
TÖRÖK ANDRÁS: NAGY ADÓSSÁG (Vademecum hírlevél) 
  

Euripidész: Oresztész – Horváth Csaba rendezésében 

Igen féltem ettől az előadástól, mert hiába tanultam az egyetemen görögöt is, hiába élénk az érdeklődésem 

a tárgy iránt, eddig minden próbálkozásom kudarccal járt. Tudtam, hogy valaha mindez élvezhető, nagyszerű 

volt, fontosak és csodálnivalóak a drámák, de az érzéki élmény rendre elmaradt. 

Most azonban az első pillanattól magával ragadott a játék, a díszlet, a színészek jelenléte – és főleg a mozgás. 

A színház nem elégedett meg azzal, hogy felkérte a Karsai György–Térey János filológus-költő párost, hogy 

készítsenek vadonatúj fordítást, hanem a rendezést Horváth Csaba koreográfusra, egy all-round színházi 

emberre, a Forte Társulat vezetőjére bízták. 

Így lett a szavak kiegészítője, az érzelmek vivőereje a mozgás. Képtelenül, alig lejegyezhetően bonyolult 

mozdulatok tömegét látjuk, elsősorban a címszereplőtől, a profi táncosokat megszégyenítő kondícióban 

lévő, párduc-ügyességű Rétfalvi Tamástól. A rozsdás falakból egyes helyeken hosszú pöckök állnak ki, ezek 

között húzza-vonja magát a legtöbb színész, és a végállapot gyakran – jövünk rá lassan – nem más, mint egy-

egy görög vázakép ábrázolása. 

Az egy részben játszott, csaknem kétórás előadás egy pillanatra sem ül le, a kórus nehezen megoldható 

szerepét is a mozdulatokban és a zenei betétekben találta meg a rendező. 

Az eltelt két és félezer év áthidalásához kellett még némi modernizálás is. Az öltönyös, hatalmas testű 

Meneláosz (Gazsó György) szintén megbirkózik a fizikai megterheléssel. Nagy nevetés fogadta a Hírnököt 

(Schneider Zoltán), aki mint bermudanadrágos biciklis futár lép be a színpadra, de aztán láttató erejű 

monológja kis túlzással egy fél felvonással felér. 

Szóval ezt az előadást látni kell, a tánc iránt kevés affinitást mutató illetőknek is, mint amilyen például 

Hírlevélíró. Mert itt a tánc nem pótszer, nem művészkedés, hanem a színjátszás egyik eszköze. 

A díszlet is különleges, a vége felé megmozdul az egyik hatalmas, rozsdás fal. Micsoda súlyos jelentéssel! 

És a végén még egyszer nagyot fordul a cselekmény, megjelenik a fő felelős: Apolló isten. De nem ám besétál. 

Hanem felülről, „ex machina” érkezik. Tetszenek emlékezni az iskolából, ugye: „deus ex machina”. És ez is 

beleillik az addig látott mozdulatvilágba. 

Kisebb fajta csoda történt aznap este a Radnóti Színházban. A közönség is éppen ezt gondolta. 

(2014. október 5. Díszlet: Khell Zsolt, jelmez: Benedek Mari, a további szerepekben: Martinovics Dorina, 

Szávai Viktória, Bálint András, Csomós Mari, Adorjáni Bálint.) 
  

 

   

 
     
 


