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„…nem vagyok hajlandó azt hinni, hogy ugyanazon
látomá sokon osztozunk többségi urak, habár
önkéntelenül is ugyanazon tájakon…”  

(Radu Afrim: Látomáskonszenzus)

Vigyázat! Nem fesztivál! Florin Vidamski, a sep-
siszentgyörgyi Andrei Muresanu Színház új igazgató-
ja ötnapos színházi találkozóra invitált bennünket,
amely egy magyar és román színészekbôl, szervezôk-
bôl álló kis csapat okos, izgalmas, a maga nemében
egyedülálló fesztiválkoncepciója alapján valósult meg
szeptember végén, elsô alkalommal. 

A TAMPER2 (TAM, mert a Teatrul Andrei Mu re -
sanu ad neki helyet; PER2, mert két különbözô
nemzet rendezôjével ismertet meg) elsôdleges és egyik
legfontosabb célkitûzése, hogy kulturális közösséget
hozzon létre Sepsiszentgyörgy/Sf.Georg he román és
magyar lakosaiból, színháznézôibôl. A kisváros és
egész Kovászna megye speciális helyzetét az adja,
hogy a lakosság hetven százalékát a magyar kisebbség
alkotja. A találkozó az Andrei Muresanu Színház épü -
letében zajlik, amelynek színpadán és próbahelyein
két társulat: a magyar és a román tagozat osztozik.
A magyar nyelven játszó Tamási Áron Szín háznak egy
éve új igazgatója van: Bocsárdi László. A ro mán nem -
zetiségûek többnyire csak a román, a ma gyarok pedig
a magyar tagozat elôadásait látogatják. 

A nyelvi, kulturális megosztottság feloldására, a két
közösség összehozására vállalkozó rendezvény nem
egészen hagyomány nélkül való a városkában. Az éve -
kig Szentgyörgyön megrendezett ATELIER, majd az
elmúlt két évben a Trans.Form@ Fesztivál szintén
erre tett kísérletet, ezek azonban nem tûztek maguk
elé markáns, nemcsak esztétikai, hanem azon túlmu-
tató, közösségformáló célokat. 

A TAMPER2 promóciója és legfôbb szlogenje – „ro -
mán–magyar összecsapás Székelyföldön” – egy ro mán
és egy magyar rendezô, Radu Afrim (aki költô is) és
Schilling Árpád összemérésére utal. Olyan érzetet
kelt, mintha focimeccsre lennénk hivatalosak, ahol
mindenki a saját csapatának szurkol, majd a meccs
után a drukkerek közös asztalnál ülve öblítik le sörrel
az izgalmakat, felemlegetve a mérkôzés legszebb pil-
lanatait. Nos, a focimeccseknél, mint tudjuk, ez nincs
mindig így. És a TAMPER2-n? 

Itt nyoma sincs mérkôzésnek. A békésen csordogáló
találkozó az emberek hétköznapi életét esténként egy,

legfeljebb két elôadással színesíti – ezek nagy része
azonban kiemelkedô színvonalú. A produkciók (Kré ta -
kör: Siráj, Hamlet.ws., illetve Radu Afrim rendezései:
Gyurma, joimegajoy, Algák) és az azokat követô szak-
mai fórumok mellett két tematikus beszélgetés tar-
tozik még a fesztivál programjába. 

Az egyik, a két meghívott rendezô munkásságának
összemérettetése szakmai rendezvénybôl közönség-
találkozóvá szelídült. Schilling Árpád most elôször
találkozott erdélyi nézôkkel, akik munkamódszerérôl,
a Krétakör múltjáról, jelenérôl és jövôjérôl kérdezték,
kíváncsian és szeretettel. Az együttes sepsiszentgyör-
gyi szereplését hatalmas siker övezte. Én is kicsit más
fénytörésben néztem újra a régebben már látott Sirájt
a fesztiválkörnyezetben; erôsen hatott rám az intim
közelségben zajló elôadás ön- és szerepelemzô játék-
módja. 

Radu Afrim és Schilling Árpád munkáinak komoly
szakmai összevetése, a kritikai elemzés azonban el-
maradt. 

A beszélgetést Mihaela Michailov és Iulia Popovici
fiatal román színikritikusok moderálták. Arra töre ked -
tek, hogy a fesztiválon látottak és a két rendezô más
elôadásainak videorészletei alapján megtalálják és
felfejtsék mûvészetük hasonló jegyeit. Ám a kísérlet
megrekedt az általánosságok és a közhelyek – az út-
keresés és a formabontás – szintjén. A legfontosabb
különbség, hogy míg Schilling állandó társulattal dol-
gozik, addig fiatal román kollégája vendégrende -
zôként kôszínházról kôszínházra vándorol az ország
különbözô vidékein, s mintha ez az egzisztenciális
eltérés válna gondolkodásuk és esztétikájuk egyik
meghatározó tényezôjévé. 

Vissza kell szereznünk a közös tereinket – jelenti ki
Schilling Árpád. Gyerekkorában – meséli – sokat foci-
zott a Nyugati mögött a téren. Focizott, vagy átmász -
kált rajta, ha arra vitte az útja, a sajátjának érezte. Ma
már útját állja egy plaza, kerülnie kell, ha arra jár.
Ilyen terek a színházak is, közös terek, amelyeket be
kellene lakni. De harminc évekig trónolnak ott igazga -
tók, és nem engedik az átjárást, vagy hogy kiszel-
lôztessék ôket. A Krétakör társulatának, mint azt a ha -
zai olvasó bizonyára jól tudja, nincs önálló játszóhelye.
Hol itt, hol ott hoznak létre a sajátos térre kitalált
elôadásokat (Vakok Intézete, a Thália Színház Régi
Stú diója, gimnáziumok tornaterme, Fészek Klub, egy
szônyeg stb.).

Sebôk Borbála

Közös tájak és terek
T A M P E R 2



602 0 0 8 .  f e b r u á r X L I .  é v f o l y a m  2 .

A régi igazgatóknál csak az ifjú
titánok rosszabbak – feleli erre
Radu Afrim, s közben Florin
Vidamski igazgatóra pislant, akivel
különben jó barátok. Radu Afrim
szerint Romániában a fiatal rende -
zôknek még rosszabb a hely ze tük,
mint Magyarországon. Schilling,
mondja, irigylésre méltó helyzet -
ben van. A fiatal román rendezô
egyszerre elkeseredett és flegma.
Igencsak szkeptikus véleménye
szerint az „idegen” színházban lét -
re hozott és a bemutató után „ma -
gára maradó” produkció óha tat la -
nul „le bomlik”, távollétében szí -
nészei szétfaragják, agyonripacs-
kodják, amit létrehozott. Remény -
telen és nem is érdemes küzdeni a
leépülés ellen, ezért fájó szívvel
beletörôdik, hogy ez a világ mû kö -
dési rendje. A színház egyébként is a pillanat mû -
vészete, addig él, ameddig tart. Schilling azonban
próbaként fogja fel az elôadásokat is, alkalmat lát ben-
nük, hogy egyre újabb és újabb feladatok elé állíthassa
színészeit, kipróbálhasson velük valamit, amit addig
még nem csináltak. A krétakörösök lehetôségei és sza -
badsága irigylésre méltó. 

A fesztivál Radu Afrim példáján keresztül igazolja
Marian Popescu A román színház színei 1945–2004.
A cenzúrától a szabadságig címû könyvének állítását,
miszerint Romániában alig vannak színházi mûhe-
lyek, ahol szerzôk, színészek és rendezôk egy közös
esz tétika jegyében együtt dolgozhatnának. A független
csoportosulások szinte teljesen hiányoznak a palet-
táról, és ha mégis létrejönnek, komoly anyagi és ját-
szóhelyproblémákkal küzdenek. Léteznek azonban
szû kebb alkotói gárdák, melyek egy-egy rendezô köré
szervezôdve gyakran társulatokon belül alakulnak ki,
és az állami finanszírozás viszonylagos biztonságában
kiemelkedô elôadásokat tudnak létrehozni. Az erôs
rendezôi közép- (vagy idôsebb) generáció mellett már
jelentkezik egy új, fiatal nemzedék (Radu Afrim,
Alexandra Badea, Theodora Herghelegiu, Alexandru

Berceanu, Radu Apostol), amelynek munkáiban, min-
den egyenetlenségük ellenére, a szöveg kezelésének,
színpad és nézôtér viszonyának, a színház társadalmi
szerepének új szemlélete tükrözôdik.

Amíg tehát Schilling egyre csiszolódó társulattal dol-
gozik, addig Afrim „vándorol” – talán leginkább
Zsótérhoz hasonlóan. Abban is emlékeztet Zsótérra,
hogy megvannak a saját emberei – a rendszeren belül
kialakított „minitársulat” –, akiket elôszeretettel visz
magával. A TAMPER2-n Elena Popával és Alin Teg las -
sal ismerkedhettünk meg közülük. Elena Popát a né -
hány évvel ezelôtti zsámbéki Csehov-fesztiválon láthat-
ta a magyar közönség.

Afrim Három nôvére a román kritikai életben nagy
port kavart, míg a magyar recenziók inkább jókedvû
csettintéssel ismerték el a Csehov-darab játszási ha -
gyo mányának paneljait paródia tárgyává tevô elôadást
(Irina I love Moszkva feliratú pólót visel, a szereplôk
szamovárba vizelnek, és természetesen egy hosszú fe-
hér asztalt ülnek körül). Elena Popa a dadust játszotta
az elôadásban, aki nem tûnik jelentôs szereplônek –
egészen addig, amíg nem látjuk ôt. Vaszilij Szigarev
Gyurmájának nagymama-szerepét is az ô kedvéért

FENT:  Radu Afrim rendezése:
Gyurma 

LENT: Schilling Árpád 
rendezése: Hamlet.ws 
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növelte meg a rendezô; ez sokban emlékeztet a Három
nôvér dadájára vagy akár az Algák kétágú sipkát viselô
bohócfigurájára. Afrim mindhárom elôadásban kü -
lön leges, darabon kívül esô, ellenpontszerû helyet jelöl
ki Popa számára, szerepe mintegy a kommentátoré, a
külsô tekinteté. Ugyanezt teszi a Thuróczy Katalin
Csütörtökünnep címû darabjából írt joimegajoyban Alin
Teglassal, aki Laci szerepében az öreg hölgyek
csütörtöki ünnepére csöppent fura, fiatal, mégis korta-
lan, minden lében kanál, rajzfilmszerû bohócfigura.
Mindketten egy, az eredetivel párbeszédben álló, másik
világot képviselnek. Ez az ironikus megkettôzés fel -
idézi, egyben továbbviszi a dráma- és színháztörténet
egy klasszikus hagyományát: Afrim figurái egyszerre
kortársak és ôsiek, intellektuálisak és ösztönösek.

A találkozón látható Afrim-elôadások közül a Gyur ma
volt a legerôsebb. Ezúttal mindkét alapszínésze (elké -
pesz tôen érzékeny, aktív mimikájukkal tûnnek ki a
többiek közül) benne van a produkció fôsodrában,
párosjeleneteik ellenállhatatlanok, csak néha állítják
meg a cselekményt, idôznek el egy-egy kergetôzésen. 

Elena Popa Gyurma-beli nagymamája gyufát harap a
foga között, és elmerülten playstationözik a kölcsön-
játékkal, amelybôl, mielôtt visszaadná, ki is lopja az
ele  meket. Kuruzsló cigány asszony és melegszívû
nagy mama. Úgy jár-kel, mint egy tevekaraván, ringva
és sántikálva. Állatfigurákat gyúr, aztán beleül a szé -
ken felejtett gyurmába, az állatok a párnával kitömött
hatalmas fenekére tapadnak. Ha cigarettázik, a gyur-
mából készít hamutartót. Ugyanitt Alin Teglas Max
szerepében féktelenül szabad. Zöld szemû, nyílt tek-
intetû, pofátlan, kicsit az ôrület vagy a szellemi fogya -

tékosság határán. Beleillik a nosztalgikus háttérbe, ah-
ogy nagyanyját ugratja: hangját elváltoztatva játszik el
neki embereket, akiknek megörülhet, aztán amikor
rájön a csalásra, megkergetheti.

A másik kiemelt beszélgetésen, mely a TAMPER2

jövôjérôl folyt Marian Popescu román kritikus veze -
tésével, az alkotók nem voltak jelen, csak a sajtó és a
szakma képviseltette magát. Némi önfényezés és ud-
variaskodás után elég sok hasznos ötlet merült fel az-
zal kapcsolatban, hogyan lehetne bôvíteni az ígéretes-
nek tûnô kezdeményezést. Az elôadások helyszí nei -
nek színesítésétôl kezdve (amit Schillingék el is kezd tek
azzal, hogy a Hamlet.ws-t líceumok udvarán játszot-
ták) kortárs drámastandok létrehozásán keresztül a
gazdasági szakemberek bevonásáig sok minden
felmerült. Természetesen, mint mindennek, ennek is
a pénz szab korlátot. A fesztivált végignézô és a szak-
mai beszélgetéseken is aktívan részt vevô Bocsárdi
László együttmûködést ajánlott Florin Vidamskinak.
Nagyszabású fesztivállal tervezi megünnepelni a Ta -
má si Áron Színház alapításának hatvanadik évfor-
dulóját, a szemlével rálátást kínálva a kelet-közép-eu-
rópai színházmûvészetre. A praktikus problémák és a
koncepció részletes kifejtését mellôzve egy gáláns
gesz tussal azt javasolta, hogy a két színház ezentúl
együtt szervezze éves fesztiválját, amely így életképe-
sebb lenne, és biztosabban számíthatna pályázati pén -
z ekre is.

Egy biztos: a TAMPER2 folytatódik. Florin Vidamski
legközelebb a debreceni Csokonai Színházat vezetô
Vidnyánszky Attilát és Victor Ioan Frunză román ren-
dezôt szándékszik meghívni.


