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Több tíz lakókocsival és te-
herautóval érkezett meg 
Székelyudvarhelyre a né-

metországi Gärtner Cirkusz 
még a hét elején. Bohócok, fa-
kírok, halálkerékben bátorko-
dó akrobata és más artisták 
teszik ki a városról városra 
vándorló társulatot. Gino, a 
huszonöt éves tapasztalattal 
rendelkező porondmester tor-
nászként kezdte, majd az ál-
lami cirkusznál tanulta el a 
különleges művészet titkait. 
„Mindenki egy szintről indul, 
a célunk, hogy egyre jobbak le-
gyünk” – avatott be. Az állami 
cirkusznál mindenkiről a ta-
nárok döntik el, hogy milyen 
cirkuszi ágba illik: zsonglőr, 
akrobata vagy bohóc lesz belő-
le. Legtöbben viszont a családi 
hagyományt folytatva vállalják 
fel ezt a nem hétköznapi élet-
formát. A Gärtner Cirkuszban 
is több család, több generá-
ció dolgozik együtt, a romániai 
művészek mellett pedig külföl-
diek is fellépnek. Gino szerint 
szoros a kapcsolat az előadók 
között, hiszen a szezon nagyjá-
ból februártól novemberig tart, 
így folyamatosan úton vannak, 
összezárva. „A reflektorfény-
ben csillog az életünk, de a 
színfalak mögött huszonnégy-
ből huszonnégy órát dolgo-
zunk, felkészülés, gyakorlás és 
utazás az életünk” – ecsetelte, 
hozzátéve, hogy Udvarhelyen is 
minden este héttől lesz műsor, 
vasárnap pedig kétszer lépnek 
fel. A felszíni csillogástól el-
tekintve nem egyszerű mun-
ka ez, hiszen az artisták közül 

többnek gyereke van, ennek el-
lenére elégedett a választott 
életstílussal. Szerinte pörgés 
az élete, jobb, mint egy egysze-
rű irodai munkahely.

Nyugdíjazott vadak

Az országot járó társulat 
egykor arról volt híres, hogy 
különleges állatok léptek fel 
a másfél-két órás műsorok 
alatt, ám a június elején ér-
vénybe lépett törvény értelmé-
ben „nyugdíjazniuk” kellett az 
elefántokat, tevéket, kígyókat, 
krokodilokat és óriásteknősö-
ket. Romániában idén nyártól 
csak kutyák, lovak, delfinek 
és egyes egzotikus madarak 
jelenhetnek meg a cirkuszi 
porondon. Gino, a Gärtner Cir-
kusz porondmestere elmondta, 
majd minden nézőt az érde-
kel elsősorban, hogy milyen ál-
latai vannak a cirkusznak. A 
tiltás teljes mértékben megvál-
toztatta a műsorszámokat. Mi-
vel a jogszabály haladékot ad 
az állatok áthelyezésére, a kö-
vetkező tizennyolc hónapban 
még utazhatnak a társulattal. A 
porondmester szerint övék az 
egyetlen hazai cirkusz, amely-
nél még meg lehet tekinteni a 
kitiltott állatokat, de csupán a 
műsor után.

Utolsó találkozás az elefántokkal

A többgenerációs artistákból 
álló cirkusznál az idomárok 
együtt nőnek fel az állatokkal. 
Különleges kapcsolat van kö-
zöttük – magyarázta a porond-

mester. Nem lehet erőszakkal 
betanítani az állatokat,  hi-
szen azzal csak szenvednek: 
Gino szerint szeretettel és 
tisztelettel kell bánni velük. A 
Gärtnernél már a harmadik ge-
neráció dolgozik, apáról fiúra 
szállt a hivatás, így az állatido-
mítást is családi „hagyaték-
ként” vették át. Gino szerint a 
német Gärtner család volt az 
első, amely elefántokkal kez-
dett foglalkozni Európában, 
és nagyon szoros kapcsolatot 
alakítottak ki velük. A hazai 
közönséget egyébként kife-
jezetten az egzotikus állatok 
vonzzák a cirkuszba, a tiltás-
sal a műsorszámok jelentős ré-
szét ki kellett hagyni.

„Ezentúl csak kutyákat, lo-
vakat, pónikat és tehénféléket 
használhatunk a műsorokban, 
kénytelenek vagyunk betar-
tani a törvényt. Az egyetlen 
cirkuszként maradtunk meg, 
amelynek még megvannak az 
egzotikus állatai, utána pedig 

velük együtt elmegyünk az or-
szágból. Éppen ezért engedjük 
meg a közönségnek, hogy mű-
sor után megtekintsék még egy 
utolsó alkalommal az állato-
kat” – mondta Gino.

Aggasztó újrahelyezés

A porondmester a teljes til-
tást extrém megoldásnak te-
kinti. Egyetért ugyan azzal, 
hogy vannak olyan cirkuszok, 
amelyek embertelen módon 
bántak állataikkal. Ezzel sze-
rinte rossz fényt vetnek a szak-
mára, és mindig megnehezíti a 
dolgukat, amikor egy-egy vá-
rosvezetéssel a korábbi rossz 
tapasztalatok miatt egyeztet-
ni kell. 

„Ha tényleg  az  á l la tok  
stresszeltsége volt a gond, 
akkor mi lesz az igavonó lo-
vakkal,  a korbáccsal irá-
nyított tehenekkel, az úton 
rugdosott kutyákkal? Ráadá-
sul a petshopokban kegyet-

len körülmények között adják 
el a kisállatokat. Ezzel nincs 
gond?” – kérdezte. Az álla-
tok újrahelyezésével kapcso-
latosan is aggódik, úgy véli, ha 
elefántjuk visszakerülne a sza-
badba, nem lenne esélye élet-
ben maradni. Azt is elmondta, 
hogy a „nyugdíjazott” tigrise-
ket és oroszlánokat is vissza-
viszik a szabadba, ám a legtöbb 
esetben ezekért több száz eu-
rót fizetnek a gazdag románi-
ai vagy külföldi vadászok, hogy 
lelőhessék. Gino szerint az 
idomárok sokkal jobban sze-
retik az állatokat, mint az ál-
latvédők, hiszen együtt nőnek 
fel, mindennap együtt vannak. 
Amikor elkezdenek dolgozni a 
vaddal, egyből rájönnek, hogy 
milyen a természete, türelem-
mel, csemegékkel nyerik el 
bizalmát. Azok erőszakoskod-
nak, akiknek nincs türelmük 
az állatokhoz – szögezte le.

ŰVERES RÉKA

Vándorélet akrobatákkal, bohócokkal és vadállatokkal

Élet a cirkuszban

Mandra, az elefánt is nyugdíjba megy. További sorsa egyelőre bizonytalan

Halálkerekes, akrobaták, bohócok és más 

különleges előadók lépnek fel vasárnapig a 

Székelyudvarhelyen állomásozó Gärtner Cir-

kusszal. Velük érkezett Mandra, az elefánt, aki 

esténként a terelőúton sétál, de zebrák, lámák, 

tevék, pónik és szamarak is jöttek. E nálunk 

tájidegen fajokat minden bizonnyal utoljára 

láthatja a nagyközönség a porondon, hiszen a 

nemrég meghozott törvény miatt az egzotikus 

állatok már nem kerülhetnek a reflektorfénybe. 

A tiltásról, valamint a cirkuszi vándoréletről 

beszélgettünk a porondmesterrel, Ginóval.

Továbbra sem lesz jelentő-
sebb változás e hét végének el-
ső napján, az időjárás nagyjából 
marad olyannak, amilyen volt 
eddig: hőség, amit rövid időkö-
zökre záporeső, zivatar sza-
kíthat meg. Szombattól már 
jelentősebb lehűléssel számol-
hatunk.

Az Országos Meteorológiai 
Szolgálat (OMSZ) által a ren-
delkezésünkre bocsátott ada-
tok szerint ma a hőség kiterjed 
az ország nagy részére, az ala-
csonyabban fekvő területeken 
a kánikula az eddigihez hason-

ló lesz. Az éjszakai hőmérsék-
leti értékek 20 Celsius-fok körül 
alakulnak, de helyenként elér-
hetik a 23-25 fokot is. A nappali 
hőmérséklet elérheti a 35 fokot 
térségünkben. Az előrejelzé-
sek szerint esőre pénteken még 
nem kell számítani az alacso-
nyabban fekvő területeken. To-
vábbra is a sárga kódjelzés lesz 
érvényben. Ez a kódjelzés álta-
lában azt jelenti, hogy magas 
hőmérsékletre, erős széllöké-
sekre, záporokra, zivatarokra, 
villámlásra, dörgésre, jégve-
résre lehet számítani. Erre a 

napra az esőt, vihart, jégverést 
nem tartják valószínűnek a me-
teorológusok. Ezután viszont 
elkezdődik a fokozatos lehűlés 
az OMSZ tájékoztatása szerint. 
Ez nem azt jelenti, hogy az év-
szakhoz képest hidegebb lesz 
az idő mint más években, mind-
össze annyit, hogy az eddigi 
hőmérsékleti csúcsértékeknél 
akár 8-10 fokkal is keveseb-
bet mérhetünk. Ami még így 
is a sokévi átlag fölött helyez-
kedhet el.

Szombaton déltől az időjárás 
változékonnyá válik, ami a va-

sárnapra virradó éjszaka folya-
mán csak fokozódni fog. Nagy 
valószínűséggel záporesők, zi-
vatarok (dörgéssel és villám-
lással) lesznek térségünkben, 
s egyáltalán nem kizárt a jég-
verés esélye sem. Az ezt követő 
napokban a hőmérsékleti érté-
kek elérhetik a 31 fokot. Hegy-
vidéki övezetben a nappali 
hőmérséklet 22-26 fok között 
alakul pénteken, utána fokoza-
tosan csökken. Az éjszakai hő-
mérséklet jóval alacsonyabb, 
10-16 fok körüli lesz. Esőre pe-
dig a hegyvidéken mindhárom 

nap folyamán lehet számítani.
Továbbra is ajánlatos betar-

tani a kánikulai időszakra már 
közölt tanácsokat. Erős napsü-
tés esetén kerüljük a szabadban 
való tartózkodást, fogyasszunk 
legalább 2 liter vizet, öltözzünk 
világos, könnyű ruhákba, vi-
seljünk valamilyen fejfedőt. Ha 
megerednek az ég csatornái, le-
hetőleg ne tartózkodjunk a sza-
badban, ha villámlás is kíséri, 
ne meneküljünk fák alá, a sze-
mélygépkocsit állítsuk meg, 
amíg eláll a zivatar. 

BAKÓ ZOLTÁN

Szombaton záporokkal, zivatarokkal enyhül az újabb hőséghullám
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