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„Az Örkény társulata érett arra, hogy egy ilyen sokdimenziós játék létrehozója legyen. Színészei 

folyamatos összpontosítással együtt, egymásba kapaszkodva teremtenek – akár egymásra épülő, akár 
egymáshoz nem kapcsolódó több szerepet játszva – nagyon pontos karaktereket. Az előadás 

gondolatvilágába jól illeszkedik, ahogy Polgár Csaba a fiatal Jákobot és az érett Józsefet megformálja. 
Jákob hevességében, céltudatosságában az ifjú Józsefet, az érett József megfontoltságában az idős 
Jákobot idézi. Gálffi László a sokat megéltek tapasztalatával játssza az idős Jákobot, és Takács Nóra 

Dianával az oldalán Potifár-szülőként egy helyzetkomikumban is kiteljesedhet.” (Csizner Ildikó, 
7ora7.hu) 

 
„A magyar színház egyre szürkébb és önismétlő repertoárját látva a József és testvérei, Thomas Mann 

regényének adaptációja igazi esemény és felüdülés: még sosem vágott bele senki magyarul. Az 
előadás abban is egyedi, hogy egy olyan alaptörténetet hoz elénk, egy mítoszt, ami szintén nagy 
hiánycikk; a mintaadó történetekkel talán azért is vagyunk bajban e hazában (színpadon is), mert 

kissé túl sokáig kaptunk kötelezően követendő mintákat, és leszoktunk arról, hogy higgyünk az ilyen 
történeteknek. Most nemcsak József és atyja, Jákob, de fölfele, a múlt kútjából Ábrahám és Izsák is 

előkerül, és – előrevetítve az időt – Jézus is a szimbólumok szintjén. Egy ilyen történet pedig kiszakad 
a magyar színpadi kultúra háromfalú szobáiból, és tágassá válik.” (Tompa Andrea, Magyar Narancs) 

 
Személyesen az Örkény István Színház jegypénztárában vagy külső jegyértékesítési ponton (Aréna Pláza, KÖKI 
Terminál, Mammut I.) történő vásárlás esetén 20% kedvezmény a 2019.01.06. vasárnap 16:00 órás előadás 
jegyeire. 

Videó ajánló>> 

https://orkenyszinhaz.hu/eloadasok/repertoar?view=szinlap&id=1338
https://www.youtube.com/watch?v=wICfz349A34

