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kö zép nem ze dék tag jait év ti ze dek tá vo lá ból is vissza húzza szíve a
Há rom nôvér hez, az Ál lami áru ház hoz: nincs As cher-pre mier,

hogy a ren dezônek fôleg e két re mek lé sét ne hal la nánk em lí teni ruha tár -
ban, bü fé ben. Elôadás elôtt, alatt, után fo lyik az össze ha son lít ga tás, mely -
ben ma már nincs sok rá ció. A szín házi vi lá gon kí vül a Ka tona Jó zsef
Szín ház tár su lata és a ka pos vári egy üt tes, As cher Ta más két mû he lye is
ala po san meg vál to zott. S meg vál to zott maga As cher is. Nap ja ink ban jó -
val több idôt szen tel a pe da gó giai te vé keny ség nek, mint ré gente. Ren de -
zé sei ke vésbé ke re sik az át ütô, köz vet len ha tá so kat, mint pél dául 1976-
ban (Ál lami áru ház, Ka pos vár) vagy 1985-ben (Há rom nôvér, Ka tona). In -
tel lek tu a li tása, elemzôkész sége, a kis té nyek hi te lére ér zé keny fi gyelme,
szí nész ve zetô in ven ci ója to vább mé lyült – mun ká i ból vi szont ta lán épp a
sze les ség, a pro vo ká ció hi ány zik. Így ki váló A vad ka csa. Nem Há rom nô -
vér, nem Ál lami áru ház. Egy ma gán vad ka csa.

Hjal mar Ek dal har min cas éve i ben járó fény ké pész. Rosszul me gye get
a boltja. Jó sze ri vel ab ból él nek, amit ügyes fe le sége re tu sá lás sal ke res.
Gyer me kük (az ál do zat), Hed vig ki vé te lé vel min den ki nek az éle té ben
van re tu sál ni való Ib sen szim bo lista szín pa dán. Sor sok sik lot tak ki, sö tét
aka ra tok és ár nyé kos gyön ge sé gek ér vé nye sül tek. A pénz be szélt, a pénz
be szél. As cher az ib seni szim bo li ká ból nem elsôsor ban a szár nya sze gett

vad ka csa jel ké pes sé gét, ha nem a
ta kar ga tott éle tek ha mis meg szé pí -
té sé nek csôdjét ve szi szem ügyre.
Legfôképp pe dig Gre gers Wer lét,
az ide a lis tát, aki az er köl csi ma xi -
ma liz mus ne vé ben ha dat üzen az
ál ta lá nos élet ha zug ság nak. Ki de rül,
hogy a pro tes táló hit, kül de té ses vétó,
mely a pu ri fi ká tort ve zérli, vég ze -
te  sebb kárt tesz az igaz ság, a té -
nyek el vi se lé sére al kal mat lan tár -
sa dalmi-csa ládi kö zeg ben, mint
ma guk a ha zug (eset leg ed dig fel
nem fe dett) mo men tu mok. A po -
ten ci á lis meg mentô és a re mény -
beli meg men tet tek is alul ma rad -
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nak ab ban az el kor hadt rend ben,
ame lyen nem se gít írott ma laszt,
pré di kált té zis. Kú nos László A vad  -
ka csa-for dí tása e vi lág hû nyelvi le -
nyo mata.

Ke resz tes Ta másé az este. Al ka -
ti lag gye re ke sen fi a tal, tö ré keny az
éret tebb (egy tá voli fû rész te le pen a
munka re me té je ként élô) Gre gers
sze re pére. Ettôl még in kább ki bu -
kik belôle az er kölcs ta pasz ta la tok
és meg fon to lá sok nél küli jó ta nu -
lója. Nem stré ber, de for dí tott Tar -
tuffe. Ke resz tes élet ide gen, frá zis -
szaj kózó, hu mor ta lan sá padt fic -
kó  nak mu tat ko zik, akit a he gyi,
er dei le vegô sem csí pett meg, okí -
tott böl cses ségre. Ké je sen, a hisz -
té ria ha tá rán, láb ujj he gyen só vá -
rogja, hogy neki le gyen igaza (ab -
ban, ami ben igaza is van): nem az
újra keb lére ölelt egy kori ba rát,
Hjal mar gyó nása és meg újuló
min den nap jai iz gat ják, ha nem a
tisz ta sá geszme tö ké lye és a sa ját ne  -
mes el kö te le zett sége e tö kély nek.
A Csak a ba rá ta ink tól ments meg,
Uram, min ket! mon dása fé nye sen
igaz Ke resz tes Ta más pa ran cso -
lóan tüs tén kedô, min den szi tán át -
lá tó mo rál vi té zére.

A fôbb sze replôk ál ta lá ban nagy
biz ton ság gal, ci zel láló ala pos ság -
gal mo zog nak, mind egyi kük nek
sa játja a kettôs vegy ér ték. Le köti
ôket a rossz, és hí vo gatja ôket a jó.
Errôl – tet te ikrôl, gyar ló sá ga ik ról,
ví vó dá sa ik ról – meg le hetôsen pon -
tos tu do má suk is van. Máté Gá bor
hû vösre tem pe rált öreg Wer léje –
a fiát, va la mint az egy kori cég tár -
sat, az idôsb Ek dalt il letôen – nem
rin gatja ma gát a grál lo vag ság il lú -
zi ó já ban. Tudja, amit tud, amit el -
kö ve tett. Azt is, ami kö ze lít. Ha -
ma  ro san meg fog va kulni. Már
gya ko rolja a ta po ga tózó já rást.
Újra nôsül, hogy le gyen tá ma sza
(Bod nár Erika mint Sörbyné cécó
nél kül kür töli ki: ô igen is tá masz
lesz, s ettôl igen is meg gaz dag szik).
Ful laj tár And rea (Gina) a más fél
év ti ze des rejtôzés fog lya: való szí -
nû leg az idôsebb Werle gyer me két
csem pészte a há zas sá gába. Az an -
cilla-alá zat és a sze re tet-pe ni ten cia
ezért kí séri az ér des asszonyt (be-
és fel is me ré se i nek tem pó ját még
le het pre cí zeb ben idôzí teni).

Fe kete Ernô nem a mai köd evôt,
a szinte munka nél küli in tel lek-

tu elt (a „fel ta lá lót”) ke resi, ön ma gá val is ne he zen el -
hi te tett pó zai még is az ak tu á lis an tihôsre lel nek rá.
Hagyja irá nyí tani ma gát Gre gerstôl, mert azt hi szi:

ô, Hjal mar van nye reg ben. Be ze rédi kor mo sabb ne vet het nékje és Ha u -
mann gro tesz ket ke resô mász ká lása mel lett Fe kete iró ni ája si mul bele
leg in kább a Ke resz tes dik tálta tra gi ko mé diai miliôbe.

Az or vos Rel ling és a te o ló gus Mol vik Gre gers rossz szel le mei. Bi zo -
nyára vod ká tól hány nak, olyannyira oro szo sak a Sza kács Györ gyi ál tal rá -
juk adott ko pott toll azat ban. Az elôbbit Be ze rédi Zol tán az il lú zi ót lan, ci -
ni kus éles lá tás fej sze csa pás-mon da ta i val uszítja Gre gers el len, az utóbbi
(Raj kai Zol tán) a dísz let dü löngve álló-mozgó ré sze. (Khell Zsolt in kább
ga rázst, mint pad lást ter ve zett – el öl sze gé nyes fény ké pész-mû te rem mel,
ho dály la kás sal, há tul, a kettôs to ló ajtó mö gött a fura, el kép ze lendô nyúl -
va dá szati te rep pel.) Ha u mann Pé ter – még az elsô fel vo nás ele gáns
Werle-há zá nak fesz élyezôen fél ho má lyosra vi lá gí tott ün nepi va csora je le -
ne té ben – nagy tit ko kat ígér az öreg Ek dal ról, késôbb min dezt a ren dezô
ki mérte jár ká lá sokba öli. Simkó Ka ta lin (Hed vig) nem in fan ti li zálja az
agyonlôtt sorsú kis Hed vi get: jel kép – em ber gye rek-vad ka csa – he lyett
igazi kis lány. Szacs vay László (Pet ter sen, inas) pin durka fel ada tot ka pott.
Meg emeli.

Mes si a niz mus, kép mu ta tás, ta nács ta lan ság. Még a leg vé gén, egy kis
ha lott kö rül is. Újra, to vább, is mét. As cher biz tos kéz zel rakja össze a
puzzle-t. Min den da rabka meg ke rül.

Ib sen orr nyer gén nem rán dul a csíp tetô.
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