, technikákkal dolgozott?
- Munkám immár huszonöt évet ölel fel, elsősorban bohóc szellemiségben dolgoztam, ez
magába foglalja a színész mesterséget, a bűvész technikákat, zsonglőrködést, hangszerek
használatát. Sokféle táncot tanultam, mint a klasszikus, kortárs, kontakt, és step -tánc.
dolgoztam trapézzal, gurtnival, egykerekűvel, buzogányokkal, labdákkal és patt labdákkal,
tüzes eszközökkel. Kötél táncoltam, a talaj akrobatkikáért és partner akrobatikáért is
rajongtam. Munkám során a legfontosabbnak az alkotói szabadságot és a kreatív
kifejezésmódot tartom.
- Mióta foglalkozik előadó művészettel? Melyek a legemlékezetesebb fellépései?
- 1988-ban kezdtem színpadra alkalmazni ötleteimet. Hat éven át turnéztunk a "Bohócok
határok nélkül" nevű formációval, sok izgalmas tapasztalatot szerezve. Előadtunk
színházban, utcán, börtönökben, kórházatkban, árvaházakban, menekülttáborban, háborús
menekülteknek, fesztiválokon, zsonglőr találkozókon.
- Milyen szándékok vezérelték munkássága során?
- A színművészet szerelmeseként szerettem megnevettetni, inspirálni embreket.
Szándékomban állt megváltoztatni a luxemburgi “kockaságot”, zártságot, bizonyítani
akartam és példát mutatni magamnak, a gyakorló társaknak,a szüleimnek és a

nézőközönségnek, hogy másként is lehet élni. Természetesen az utazás, a turizmus
szenvedélye is vezérelt, kiváltként a nehéz sorsú területeken szerettünk tevékenykedni. Az
előadás készítést sok tekintet mellett egyfajta pozitív ego tripént éltem meg,
megismerhettem általa önmagamat, bohóc karakterbe bújva megtanulhattam hazudni,
miközben biztonságban érezhettem magam. Jó volt felismerni és látni az emberek
különbözőségeit, inspirálni másokat.
- Mi motiválta Önt?
- Az inspiráció elragadtató áramlása, kapcsolatba kerülés és pozitív energiacsere a
nézőkkel, azt hiszem az öninspiráció és megfigyelés a kulcsa mindennek, ezek által
mindent megtalálhatunk.Szerettem egyszerű, hétköznapi témákból építkezni, mely témákból
látomás, aztán előadás született. sokat jelentett számomra együtt kreálni társakkal, a
próbafolyamatokat életre kelteni, aztán adott célközönségekre alkalmazni, hogy az álomból
valóság születhessen.
- Ön szerint mi az új- cirkusz varázsa?
- A határtalanság, a művészeti ágak végtelen számú kombinálhatósága, az együtt alkotás,
egymás tisztelete, őszinte kifejezésmód, a varázslatok, az előadások gyógyító ereje. Kicsit
hiányolom belőle a vadságot.
- Ki a kedvenc célközönsége?
- A nyitott szívűek. Nagyon szeretem a speciális közönséget, akiknél nem kiszámítható
hogyan fognak reagálni, mit hogyan tudnak értelmezni, látássérültek, árvák, értelmi
fogyatékosok, gyerekek. Aiknek nincsenek rétegeik, gátjaik.
- Mi jelentett számára a legnagyobb kihívást?
- Nagyban különböző kultúrákhoz utazni és előadni, akiknek teljesen más kommuniációs
kódjaik voltak. Nagy kihívás volt és bátorság kellett ahhoz hogy elutazzunk a brazíliai
dzsungelbe és előadjunk olyan özönségnek, akik egykor rabszolgák voltak. Kihívás volt még
előadni az Argentin börtönökben, kolumbiai falvakban, tálib gyerekeknek Szenegálban, vak
gyermekeknek Laosban, és még folytathatnám a sort. Felemelő és hálás érzés volt minden
tapasztalat, örülök, hogy külön világot teremthettünk és mély nyomot hagytunk.
- Milyen gondolatokat osztana meg a magyar előadókkal?
-Bármit csinálsz, csináld teljes szívvel és köved azt az utat ami a boldogság érzését adja
neked és másoknak. Fel lehet szabadítani minden szükséges energiát kemény és kitartó
munával, hogy sikeres legyél és a publikum javára válj.
Öleld át elméddel és teljes szíveddel a közönséget mielőtt színpadra lépsz!

Weszelovszky Anna, Berlin,
Katakomben
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Mi a workshop?
Magyarul műhely, a mi esetünkben műhelymunkát takar. Egy HR-es oldalon találtam
egy nem túl izgalmas (viszont hasznos) definíciót:
„A workshop kisebb témakörök feldolgozására, alkalmazásképes ismeretté
alakítására alkalmas képzési módszer-együttes, amely az ismeretek
megszerzéséhez kapcsolódóan

egyes

személyiségjegyek

(készség,

jártasság, képesség) megszerzését, megerősítését is szolgálja.”

Ez zsonglőr nyelvre lefordítva annyit tesz, hogy pl. a 'fogástechnikák és
terek használata duplabot manipuláció közben' című foglalkozás alatt nem a
duplabot használat mindenségét fogom elsajátítani, hanem annak egy speciális
szeletét (kisebb témakör); nem csak megmutatják (elmélet), hanem meg is
csináltatják velem a mozdulatokat (gyakorlat); példákat hoznak arra, hogy ezt különböző
trükköknél hogyan tudom használni (alkalmazás) és rámutatnak arra a varázslatos
tényre, hogy swing manipuláció közben kevesebb nehézségbe fogok ütközni
(készség fejlesztés).

Milyen típusai vannak a workshopnak?
Laikus/szakmai workshop

Amikor oktatóként felkészülünk egy workshopra, sok szempontot figyelembe kell vennünk
az óra megtervezésekor. Talán a legelső és legfontosabb kérdés mindig az, hogy kiket
fogunk tanítani, kikből áll a célközönség. Alapvetően 2 típust különíthetünk el: laikus,
hozzá nem értő vagy szakmai, értő közönséget.
A laikusok általában azok, akik egy ilyen foglalkozáson találkoznak először
valamilyen
zsonglőreszközzel. Erre tökéletes példa lehet a kis gyerekeknek tartott játszóház.
Megjegyezném, hogy nem csak picikkel szoktunk foglalkozni, hanem idősebbekkel,
felnőttekkel is. Értelemszerűen őket más módszerekkel tanítjuk, tekintve, hogy az
egyén mozgáskoordinációja idővel fejlődik, illetve kommunikációs problémák is kisebb
valószínűséggel nehezítik a megértés folyamatát idősebb korban.
A laikusokhoz (vagy a két csoport metszetébe) sorolnám azokat, akik amugy
zsonglőrködnek, pl. labdáznak, de valamilyen rejtélyes okból kifolyólag szeretnének
elmenni egy hulahoop workshopra.(Ez egészen ritka konstelláció!) Labdázás közben
merőben más készségeket és képességeket használunk, más testrészeken van a
hangsúly, mint pl. testen hoopozás közben. Így az is előfordulhat, hogy hiába tud valaki

kidobni nagyon sok labdás trükköt, pont olyan nehézségekbe fog ütközni, mint az, aki
életében először fog karikát a kezében.
Csak említés szintjén hoznám fel a különböző hátránnyal élő csoportoknak
tartott órákat, mert egyrészt az ő tanításuk közben speciális igényeknek kell
megfelelni, másrészt nálam sokkal okosabb és tapaszaltabb kollégák foglalkoztak már
a témával.
Ebből is látszik, hogy mennyire sokszínű ez a csoport. És még ha egyszerűbbnek is
tűnik a felkészülés (Nem az!), menet közben derül ki, hogy mennyi energiára, türelemre,
figyelemre és kreativitásra van szüksége az oktatónak egy ilyen foglalkozás
levezényléséhez.
A másik típus a szakmai workshop, amit (nem csak hivatásos) zsonglőröknek
tartunk. Feltételezhetően rendelkeznek némi előtudással, végtelen kitartással és
komoly motivációval. Erről a csoportról szólnék részletesebben, a Katakombenben
látottakat felhasználva.

Egyéni/csoport workshop

Ha valaki tanult pedagógiát, az találkozott már megszámlálhatatlan cikkel és
tanulmányal az egyéni és csoportmunka összehasonlításáról, szépen felsorakoztatva
mindkét módszer mellet az érveket és ellenérveket. Ezen sajátosságok egy részét
észrevenni persze nem nagy varázslat, akármelyik iskolapadból jól látható, csak figyelni
kell. Pont ezért nem is nagyon mélyednék bele az elméleti fejtegetésbe. Mivel az
ösztöndíjjal ketten utaztunk ki, volt lehetőségünk megfigyelni mind az egyéni, mind a
csoportos workshopok menetét.
Az egyéni workshopnak nagy előnye volt, hogy a tanár csak rám figyelt, azonnal
tudott segíteni, ha baj volt vagy valamit nem értettem. Viszont, mivel elsőre nem mentek
a trükkök (sajnos halandó vagyok) és gyakorolni kellett, ezért oktatói szemmel voltak
üresjáratok. Értem ez alatt, hogy a trükktanulásnak van egy olyan szakasza, amikor már
semmilyen tanári instrukció vagy sötét erő nem segít, csak a végeláthatatlan ismétlés.
Ekkor az oktatónak két választása van: hagyja, hogy próbálkozzak vagy
továbblépünk. Mi próbálkoztunk…. Ezzel szemben egy csoportos foglalkozáson, amíg
az egyik tanítvány próbálkozik, addig a másiknak a tanár tud segíteni, tehát
folyamatosan aktív.
Engem személy szerint frusztrált az a tudat is, mikor nem ment minden tökéletesen,
hogy csak vesztegetem a tanár idejét, és ennek hatására még annyira sem sikerült
semmi, mint korábban. Ezt persze sok tényező befolyásolhatja: a tanár/diák személyisége,
aktuális hangulat, kialvatlanság... stb.

A másik nagy előnye az egyéni munkának, hogy gyorsabban lehet vele haladni,
sokkal inkább személyre szabott tud lenni. Pont ezért, mivel időarányosan talán jobban
leterheli a diákot, érdemes lehet rövidebb órákat tartani. Nyilván ez alkattól és minden
más körülménytől is függ.
A csoportos workshopnál a felkészítés , értelemszerűen, csoportos formában, de
egyéni fejlődésre orientáltan történik. Szerencsére másokat is érdekeltek azok a
workshopok, amiket kiválasztottunk, így volt olyan alkalom, amikor 3-4-en is szomjaztuk a
tudást. Érdemes egy kicsit a résztvevők számán is elgondolkozni. Berlini és saját
tapasztalataim alapján az ideális létszámot (nagyon)maximum 6 főnél húznám meg. Ez
az a 'tömeg', ahol még elég figyelmet kap a diák, de közben az oktató sem készül ki a 2
órás osztott figyelem gyakorlásától.
Azokon az órákon, ahol többen vettünk részt, érezhetően jobb volt a hangulat.
Mint a közös gyakorlásnak, úgy a közös workshopozásnak is megvan az az
(általában) pozitív mellékhatása, hogy egymást 'húzzák', motiválják a diákok. Ahogy
minden esetben, itt is el lehet mondani, hogy ez nem feltétlen működik mindig így. Ahogy
jeleztem is, előfordulhat, hogy valakit inkább visszatart mások jelenléte. Ez a “De Ő
meg tudja csinálni, én meg nem.” esete. Az ilyen mélyrepülést tudja megakadályozni
vagy mérsékelni a tanár pozitív hozzáállása vagy Shia LaBeouf-féle “Just do it!”
motivációs stratégiája.
Összességében mind az egyéni, mind a csoportos technika hasznos. A
módszerek kiválasztásakor érdemes szem előtt tartani pár dolgot:
Mi a célja a tanulónak a workshoppal? Előfordulhat, hogy valakit csak az
általános kíváncsiság hajt egy foglalkozásra. Nekik talán szerencsésebb csoportos
órán részt venni, ahol lassabban haladva ismerhetnek meg egy adott eszközt,
technikát. Akinek viszont komolyabb céljai vannak, mert mondjuk a következő
előadásához fel szeretné használni az új tudást, hatékonyabb lehet az egyéni óra, ahol
rövidebb idő alatt, személyre szabott tempóban és a saját elképzeléseit szem előtt
tartva fejlődhet.
A másik, szintén fontos kérdés, hogy a workshopot hol tartják? Az esemény
jellegétől függhet az óra típusa. Egy zsonglőrtalálkozón ritka és valószínűleg
értelmetlen egyéni órát tartani. Másrészt, egy találkozón általában több workshopot is
tartanak, így inkább belefuthatunk a fentebb említett, általános érdeklődésű csoporttal,
akik szeretnének mindenbe belekóstolni. Ezzel szemben egy cirkuszközpontban, mint
a Katakomben, nem ritka, hogy egy oktató magántanítványt fogad.
A “Hol?” kérdés feltételekor számba kell venni az óra helyszínének fizikai

adottságait is, mint kültér/beltér, a talaj jellege, fényviszonyok, magasság,
elhelyezkedés, felszereltség, terület... stb. Az egyéni/csoportos vetület miatt minket
főleg a hely horizontális képességei érdekelnek, azaz, hogy hányan férnek el az adott
területen. Ezt a szempontot inább csoportos workshopok esetében célszerü figyelembe
venni, ahol nem mindegy, hogy 5 jojósnak vagy 5 botzsonglőrnek tartunk épp órát.
Oktatói szemmel nézve én izgalmasabbnak tartom a csoportos munkát. Több
tanítvány esetén a felmerülő nehézségek és kérdések variációja szinte végtelen,
mindig bővül, így folyamatosan új módszereket és válaszokat kell találni. Ez egyrészt
fejleszti a tanár kreatív pedagógiai gondolkodását, másrészt elmélyíti és aktiválja
analitikus képességeit, azaz: „Hogyan magyarázzam el neki másképp?” és az addig
motorosan, gyakorlatban működő trükköket alapjaitól érti meg, tudatossá téve ezzel a
mozdulatsort. Erről a felismerésről rengeteg, aktívan oktató kolléga számolt már be,
tehát egy workshop közben nem csak a diák, hanem a tanár is rengeteget tanul.

Trükk/koncepció workshop

És végre elérkeztünk a (szerintem) legizgalmas részhez! Talán ez az a szemlélet, ami
nem mindenkinek lehet teljesen világos, pedig talán az egyik legfontosabb szempont,
amit workshop előkészítés közben figyelembe kell venni: Mit akarok tanítani? Vagy a
tanulni akaró oldaláról: Mit akarok tanulni?
Amikor a Katakombenben kiválasztottunk egy oktatót, az első kérdés rendszerint
ez utóbbi volt.
Többféle választ is kaphatott: “Láttuk a videódban ezt meg ezt a trükköt, szeretnénk megtanulni.”;
“Láttuk a videódban ezt meg ezt a technikát, szeretnénk megtanulni.”; “Öööö, hát... láttuk a videód
és

szeretnénk valamit tanulni ezzel az eszközzel...”. Az első két esetben könnyű dolga van a

tanárnak, hisz a leendő tanítványnak van némi elképzelése arról, hogy mit is szeretne. A harmadik
válasznál általában fejvakarás volt az első reakció, majd a kérdésfelvetés saját magának: Mit akarok
tanítani?

Ezen a ponton 2 irányba indulhatunk el. A trükk workshop lényege, hogy konkrét
trükköket tanítunk az órán. Ezzel szemben a koncepció workshop, mint a neve is
mutatja, inkább a technika mögött húzódó elméletet és elképzeléseket vonultatja fel,
természetesen gyakorlati eszközökkel szemléltetve azt.
A továbbiakban a dupla bot tanításán keresztül szeretném bemutatni e két
szemléletet, mivel talán így tudok a legkönnyebben rávilágítani a különbségre, illetve,
mert ezzel az eszközzel foglalkoztam a legtöbbet az utóbbi időben.
Trükk workshop esetén viszonylag egyszerűbb dolgunk van. Először ki kell
választani, hogy milyen trükköket szeretnénk megtanítani. Érdemes olyan
gyakorlatokat összeválogatni, melyek valahogy kapcsolódnak egymáshoz, esetleg

egymásra épülnek. Például egy trammel1-izolációs trükk után nem feltétlen szerencsés
dobásokat gyakoroltatni, míg mondjuk a forgás közben pörgetés című gyakorlat jó
bemelegítés lehet a dobásokhoz. Egyrészt azért, mert a két bot pörgésének ritmusát
megtanulja összehangolni, ami elengedhetetlen 2 vagy 3 bot dobáláshoz, másrészt,
mert a forgás közbeni iránytartással együtt szembesül a ténnyel, hogy pl. a jobb
kézben hátrafele pörgő bot a bal kézbe történő dobás után előre pörgésbe érkezik. Már
ha a lendületet hagyjuk nyerni.
Miután megvan a tananyag és a megfelelő sorrend, elkezdhetjük kisebb
mozdulatokra lebontani az adott trükköt. Vegyünk mondjuk egy általam 'kacsacsőrnek'
nevezett manipulációs trükköt, mely két, azonos-oldalsó pontból, ellenkező irányba
induló trammel. Választunk egy kezet és egy irányt. Bemutatjuk egy kézzel a
mozdulatot, negyedekre lebontva, hogy megértse a diák, mikor, melyik pontban és
hogy kell állnia a botnak. Ezután következik a másik irány, majd a másik kéz mindkét
iránnyal. FONTOS: hangsúlyozzuk a 'Mindkét-kéz-mindkét-irány' elvet! Ha látjuk, hogy
érti a mozdulatot és nagyjából meg is tudja csinálni, következhet a két kéz
összehangolása. És léphetünk a következö trükkre.
Szerencsés, ha a fentieket lejegyezzük, legalább vázlatosan. Ez nem csak azért
hasznos, mert így elkerüljük, hogy valami fontosat kifelejtsünk, hanem ezzel együtt
időbecslést is könnyebb készíteni az óra hosszára vonatkozóan. Igyekezzünk mindig
kicsit több anyaggal készülni a workshopra, mint amennyivel szeretnénk, mert sosem
lehet tudni, mikor futunk bele egy őstehetségekből álló csoportba, akik félidőnél
elfogyasztják az összes muníciónkat.
Sok workshoptartó abba a hibába esik, hogy elfelejti figyelembe venni az órán
tartózkodó diákokat. Ledarálja a papírján szereplő trükköket és vége. Úgy gondolom,
egy workshopnak többet kellene nyújtania, mint egy átlagos, frontálisan megtartott,
középiskolai órának. Az ipari forradalom gazdasági következményeit is egyszerűbb
tanári segítséggel feldolgozni, mint otthon a tankönyvből kibogarászni. És ez
hatványozottan igaz a zsonglőrködésre. “Minek elmenni egy ilyen, darálós
workshopra, ha ugyanezt az időt otthon, a youtube előtt is eltölthetem, hasonló
fejlődéssel?” – teszik fel a kérdést, teljesen jogosan, a csalódott diákok. Szerintem
a választ mindenki tudja.
Abban az esetben, ha nem a részletekben akarunk elmélyedni, hanem egy
egységes és átfogó tudást szeretnénk átadni, kerül képbe a koncepció workshop.
Fő célja ennek a technikának egyrészt az, hogy az önálló ismeretszerzésre készítsen
fel, másrészt, hogy a sémák és szabályok alapján képessé váljunk
1 Sokan ezt a mozdulatot anti-spin-nek szokták hívni. Én személy szerint jobban

ragaszkodom az eredeti, trammel kifejezéshez, mert ezzel jelezhetjük a klasszikus
anti-spin és trammel mozdulatok közti, igencsak látható különbséget. Ez pontosabb
kifejezés. Ha tankönyv szagúan akarnék fogalmazni, akkor azt mondanám, hogy:
Minden trammel anti-spin, de nem minden anti-spin trammel továbbgondolni a már
létező trükköket és új, saját mozdulatokat tudjunk kitalálni.
Nézzünk meg egy nagyon egyszerű(nek tűnő) dolgot. Dupla bot pörgetés, a trükk:
pillangó (az irány most mellékes). Ebben az esetben 2 tényezőt variálhatunk: a pörgetések
számát (beat) és a botok ritmusát egymáshoz képest. 1 bottal a gyakorlatban 1-2-3-4
beatet tudunk egészséges körülmények között (csuklótörés nélkül) megcsinálni, sneakek
nélkül. 1 beat esetén a bot fejei azonos oldalon maradnak, 2 beat-től felfele oldalcsere is
történik. Ami viszont izgalmas, hogy 3 beat-től felfele hol és hányszor pördül a bot. Mivel 2
bot pörgetése esetén legtöbbször wallplane-ben játszunk (a pörgetés síkja párhuzamos a
test síkjával), ezért a bot/pörgetés helyét elöl és hátul határoztam meg.
1 beat

A fejek azonos oldalon maradnak

2 beat

1 elöl, 1 hátul

3 beat

m. 1 elöl, 2 hátul
n. 2 elöl, 1 hátul

4 beat

2 elöl, 2 hátul

Addig minden egyszerű, amíg mindkét kéz ugyanazt a beat-számot követi. De mi
van akkor, ha az egyik kéz 1 beatet pörget, míg a másik a 3 beat b. variációját? Ezzel a
kérdésfelvetéssel meg is született egy koncepció, ami nem egy trükkről szól, hanem
egy elvről, látásmódról. Át lehet ültetni más trükkre, más eszközre. Segít abban, hogy
a későbbiekben pontosabb és tudatosabb legyen a játékunk, illetve fejleszti
trükkelemző képességeinket.
Tipikus példa még a koncepció workshopra a manipulációs technika oktatása.
Aki kicsit is foglalkozott a dupla bot technikák ezen válfajával, az tudhatja, hogy
alapvetően 3 mozdulatról (trammel, izolácó, spin), 1 koordináta-rendszerről és
emberfeletti precizitásról beszélünk. Úgy is lehet (szerintem kell is!) ezt a technikát
oktatni, hogy ténylegesen trükköt nem tanítunk. Megközelítőleg esélytelen egy átfogó
dupla bot manipuláció trükk workshopot tartani, mivel végtelen számú kombináció
létezik, aminek csak az emberi test fizikai korlátai és a saját képzeletünk szabhat határt.
Igen, a saját képzeletünk, mert ez is egy kiváló példa arra, hogy az elv birtokában
egyedi trükköket is gyárthatunk. Kinek ne lenne ismerős az a kép, ahogy elvetemült
manipulátorok ülnek a sörük mellett a kocsmában és szívószálakat vagy
fogpiszkálókat mozgatnak furán a levegőben maguk előtt?
Egy másik előnye a koncepciózus hozzáállásnak, hogy, mint korábban többször
is említettem, az eszköz jellegétől függően átültethető. A cikk elején példaként
felhozott dupla bot-buzogány páros nem véletlen került említésre. Gyakorlatilag

ugyanaz a hármasság (3 mozdulat, koordináta-rendszer, precizitás) igaz a buzogány
manipulációra, így a dupla botos múlt igencsak megkönnyíti annak elsajátítását. De,
hogy folytassam a sort, dupla fishtailes körökben is előszeretettel próbálnak
reprodukálni (több-kevesebb sikerrel) manipulációs mozdulatokat.
És, hogy melyik a jobb? Erre a kérdésre nincs jó válasz. Mindkettő működhet, ha
okosan, átgondoltan használják. Amit viszont kihangsúlyoznék, hogy egy jó, tanulni
vágyók számára hasznos workshop valószínűleg mindkét komponenst tartalmazza. Az
arányok az eszköztől, a tananyagtól és az embertől függnek.
Hogyan készüljünk egy workshopra (mint oktató)?
A fenti sorok írása közben próbáltam valamennyire körbejárni pár alapvető témát, melyek szem
előtt tartása nélkülözhetetlen felkészülés alatt. Kit fogok tanítani? Mit akar tanulni? Ha nem tudja,
én mit akarok/tudok tanítani? Miért akar tanulni? Hányan lesznek? Hogyan akarom tanítani?
Hol fogom tanítani? Hogyan építsem fel az órát? Sokat segít, ha ezeket kérdéseket alaposan,
pontról-pontra átrágjuk és leírjuk a lehetséges válaszokat. Ha kétségeink támadnak bármelyik pont
kapcsán, akkor érdemes egy rutinosabb kollégát kifaggatni, szerintem sokan vannak, akik nagyon szívesen
segítenek. Őket nagyon egyszerű megtaláni: a Magyar Zsonglőr Egyesület facebook oldalán, az
általuk szervezett találkozókon vagy az olyan ösztöndíj lehetőségek kihasználásával, mint amelynek
apropóján ez a cikk is született.

Ezúton is szeretnék köszönetet mondani az Egyesületnek, hogy lehetővé tették
nekünk a kijutást. Elképesztően sok jó dolog történt kint velünk, amiért még sokáig
hálásak leszünk. És Te, ki olvasod e sorokat, köszönöm a türelmed és a kitartásod, hogy
eddig eljutottál. Remélem valamire tudod majd használni ezt a szösszenetet.
Kardos Judit, Kassel, Zirkutopia

Koreográfia ötletek egy kasseli cirkusztáborban
A Kasselben működő Zirkutopia Egyesület 1992 óta foglalkozik különböző adottságokkal és
háttérrel rendelkező gyerekek és fiatalok fejlesztésével a cirkusz eszközeinek segítségével.
Az egyesület tagjait állandó és átmeneti munkatársak jelentik. Többségük pedagógiai,
gyógypedagógiai, szociális vagy egészségügyi területről érkezett, vagy ott végzi éppen a
tanulmányait. Az állandó munkatársak mellett, ami körülbelül 15 főt jelent, számos
gyakornok és önkéntes kapcsolódik be a munkájukba időközönként, akár több hónapra is.
Egyes események alkalmával ez a létszám akár 30-35 főre is duzzad. Az elmúlt pár
évtizedben kibontakozó gyakorlat tanúbizonysága szerint a cirkusz eszközei, úgy mint
egyensúlyozó gyakorlatok, akrobatika, zsonglőrködés, légi akrobatika, valamint bohócság a
pedagógiai (és ezzel együtt gyógypedagógiai) fejlesztés hatékony eszközei lehetnek
számos területen.
Az egyesület iskolai időszakban különböző foglalkozásokat tart, melyek részben

illeszkednek az iskolai oktatásba is. Foglalkozásaik egy részét iskolai testnevelés órák
helyett, vagy a délutáni nagy szünetben választható időtöltésként tartják meg a gyerekeknek.
Emellett működnek csoportjaik saját telephelyükön is, ahol a tavasztól ősz közepéig tartó
időszakban a cirkuszi sátor és a tágas füves udvar adja meg a lehetőséget a
csoportfoglalkozások megtartására. Ezekre a foglalkozásokra különböző életkorú,
körülményű és más-más adottságokkal rendelkező gyerekeket és fiatalokat várnak.
Nagyóvodástól kezdve a középiskolás korosztályig találkozhatunk az ifjúsággal. A csoportok
inhomogenitását adhatja a vallási hovatartozás sokszínűsége, a bevándorló státuszú, a
hátrányos szociális helyzetű, vagy az értelmi vagy testi fogyatékos gyerekek jelenléte.
Némely csoportban kisebbségben, másokban többségben találhatóak a társadalmi
értelemben vett kisebbségek, így az egyesület foglalkozásait tekintve a gyerekek
integrációjáról és inklúziójáról egyaránt beszélhetünk.
A cirkusz eszközeit fejlesztésre felhasználó foglalkozásoknál nem megkerülhető kérdés az
eszközök és a helyigény számba vétele. A külső helyszíneken megvalósuló események
általában tornatermekben, vagy jóidő esetén iskolai udvaron, téren kerülnek megrendezésre.
Az eszközök között megtalálhatunk különböző egyensúlyozó és zsonglőr eszközöket. Az
egyesület saját helyszíne egy több helyiséggel rendelkező kőház, valamint az azt körülvevő
nagy füves udvar. Az udvaron tavasztól őszig felállított hatalmas cirkuszi sátor mellett az
idei évtől kezdve egy faépület is a gyakorolni vágyók és a foglalkozások rendelkezésére áll
a téli időszakban. A cirkuszi sátor lehetővé teszi a szélesebb eszköz repertoárral való
munkát. Az egyensúlyozó és zsonglőr eszközök mellett a légi akrobatika segédeszközei is
a fejlesztés és az élményszerzés szolgálatába állíthatók.
A cirkuszi foglalkozások végkifejlete a legtöbb esetben – akár egy pár tornaórát helyettesítő
foglalkozásról, akár egy többnapos tábori együttlétről van szó - egy koreográfia
összeállítása. Ilyenkor az elsődleges elv az, hogy minden gyerek a saját elképzelése szerinti
mértékben vonódjon be – eszerint ha ellenáll a színpadon való szereplésnek, háttérfeladatot
is adhatunk neki, amivel szintén nélkülözhetetlen segítője az előadásnak. Emellett általában
azért előbb vagy utóbb mindenki szeretne a színpadon szerepelni. A cél itt magától
értetődően nem a művészi tökéletesség. A lényeg a közösségi együttlét átélése,
sikerélmény a színpadon - hogy egy közös munka csak az „én” hozzájárulásommal tud
egésszé válni. Olyan érzelemgazdag szituációk ezek, amiket a gyerekek nem biztos, hogy
másutt meg tudnak tapasztalni.
A koreográfiák összeállításánál érdemes egy kerettörténet vázára felépíteni a jeleneteket –
bár erre nem biztos, hogy bármikor elég idő adódik. A kasseli Zirkutopia e.V. minden évben
egy hatnapos nyári tábor során készít egy kétfelvonásos előadást a táborban jelen lévő
körülbelül 40 gyerek részvételével. Az előadás szereplőit a speciális adottságaik figyelembe
vételével lehet bevonni a koreográfiákba. Minden gyermek maga választja ki azt a cirkuszi
nemet, amiben gyakorolni és szerepelni szeretne, és az oktatók segítségével alakul ki
ezekből a kerettörténetbe valamilyen módon beilleszthető koreográfia. A kerettörténetre az
idei év példája kalózcsopotok kalandjai és harca a tengereken és szigeteken a kincs és egy
hercegnő megszerzéséért. A megjeleníteni kívánt dolgot leginkább kifejező cirkusznem
kiválasztásának és a koreográfiának csak a fantázia szab határt.
A koreográfia elemei minden esetben asszociációkon alapulnak. Megjeleníthetnek konkrét
cselekvést vagy történést. Ezek jelentik az összekötő fonalat az előadásban, a történet

elmesélését. Ilyen volt az idei táborban például a kalózok harca, vagy a hercegnő
bevonulása. Cselekvéseket akrobatikai elemekkel is hatásosan ki lehet fejezni: például egy
piramissal a kalózok kémlelését a tengerre kifutó hajón, vagy a kalózok kupaktanácsát egy
másik típusú piramissal. A zsonglőr eszközöket felhasználva tárgyakat is meg tudunk
jeleníteni a színpadon. A diabolók egy láda guruló kerekeivé válnak, a pörgő tányérokat egy
kézben tartva virágcsokor lesz. A levegőakrobatika vagy az egyensúlyozó eszközök remek
lehetőséget teremtenek valódi vagy elképzelt állatok megformálására. Így lesznek madarak
a gólyalábak segítségével, vagy denevérek és repülő varázslények a trapézon lengő, vagy
a tissue-n ügyeskedő gyerekekből. A legelvontabb lehetőség érzelmi asszociációk
megjelenítése a cirkusz bármely módszerének felhasználásával.
A Zirkutopia Egyesület munkájába való bekapcsolódás során bebizonyosodott, hogy a
gyerekekkel közös munkában a legfontosabb a teljesen elfogadó környezet biztosítása; a
speciális igények természetesként kezelése mellett kialakuló felszabadult hangulatban
bámulatos előadások hozhatók létre, melyek minden bizonnyal tovább mutatnak egy
néhány napos tábornál: a gyerekek érzelmi világa gazdagodik, olyan helyzetekben és
szerepekben találják magukat, melyekben nem csak a képességeik fejlődnek.

Kardos Judit

2015.
Molnár Tamás, Kassel, Zirkutopia

A ZirkuTopiáról
A kasseli szociális cirkusz már megérkezésemkor megmutatta, hogy mennyi szeretettel
fordulnak a hozzájuk látogatókhoz. Három héten keresztül vettem részt a cirkusz mindennapi
életében. Sokat tanultam és fejlődtem ez idő alatt, de mindenekelőtt igazán remekül szórakoztam. Beszámolóm alapjául az ez idő alatt készített interjúk szolgáltak, melyekben példák
segítségével meséltek a cirkusz működéséről.
Napjainkban Németországban már törvény kötelezi az iskolákat az inkluzív módszerű
oktatás bevezetésére, de a ZirkuTopia évtizedek óta ezt a módszert követi. Az intézmény
filozófiája, hogy mindenki tehetséges valamiben és hogy mindenki tanulhat valamit valakitől.
Mindegy, hogy a többi gyerektől, a szülőktől vagy a gyakornokoktól. És az egyik legfontosabb,
hogy mindenki élvezze, amit csinál. Emellett nem szeretnék tudni, hogy milyen problémával
jönnek hozzájuk a gyerekek. Hiszen nem a betegségük határozza meg őket, nem az az
elsődleges szempont. Persze, ha szükségük van gyógyszerekre, például epilepsziában
szenvednek, arról tudniuk kell és fel kell készülniük az ilyen esetekre.
A cirkuszról és a foglalkozásokról előfordul, hogy a szülők egymástól szereznek
tudomást, vagy az internetről, de a tagok szórólapozni is szoktak. Sokan jelentkeznek
hozzájuk, de sajnos nagyon hosszú a várólista, mert egy oktató legfeljebb öt gyerekre felügyel.
A gyerekek kiválasztásánál figyelnek arra, hogy vegyes csoportokat alkossanak a fiúk és
lányok, az egészségesek a kevésbé egészségesekkel. Például fontos, hogy ne csak egy
mozgássérült gyerek legyen egy csoportban, hanem több is, különben kiközösítve érezheti
magát. Kezdetben a gyerekek szülei vagy kísérői is jelen lehetnek a foglalkozásokon. Ilyenkor
a felnőttek ugyanúgy részt vesznek a játékokban, hiszen fontos, hogy a gyerekek lássák,
ahogy a szüleik is kipróbálják az eszközöket és így a kicsiknek is megjön a kedvük és
bátorságuk. Egyes esetekben viszont jobb a szülők nélkül, mert a gyerekek szégyenlősek
előttük, vagy a szülők akaratossá válnak és megpróbálják átvenni a felügyelők szerepét. Néha
bizony előfordul, hogy a szülök is nevelésre szorulnak.
Három alkalom után szokták közösen a gyermekkel és a szülőkkel eldönteni, hogy

maradhat-e a gyermek ebben a közösségben, tudnak-e vele az igényeinek megfelelően foglalkozni. Volt egy fiú, akire állandóan figyelnie kellett valakinek, mert mindig rosszban sántikált.
Ablakokat akart nyitogatni, hogy kikiabáljon rajtuk, erőszakosabb és agresszívabb is volt
társainál, ütögetni akarta őket. Mivel nem lehetséges külön felügyelőt állítani csak egy gyerek
mellé, illetve egy nagyon rosszul viselkedő gyermek képes szétzilálni egy csoportot, ezért ilyen
esetekben sajnos el kell küldeniük őket.
A csoport vezetői havonta egyszer találkoznak egy felügyelővel, akivel megpróbálnak
közösen megoldást találni a nehezebb helyzetekre. Például van egy hátrányos helyzetű
kislány, akinek csak az egyik oktató létezett és senki mással nem állt szóba, mindennel hozzá
rohant, még akkor is, amikor az oktató éppen más gyerekekkel volt elfoglalva. Ilyenkor
megoldásként visszautasította a segítségnyújtást és továbbküldte őt a másik oktatóhoz. A
kislány hamarosan észrevette, hogy mások is vannak a csapatban és elkezdett feléjük is nyitni
majd lassan beépülni.
Fontos továbbá, hogy semmi sem kötelező. Ha nem akarnak szerepelni, akkor nem kell.
Például az egyik autista kisfiú másfél éve van a cirkusznál és kezdetben nem akart semmiben
sem részt venni, mindenre nemet mondott. Ez rendben is volt, hiszen időre volt szüksége. Az
oktatók pedig engedték, hogy azt csináljon, amit akar, de fontos volt, hogy azért figyelje, hogy
mi történik körülötte. Időről-időre bevonták néhány játékba, hogy érezze, hogy ő is része a
csoportnak. A kisfiú azt szerette, ha nincsenek sokan körülötte, 3-4 fős csoportban gyakran a
társaság középpontjává vált és elkezdett furcsa történeteket mesélni. Olykor kettős
személyisége van, és ha az egyik énje nem akar játszani a többiekkel, akkor a másik igyekszik
meggyőzni őt arról, hogy jó lesz, próbálja meg! Az első gála előadáson nem akart részt venni,
viszont a rá egy évre megrendezett gálaműsor végén meghajláskor felment a színpadra a
többiekkel, ami egy nagy előrelépésnek számított nála. De az ellenkezőjére is volt már példa,
hogy egy Down- szindrómás kisfiú annyira szeretett a figyelem középpontjában lenni, hogy
nem lehetett leszedni a színpadról. Így mindig el kellett kapni és lekísérni onnan. Az is
előfordult, hogy egy gyermek csak bekötött szemmel volt képes színpadra állni. A gyerekek
szereplését egyébként gyakran megkönnyíti a jelmezek, parókák használata. Ezáltal elmúlik
a szégyenlősségük, hiszen másvalakinek a bőrébe bújnak.
Az oktatás a ZirkuTopiában természetesen nem úgy zajlik, ahogy a professzionális
cirkuszokban megszokott. Nincsenek például külön buzogány vagy diaboló csoportok. Olyan
órák előfordulnak, amikor az egész csoport egy fajta eszközzel gyakorol, de általában a
gyerekek azzal játszanak a foglalkozáson, amivel éppen kedvük tartja. Ha nem sikerül
elsajátítani a technikáját egy bizonyos eszköznek, akkor még nyugodtan választhatnak mást,
nem kell csoportot is váltaniuk hozzá. Sok a sikerélmény, kevés a kudarc.
A cirkusz küldetése nemes, de fenntartása nagyon nehéz. Sok gyermek kedvezményt
kap a tagdíjból, néhányan pedig ingyen járnak. A bevétel nagy része adományokból tevődik
össze. Véleményem szerint az intézmény neve igen találó, úgy tűnik a cél valóban egy utópia
létrehozása, ahol a gyerekek családi hátterüktől, testi vagy szellemi képességeiktől, vagy
szárma-zásuktól függetlenül képezhetik szerves részét egy közösségnek, ahol barátságos
környezetben fejlődhetnek hétről-hétre.
Molnár Tamás
Kassel (2016)
Kollányi Julianna, Berlin, Katakomben
A motiváció újjáélesztése szakmai kiutazás segítségével
Az Erasmus+ ösztöndíj keretén belüli berlini kiutazásom egy hosszabb felújítási
periódus végén várt jutalomként. Kemény munkával megépült új gyakorlóterünk, azonban ez
az időszak számomra szinte teljesen cirkuszi aktivitás nélkül telt, kiestem a megszokott
ritmusból és gyakorlási tempóból. Ez a szakma sok szempontból megköveteli a folyamatos

jelenlétet az edzőteremben, hiszen az ember veszít erejéből, hajlékonyságából, megkopik a
tudása és a magabiztossága is, ha kihagy egy hosszabb időszakot. Ezért a legfőbb elvárásom
magammal és az úttal szemben a motiváció és a ritmus visszanyerése volt.
A Katakomben Európa egyik leghíresebb gyakorlótere, ahol professzionális előadók
edzenek, folyamatosan izgalmas, új, kreatív folyamatokat láthat az oda érkező. Esetemben
például Stefan Sing híres labdazsonglőr állított össze egy performanszot különböző
országokból összegyűlt artistákkal, aminek a munkabemutatója is kintlétem idejére esett.
Emellett szervezett egy cirkuszi flashmobot is, amin volt szerencsém részt venni. Ez a közeg,
Berlin pezsgő kulturális és cirkuszi élete már önmagában felvillanyozóan hat és gyakorlásra
készteti az embert.
A motiváció és inspiráció két egymást támogató fogalom, mindkettő alapköve a jól
működő cirkuszi munkának. Ezek elvesztése, főként azok számára akik autodidakta módon
tanulnak, problémássá teszi a szakmai fejlődést, akár anélkül hogy időben észrevennék. Több
oka lehet annak, hogy megszűnik a motivációnk. A folyamatos gyakorlás egyfajta
monotonitással jár, amit nem mindenki tűr jól- ki tud üresedni az ember, ráülhet a babérjaira
vagy ráunhat a saját ötleteire, elakadásaira. Ezek természetes részei egy folyamatnak, amin
át lehet lendülni, ilyenkor újra kell indítani a saját rendszerünket.
Hatással van a motivációnkra az is, hogy milyen szintű előadókat látunk magunk körül.
Ahogy fejlődünk, a szűkebb közegünkben jó esetben egyre nagyobb megbecsülésnek
örvendünk, nő az elégedettségünk önmagunkkal. Ezen az úton haladva leszünk
magabiztosabbak a színpadon, de így juthatunk el a babérokon trónolás hibájáig is.
Amint azonban szélesebb körben hasonlítjuk össze a tudásunkat, nemzetközi
cirkuszművészekkel, kevesünkkel fordul elő, hogy ne találnánk olyat, aki jobb nálunk. Ez
hathat elbizonytalanítólag, elkeserítőleg, de motiválólag is.
Esetemben Berlin egyértelműen az a hely, ahol a világ minden pontjáról nálam sokkal
jobb cirkuszi előadók gyűlnek össze, ami mindenképp megpróbáltatás az ember egójának.
Ezen a problémán átsegít a szociális vonulata egy ilyen utazásnak, hiszen bármilyen
tehetséges előadó is valaki, másokat nem csak a szakmai, hanem az emberi oldala alapján is
értékel. Illetve legtöbbször aki eléggé magas szintű tudással és kreativitással rendelkezik, az
már nem félti a trükkjeit, hiszen ki tud találni újat, számára a megosztás élmény, nem
veszélyforrás.
Berlinben tapasztalataim szerint szinte minden jó előadóművész szívesen oktat, segít
másokat. Ha az ember túllendül a félelmein, rengeteg tudást magára szedhet igen rövid idő
alatt, új ötleteket gyűjthet és legfőképpen motivációt a folytatáshoz. Ez egy óriási lökés, amit
felhasználhatunk arra, hogy tovább segítsen utunkon.
Érdemes tudatosan keresni azt a hatást, amire éppen az adott periódusunkban
szükségünk van és azt az értelmezést adni az eseményeknek, ami előrevisz. Egy-egy ilyen
utazás, ami lehet bármilyen zsonglőrtalálkozó, magyar vagy nemzetközi esemény, ahol újat
tanulhatsz, vagy éppen egy elvonulás, ahol magad gyakorolhatsz- felfrissítés, kiszakadás a
megszokott világodból. Ebben rejlik a varázsa és a nehézsége is, mivel amikor hazatérsz,
integrálnod kell a saját rendszeredbe a szerzett tudást, elindított gyakorlási folyamatokat a
napi teendőid közé.
Az útról hozott lelkesedés általában a kezdeti nehézségeken átsegít, de idővel
megtörhet a lendület, elsodorhatnak a teendők- ilyenkor nem feltétlenül egy újabb utazásra
van szükségünk. Segítségünkre lehet egy-egy cikk, vagy könyv mások gyakorlási
módszereiről (ld. például Hermann Jusztina szakmai cikkét, szintén ezen Erasmus+ pályázat
kapcsán), vagy az, ha kialakítunk bármilyen napi rutint, akár egy 10 perces gyakorlási
szekvenciát, amit rendszeresen megcsinálunk, bármi történik is. Ezek eredményekkel,
sikerekkel örvendeztetnek meg és segítenek fenntartani a motivációt, ami a legfontosabb egy
olyan cirkuszművész számára, aki a maga ura szeretne lenni.
Dombi Krisztián, Luxemburg, Zaltimbanq

Végbeszámoló-Zaltimbanq (2014.11.16-2014.12.14)-Dombi Krisztián

2014 november 16. és december 14. között a luxemburgi Zaltimbanq vendégeként töltöttem
4 hetet Jeddi Marcival az Erasmus+ program ösztöndíjasaként. Moderátorunk Jorge Pinto és
Marc Strasser volt, akik Pon and Jon néven hosszú idő óta a Zaltimbanq cirkuszképző
nonformális iskola és egyesület bohóc-artista duójaként is együtt dolgoznak. Mindketten a
Lycee Ermesinde Mersch (LEM) alkalmazásában vannak, mint cirkuszoktatók. Jorge
mostanában a légakrobata technikák tanításában képzi magát, valamint a gyakorlótér
technikai fenntartására koncentrál jobban, Marc pedig az óratartásra, zsonglőr oktatásra és
ösztöndíj programokra. Sokféle szakmai tudásuk van, amiből szívesen adnak át, de ezt le
kell hívni tőlük, mert különben aktivitásukat felissza az iskolai tanítás. Záróbeszámolóm azért
koncentrál arra a témára, hogy én milyen metodológiai bejáratokat találtam Marc és Jorge
praxisában, hogy az utánam érkező ösztöndíjasok könnyebben érjenek a folyosók végére.
Arra mindíg figyeltem, hogy a budapesti szociális cirkusz alkalmi összeverődésű foglalkozási
csoportja esetében (pl: a pszichocirkusz) is leellenőriztessem velük a módszereik
alkalmazását, mert nagyon úgy látszott a múltban többször is, hogy ennek sajátos
szokásrendje gátjai a szokásos foglalkozási órarend alkalmazási hatékonyságának.
Másrészt igyekszem kerekké formálni töredékes adatközlésüket kiegészítve
megfigyeléseimmel, valamint elméletben alkalmazni a levont a tanulságot jelen tanulmány
bekezdései közt.
Ösztöndíjam teljesítésében a célom a bohóctechnikák jobb megismerése volt, amiket
szeretnék felhasználni a hazai szociális cirkuszi foglalkozások alkalmával, valamint célom
volt olyan zsonglőr eszköz oktatási módszertant elsajátítani, amit a luxemburgi helyszín
használ. A legnevetségesebb természetesen az első nap eltörni a bokám volt, és ennek
következtében eltérő képzési programot megvalósítani sikerrel, mint amit terveztem.
A Zaltimbanq helye a LEM ben – cirkusz a közoktatásban
A Lycee Ermesinde Merch egy kísérleti iskola, ami külső, önálló képzési rendszereket is
befogad : a Zaltimbanqon kívül a kosárlabda oktatás és a szállodai vendéglátó ipari
képzésben is olyan szervezetekre támaszkodik, amik ezek fejlesztésére építették ki személyi
apparátusukat, képzési rendszerüket, és több iskolában jelen vannak programjukkal. A LEM
a helyszínt, eszközöket és költségvetést, valamint a diákokat biztosítja a számukra. Mint
majdnem egy befogadó színház.
A LEM gyakorlati elvű: a reggeli 4 elméleti órát egy olyan 120 perces idősáv követi, ahol a
diákok szabadon látogathatják a gyakorlati foglalkozásokat: ez azt jelenti, hogy kedvük
szerint dolgozhatnak az iskola kávézójában, varrhatnak, festhetnek, szobrászkodhatnak,
zenélhetnek, kutathatnak, videózhatnak cirkuszolhatnak a műhelyekben, laborokban,
stúdiókban, gyakorló termekben. A legkorszerűbb technikai eszközöket biztosítja számukra
az iskola: a varrógépektől a számítógépekig mindez felső kategóriás eszköz.
Ilyen gyakorlati helyszín a cirkuszi terem is, ami zsonglőreszközökkel, tornaeszközökkel és
levegőakrobatikai rendszerekkel bőségesen fel van szerelve. Az itt gyakorló diákok heti egy
két alkalomra térnek vissza, némelyek rendszeresebben ennél.
Tanulság: Bár hiába irigyelni valóak a körülményeik, de ezen nem múlik annyi
minden. 5 éve dolgoznak itt, de az összművészeti potenciált még nem tudták igazán
kiaknázni, hogy összetettebb produkciók jöjjenek létre. Mintha a közös összedolgozás
szándéka hiányozna, vagy ezt elvárni korai volna még?

Tanítás-módszertani megfigyeléseim
Oktatásszervezés
A Zaltimbanq a késő délutáni órákban is jogosult használni a termet, amikor is a saját
szervezésű csoportjaiknak tartanak az iskolásokéhoz hasonló foglalkozást, korcsoportokra
bontottan. Ezek foglalkozás órarendi sémája a szokásos: bemelegítő játék, egyéni
eszközgyakorlás segítő tanácsokkal.
A Zaltimbanq magánórái párhuzamos városi helyszíneken is zajlanak, a többi Zaltimbanqos
tanár vezetésével: akrobatika, ugrókötél, bohóc, szülő-gyerekével foglalkozások. A külső
képzésben motiváltságot nehezebb fenntartani, hogy benn maradjanak a felnőttek, mesélte
el az ugrókötél foglalkozást tartó Irina. Ez fontos pedig, hiszen a csoport létszáma az ő
esetében arányos a havi keresetével.
Tanulság: A workshopok, vagy rendszeres órákat vezetők, mindíg fordítsanak az
alkalmak felvezető kommunikálására figyelmet behívni a tagokat. A levezető emlék-,
tapasztalat-, kép megosztó aktivitásra koncentrálva pedig megpróbálhatják megsokszorozni
az örömet a foglalkozás után, ezzel minimalizálni a lemorzsolódást.
Játék használat
A cirkuszi foglalkozások játékaiban sok hasonlót játszanak, mint mi. Mivel a csoportjátékok
leírásaihoz könnyen hozzá lehet férni a neten, arra fókuszálok inkább, hogy ők miként
alkalmazzák a játékokat. Jorge-val beszélgettem arról, hogy amikor ő elindít egy játékot,
akkor ahhoz a célhoz keres alkalmas játékot, amit el akar érni. A bemelegítéshez jobban
paszol egy sok futással, testhelyzet változtatással járó játék, - míg gondolom :)- a belső
testkontroll megtalálásához alkalmasabb a bekötött szemű kötéltáncolás. Jorge a
szabályokat a játék kívánt ritmusához igazítja: ha azt akarja, hogy többet szaladjanak a
fogócskáknál, több fogót használ, ha e miatt ledermed a játék, akkor kevesebbet. Szerinte a
jó játékban kevés a blabla, vagy a labda – (: ezt nem értettem jól- meg a szabály.
Másik fontos szempont a játék választásnál, hogy a milyen szerkezetű a csoport: ha alkalmi,
vagy rendszeresen összejáró, akkor ez előző esetben inkább csoportépítő játékokat kell
használni, második esetben meg lehet az individuális vetélkedésre alapozó játékoknak is
teret engedni.
Ezt így szedtem rendbe, típusokat keresve az ott játszott játékokban.:
-1. csapat csapat ellen: szolgálja a fejlődő csoportkohéziót: pl.: “zsonglőr eszköz szigetek”
-2. egyén csapat ellen: szolgálja a helytállást: pl.: “popcorn”
-3. csapat egyén ellen : szolgálja az engedelmességet: pl.: “zsorzsett”
-4. egyén-egyén ellen birkózás: szolgálja a versengést: pl.: “bírkózás”▀
Tanulság: lehet alkalmazni ezt a rendszert, ugyanakkor az alkalmi összeverődésű
csoportok esetében is? - tettem fel a kérdést, amivel kapcsolatban tanácstalanságot árult el
Jorge, hiszen miért építenénk csoportot, ha az úgyis szétszéled?

▀

ZSONGLŐR ESZKÖZ SZIGETEK: 3-7 fős csoportokra bomlik a létszám, mindegyiknek saját szigete van. Középen
annyi tipusú zsonglőreszköz van, ahány csoport. A szigeteken fel kell halmozni minden csoportnak egyféle tárgyat,
amit középről és a másik szigetről is el lehet venni, de cserébe másikat kell vinni. Az nyer, akinek először homogén a
gyűjteménye. POPCORN: egy játékos egy kupac labdát hajigál távolra, míg a többiek ezeket szedik össze és viszik
vissza. Ha elfogy a labda a kupacból a hajigáló nyer, ha minden labda visszatér: a csoport nyer. ZSORZSET: Zsorzset
egy sípoló gumicsirke, ami az örzője előtt áll. A csoport meg akarja szerezni a csirkét. Amikor az őr lát a csoport
mozdulatlanul, távolabb áll. Az őr elmond egy mondókát csukott szemmel, ezalatt a csoport közelít. Az őr ha meglát
valakit azután mozdulni, hogy kinyitja a mondóka után a szemét, azt visszaküldi a kezdőpontra. Amikor a csoport,
vagy része eljut a csirkéig, és elveszi azt a mondóka szüneteiben, majd visszavonulnak a bázisra, akkor nyernek. Ha
nem tudják eltakarni a szem előtt, vagy meghallja a sípolását, az őr visszahívja a csirkét és a tolvaját a kezdőpontra
küldi. BíRKÓZÁS: sima test test elleni küzdelem esetleg matraccal való egymás eltolása.

Kevés visszatérésre épített cirkuszfoglalkozás – Heim Pszichocirkusz
Kicsit jobban belementünk ebbe a kérdésba amikor a MZSE két futó szociális cirkusz
aktivitását összehaonlítottam Jorge számára: PINCE: visszatérő, főként serdülők, főként
diabolóznának, HEIM: vegyes korcsoportú gyerekek, kb 2-3 alkalommal érhetőek el, aztán
nem térnek vissza az intézetbe, minden eszközön kezdők.
Abban egyetértettünk, hogy a kezdő szinten tartott, nem egyértelmű tanulói motiviltság
mentén elindított zsonglőreszközös oktatás frusztratív lehet. De Jorge szerint, ha elég kis
célt, pár alapmozgatást akarunk megtanítani, ami tényleg belefér 1 alkalomba- ez a nyomás
minimalizálható. Főként inkább élményt és sikert kell átadni, de ha valami nem működik,
vagy nem tudja a résztvevő megcsinálni, akkor azonnal le kell reagálni, hogy miért nem és
másik megközelítést ajánlani. Ez a tréneri improvizációs technika elég hosszú folyosó, sok
elágazással, már csak a kapujáig tartó út is évekig tart. Élményt és sikert kell átadni a
pszichiátrián a gyerekeknek, ha nem térnek gyakran vissza – mondta máskor.
Megkérdeztem, hogy tud-e elképzelni egy olyan modell értékű cirkuszgépet csinálni, amiben
egy meghatározott bemenetet ad a gyereknek, amire a gyerek reagál és a kimenet egy
személyre jellemző reakció, amit a diagnosztikai megközelítés lélekolvasatnak vesz ki, akkor
mit csinál a gép? De láttam, hogy inkább azt nem tudná elképzelni, hogy ez bármi miatt
fontos lenne, és azt néhány telefonhívással ki lehetne deríteni, hogy ki a gyártó és
megrendelni a LEM számára is...
Tanulság: Azt hiszem érdemes tervezett szociális cirkuszi munkát csinálni, ami azt
jelenti, hogy ezeken a helyszíneken a tennivaló más , mint egy játszóházban. Azok a
gondolatok, amik a zsonglőr mozgások teljesítésének pontos, vagy ilyen-olyan formában
pontatlan megvalósulásából lelki tartalmak kivetülését látják igazoltnak: valójában eme
Cirkuszgép gondolat mentén haladnak. Ez a cirkuszgép modell azért lenne értelmes kisérleti
eszköz, mert ha egy ósdi kibernetikai modellre épül is - nem elég multidimenzionális, mert
csak egyszerű, a foglalkozásban használt térirányokat köt össze mentális tartalmakkal, vagy
viselkedési formák szinonímáival – de alkalmas lehet elrendezni egy jó tudatossággal
felépített szociális cirkuszi fejlesztés kezdeti visszacsatolásait, hogy egy igazán bonyolult,
lehetőleg az emberi léleknél is átláthatatlanabb kutatási eredményt produkáljunk. ▲
A bohócimprovizáció- talajvesztett lépések
A bohóc technikák lehetséges felhasználásának a megismerése a szociális cirkuszi
tevékenységben volt az egyik kutatási célkitűzésem. Úgy látszik, hogy a Zaltimbanq részese
annak az átadásláncnak, amiben a “belső bohóc”-nak nevezett előadói módszer
multiplikálódik. Erről nagyon jó leírásokat találtam Kárász Eszter tollából, az ő megállapításai
fedik ezt a háttérteóriát. Marc és Jorge bohócgyakorlata...
“Jacques Lecoq francia színészpedagógus rendszerét követi. Lecoq bohóc-felfogásánál
már láthattuk, hogy a hangsúlyt arra helyezi, hogy mindenki megtalálja a „saját bohócát”,
azaz ahelyett, hogy valamilyen figura bőrébe bújna a színész, a saját magában rejlő bohócot
kell felfedeznie. Ennek első lépése saját nevetségességének megkeresése, a személyes
hiányosságainak felvállalása. Minél kevésbé védekezik valaki, minél kevésbé próbál meg
egy szereplőt játszani, annál inkább hagyja, hogy meglepjék saját gyengeségei.”►
“A bohóc minden pillanatában teljesen őszinte és áttetsző.
Érzései, gondolatai születésük pillanatában kiülnek az arcára, láthatóak a tekintetében.
Öszintesége, maszktalansága sokszor védtelenné teszi, de soha nem védekezik a világ
ellen. Nyitott és elfogadó minden ingerrel, ami éri. Folytonos készenlétben van és figyel, ha
pedig valamilyen hatás éri, azt befogadja és átereszti magán. Ahhoz, hogy ezt a hatást
integrálja magába, időre van szüksége. Nem reagál azonnal. A megértés fokozatai azonban
világosan lekövethetőek az arcán.”▼
▲

Természetesen saját végkövetkeztetésemmel nem értek egyet., pont fordítva. Ez egy olvasáskontrollt szolgáló rész.
https://bohoc.wordpress.com/szineszi-kepzes/- Kárász Eszter írja
▼
https://bohoc.wordpress.com/a-bohoc/ Kárász Eszter írja
►

“A bohóc világtörvényeket állít fel, melyeken belül ő létezik. Ezek leggyakrabban rendkívül
egyszerűek, mégis meg kell őket érteni.”◄
“A munkája során a bohócnak már önmagát kell olyan helyzetekbe hoznia, hogy kibillentse
magát egyensúlyi állapotából, ezáltal fenntartsa állandó nyitott, készenléti állapotát....
(…)...Eric de Bont ezt az akció-reakció kölcsönhatást a közönséggel játszott ping-ponghoz
hasonlítja. A bohóc a nézők minden reakciójára nyitott. Ezek a reakciók inspirálják akcióit, és
ezek során is folyamatosan fenntartja a kapcsolatot. Minden gondolatát és akcióját
megosztja a közönséggel, és várja a következő reakciót, ami alapján tovább léphet.” ■
Látható, hogy bohócnak lenni egy fárasztó és magasztos metafizikai gyakorlat, talán az
idézetekkel bemutatott elméleti szinten csak kevés előadó birkózik meg a feladattal. Nagyon
furcsa kérdés, hogy a társadalmi perifériáról, és a szokványos gondolkodással megtöltött
mindennapok inverz felületéről ellibbenő bohóc, hogy tudott szert tenni erre a
működésfilozófiára: kialakította, vagy csak úgy kapta? De akkor kitől? Ez vajon belső,
aktívan reflektált előadói önkép, vagy tréneri teoretika inkább ez? És ha így létezik a fejében
az előadó, akkor hogy tudja abbahagyni, miután megtapsolták. ☻
Egy ízben alkalmam volt belekóstolni a bohóc improvizatív metafizikájába, amikor Steph
Kinsch (Zaltimbanq) clown workshopján vettünk részt. Volt egy érdekes gyakorlat, ami 7
lépcsőben vezetett át irányított hipnózisként a belső bohóc állapotába.
Enter the clown state
-nézz a teremben tárgyakra
-kövesd az orroddal tekinteted
-nézz testtel is, mint egy gyerek
-koncentrálj a füled közti térre
-vidám cirkuszi zenét hallasz
-nyisd ki a szád
-rogyasszd be a térded
...majd ebben az állapotban kellett maradni, koncentrálva a belső és külső jelenre, teljesíteni
az így kapott feladatokat. Nem lehetett nevetnünk, pedig szemkontaktust kellett tartani, azzal
a nézővel, aki a közönség soraiban a legjobban nevetett, és ráerősítve megismételni azt,
amit talán viccesnek talált a mozgásunkban, vagy szituációnkban, amit ebben a belső bohóc
állapotban adtunk elő. Fontos volt folyamatosan arra koncentrálni, amit csinálunk, mert
gyakori volt, hogy visszajátszásra adott instrukciót Steph. Más alkalommal, az instrukciók
értelmében felkészültem, hogy majd mit adok elő, de amikor a fellépésre került sor,
gyökeresen más instrukciókat kaptam. A foglalkozást elemezve utólag magyarázták el, hogy
ez a folyamatos kibillentés arra módszer, hogy elszakadjak a szinészkedéstől,
alakoskodástól, viccelődési szándéktól, és létrejöjjön egy olyan tanácstalan lebegés, amiben
akcióba lép a belső bohóc, és létrejön a folyamatos talajvesztettség állapota, az improvizáló
bohóc maga.
Tanulság: Bohócnak lenni nem gyerekjáték. A bohóc állapot kialakítása, gyakorlása
jó munkaeszköz lehet a gyermekpszichiátria szociális cirkusz foglalkozásain, és ha jól alakul,
a foglalkozás után bent is lehet maradni az állapotban, és az épületben is beutaló nélkül. De
ezt nem adja könnyen a kifordulni csak vonakodva hajlandó univerzum 5 ujjas kesztyűje!
Ezzel rengeteg munka van, és szakszerű tréningezést igényel.

◄

https://bohoc.wordpress.com/bohocdoktorok/ Kárász Eszter írja
https://bohoc.wordpress.com/szineszi-kepzes/ Kárász Eszter írja
☻
Pap János így idézi saját szavaival is H. Orlóci Editet (a tanulmány idézte tanulmány: H. Orlóci Edit: Cirkusznarratívák.
In. Kritika 28 -1999) “ >>...az értelmiség bohócképe egyszerűen cirkuszidegen.<< mivel a kollégák nem gondolják
őket >>szent bolondnak<<, >>szabadsághősnek<<, >>botladozó angyalnak<<, hanem a cirkusz egyszerű
alkalmazottainak, akik nem viszik a bőrüket vásárra az akrobatákhoz hasonlóan.” (Pap János: Bohóchumor In.
Cirkuszkutatás 2008-2009, 57.o.)
■

Kis szériás ismétlés
A talajvesztett bohóc botladozása mellett másik nagy metafizikai mélyrepülést okozott törött
bokával, térden állva, a zsonglőreszközöknek könyörögve megszabadulni néhány rossz
motorikus beidegződöttségemtől. Olyan hat éve kezdtem el megpróbálni tanulni sima
kaszkádot dobni 3 akármivel, és a sok sikertelen próbálkozás szépen fojtólag rátelepedett a
gyakorlatomra. Pedig jó tanáraim, sok klassz rávezető gyakorlattal, mindenféle állapotban
igyekeztek elérni nálam az eredményt. Magam is kigondoltam egy kaszkád automatát rugós
labda rögzítésekkel, fogyatékosságom pótlására, de megalkotni egyet jelentett volna a
feladással. Ha jobban belegondolok, idővel elfogadtam a dobási hendikepem.
Törött bokával, ülve gyakorolva muszáj volt valamit boldogulni és a régi mumus felé
fordultam, mígnem lassan kialakult a helyes dobásrend. Ami történt, azt csak virágpálca
gyakorlás közben értettem meg.
Mint egy kölyökmacska élveztem, hogy a lehető legszabálytalanabb és pofozó
mozdulatokkal tartom káoszban lebegve magam körül a virágpálcát, amikor Jorge tetten ért,
és megkérdezte, hogy most ehhez értek-e, vagy tanulom. Kicsit büszke voltam, hogy nem
látszik, hogy tanulok, de talán félreértettem egy ősi luxemburgi bohóc udvariasságot.
Onnantól kezdve Jorge kialakított nekem egy rutint egy egyszerű elméletre építve, amit ő
Maksim Komarotól tanult.
Kis szériás ismétlések
(Maksim Komaro-Jorge Pinto átadás)
egyszerre több dolgot gyakorolj
több trükköt, vagy több eszközt
semmi mozdulatot ne ismételj meg négynél többször
akkor se ha jó
pláne, ha rossz
Lassan, és bosszantó belső kontroll, valamint hiányzó belefeledkezés mellett haladt a
gyakorlásom: felváltva dolgoztam belső és külső kaszkádon labdákkal, virágpálca alapokon
és kaszkádon buzogányokkal, meg kezenállós fekvőtámaszon. Leginkább akkor volt nehéz
betartani a Maksim négyszeri ismétlést, amikor már majdnem sikerült a trükk. Jorge
elmondta, hogy a zsonglőr a reflexeit trenírozza, és a sok rosszul megoldott mozgás is
ugyanígy reflexszé épül – ezt block-nak nevezte- mint a sikeres trükk. Mindíg rámutatott
buzogányozás közben, hogy ezzel a kis szériás ismétléssel egyre több helyes dobásig jutok
el, és csak alkalmilag és nem erős mértékben állandósuló blockok születnek, majd bomlanak
le egy szerencsésebb pillanatban.
Tanulság: A kis szériás ismétlés módszerét nagyszerűen lehet felhasználni zsonglőr
oktatás közben. A bökkenő az, hogy sokkal több ráveztő mozdulat, trükk, és eszköz kezelési
instrukciót kell átadni egyszerre a tréningezett számára, mint rendesen. A trénernek
tisztában kell lenni azzal, hogy alkalomról alkalomra mivel terhelte tanítványát és azok
sikeres, vagy blokkolódó végrehajtásának függvényében kell egy tudatos képzési esemény
láncot felépítenie.
A módszer eredményes és indokoltsága hihető. Van egy lélektani hártya is ezeken az
instrukciókon, ami leválva a létezés csontszerkezetéről, az énromboló életrutint egy kupac
indokolhatatlan ragaszkodás halmazaként mutatja be, ami maga alá temetti az amúgy
mindenkiben ragyogó zsonglőr Buddhát. :)

A profi szint és pedagógus értékei
Nagyon izgalmas nézőpontot ismertetett meg Jorge és Marc saját tanári szerepükre való
reflektálásának alkalmával.
A tanítás morális alapvetése, hogy: mindig az igazat mondd, és legyél áttetsző (ezt a belső
bohóc módszer is alapvetőnek tartja), erős önismerettel vállald a teljes
személyiségspektrumod a korlátaiddal együtt. A gyerekek sikere a legfontosabb és a tanítási
szituációban a tanár egóját hátra kell szorítani. A tanár nyugodtan lehet sokkal képtelenebb
végrehajtani a tréning feladatot a tanítványnál: Jorge többed magával vett részt egy olyan
swingtrapéz workshopon, ahol a trükköket levideózhatták, és megkapták az instrukciókat,
hogyan lehet rávezetni a tanítványt, hogyan küszöbölhetik ki a hibákat esetleg, és a
blockokat hogy oldják fel, anélkül, hogy felkapaszkodtak volna egyszer is a trapézra, és a
trénerek maguk megcsinálták volna a trükköt
Marc szerint a tanítás egy képesség, mint az is, hogy ő nyitja ki a termet és viszi a matracot,
irányítja az órát – annak ellenére, hogy Marc humora ilyen, de ezt ő komolyan mondta,
mégha bohóc is... A csodálatos az a tanításban, hogy a tanár a saját képességei felé is
képes fejleszteni a tanítványok szintjét.
Azok a diákok, akik komolyan akarnak haladni, legalább heti 8 órát kell dolgoznia, egyéni
képzési terv szerint, amit akár egy egész tanári konzílium állíthat össze, akik más-más
részképességét fejlesztik a kiválasztottnak. Minél jobban fejlődik a diák, minél profibb valaki,
annál hosszabb idejű gyakorlásban tud bennmaradni, akár 6 óra hosszan is. A kezdetben
1,5-2 óra már kimerítheti a koncentráló képességet.
Eredményesen lehet egyszerre különféle szinteken képezni egy csoport tagjait,
rendszeresen ez történik egy-egy hétvégi workshopon. Ilyenkor mindannyian egyaránt
szintet léphetnek, és a köztük lévő abszolút képesség különbség csökken, főként ha a
csoporton belül az egymás tanításának folyamata is beindul.
Tanulság: Ezek a szabályok fontosak, és érdekes méltóságot kölcsönöznek a
tanítványát maga fölé képző mestereknek. A képzői munkának tudatos végzésének
fontosságát kiemelve a tanítás felelőssége felértékelődik. Valószínű, hogyha a jó oktatói
módszert követett volna az a diák, akitől szaltót tanultam, akkor nem törtem volna el a
bokám. Valami nem volt áttetsző. De lehet , hogy az én versengő igyekezetemben.
Elnézve a Zaltimbanq sokszínű cirkuszi gyakorlóterét használat közben, amiből
bokatörésem kizárt, sokat töprengtem, hogy mi választja el igazán a backstaget a szinpadi
időtől? Vagy a gyakorlást az előadástól a zsonglőreszközök kikérdezhetetlen, belső
szemszögéből. Hiszen ezek a tárgyak a használóik számára több fetisizáló elevenséget
hordoznak, mint például a ruhák az utcai embereknek. Arra jutottam, hogy a közös
gyakorlás eltérő eszközökön, amikor a backstageben zajlik az az együttes kavalkád, ami a
színpadon csak a finálé idején jelenik meg, a totális cirkuszi szinkronitás az a másik fontos
fenomenológiai jegy, ami különbséget teremt a zsonglőreszközök néma szempontjából a
színpad és a backstage között a közönség jelenléte, vagy hiánya mellett.☺ Amikor együtt de
csak magáért pörög a cirkusz.

Bordi Gábor, Berlin, Katakomben

Miért zsonglőrködünk?
Te a zsonglőrködést sportnak hívod, és az emberek nevetnek. Te a zsonglőrködést
művészetnek hívod és az emberek nevetnek. Miért? Ne érdekeljen téged, amit mondanak.
☺

Eme groteszk teóriára a túlgondolt belső bohóc vett rá. Én tiltakozom.

Ezek az emberek nem értik meg hogyan gondolkodik és milyen matematikai egyenleteket
old meg fejben egy zsonglőr. Senki sem tudja, hogy a zsonglőrködés karrier és, hogy vannak
zsonglőr versenyek. Mert az emberek nem tudják azt, hogy te vagy a zsonglőr a cirkuszban,
és csak azt kérdezik: "Hogyan csinálod ezt?" "Miért csinálod ezt?" "Ebből meg lehet élni?" A
zsonglőr nem egy gyakori dolog, és az emberek össze vannak zavarodva ha látják. Nagyon
kevesen tudják, hogy igen, vannak zsonglőr versenyek, és nem feltétlenül kell egy
cirkuszban dolgozz ahhoz, hogy zsonglőr lehess. Én zsonglőrködök, mert szeretem. A jó
technikáját. Ezt a technikát kevesen csinálják jól.
Szóval, mit tudsz tenni a zsonglőrködésért? Nos, most az a szabály, hogy a legkevésbé
tehetséges zsonglőrök a legsikeresebbek, anyagilag. Ezek a zsonglőrök kitalálták, hogyan
lehet a tanulmányi és gyakorlati ismereteiket beépíteni a komédia és az előadó művészet
szintjére. Nem csak a tudás számít, hanem a marketing egyaránt. Hogyan tudod eladni
magad úgy, hogy meg is élj belőle. Te tudod? Ezzel csak annyit akarok mondani, ha zsonglőr
szeretnél lenni, és megszeretnél élni ebben a szakmában, akkor foglalkozz vele annyi időt
amennyi időt egy szakma megérdemel. És nem csak a gyakorlati szintről beszélek.
Marketing szempontból egyaránt. Ne támaszkodj másokra. Ez nem bohóckodás. Sokan
gondolják, hogy ez a szakma könnyű, ezért is űzik sokan ezt Magyarországon. De nem
mindegy mit teszel le az asztalra akár az utcán, egy hajón, vagy egy szülinapi buliban. Ez is
mint minden másik szakma, ha nem ápolod, visszavág. Mindig lesz egy másik ember aki a
helyedre lép. Tegyél úgy ahogy a szakma megköveteli. Tanulj, ameddig csak lehet. Minél
több trükk van a tarsolyodban annál jobb. Mindig legyél nyitott más kultúrák tanításaira. Ne
csak egy utat kövess.
Hogyan kezd el? Azt szeretném, ha valamilyen szinten tudnék segíteni abban hogy,
hogyan kezdjetek el edzeni. Kevesebb idő alatt minél több tudás birtokába jussatok. Berlini
kiutazásunk fő célja ez volt. Declan Mee a berlini zsonglőrtanárunk bevezetett minket egy
módszerbe. Az orosz módszerbe. Hogyan fejlődhetünk akár egy év alatt öt labda - hat labdahét labda szintre a legrövidebb idő alatt?
A zsonglőrködést sokan tanítják helyesen a kezdetek óta. Aki megismeri ezt a módszert és
már évek óta zsonglőrködik, elgondolkodik, hogy vajon ő miért nem a kezdetek óta ezzel a
módszerrel dolgozik és tanul. Sokan nem. Azért nem, mert nincs Magyarországon olyan
zsonglőrképzés ami elérhető lenne a nagyközönség számára, talán elvétve egy-egy. Ezért a
zsonglőrök többnyire videók alapján tanulnak. Ezek a videók népszerűek, de sajnos senki
nem képezte ki őket. Sokan azt mondják, ha már az elején így kezdtük volna, most máshol
járnék. Lehet, hogy igazuk van. Én magam sem így kezdtem. De ezek után így fogom
gyakorolni. Elkezdtem én is zsonglőrködni. Nem volt gyakorlati szerkezetem amivel
elinduljak.

Hogyan kezdjünk el edzeni?
Soha ne lépjünk tovább, egy másik trükkre ha az előzőt minimum 10x jól egymás után nem
tudjuk megcsinálni. Minimum. Miért? Mert e nélkül a trükk, feledőbe vész. A trükköt naponta
gyakorold be tízszer egymás után. Ha elrontod, kezd újra. A tízszer naponta, azt jelenti, hogy
tízszer tökéletesen. Kevés szüneteket tarts. A pontosság miatt az izmaid elfognak fáradni
utána. Annyi szünetet tarts, amennyi jólesik, de ne túl sokat. Minden trükkre hagyj minimum
15 perc megértési időt, hogy fel tudjad dolgozni a matematikáját. Lesznek olyan trükkök
amiket idővel egyszerűbben megértesz. Áttörés lesz ez számodra. A gyakorlat alapvető
elve, soha ne mozgasd a lábadat. Egyenes pozícióban állj és győződj meg arról, hogy a
súlypontod középen van-e. Ha közben mozgatod a lábadat helytelenül dobsz. Vagy állj meg
egyhelyben vagy pontosan sétálj. Próbálj egy pozícióból dobni. Ha nem tudod elkapni ahol
állsz, tanulj belőle. Legközelebb úgy fogod dobni, hogy ugyanabban a pozícióban el is kapd.
Bármilyen trükköt tanulsz, legyen az magas dobás, hát mögötti dobás , vagy láb alatti dobás,
mindig a lebutított trükkel kezd, hogy minél könnyebben meg tudd érteni. Sokan nem
szándékosan lesik le a rosszat, és begyakorolják. Még sosem késő újra kezdeni.
Declan Mee tanításai is az alapokról indultak. Először mindig csak egy labdával kezd. Sima
basic trükk feldobod és elkapod. Igen ám, de ez nem olyan egyszerű. Nemcsak a labda
mozgására, irányára kell csak koncentrálnod. Az állásodra, a kézmozdulatodra, a dobás

minőségére és a tartásra egyaránt.
Az orosz módszer a következőket tartalmazza: Alap állás, egyensúlyunk mindig középre
kúszik be. Ezzel az energiáknak szabad áramlást adunk. Az energiaáramlás szabad utat
kap.
- Kéztartásunk a test mellett vízszintes állásban a testünk mellé szorítva,
minta egy könyvet tartanánk. Csak akkor engedjük le ha dobni készülünk az
adott tárgyat, hogy minél több erőt, energiát vigyünk bele a dobásunkba.
Miután eldobtuk a labdát ügyeljünk arra, hogy a labda ugyanarra a pontra,
ugyanarra a kéztartásra és lábtartásra érkezzen.
- Tartás : Ügyeljünk arra, hogy a tartásunk legyen egyenes. Ne görnyesszük
be a hátunkat, mert nem néz ki jól az előadásban. Nem egészséges.
- Lábtartás: Kis terpeszben álljunk, hogy az egyensúlyunk középen legyen.
Ne tudjon semmilyen energia, erő kibillenteni minket. Hagyjuk, hogy az
energiák áramoljanak a testünkben.
Ha profi előadóművésszé szeretnél válni, kénytelen leszel napi szinten időt befektetned a
gyakorlati és az üzleti részébe egyaránt. Szerintem, mind a kettő fontos momentum. Lehetsz
jó előadó, ha nem tudod eladni magad akkor sajnos megélhetést nem biztosít.
Mi számít egy profi előadásnak? Gyakorlat teszi a mestert, sokat hallottam ezt a kifejezést
gyermek koromban. Igazuk volt. Folyamatos gyakorlással, és hihetetlen türelemmel lehet
azzá válni, akivé szeretnél. Kreativitás. Merj új ötleteket adni, és szerkeszteni. Kitalálni és
tervezni előre. Oszd meg a tudásodat másokkal. Merj naggyá válni. Kutass és keres. Egy jó
előadás nem csak a trükkökből áll össze. Dramaturgia, zene, koncentráció, türelem,
csapatmunka. Merj utakat nyitni. Gyűjts kapcsolatokat, és valósítsd meg az ötleteidet.
Kitartás kell hozzá és nagyon sok türelem. Ha ez mind megvan benned akkor működj. Ez
harc, mint minden más az életben. Fektess be.
Mit jelent az hogy befektetni? Hosszú távú gondolkodás célja, a saját eszközpark, jelmez,
karakterek és előadásmód felépítése. Ha nem vagy kész az alapokkal, akkor még ne indísd
el az üzleti protokolt. Mindent a maga idejére kell hagynod. Ha mindez megvan, a határ a
csillagos ég!

Bordi Gábor

Hosszu Kálmán, Kassel, Zirkutopia
Foglalkozások egy szociális cirkusz táborában
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A táborról
Volt szerencsém idén egy több mint 25 éve működő szociális cirkusz táborában oktatóként
részt venni. Sokat gondolkoztam előtte vajon milyen is lehet majd, mert nagyon érdekelt a
téma és hasonló múlttal rendelkező intézménnyel még nem tudtam ezelőtt együtt dolgozni.
Magában a táborban megközelítőleg negyven oktató volt, a gyerekek pedig vegyesen
sérültek és egészségesek. Önmagában már az is furcsa volt, hogy egy ilyen tábor
foglalkoztatni tud negyven embert, nemhogy a csoportok felépítése. A vegyes csoportok
integrációs lényege az volt, hogy nem a sérülteket próbálják integrálni az egészségesekhez
hanem fordítva. Ez röviden azt eredményezi, hogy az egészséges gyerekek már korán
megszokják sérült emberek jelenlétét, így nem okoz bennük frusztrációt és elfogadási
problémákat.

A foglalkozásokról
Alapelvek

A foglalkozásokat és a tábort tekintve volt pár alapelv amihez tartottuk magunkat:

o. a csoportok maradnak vegyesek, tehát nem lesz szelektálás a sérültek és
egészségesek között
p. a tábor végén bemutatott gálában mindenki tudjon szerepelni, tehát itt sem borulhatott
fel az egészséges/sérült gyerekek aránya
q. a tanároknak elég kreatívnak kellettek lenniük ahhoz, hogy sérültségi szinttől
függetlenül, minden gyerek tudjon szerepelni a műsorban a maga módján. Ez az elv
teljesen működni látszott, mivel még egy olyan gyerek is kapott szerepet aki izomzat
nélkül született, úgyhogy teljesen mozgásképtelen
r. a csoportok vegyesek, viszont a különleges bánásmódot vagy figyelmet igénylő
gyerekekhez külön tartozzon kísérő
s. a foglalkozások elején és végén közösen beszéljük meg a gyerekekkel, hogy mi fog
történni, illetve hogy van-e valakinek valami meglátása
A foglalkozások típusai

A foglalkozásokat tekintve, mivel egy cirkuszi táborról volt szó elég sok minden szóba került.
Volt zsonglőr, egyensúly, partner akrobatika, légi akrobatika, tánc, bohóc és tűz workshop.
Én a magam részéről a zsonglőr, egyensúly és tűz workshop-okon vettem leginkább részt,
így azokról írok pár észrevételt.
Zsonglőr
Az eszközpark nagyjából megegyezik egy általános zsonglőr játszóházéhoz viszont a fókusz
és a felhasználásuk nagyban eltérő. A labdákat például alig használták, a virágbotokat pedig
szinte még annyit se, holott a labda és a virágbot elég fontos része szokott lenni a
játszóházaknak. A hulahop karikát is inkább közös játékok segédeszközeként használták,
pedig a női oktatók legtöbbsége haladó szinten tudta kezelni ezt az eszközt. Érdekes volt,
hogy diabolo-ból volt a legtöbb, azt is használták a legtöbben, így nem is volt kérdés, hogy a
gálán szükséges lesz egy külön, kimondottan csak diabolo-ra épülő számra. Számomra az
is érdekes volt, hogy elég komoly bot eszközparkjuk is volt, és a gyerekek jelentős része
használta a spinner eszközöket.
Egyensúly
Ezen a workshop-on voltam a legtöbbet és ahogy néztem ez volt az egyik legtöbbre értékelt
foglalkozás, már ha mindenképpen össze akarjuk hasonlítani őket. Sok eszközt tanulhattak
a gyerekek, így például hordón járást, gólyalábazást, monocikli-zést, rolabola-t, slacklineozást vagy a cirkuszi járógömb használatát. Mivel ezek mind nehéz és veszélyes játékok,
ide volt beosztva a legtöbb segítő és oktató. Ez a workshop éppen ezért nagyon megterhelő
volt mind fizikailag mind szellemileg, de teljes mértékben megérte, mert a gyerekek nagyon
élvezték. Mivel ezen a foglalkozáson sokféle eszköz szerepelt és kivétel nélkül mind
látványos, sokszor előfordult a gálán.
Tűz
Először azt sem tudtam, hogy lesz tüzes workshop is, teljesen véletlenül kerültem bele,
mivel ennek a foglalkozásnak elég komoly biztonsági hátteret kell biztosítani, így csak házon
belül akarták megtartani. Volt egy trainer show-nak nevezett program, ami azt a célt
szolgálta, hogy a táborban résztvevő gyerekek kapjanak motivációt, lássák mi mindent lehet
még megcsinálni a tanult eszközökkel. Én ezen kontakt és sárkánybotoztam tűzzel, és
ezután döntöttek úgy, hogy menjek el a tűz workshop-ra. Itt igazából a biztonsági kérdéseket
tisztáztuk, megmutattuk a kontakt tűz alapjait, az eszközök előkészítését és eloltását,
valamint segítettünk a gyerekek életük első gyújtásában. A gála záró produkciója a tüzes
előadás volt, kicsit ötvöztük az egyensúly workshop-on tanultakkal, ugyanis ketten
gólyalábon poi-ztak.

Összegzés
Megpróbáltam összeszedni, hogy szerintem mik azok a pontok, amik miatt a tábor ilyen
sikeres volt. Én a következőket emelném ki:
● sokféle foglalkozás

így mindenki megtalálhatta a neki érdekeset
● oktatók felkészültsége
mindig minden foglalkozás fel volt építve, mindenki tudta mi fog következni és mindig
meg is beszéltük a tapasztalatokat
● gála
mindenkinek nagyon erős motivációt adott, hogy a végén bemutathatta a megszerzett
tudását. Ez jót tett a gyerekeknek, és a szülők is tapasztalták a tábor gyakorlati
eredményét
Kiss Gergely, Berlin, Katakomben
A cirkuszi gyakorlóterek nyugaton és itthon
Berlini továbbképzésünk alatt lehetőségem nyílt bepillantást nyerni több ott működő
cirkuszi gyakorló és oktatóhely működésébe. Mindről elmondható, hogy technikai
felszereltségük és az oktatók felkészültsége kimagasló. Megfigyelhető volt, hogy a három
gyakorlóhely más-más közönséget célzott meg.
A Katakombent, ahol időnk legnagyobb részét töltöttük főként profi előadók látogatják
nagyrészt zsonglőrök és légi akrobaták. A délelőtti időszakban külön függönnyel leválasztott
privát gyakorló terekben lehetett dolgozni ahol mindenki tiszteletben tartja a másikat és
igyekeznek nem zavarni a műhelymunkát. Ottlétünk alatt egy nagyobb előadásnak a
próbafolyamata is zajlott, amire a világ minden tájáról érkeztek a kortárs cirkuszművészek,
akik a táncot és a labda zsonglőrködést ötvözték. A próbafolyamat részét képezte két
flashmob Berlinben, amiben volt szerencsénk részt venni.
A délutáni esti időszakban egyéni órákat lehetett venni és az erőnléti edzések is ilyenkor
voltak.
A második hely egy teljesen felszerelt szertorna terem volt ahol a délelőtti időszakban
viszonylag kötetlenül talaj akrobatikát és partner akrobatikát gyakoroltak és tanítottak valamint
lehetőség volt tornaszerek és gumiasztal használatára és cyr wheel tanulásra. Dél után pedig
teljesen átalakult a hely klasszikus szertorna teremmé.
A harmadik hely inkább a kezdőket és a középhaladókat célozta itt mindenféle zsánerrel
lehetett ismerkedni talaj és partner akrobatikával, légiakrobatikával, zsonglőrködéssel, tánccal
stb. Jellemzően elég nagy létszámmal dolgoztak és a hangulat is sokkal oldottabb volt.
Ezen kívül található még Berlinben rengeteg kisebb hely, amik különböző specifikus
műfajokat alkalmaznak- például különböző légiakrobatika gyakorlóterek, tánctermek, ahol
cirkuszi zsánereket is oktatnak, ahol cirkuszi előadók gyakorolnak.
Ezek a tapasztalatok nagyban segítenek abban, hogy megfelelő feltételeket tudjunk
nyújtani az érdeklődők és a már fellépő művészek számára és az itthoni cirkuszközpontban,
specifikus oktatást és próbalehetőséget tudjunk biztosítani a különféle tapasztalati szinteken
állók számára. Illetve a külföldi példák elemzésével megállapíthatjuk, hogy milyen közeget

milyen tér és feltételek csábítanak, ezen tudást használva pedig könnyebben meg tudjuk
célozni azt a közönséget, amit szeretnénk bevonzani.

Lenhardt József, Luxemburg, Zaltimbanq
A Zaltimbanq cirkusz hiánypótló alternatív cirkuszművészeti és sportoktatási
módszere

A Zaltimbanq cirkuszcsoportot a '80-as évek végén hozta létre egy baráti társaság. Az élet
különböző területeiről jött fiatalok a korszak "újhullámos" lendületében egy közösségi térről
álmodtak ahol megoszthatják tudásukat és tapasztalataikat a cirkuszi zsánerek, a színház, a
szociális érzékenység és az individuális fejlődés területén. Mottójuk a szabad, kísérletező
alkotómunka.
Első klubjuk Luxemburg város szegényebb kerületében nyílt és nagy népszerűségnek
örvendett a környék fiataljai közt akik itt drámajátékokat tanultak, zsonglőrködtek, egymást
tanították. Luxemburg merev társadalmában ez egy üde színfolt volt, érdeklődői köre idővel
rendkívül kitágult(pl. az egyik miniszter fiát a hivatali autó hozta a foglalkozásra...) Ennek
hatására az alapító csoport egyre több előadási lehetőséget kapott és fejlődött
előadóművészetük, emellett oktatási rendszerüket is fejleszteni kellett, mert meghaladták
addigi játszóház jellegüket. A közösség magja aki komolyan gondolta ezt az életformát
elvégezte a cirkusziskola három éves tanfolyamát Brüsszelben. A következő tizenegynéhány
évben fellépések sora volt a részük világszerte, járták az európai zsonglőrtalákozókat és
fenntartották otthoni, egyre magasabb szinten tanító klubjukat.
Az oktatók specializálódtak és workshopokon tanítottak és tanítanak ma is, palettájuk
nagyon színes zsonglőrködés, talaj-partner-légi akrobatika, pantomim, gólyaláb, egykerekű,
kötéltánc, bohóc tanfolyam működik intézetükben. Évtizedes tevékenységüknek
köszönhetően ma már komoly anyagi támogatást kapnak az államtól.
Jelenleg két helyszínük van, a Zaltimbanq cirkuszközpont az újabb, amit sok év várakozás
és készülés után nyitottak 2016 elején. Ez egy rendkívül jól felszerelt gyakorlótér ami a saját
privát iskolájuk. Régebbi helyüket is fenntartják, ami Luxemburg legnagyobb
középiskolájában egy különálló cirkuszi gyakorlótér, ahol az iskola diákjai fakultációként
vehetnek részt az oktatásban vagy testnevelés órának választhatják az itt tanulást.
A hozzájuk járó diákokkal eleinte szigorúbb, szabályozottabb keretek közt ismertetik meg a
cirkuszi zsánerek eszköztárának biztonságos használatát. A tanárok vezetésével végzik, hol
játékos bemelegítést, hol intenzív erőnléti edzést, az órák anyagának megfelelő technikai
gyakorlást és óra végén a nyújtást. A későbbiekben mikor tanítványaik már járatosabbak a
cirkuszi gyakorlótér fegyelmezett használatában, sok szabad, önálló gyakorlásra van
lehetőségük, de a jelenlévő tanárokhoz bármikor fordulhatnak kérdéseikkel segítségért.
Ugróasztal tanfolyamot tart náluk olyan volt diákjuk, aki a cirkuszi pályán maradt és
visszajár. Több állandó tanítójuk is náluk kezdte a műfajt, és hívatásává vált a cirkuszi
mozgásformák és kifejezési módok hobbiként, szabadidős tevékenységként, sportként való
oktatása.
Elsődleges céljuk a mozgás szeretet és a személyes korlátok meghaladására irányuló
munka oktatása. Nem képeznek profi előadókat, élsportolókat, de ha valaki ilyen irányban
fejlődne maximálisan támogatják. Jelenleg kétszáz résztvevő jár a két intézményükbe,
hároméves kortól ötven felettiekig. Fogyatékkal élőknek is tartanak cirkusz színházi képzést,
az itt dolgozó kollegáiknak gyógypedagógiai végzettsége van. A két fő intézetben tanítók
szakmai tapasztalataik alapján, különleges engedéllyel, pedagógiai végzettség nélkül is

taníthatnak az iskolákban. Emellett társintézetekből is sokszor hívnak vendég tanárokat.
Huszka Áron, Berlin, Katakomben

Rendszer a dobások mögött
A következő cikkben szeretném bemutatni a zsonglőrködés mögött álló matematikai rendszert
és hogy milyen elemekből is áll valójában egy trükk. Továbbá kitérek a szinkron és aszinkron
közötti különbségre. Későbbi megfogalmazásomban labdákról fogok beszélni, de bármilyen
dobálós zsonglőreszközre igazak ezek a törvényszerűségek.
Alapvetően a dobások magasságát és érkezési pozícióját számokkal jelöljük - (ettől függően
változik a levegőben eltöltött idejük, és ezzel együtt az is, hogy hány labdát tudunk kidobni
alatta). A dobások magassága mindig az adott szám négyzete, DE ezek csak relatív számok,
tehát a magasságuk egymáshoz képest értendő. Az alaphelyzet az, hogy a két kéz felváltva
dob egyszerre egy labdát – ezt nevezzük aszinkronnak. A páratlan számú dobások keresztbe
mennek és ∞-t írnak le a levegőben, míg a párosak a dobás után ugyanabba a kézbe érkeznek
vissza így egy ellipszist rajzolnak. Így az „1”-es 1 magas lesz (vízszintesen átdobjuk egyik
kézből a másikba) a „3”-as 9 magas és 2 labdát tudunk kidobni míg egy a levegőben van). az
„5”-ös 25 magas lesz, és 4 labdát tudunk kidobni alatta és így tovább. A 2-es dobás kivételt
képez, ugyanis ahhoz, hogy 2 labdát fent tartsunk 2 kézzel nem kell eldobni azokat, tehát a
„2”-es „dobás” azt jelenti hogy a labda a kezünkben marad 1 ütemig (de ez idő alatt lehet
valamit csinálni azzal az egy labdával, ezt aktív 2-nek nevezzük). A „4”-es azonban már egy
16 magas dobás, amely a dobó kézbe érkezik vissza és ez idő alatt 3 labdát tudunk kidobni
stb. A páros számokat , mivel a két kéz külön-külön dobja a labdákat, lehet egyszerre dobni
és ezt szinkronnak nevezzük (jelölésük zárójellel történik pl.: „44” -> „(4,4)”). Vannak helyzetek,
amikor páros magasságú dobást kell keresztbe dobni. Ezt egy „x”-szel jelöljük („6” -> „6x” –
36 magas dobás ami keresztbe megy) - Ezekből következik, hogy ha dobunk egy „n” magasat
és utána dobunk egy „n-1” magasat akkor a két labda egyszerre fog a kezünkbe érkezni és
nem tud teljesülni az hogy a kéz egyszerre csak egy labdát dob.
Minden trükköt le lehet írni számokkal és jelölésekkel (amik akár lehetnek egyéniek is). Ahány
számmal írunk le egy trükköt annyi periódusúnak nevezzük (pl.: a „333” egy három periódusú
„trükk”). Ha a periódus száma páros – mivel 2 kezünk van -, a trükk egy-oldalas lesz,viszont
ha páratlan akkor szimmetrikus lesz. - Ezen rendszer szerint akkor lehetséges egy trükk, ha
a számokat összeadjuk, majd elosztjuk a darabszámukkal (az átlagukat vesszük), és egy
egész számot kapunk. Az eredmény megmutatja, hogy hány labdával lehetséges az adott
számkombináció. (Pl.: „342” – 3+4+2=9 – 9/3=3 – tehát ez egy 3 labdás trükk. Ezeket a
kombinációkat siteswap-nak nevezzük.
Ezeken felül megkülönböztetünk még úgynevezett dobás stílusokat, amelyek olyan dobási
rendszerek, amiket nem lehet számokkal megkülönböztetni. Ezek általában a kezek állását
vagy a labda útját jelölik. Ezeknek ugyanúgy van periódusa. Az alap-trükk 3 labdával a
„cascade” – ekkor hármasokat dobunk mind két kezünkkel. – de ezt nem szokták külön sorolni.
Ebből jön közvetlenül a „Reverse cascade” ami olyan, mintha időben visszafelé dobnánk a
labdákat.
Talán a legnépszerűbb a „Mills mess”. Ez egy 3 periódusú stílus, amikor a kezek keresztbe
tett pozícióból dobják a labdákat és a siteswapja „333” – (3 labdát dobunk az egyik oldalról és
3-at a másikról). Ha 4 labdával dobjuk akkor „444” és így tovább.. Ha egy 3 periódusú
siteswapot illesztünk egy 3 periódusú stílusra akkor egy szimmetrikus trükköt kapunk, ami 6
dobásonként ismétlődik ( Pl: MM-534 ), viszont ha egy páratlant illesztünk rá, mint pl.: „53”
akkor egy aszimmetrikus trükköt kapunk, ami szintén 6 dobásonként ismétlődik, ám ez alatt
háromszor dobjuk ki a trükköt.
Egy másik népszerű stílus a „Windmill”. Itt a kezek egy oldalról dobják a labdákat – ennek a
siteswapja „33”- 2 periódusú. Erre értelem szerűen, ha egy 2 periódusú trükköt illesztünk,
akkor két dobásonként ismétlődik, de ha egy 3 periódusút, akkor szintén egy hat dobásonként
ismétlődő trükköt kapunk.

Egy másik nagy csoportot képeznek a „Body throw”-k azaz a test körüli dobások. A
legalapvetőbb a „Backcross”. Ennél a mozdulatnál a kezünkkel hátulról keresztbe előre dobjuk
a labdát. A mozdulat egyértelműen különbözik a többitől, de a siteswapja „3”. Body throw-ból
rengeteg féle van, és bármilyet ki lehet találni, hiszen ez csak annyit takar, hogy a testünk
mellett/mögött/- vagy máshol - dobjuk/kapjuk el. Szerintem azt érdemes számításba venni, ha
újat szeretnénk kitalálni, hogy melyik dobást/kapást tudjuk beilleszteni a többi közé.
Számtalan ötlet és koncepció mentén el lehet indulni és lehet találni új dolgokat. Például a
testhelyzet változtatás elég látványos. Ha lefekszünk és úgy zsonglőrködünk, akkor máris
megváltoznak a síkok, meg az izomcsoportok is, amiket használunk. Lényegében új
mozdulatot tanulunk, miközben ugyan azt dobjuk, mint állva. Másik nagyszerű ötlet a fej fölötti
zsonglőrködés. Itt is több pózban tarthatjuk a kezünket és ezeket változtatva számtalan új
trükköt alkothatunk.
Nézzük meg a „Shower” nevű trükköt. Itt az egyik labdát keresztbe magasan dobjuk, a
másikat pedig alul „átadjuk”, így egy kört rajzolnak a labdák. Ennek a siteswapja „51” – ha
aszinkronban dobjuk. Ám lehet szinkronban is dobni és ekkor (4x,2x). A „42” szintén egy létező
trükk és ha szinkronban játszunk, akkor lehet váltogatni a 2 között bármikor. Szerintem két
dolog van ami meghatározza, hogy melyik féle Showert dobjuk: az egyik, hogy mit szeretnénk
utána dobni, ugyanis nyilvánvaló módon máshogy kell kiváltani a két dobásból, a másik pedig
az egyéni ízlés.. az aszinkron lehet, hogy szebb a tört ritmusa miatt a szinkronnál viszont a
felső dobás csak 16 magas míg az előbbinél 25.
A „Box”. 1-1 labda megy a két kézben fel-le egy pedig középen keresztbe. Ha ezt szinkronban
szeretnénk dobni akkor a siteswapja (4x,2x)(2x,4x) – ez az alap-variáció. Itt is ugyanaz a
helyzet: a (4,2)-t a (4x,2x) és a (4,2x)-et szabadon kombinálhatom mivel egy kezet két labda
terhel egyszerre. Ha a shower (4x,2x), akkor abból dobhatunk (4,2)-t, abból pedig (2x,4x)-et
ami az eredeti irány fordítottja. Ez a példa nagyszerűen mutatja, hogy a szinkron egyik nagy
előnye, hogy bizonyos szituációkban az irányváltás bármikor, vagy gyorsabban kivitelezhető,
mint az aszinkron esetében. Aszinkronban, ami kinézetre hasonló az a „612”. Ez a „6”-os miatt
sokkal magasabb és lassabb, ám van benne egy „2”-es ami lehet „aktív 2”, tehát ennek is
megvannak a maga előnyei. 4 labdával a szinkron shower: (6x,2x) és ebből is bármikor át
lehet váltani 6,2-be, sőt (2x,6x)-be is, ami a másik irány. Itt tehát ha szinkronban vagyunk akkor
szabadon váltogathatjuk az irányt bármikor. Ha aszinkronban dobjuk akkor „71”, de ebbe be
kell váltani egy „7,4”-gyel és ki kell váltani egy „2,3”-mal, tehát látjuk hogy ha aszinkronban
akarunk irányt váltani az ez esetben 4 plussz dobással jár.
Első ránézésre bonyolultnak tűnhet, de ha az ember átülteti a gyakorlatba, akkor egyből
összeállnak a dolgok és szerintem hatalmas sikerélmény, amikor sikerül egy trükk és még
tudjuk is, hogy mit csinálunk. A másik, ami miatt szerintem nagyon hasznos tudni ezeket a
dolgokat, hogy matematikai úton is lehet új trükköket gyártani: csak felírunk akár
véletlenszerűen számokat – persze a rendszer szabályait betartva!!! – és máris készen van
egy új dobáskombináció. A számokat és stílusokat tetszés szerint lehet kombinálni és szám
új dolgot ki lehet találni.
Nyerges Stefánia, Kassel, Zirkutopia
Táboroztatás egy szociális cirkuszban

Erasmus+ Kassel - 2015
Egy hetet töltöttünk a cirkusz által szervezett táborban, ahol rengeteget tapasztaltunk és
tanultunk az ott dolgozóktól. Kivehettük a részünk a tábori élet hétköznapi feladataiból, de a
foglalkozásokon is részt vettünk mint oktatók.

A tábor menete

A tábornak volt egy napi menete ami fontos hogy a dolgok rendezetten menjenek, mindenki
tudja, hogy mikor hol a helye és mi lesz a következő feladat, program. Ez a napi rutin a
gyerekek szempontjábol is fontos, főleg a sérült gyerekek számára, hogy kiegyensúlyozottak
legyenek és egy biztonságos, harmonikus közegben érezhessék magukat.
A gyerekek fogadása

A foglalkoztatók reggel 8-ra érkeztek. Egy közösen elfogyasztott reggeli után fogadtuk az
érkező gyerekeket akik 9-kor érkeztek. Általában 2 ember várta őket a tábor bejáratánál akik
vicces jelmezekbe voltak beöltözve és bolondoztak nekik.
Miután mindenki megérkezett, a nagy cirkuszi sátorban egy közös játékkal, táncal,
énekléssel indítottuk a napot, majd mindenki megtudhatta, hogy aznap mi lesz a program.
Délelött és délután is két-két workshop-on vettek rész a gyerekek.
A tábor első két napjában rész vettek az összes workshop-on, így lehetőségük nyílt
kipróbálni minden cirkuszi és zsonglőr eszközt, hogy aztán el tudják dönteni melyik területtel
szeretnének a hét további részén foglalkozni, majd szerepelni a hétvégi gálaműsorban.
Étkeztetés

A délelőtti és délutáni két workshop között tartottunk egy negyed órás szünetet ahol a
gyerekek gyümölcsöt és keszet kaptak tízóraira és uzsonnára. Az ebéd délután 1 órakor volt.
Meleg étel és desszert várta a gyerekeket minden nap.
Integráció

A sérült és ép gyerekek egy közösséget alkotva vettek részt a táborban. Az ép gyerekek
szeretettel és odaadó törődéssel bántak a sérült társaikkal. Segitették és támogatták őket. A
workshop-okon mindenki részt vett, nem tettek különbséget a gyerekek között és a
képességükhöz mérten mindenki teljesítette a feladatokat.
A foglalkozások felépítése

A foglalkozást mindig egy rövidebb csoportos játékkal kezdtük. Voltak névtanulós játékok,
fogócska, labda- és csapatjátékok. Ezek elősegítették a gyerekek figyelmének
öszpontosítását és hogy ráhangolódjanak a foglalkozásra. A játék után egy kis bemelegítés
következett majd rátértünk a foglalkozás témájára. Lezárás képpen ismét játszottunk egy
rövidet.
A nap lezárása

A foglalkozások este 6 órakkor értek véget. Mire a gyerekek elfogyasztották a vacsorára
kapott szendvicseket a szüleik jöttek is értük. A tábor lecsendesedése után minden este
tartottunk egy találkozót ahol átbeszéltük az aznapi eseményeket, tervezgettük a
gálaműsort, és kiosztottuk az következő napi feladatokat.
Foglalkozáson kívüli tábori feladatok

A táborban volt egy épület ahol egy iroda, egy konyha, a mosdók és egy közösségi tér foglalt
helyet. A mosdók kitakaritására minden napra két ember volt kijelölve amit este kellett
elvégezni, hogy másnapra tiszta legyen. A konyhába is két ember volt beosztva minden napra.
Ez a két ember szedte le reggel az asztalokat reggeli után, pakolt el és intézte a
mosogatógépet. Az ebédidőre minden nap érkezett két önkéntes akik intézték az étkeztetést.
Nagy hangsúly volt fektetve a rend fentartására és a tisztaságra. Mindenki igyekezett
odafigyelni, hogy fentartsa ezt hisz ez is a harmonikus, biztonságos környezet kialakításának
egyik jelentős része.

Zoletnik Zsófia, Luxemburg, Zaltimbanq
Luxemburgi cirkuszi oktatói kiküldetés
szakmai beszámoló
2015 januárját az Erasmus + program keretein belül Luxemburgban, Merschben a Lycée
Ermesinde nevű különleges művészeti iskolában töltöttem segéd cirkuszi oktatóként.
A középiskola nem kifejezetten cirkusziskola, hanem egy egész napos, az alapképzésen túl
kötelezően és választhatóan különböző művészeti ágakat oktató létesítmény. Zenét,
képzőművészeteket, média művészeteket, mozgásművészeteket tanulnak, ismerkedés

szinten kötelezően, de lehetőségük van az őket érdeklő irányokat több órában, éves
projektként művelni.
A cirkuszoktatás rendszere eléggé szabad, kötetlen. A diákok az első pár félévben
megismerkednek a tanulható összes cirkuszi eszközzel alap szinten kötelezően mindent
kipróbálnak, hogy kapjanak róla egy általános képet. Később a legtöbb óra esetében a rövid
közös vezetett bemelegítés után a diákok választhatnak, hogy azon az órán mivel szeretnének
foglalkozni. A tanárok pedig az eszközök között körbe járva vagy maguk között beosztva, hogy
ki melyik zsánerrel foglalkozik, segítenek és korrigálnak. Így a diákok nagy része motivált,
lelkes, magától gyakorol az általa választott eszközön. A tanárok csak terelgetik őket,
kielégítve a természetes kíváncsiságukat. Nem kötelezik őket folyton új dolgokra, ameddig
aktívan mozognak az órán, amit többnyire boldogan tesznek.
Jorge és Marc, a két helyi cirkusztanár bármilyen, a jól felszerelt teremben fellelhető eszközön
meg tudja mutatni vagy legalább tanítani az alapokat, és saját magukat rendszeres
továbbképzéseken fejlesztik. Így a diákokat egy bizonyos szintig bármelyik cirkuszi műfajban
el tudják kísérni, aki ennél többet szeretne, annak oktatóanyagokkal vagy a továbbtanulási
lehetőségekre való figyelemfelkeltéssel egyengetik az útját. Ami még mindenképp pozitív
csalódás volt az iskolában, hogy a tanárok mind aktív művészek, akik csupán családjuk és
fiatal gyermekük miatt vonultak visszább a csapongóbb művész élettől, az iskola biztonságos
falai közé, de mellékesen továbbra is koncerteznek, fotóznak, terveznek, fellépnek, ezzel igen
jól követhető élő példát mutatva a diákoknak.
Én a részemről kisegítő levegő akrobatika tanárként működtem ez alatt az egy hónap alatt.
Az órák legnagyobb részében alap szintű mozdulatokat kellett tanítanom vegyes nemű
csoportoknak egyaránt. Számomra ez rendkívül érdekes tapasztalat volt, mivel nem igazán
tanítottam korábban ilyesmit és jómagam 10 év intenzív mozgás után kezdtem
levegőakrobatikával foglalkozni többnyire autodidakta módon, rendszeres oktatáson való
részvétel nélkül. Mivel nekem a fizikai kondícióm már adott volt a mászáshoz, ezért sok alap
szintű mozdulatot soha nem is csináltam. Most pedig javarészt olyan fiataloknak kellett kezdő
szintű trükköket mutatnom, akiknek se a fizikai ereje, se pedig a kellő fájdalomtűrő képessége
nem alakult még ki. Valamint illeszkednünk kellett az iskola által mutatott irányvonalba, ami a
szabad, semmit nem erőltetős, szórakoztató tanulási módokat részesíti előnyben. Rá kellett
jönnöm, hogy mik azok a mozdulatok, amik nem esnek senkinek túlságosan nehezére és
túlságosan rosszul, mégis kellő kihívást és megfelelő sikerélményt nyújtanak.
Itt az egyik legmeglepőbb tapasztalatom az volt, hogy a trapézon és a karikán némiképp eltérő
mozdulatokat kellett fiukkal és lányokkal csináltatnom. A fiúk ugye általában erősebbek, a
lányok ellenben hajlékonyságuk révén más dolgokra képesek. A lányokat a szép, a fiúkat a
vagány, ez esetben dinamikus dolgok motiválják. Ez a karikára vagy trapézra történő
legalapvetőbb feljutási módszerben is szépen elválik: lógó helyzetből kell térdakasztáson át
felülni. Fiúk lényegesen könnyebben akasztják be a térdüket a kezeiken kívülre, míg lányok a
két kéz közötti térdakasztást preferálják, ugyanis odáig általában könnyen fel tudják emelni
egyik lábukat.
A levegőakrobatikában számtalanszor meg kell ismételni a gyakran igen fárasztó és fájdalmas
gyakorlatokat ahhoz, hogy lényegesen lehessen fejlődni, illetve, hogy kialakuljon egy
megfelelő fizikai kondíció a továbblépésre. Ez esetben ilyen rövid idő alatt ezzel nem lehetett
számolni, illetve a diákok nagy része csak hetente egyszer, maximum kétszer jár cirkusz órára.
Részemről nagyon hasznos volt az alapszintű trükkök rendszerezése. Megtanultam felismerni,
hogy kinek milyen jellegű mozdulatsorokkal lehet elnyerni a bizalmát a saját testében. Van,
aki félősebb, de akit a fájdalom kevésbé zavar, sokan nem bíznak a kezük erejében, de fizikai
vagy csak szóbeli támogatással sok mindent meg mernek próbálni. A kezdő csoportok
tagjainak jelentős részénél a fejjel lefelé testhelyzet alapvetően szokatlan, de izgalmas
szituáció.
Az pedig, hogy ki hiszi el, hogy képes megcsinálni a feladatot, az számít a legtöbbet, mint sok
más helyen, itt is sok minden fejben dől el. Ha például látják, hogy egyik társuk képes egy
mozdulatsort véghezvinni, akkor a többiek is sokkal nagyobb sikerrel állnak neki. Ez az alapja
általában egy jól működő iskolaközösségnek ahol egymást motiválják a diákok és ettől egyre

jobb eredményeket érnek el.
Zoletnik Zsófia
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Nyisalovits Zsuzsanna, Kassel, Zirkutopia
Szakmai cikk
Kasselben eltöltött 3 hetem összefoglalása
Fő elképzelésem az volt, hogy majd közös gyakorlásnál, vagy óra végi bemutatónál
megkérem a részt vevőket (gyerekeket), hogy amíg én külömböző hangulatú zenéket
játszok le, addig ők játszanak bármely eszközzel szabadon, úgy, hogy figyeljenek a zenére ,
éljék át a ritmust-dallamot.
Ezt véghez is vittük, Tamás (a társam) segítségével.
Nem egészen úgy sikerült ahogyan elterveztem, hiszen legtöbbjüknek még nincsen meg az
a stabil tudás egy eszközzel sem, hogy ebbe a feladatba igazán bele tudják magukat élni, és
felszabadultan tudjanak benne mozogni. Jó tudni, hogy akikkel együtt dolgoztunk 7-12 év
közötti gyerekek. Az is fontos, hogy érthetőn legyen közölve a szándékunk a csapatvezető ,
és a gyerekek számára is. Előre össze válogatott zenékkel érkeztünk, betettünk a térbe
különböző eszközöket, (lehetőség szerint be is világítjuk a teret) behívtunk egy gyereket és
elindítottuk a zenét.
Egyedül nehezen kezdett bele a játékba. 2perc elteltével csatlakozott hozzá egy
hiperaktívabb, felszabadultabb kislány, és az első klasszikus zenére (Ludovico Einaudi)
ketten már otthonosabban mozogtak a térben. Eltúlzott balettos, túl játszott mozgásokat
adtak elő, egymásra mosolyogtak, de inkább magukban táncoltak szalaggal, meg
keresgélték a megfelelő eszközt.
Aztán jött az első zenei váltás hangszeres pszyhadelikus stílusra (Highlight Tribe).
Határozottan nyúltak az eszközök felé, és tudták, hogy éppen mivel játszanának. Elengedték
magukat, a testük lazábbá , mozgékonyabbá vált egyből , és páros játékba kezdtek, mikor
meghallották. Erre a zenére beszaladt még két-három kisfiú, akik egyből szaltózni kezdtek a
térben , egy másik fiú hulla-hopp karikával jött be, és előadta az alakulóban lévő
műsorszámát.
A következő egy törtebb ritmusú elektronikus zene volt (wisp) amire mindenki kicsit lelassult,
az eddig pörgésben lévő szaltózó fiúk, robotikus mozgást vettek fel, a lányok is a labda
dobálást abba hagyták, a közös játékból kiszakadtak és elkezdtek egyénileg szalagozni,
karikázni, olyan is volt aki az első fél percnél próbálta felvenni az új ritmust, de inkább
kiszaladt a térből, és ment az udvarra játszani.
Haladóbb csoportban jobban megfigyelhető lett volna, hogy melyik zenére milyen eszközzel
teljesítik ki belső érzéseiket. Így, hogy kezdő szinten vannak, a testük reakcióját, és az
egymáshoz való viszonyulásukat tudtuk megfigyelni.
Amikor elkezdtük a felvételt, és behívtuk a gyerekeket, nem mindenkinek volt kedve
bejönnie. Lucy például bejött hozzánk,de megunta az első 2 perc után, és ki is állt a térből. Ő
egy downkóros lányka, aki már 4 éve van a Zirkutopia csapatában növendékként.
Előszeretettel szerepel az előadásokban, amiknek cselekmény vázlatában neki is vannak
megvalósításra váró kreatív ötletei. Conan nem tudott részt venni ebben az asszociációban .
Ő másfél éve van a közösséggel, autistaként. Már van műsorszámuk Anaval (az egyik
tanárral), viszont amikor elindítjuk az aláfestő zenét, egyből reagál rá a teste. Nagyon
érzékeny a hangokra. Ő az első alkalommal amikor előadása lett volna, csak a meghajlásnál
ment fel, de mostmár túl van az első előadásán, és napról-napra nyitottabb mások fele is, és
néha már be is áll közénk a csapat játékokba.

Van köztük, hiperaktív, olyan akit örökbefogadtak, jönnek a központba menekült gyerekek is,
és olyanok akik szülőkkel együtt jönnek. Minden csapatban az alap elképzelés, hogy inklúzív
tanítási folyamatban vegyenek részt a Zirkutopia központba látogatók. Ennek a tanítási
módszernek a rövid ismertetője:

t. A felmerülő tanulási nehézségek esetén elsősorban nem a gyermekben keresi a
hibát, hanem magában az oktatás milyenségében.
u. A tanulók saját tapasztalataihoz közelálló, gyakorlatra orientált, jól motiváló tanítás.
v. Tanárok és a segítő szakemberek (pszichológus, terapeuta, gyógytornász, logopédus,
orvos stb.) hatékony együttműködése.
w. Biztosítsa a tudáselsajátítás, a jártasságok, készségek, képessége, kompetenciák,
gondolkodási erők, megszerzésének, fejlesztésének aktív, konstruktív ösztönzési
folyamatát.
Itt aki belép , annak megszűnik létezni a problémája. Természetesen magjaiban fontos
tudatosulni arról, hogy orvosilag pontosan mire is kell oda figyelni egyes szituációkkal
kapcsolatban, de alapvetően elengedjük a külömbségeket, és mindenkit egyenlőképpen
tanítunk.
Ez alapján élik meg mindennapjaikat a Zirkutopia közösség tagjai, akiknek célja egy
családias, kreatív tér működtetése , ahol mindenki fejlődik úgy, hogy közben azt csinál amit
szeret.
Szakmai cikkemet egy játék leírással zárom, amit az elmúlt három hét játékaiból
választottam ki :
Királylányos játék:
Kiválasztunk egy királylányt, leültetjük egy székbe, és ahol csak tudjuk hozzá kötjük a
székhez kendőkkel. Szükségünk lesz két sárkányra is, akiknek bekötjük a szemüket. A
többiek lesznek a megmentők. Ha megfog egy sárkány, akkor egy percre le kell ülnöd, aztán
vissza állhatsz.
Lehet úgy is játszani, hogy kicselezve a sárkányokat, átköltöztetjük a királylányt székestül
máshova, vagy a sárkányokat összeköthetjük bokánál, és a szemüket hagyhatjuk
befedetlenül.
Köszönöm
Nyisa

Fábián Péter, Berlin, Katakomben

Bemelegítés 3, 4, 5 labdával
Az Erasmus+ ösztöndíjnak köszönhetően volt szerencsém három hetet kint tölteni a
berlini Katakombenben, ahol részt vettem három profi zsonglőr (Mikel Ayala, Mathias Romir,
Sakari Männistö) workshopján. Ezalatt a három hét alatt hihetetlenül sokat tanultam és
fejlődtem. A kint tanult trükkökből és technikákból állítottam most össze egy olyan
gyakorlatsort, amin szerintem érdemes végigmenni minden gyakorlás elején.

Először pár gyakorlat, amiben folyamatosan a három labda cascade-ot dobjuk. Néhány
dolog, amire oda kell figyelni: fontos, hogy tartsuk a pontos ritmust és törekedjünk a helyes
testtartásra: egyenes hát, a könyökök maradjanak a csípő mellett és próbáljuk a kezünket
minél lejjebb vinni, úgy, hogy az lehetőleg az ne emelkedjen vízszint fölé. Egy nagyon hasznos
dolog, amire érdemes odafigyelni, hogy próbáljuk ne csupán a kar és vállizmainkat használni,
hanem osszuk meg a munkát a testrészeink között. Mikel Ayala szerint így kevésbé fáradunk
el és a mozdulataink is szebbek lesznek. Próbáljunk úgy zsonglőrködni, hogy a karunkat
leengedjük teljesen, és csak a csuklónkat használjuk a dobásokhoz. Ha ez már kényelmesen
megy, kezdjünk el közben előre hajolni, engedjük a föld felé a cascade-ot. A következő lépés
pedig, hogy próbáljunk meg a labdák elé hajolni, így szemből, fejjel lefelé látjuk a patternt, ami
jócskán megnehezíti a dolgot. Ha már ez is jól megy, megpróbálhatunk a lábunk mögött
játszani. Ehhez egy kis terpeszállás szükséges, hogy lássuk a labdákat. Következő a fej feletti
játék. Ennek három fajtája van. Az első, amikor egyszerűen felemeljük a karunkat és
próbálunk minél magasabban játszani. A második, amikor a könyökök oldalra néznek, a kézfej
pedig az arcunk előtt mozog. A harmadik féle pedig, amikor a könyökök előrefele néznek, a
dobásokat pedig a fül mellől indítjuk. Fontos odafigyelni arra, hogy ezeknél csak az dobásnak
a helye változik csak, de a labdáknak egy pontba kell érkezniük. Kiváló gyakorlatokat lehet
csinálni ennek a három dobásnak a kombinálásából. Például ha az egyik kezünkkel az első
fajta dobást, a másikkal pedig a harmadik fajtát dobjuk, akkor egy kilencven fokkal elfordított
cascade-ot kapunk. A harmadik gyakorlat ami szerintem nagyon hasznos, az ülve, illetve fekve
való zsonglőrködés. Először próbáljunk meg zsonglőrködés közben leülni a földre. Célszerű
nyújtott lábakkal és egyenes háttal ülni. Ebben a testtartásban a térdünk fölött zsonglőrködünk.
Ez után következő lépésként próbáljunk meg hátradőlni, amennyire csak tudunk, és végül
tegyük le a fejünket is a földre. Hanyatt fekve is ugyanaz a három fajta dobás van, mint a fej
feletti dobásoknál.
Ezután érdemes a dobások magasságával játszani. Felemeljük a cascade-ot 5-ös
magasságba. Itt két lehetőségünk van: az egyik, hogy a lehető legtöbbet várunk két dobás
között, a másik pedig, hogy minél kevesebbet, és ahogy a kezünkbe érkezik egy labda azt
egyből dobjuk is el (un. Hot potato). Ez már önmagában is egy nagyon hasznos gyakorlat,
sokat segít az öt labdázásban, de ezt tudjuk még egy kicsit variálni is. Próbáljunk az egyik
kezünkkel keresztbe nyúlni és a másik kezünk helyett dobni. Hogyha ezt folyamatosan
csináljuk, akkor a jobb kezünk helyettesíti végig a balt és fordítva. Egy utolsó gyakorlat három
labdával. Most is sima cascade dobás, de most próbáljunk a metszéspontokra odafigyelni.
Először próbáljuk minél lejjebb hozni azt, majd egyre magasabbra vinni. Második lépésnek
próbáljunk a jobb kezünkkel alacsony, a ballal pedig magas metszéspontú dobásokat dobni,
majd fordítva.
Négy labdával érdemes a fountain, a reverse és az oszlop dobások váltogatásával
kezdeni. Egy kiváló négylabdás agytorna Sakaritól: egyik kézzel fountain másikkal reverse
dobás szinkronban (így egy irányba repülnek a labdák). Dobunk először jobbra 3-at, aztán
balra 2-t, majd 1-et jobbra, 1-et balra, 2-t jobbra és végül 3-at balra. Ezzel nem csak a
dobásokat gyakoroljuk be, hanem az agynak is egy jó gyakorlat. Egy másik fontos dolog a
szinkron és aszinkron váltogatása. Játék közben egy „5x” dobással tudunk váltani, ami az
egyik kezünket eltolja egy fél ütemmel, így lesz az aszinkronból szinkron és fordítva. Érdemes
mindkét kézzel gyakorolni. Ezután végig szoktam menni néhány siteswappon (534, 633, 733,
7441) majd néhány szinkron trükk: (6x4)(2x4x); (4x6)(2x4x); (6x2x)(2x6x) ezeket azért
szeretem, mert különböző magasságú szinkron dobások vannak benne, amik segítenek az
ötlabdás (6x4)-ben és ráadásul ezek különböző boksz variációk, amik igen csak látványosak.
Aztán rávezetésnek az öt labdázáshoz érdemes 552-t és 55550-t dobni. Végül utolsóként a
Mills mess. Először érdemes itt is a magasságával és a tempójával játszani, majd jöhet néhány
kombináció (534, 552, 633, windmill) is.
Végül néhány ötlabdás feladat. Először dobjunk sima cascade-ot és érdemes
végigmenni ugyanazokon a dolgokon, amiken három labdával. Játszani a magassággal, a
dobások közötti idővel és a metszéspontokkal. Ez után érdemes a „6”-os dobásokat gyakorolni,
én ezt néhány siteswappal szoktam: 66661; 666660; 663; 64. Ahhoz, hogy stabilizáljuk a 64-

et, érdemes kipróbálni itt is a négy labdánál említett Sakari-féle agytornát (hármat az egyik
oldalon, kettőt a másikon és így tovább).
Igyekeztem olyan feladatokat gyűjteni össze, amikhez nem feltétlenül kell nagy
technikai tudás, de mégis nagyon hasznosak tudnak lenni. A játék közbeni mozgás és a
különböző testtartásokban való zsonglőrködés sokkal stabilabbá és kényelmesebbé teszi a
játékunkat. Talán a legfontosabb, amit kint megtanultam, hogy csak azokat a dolgokat szabad
csinálni, amik kényelmesek és jól esnek. Minden embernek más testtartás és dobás a
kényelmes, így szerintem nincsen egy helyes technika, hanem mindenkinek meg kell találnia
a számára legmegfelelőbbet.
Fábián Péter
Gallyas Veronika, Berlin, Katakomben

Út a sajátossághoz – találd meg a stílusod!
Gallyas Veronika billentyűzetéből – 2015 március
Mitől emlékezünk egy előadásra, egy produkcióra? Többek között attól, hogy személyes volt.
Hogy olyat láttunk, amit máshol még nem, valami eredetit, ami csak arra az előadóra, csak
arra az emberre jellemző, ami megérintett minket.
Előadóművész – főleg, ha alkotóművész is egyben - akkor boldog, elégedett, hogy ha
önmagából adhat valamit, ez mindig egyedi, hiszen, ez az a valami, amit ő hordoz a világ
számára. Ettől egyedi, ettől válik eredetivé, autentikussá. Különösen az új cirkuszban vált ez
fontossá, hiszen az intellektuális tartalmat kereső néző számára a technika nem elég. Az
anyagon, vagyis a testi ügyességen kívül a szellemit, lelkit is keresi, tudatosan vagy tudat alatt.
Több előadóművésszel folytattam beszélgetést, hogy utánajárjak, mi az a folyamat, aminek
során eljutunk az eredetiséghez? Milyen kapcsolata van az előadásunk stílusának a
személyiségünkhöz? Mennyire tudatosan alakítják és milyen módszerrel saját stílusukat? Az
is érdekelt, hogy milyen tanácsot adnak azoknak, akik még az úton haladnak e cél felé.
Kérdés, hogy a stílus magától születik, adott-e nekünk, vagy ki kell dolgoznunk?
Matthias Romir, az általam igen nagyra tartott zsonglőrelőadó és alkotóművész először is
arra mutatott rá, hogy a zsonglőrködési stílus és az előadói stílus nem feltétlenül ugyanaz.
Önmagát kifejező, elbeszélő, sokszor fura, de ugyanakkor érzelmes karakterként formálja
meg. Általában képekben gondolkodik és ezeket, a fejében egyre inkább körvonalazódó
képeket formálja meg, kelti életre sok koncepcionális gondolkodás után és legtöbbször
képzőművészeti formák bevonásával. Mint alkotó alapvetően ambiciózus, és igyekszik
eltérni másoktól, a szokásostól, tekintve, ha másképp csinálod, mint mások, azzal eléred,
hogy a saját műfajodban te vagy a legjobb. Ugyanakkor nem érdemes sokat azzal foglalkozni,
hogy mások hogyan csinálják. Nem kialakult stílusokat követ, hanem azt vallja, hogy az
őszinteség elvezet az eredetiséghez.
A kutatási folyamatának alapja, hogy mindig azt próbálta csinálni, amit szeret. Az egész
folyamat 20 évet jelent, ami során persze változtak az általa megformált karakterek,
ugyanakkor mindegyiket még most is magáénak vallja, még most is őt képviselik. Az új
munkáiban látható, hogy ahogy az idő halad egyre több ötlet – még ha fura is – és talán
kevesebb zsonglőrtechnika jelentkezik.
Fontos, hogy egy adott technikai szintet el kell érni ahhoz, hogy az ember készlete, amely által
kifejezi magát megfelelően nagy legyen.
Általánosságban az előadói stílus erősen összefügg azzal a kérdéssel, hogy mi vagy,
és mi akarsz lenni. Melyek az erős, melyek a gyenge oldalaim. A gyenge oldalam kapcsán
felmerül, hogy eltakarom, vagy inkább megmutatom, kihangsúlyozom ezt.
Ami biztosan működő, az az, ha valaki a kedvenc zenéjére csinál koreográfiát, egy olyan
zenére, amit szeret és élvez, az biztos őszinte lesz. Ez egy jó kezdet.
A tanácsa, hogy csináld azt, amit szépnek találsz, ne ismételj, találd, ki vagy te valójában
és azt is döntsd el, hogy melyik oldalad szeretnéd mutatni. Persze azt is figyelembe kell venni,

hogy a stílus változik az idővel valamelyest, változik, hogy mi fontos, az életfelfogás és maga
a test is, ami mást tesz lehetővé.
Maro Kiromoto úgy tekint magára, mint aki az eszköz által fejezi ki magát. Sokat él az
energiacsere lehetőségével, vagyis, hogy használja az eszköz súlyát és annak formáját,
ahogy az hat a testére majd engedi, hogy a test is hasson, egyfajta ellenreakcióval a tárgy
mozgására. Stílusában keveri a kortárs tánc és balett tudását, miközben hajlékony és erős is,
valamint harcművész is, amik több lehetőséget is kínálnak neki, mint alkotóeszköz, mint
kifejezési forma. Így ugyanannyira táncos a színpadon, mint amennyire zsonglőr.
Meghatározza a stílusát az is, hogy japán, tehát másképp ritmizál, máshogy időzít a színpadon,
vagyis a kulturális háttere egyértelműen jelen van a stílusában. Előadásformájában a mély
gondolkodás kap teret, nem a szórakoztatás a célja, bár olyan számokkal is rendelkezik, de
nem tekinti azokat feltétlenül egy alkotómunka eredményének.
Önmagát filozofikus, kitartó és fegyelmezett karakternek írja le, amely jellemzők a stílusára is
hatással vannak. Hiszen ha valaki megnézi a műsorát és összeszámolja, hogy mi mindent
látott benne, milyen színvonalon, akkor el tudja képzelni, hogy amögött a hétköznapokban
milyen nagy mennyiségű edzésre, arra fordított időre, és energiára volt szükség. Ugyanakkor
a színpadi karakter nem őt magát formálja meg, még annak ellenére sem, hogy sokat árul el
személyiségéről.
A zsonglőrködést nem a szórakozásért műveli, ez az ő kifejezési formája, a lehetőség önmaga
megmutatására.
Stílusának kifejlődése az elmúlt 25 évi előadóművészi karrier következménye. Színészként,
majd bohócként dolgozott, táncot és, bűvészetet tanult és lépett fel vele, tagja volt egy
pantomim társulatnak. Nagyon sok előadóművészi formával került kapcsolatba, amelyek
mindegyike meghatározó volt abban, hogy a stílusa ide fejlődött. A színészi kezdet után hamar
a mozgásművészet irányába kanyarodott, hogy szavak nélkül – univerzálisan érthetően fejezhesse ki magát. 10-14 év mozgásművészeti tapasztalat után került kapcsolatba a
zsonglőrködéssel. Mindegyik előadó művészeti ágban az volt a fontos, hogy mit üzen a
lelke, és azt fejezte ki. Csakígy a zsonglőrködésben is.
A tanácsa a stílusukat keresőknek nagyon vegyes, hiszen magától a személytől is függ.
Nagymértékben függ attól is, hogy hobbiként, önmaga szórakoztatására csinálja, vagy
hivatásos előadóművészként szeretne-e dolgozni az illető.
Mindenesetre a felelősség teljes felvállalását hangsúlyozza. Engedj meg magadnak
mindent, ami gondolatban megjelenik és figyelj! Hagyd el a beidegződéseket, szabályokat,
egyszerűen csak engedd, hogy megjelenjen a valóság, korlátozás nélkül. Ne hagyd, hogy
kívülről korlátozzanak, ne figyelj rá és befelé se korlátozd magad. Különösen ne engedd, hogy
azért beszéljen le valaki, mert úgy gondolja, hogy ehhez már öreg vagy. Mások kijelentései
legtöbbször a félelmeik és aggályaik megjelenése, amik saját bukásaiból, korlátaikból
táplálkoznak. Minden lehetséges. Természetesen nem mindenki éri el a kitűzött céljait, de ez
minden területen igaz, sehol sem garantálják a sikered örökre. Hallgass befelé! Ha igazán
tudod, hogy mit szeretnél, akkor ne engedd, hogy lebeszéljenek, ez a te életed!
Liam Williams-szel leginkább zsonglőr-stílusáról beszélgettünk, amely elég egyéni,
miközben előadói stílusát – vagyis, hogy milyen előadásokat ad elő, és milyen karaktert formál
meg - egyszóval giccsesként jellemezte, hiszen utcai szórakoztatással keresi a pénzt.
Stílusa nem teljesen behatárolható, hiszen azt a hangulata nagyban befolyásolja, de
mindenképpen furcsa és technikailag sem egyszerű. Szereti a játékos szóval jellemezni,
nagyon izgatják a test kihívásai, feszegeti a határokat és kockáztat, megküzd a kihívással.
Ugyanakkor a komoly szót is használja stílusának jellemzésére – talán pont a befektetett
munka minősége és mennyisége okán.
Személyiségében megkülönbözteti, hogy ki ő valójában és ki az, akivé válni szeretne,
milyennek szeretné látni magát. Mindenesetre szeret keményen dolgozni, ami meghozza
az eredményét. Kreatívnak tartja magát, de persze ez a naptól is függ. Azt a kreativitást
keresi, ami benne születik meg, általa, amikor látja önmagát, egy mozdulatát, ami egy olyan
trükköt ad ki, amit máshol még nem látott előtte, és felismeri, hogy ez itt és most belőle jött
elő. Mégsem tartja magát különösen kreatívnak. A friss dolgokat kutatja, és persze sokszor

megesik, hogy talál valamit, amit újnak gondol, és aztán megtudja, hogy nem az. Ha viszont
kiderül, hogy az tényleg egy új szülemény, ez nagyon boldoggá teszi.
Hogy mennyire tükrözi a zsonglőrködése a személyiségét? Az biztos, hogy a zsonglőrködésbe
vezeti bele érzelmeit, ezt az utat használja, energiái kiélésére és ide vezeti bele azokat. Így a
zsonglőrködés egy menedék is egyben a számára. Egy lehetőség a személyisége
kifejezésére és megnyilvánulására. Ugyanakkor arra is lehetőség, hogy elrejtse magát. Jól
esik a zsonglőrködés által megnyilvánítania a hangulatát. A zsonglőrködése által belélátni.
A saját stílusának kifejlesztésre az elején semmifajta koncepcióval nem rendelkezett.
Mozgásformákat tanult. Mivel korábban deszkázott, ezért onnan már tudta, hogy mindig az
egyediség, a másság köti le a figyelmet.
Eltartott egy ideig, míg összegyűjtött mindenhonnan olyan mozdulatokat, darabokat, amiket
egyedinek talált és megszeretett. Begyűjtött formákat, trükköket, majd azokban elmélyedt a
maga módján. Ilyen volt például, amikor a mill’s mess-el dolgozott először és meglátta, hogy
mennyire fontossá válik gyakorlás közben a pontos forma megrajzolása, a teljes letisztítás, és
hogy ez a fajta esztétikai munka, mennyire fontos a számára. Ugyanakkor ezt az esztétikai
igényt semmiképp nem lehet a szépségre való törekvéssel összekeverni, nem a
szépség esztétikájára törekszik, hanem egyfajta komplexitásra a megjelenés
szempontjából, ami a saját világán belül alkot egy egészet, de kifelé az lehet, éppen furcsa
vagy egyesek szerint csúnya is.
Nem célja a közönség lenyűgözése, neki sokszor a trükk bemutatása túl egyszerűnek tűnik.
Ez nem azt jelenti, hogy ezáltal értéktelenebb ez a forma, hanem pusztán annyit, hogy nem
érdekes a számára.
Érdekes az, amikor valami igazat látunk, amikor megosztunk egy okot a közönséggel, amiért
ott vagyunk.
Javaslatai a stílusukat keresőknek, hogy mindenképpen szükséges technikai tudás, enélkül
nincs mire építeni. Legalább száz különböző embertől szedj össze olyan anyagot, ami érdekes
számodra, majd 3-4 évig gyakorold azokat. Ezután el lehet felejteni mindent, és egyszerűen
csak játszani.
Nevetve meséli, hogy az első convention alkalmával majdnem elsírta magát, hogy milyen
ügyesek a zsonglőrök, mindenki mennyire jó.
Az energiák levezetéséhez kapcsolódik utolsó mondata is: meg kell találnod önmagad
kifejezési formáját, különben megőrülsz.
Számomra – Gallyas Veronika – nagyon izgalmasak és egyben inspirálóak voltak ezek a
beszélgetések. Matthias Romirral folytatott 3 hetes alkotófolyamatom során, mely alatt egy
számot állítottunk össze még a következők is megfogalmazódtak bennem:
Sokat segít, ha akkor is csinálom, amikor nem vagyok a topon. Ez egy lehetőség, hogy
másképp csináljam, más hangulatból, más ritmusból inspirálódjak, ezáltal újat fedezhetek fel.
Vagyis használjam a hangulataimat, használjam a helyzeteket, használjam a testem
különböző lehetőségeit, vigyem el a határaimig. Váltsak olyan ritmusra, dinamikára, ami tőlem
idegen. Ez persze nehéz is hiszen idegen tőlünk, de megéri, hiszen tágítja a határainkat.
Fontos információ magamról, ha megfigyelem, mi megy nehezen és mi megy könnyen, mi az,
amiben igazán el tudok veszni. Mindkettőt tudom használni a maga helyén.. vagy pont a másik
helyeén.
..és persze továbbra is marad a mindközül a legfontosabb: a játék, a zsonglőrködés szeretete.
Drávai Zója, Luxemburg, Zaltimbanq
Erasmus+ Luxembourg
Szakmai cikk

Egy Piaget idézettel kezdeném, mi szerint “A világot cselekedve ismerjük meg, és minden

megismerési folyamat alapja a mozgás!”

Ezzel a gondolattal tökéletesen párhuzamba vonható annak az egy hónapnak a szellemisége,
amit a Zaltimbanq cirkusz csarnokában töltöttem. A Zaltimbanq cirkusz terme lehetőséget ad
mindenféle

mozgás

kipróbálására,

a földön

és levegöben

egyaránt.

Ez a sok

mozgástapasztalat gyűjtés, a harmonikus és sokoldalú fejlődést szolgálja.
Az emberekben ki kell alakítani egy alap mozgáskultúrát, hogy pszichomotorosan
cselekvőképesek legyenek, és erre építhessék a későbbiekben tanult új mozgásokat. Fontos,
hogy ne legyenek frusztráltak a testükkel kapcsolatban, merjék azt használni. Például, ha
megismerkedik valaki egy merőben új mozgással, mint például a levegőakrobatika, ugróasztal,
vagy zsonglőrködés, merje magát kipróbálni.
A tanítási folyamatban szabad teret adnak a tanárok a diákoknak. Mindenböl megtanítják az
alapokat, amit kötelező megtanulni mindenkinek, utána a diákok szabadon dönthetnek mi
érdekli őket leginkább.
Gyermekkorban a mozgással hozhatók működésbe az érzékleteket feldolgozó agyi központok,
és ezért ez a leghatékonyabb tanulási forma. Minden egyéb tevékenységgel igyekezhetünk
kiegészíteni a tanulást, de pótolni nem tudjuk a mozgást. Vesztibuláris rendszer működése
révén, a testhelyzet érzékelése és egyensúlyának megtartása valósul meg téri tájékozódás
által. Ez a gravitációs erő, és a szervezet közti kapcsolat mindenkori szabályozottsága. A
térbeli tájékozódást elősegítik azok a mozgások amiket cirkuszi eszközökön sajátítanak el a
diákok. A mozgásfejlődésben nagy szerepet játszik a testséma tudatossága, amely a
szervezet részei között fennálló rendszer, valamint a szervezet és környezet közti viszony
leképezése. Ezen testi összhang megtapasztalása lehetséges azoknak a mozgás
variációknak a megtanulása által, amit ez a cirkusz terem tud nyújtani a tanulóknak.
A Zaltimbanq különböző órák keretében teret ad minden érdeklődőnek 4 éves kortól kezdve.
A játék örömforrás a gyermekeknek, hiszen egy olyan sajátos tevékenység, ami szabad
akaratból épül, és a külső céltól, vagy külső kényszertől mentesen, csak önmagáért van.
A cirkusz hangulata már eleve stresszoldó hatású, és a mozgástanuláshoz kellő motivációt is
ad a játékosságával. A cirkusz varázslatos légköre szinte minden gyermeket motivál, hiszen
elvarázsol a maga csodáival, gondolkodtat a trükkjeivel, nevettet a bohózatával. A gyermekek
szívesen azonosulnak egy cirkuszi mutatványossal. A cirkusz egy olyan összetett komplexum,
ahol mindenki megtalálja azt a dolgot, ami a hétköznapi valóságtól elemeli őt, legyen felnőttről,
vagy gyermekről szó, és a játék világ hozzá szól. Ezért óriási a motivációs ereje, mert azonnal
belezuhan az ember a játékba, ami szükségszerű ahhoz, hogy ne adja fel senki ideje korán a
gyakorlást.
Az egészséges szellemi éréshez nem elhanyagolható a koordinációs képességeket fejlesztő

gyakorlatok (amik a térbeli tájékozódó képességből, a ritmusérzék képességből, az
egyensúlyozó

képességből,

a

kinesztéziából,

a

térérzékelésből,

térészlelésből,

a

hajlékonyságból, lazaságból áll), a labirintus rendszert ingerlő gyakorlatok, a keresztpályákat
fejlesztő gyakorlatok, és a finommotorikát fejlesztő gyakorlatok szerepe. A zsonglőr játékokkal
illetve légiakrobatikai eszközökkel való játék összehangolja a végtagok mozgását, elősegíti a
finommozgások és a testséma kialakulását, fejleszti a ritmusérzéket, a koncentrációt, a
térérzékelést, a térbeli tájékozódás képességét, a síkok használatát, a mozgáskoordinációt.
A tanítási folyamatban a tanárok differenciálják a tanulókat, ami több odafigyelést igényel, és
nagyobb rutint. Mindenki azon az eszközön fejlödhet és tanulhat, amin szeretne. Az óra elején
a közös bemelegítés után mindenki elmondja mivel szeretne aznap foglalkozni.
Az egyik vizsgán ült mindenki szemben a vizsgázóval, akinek be kellett mutatnia a trükkjeit az
eszközével, amit addig tanult. Volt aki 3 labdát dobált, volt aki tissuzott. A tanárok mindenkit
egyesével magukhoz képest értékeltek.
Nagy élmény volt megtapasztalni milyen könnyedén, jó hangulatban tanultak a diákok. Szólt
a zene, és mindenki annyit csinált amennyit csak bírt. Mosolyogva. Mindenki feszegette a saját
határait, és szivacsként szívta magába a tudást.
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