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Bár online közvetítésre adap-
tált tévészínházi produkciót 
szeretett volna bemutatni 
a sepsiszentgyörgyi Tamási 
Áron Színház az év utolsó 
napján, a társulaton belüli 
vírusfertőzések és a decem-
ber végére tolódott bemutató 
miatt ez a terv csak januárban 
valósulhat meg. Ehelyett szil-
veszterkor online közvetítik a 
társulat egyik legsikeresebb 
előadását: Molière A fösvény 
című komédiáját Bocsárdi 
László rendezte 2012-ben.

 » K. J.

A sepsiszentgyörgyi Tamási 
Áron Színház fennállásá-
nak elmúlt hét évtizede 

alatt aligha volt bizonytalanabb 
év, mint a most záruló 2020-as, 
melynek utolsó estéjén az elmúlt 
évek egyik legfontosabb előadá-
sának felvételét kínálja megte-
kintésre a társulat: a produkciót 
online sugározzák. Molière A fös-
vény című komédiáját Bocsárdi 
László rendezésében mutatta be a 
színház társulata 2012 szilveszte-
rén, utána pedig még évekig nagy 
sikerrel játszották az előadást 
nemcsak itthon, hanem más ha-
zai és magyarországi színpadokon 
egyaránt.

Gyorsan reagáltak
a járványhelyzetre
„A vírushelyzet folyamatos vál-
tozásai miatt rendkívül kiszolgál-
tatott helyzetben volt idén az or-
szág valamennyi színháza, néha 
egyáltalán nem tudtunk játszani, 
máskor csak szabadtéren vagy 
korlátozott nézőszám előtt, a meg-
szorítások és engedmények pedig 
többnyire váratlanul születtek, így 
mindenki a lehetőségeihez mér-
ten próbált alkalmazkodni ezek-
hez. Mi arra törekedtünk, hogy 
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Szilveszterkor online követhető A fösvény

A szentgyörgyi társulat egyik legsikeresebb előadása volt A fösvény Bocsárdi László rendezésében

 » „Boldog 
akarok lenni!” – 
mondja Cléante 
az előadásban. 
Bármelyik sze-
replő mondhatná, 
de akár mi is 
mondhatnánk, 
mert mindnyájan 
a boldogságot 
keressük egész 
életünk során. 
Vagy csupán a 
boldogulást?

mindig gyorsan reagáljunk az újabb 
és újabb helyzetekre, hogy jelen le-
hessünk a közönség előtt élőben és 
az online térben egyaránt” – írta a 
színház. Mint részletezik, ezért ta-
lálták ki a tavaszi „válságreperto-
árt”, ezért születtek rekordidő alatt 
a nyári produkcióik, ezért tartották 
meg élőben legutolsó bemutató-
jukat is december 19-én, a színház 
nyitása után két nappal. Az utób-
bi hetek szigorításai, a szükségál-
lapot tavaszra tervezett feloldása 
és a nézőszám-korlátozások miatt 

a romániai színházak nagy része 
nem készült élő előadással az idei 
szilveszterre. „Mi is kimondottan 
online közvetítésre adaptált tévé-
színházi produkciót szerettünk vol-
na bemutatni az év utolsó napján, 
de a társulaton belüli vírusfertőzé-
sek és a december végére tolódott 
másik bemutatónk miatt ez a terv 
csak januárban tud megvalósul-
ni” – olvasható a közleményben. 
Ehelyett kínálják megtekintésre A 
fösvény című korábbi szilveszteri 
előadásukat, melyből megfelelő mi-

nőségű felvétel áll rendelkezésükre, 
és amely azt a művészi színvonalat 
képviseli, amelyet már megszokott 
a színház közönsége. Az előadásra 
az Eventim.ro jegyértékesítő rend-
szeren keresztül lehet majd igényel-
ni a megtekintéshez szükséges in-
gyenes linket. Az előadás december 
31-én 16 órától lesz megtekinthető. 
A link 48 órán át lesz elérhető.

Szeretetvágy
és boldogságkeresés
Molière A fösvény című darabjának 
szereplőit a szeretetvágy és a tulaj-
don vágya hajtja. Hol ettől, hol attól, 
de leginkább mindkettőtől biztonsá-
got remélnek. Egyeseknek közülük 
az emberi kapcsolatok a legfontosab-
bak, mások élettelen dolgokat bálvá-
nyoznak, mert azokat jól lehet hasz-
nálni. Például a pénzt, mely ezek 
közül a legsimulékonyabb. „Boldog 
akarok lenni!” – mondja Cléante az 
előadásban. Tulajdonképpen bárme-
lyik szereplő mondhatná, de akár mi 
is mondhatnánk, mert mindnyájan a 
boldogságot keressük egész életünk 
során. Vagy csupán a boldogulást? 
Mi vajon mire alapoztuk életünket, 
milyen stratégiát választottunk a 
túlélésre? Vajon a mi életünkben 
van-e valami, amit jobban szeretünk 
a pénz által nyújtott biztonságnál? A 
szilveszteri online előadásunk töké-
letes alkalom arra, hogy ezt a kérdést 
újra feltegyük magunknak. A Bocsár-
di László által rendezett A fösvény 
című előadás jelentős sikereket ért el 
itthon és határon túl egyaránt. Ven-
dégszerepelt Budapesten a Határon 
Túli Magyar Színházak Szemléjén, 
a miskolci és budapesti nemzeti 
színházakban, Bukarestben az Or-
szágos Színházi Fesztiválon (FNT), 
bemutatták Veszprémben az Erdélyi 
napok programsorozatának része-
ként, a Szatmárnémetiben rendezett 
8. Interetnikai Színházi Fesztiválon 
(Ifeszt), játszották bérletes előadás-
ként Marosvásárhelyen. Valamennyi 
vendégjátékot elismerő kritikák kö-
vették, főként a rendezést és a cím-
szerepet alakító Pálff y Tibor alakítá-
sát emelték ki az előadás méltatói.
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Korábbi köteteiben megjelent írá-
sait is magában foglaló, harmadik 

anekdotás könyve látott napvilágot 
Komoróczy György nyelvművelőnek, 
közírónak. A Jókedvű udvarhelyiek 
című anekdotagyűjteményt a szerző 
csak felnőtteknek ajánlja, a benne ol-
vasható – sokak számára valamilyen 
formában talán már ismerős – törté-
netekből kirajzolódik a kisvárosias-
ságában sokszor szerethető Székely-
udvarhely. „Te, Gyuri, az nagyon 
szép és jó, hogy te írni a nyelvművelő 
cikk az újságba, de amellett le kéne 
írjad az a sok marhaság, mi történt az 
évek alatt a József Attilánál, meg ösz-
szevissza a városban, az a sok hecc, 
amikor az egyik a másikkal ki*ni, 
lenni belőle volum egy, majd volum 

kettő, és lenni azoknak nagy siker itt, 
Udvarhelyen ” – idézi a néhai Cornel 
Schiaunak, az egykori József Attila 

helyi ipari vállalat főgépészének sza-
vait a szerző, egyben magyarázattal 
is szolgálva, hogy miért fogott hozzá 
az anekdoták gyűjtéséhez. A Jókedvű 
udvarhelyiek első és második kötete 
2004-ben, majd 2009-ben jelent meg, 
a harmadik kötetet is magában fog-
laló friss kiadás azonban újabb törté-
netekkel gazdagított. Habár a vidám, 
vicces történetek egyik vagy másik 
változatát sokan ismerhetik, a szer-
ző dr. Arros Melindát, dr. Bódi And-
rást, Bodó Gézát, Csizmadia Zsoltot, 
dr. Csongvay Zsoltot, Dombi Dezsőt, 
Fernengel Gyulát, Kedei Mózest, Ko-
vács Istvánt, Maszelka Jánost, Sepsy 
Árpádot, Szakáts Tibort, dr. Venczel 
Lászlót és Zakariás Lászlót nevezi 
meg viccesen „adatközlőknek”. Az 
anekdotákból kirajzolódik a hajda-
ni polgári Székelyudvarhely arca, a 

város híres és hírhedt fi gurái, mind-
ezt a székelyudvarhelyiekre jellemző 
frappáns, néhol kissé fölényes, de 
összességében szerethető humorral 
fűszerezve. A szerző kifejezetten fel-
nőtteknek ajánlja eme újabb kötetet 
is: amint Komoróczy György megma-
gyarázza, nem kis fejtörést okozott a 
szerkesztés során a közízlést esetleg 
sértő kifejezések, szófordulatok, a 
„malackodás” kezelése, amelyektől 
ellenben teljesen nem vált volna meg 
a szerző, így azok kipontozva jelen-
nek meg a szövegekben. A kötet egy-
fajta rendhagyó kordokumentum, 
s habár a szerző a székelyudvarhe-
lyieknek ajánlja azt, érdekes olvas-
mány mindazok számára is, akiket 
az udvarhelyi néplélek és korszellem 
foglalkoztat, de megunhatatlan ak-
kor is, ha csupán jót szórakoznánk.

Jókedvű udvarhelyiek: anekdotagyűjtemény Komoróczy Györgytől




