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A recept ismét bevált. Igazi sikernek örvend
a Karinthy Színház közönségének körében
Harvey Fierstein magyarul Kakukktojás
(az eredeti cím: Torch Song Trilogy) címen
bemutatott darabjának előadása. A Torch Song
Trílogyszerzője - ő írta az őrült nők ketrecét is -
tisztában van a nézők megcélzott rétegének
igényeivel, ahogy a fordító-átdolgozó-rendező
Karinthy Márton is pontosan ismeri színházának
közönségét. A recept ennek alapján készült, s
aki a színházba jegyet vált, nagyjából azt kapja,
amire befizetett.

Végy egy ,.problémát," illusztráld néhány jele-

Cseke Péter (Arnold) és Horváth Lajos Ottó
(Ed) (Szkárossy Zsuzsa felvétele)

nettel (de semmiképpen ne elemezd), fűszerezd
jópofa bemondásokkal, zenével, tánccal, körítsd
kedves, helyes szereplőkkel! Jól fogunk szóra-
kozni (erre a Karinthy Színházban a hangosbe-
mondó többször föl is szólít), a „probléma" pedig
jólesően megbizsergeti estére már fáradó idege-
inket. Esetleg - szintén a hangosbemondó invi-
tálására - családtagokkal, barátokkal együtt
beülünk a színház művészklubjába, s hangula-
tos vacsora mellett kellemesen elbeszélgetünk a
témáról.

A Kakukktojás (mint a színház egy évvel ko-
rábbi bemutatója, Mart Crowley Fiúk a csapatból
című műve is) „extrém" témát ígér: bepillantást
kínál a homoszexuálisok világába, s egyúttal a
hétköznapi életből a kulisszák mögé, a transz-
vesztita show-k nőimitátorai közé kalauzol. Ez

rögtön alkalmat teremt szórakoztató betétszá-
mok felvonultatására is. Az első rész (vélhetőleg
az eredeti „trilógia" első két felvonása) revüjele-
netek tucatjából áll. Van itt minden a Barcelona,
Barcelona-indulótól a Hattyúk taváig, amolyan
átlagrevüsre vagy parodisztikusra véve. Ami kö-
zös bennük, hogy play-backről szólalnak meg,
és nem villantanak fel sem különösebb tánctu-
dást, sem sziporkázó ötleteket. A betétjelenete-
ken kívül az első részben éppen csak arra marad
idő, hogy a főszereplő, a nőimitátor Arnold bele-
szeressen Edbe, aki azonban biszexuális, s tár-
sául inkább barátnőjét, Laurelt választja. Amikor
újra találkoznak, Arnoldnak már új barátja van,
de a találkozás hatására a kapcsolatok átrende-
ződnek. (Az érdekesnek ígérkező ötlet, hogy Ed
két különnemű szerelmét az egymásra annyira
hasonlító Sára Bernadette és Cseke Péter
alakít-ja, kihasználatlan marad.)

A második részben a revü kivonul a színpad-
ról, hogy átadja helyét a „problémának." Az eltelt
idő alatt Arnold barátja meghalt, Laurel elhagyta
Edet. A felvonás zömét Arnoldnak anyjával vívott
- s a téma összes sablonját mozgósító - szó-
csatája tölti ki. A mamát Margitai Ági játssza, s leg-
inkább az ő alakításából tűnik ki: milyen szoron-
gatott helyzetben van a színész, ha szerepéhez
csupán közhelyvariációk állnak rendelkezésére.
A kiszámítható replikákhoz - a szerep kívánal-
ma szerint - kiszámítható reakciókat társít:
ennél többet ebben a kontextusban nem is
tehet.

A darab és az előadás csupa olyan dologról
beszél, amelynek felismerése aligha lehet reve-
latív erejű: a homoszexuálisoknak is vannak ér-
zelmeik, a csalódás nekik is fáj, ők is nyugodt
életre vágynak, csak nekik ez talán még nehe-
zebben sikerül, és így tovább. A probléma ki-
mondásának ettől a szintjétől még kellemesen
érezhetjük magunkat, miközben eltölt bennün-
ket felvilágosultságunk és toleranciánk tudata.
Mélyebbre ásni már tiltja a sikerrecept.

A „meredek" témához merészen vegyes szín-
házi ötletek társulnak. Az egyik véglet az a jele-
net, melyben Cseke Péter a közönség soraiból
kér föl nézőket a transzvesztita show színpadá-
ra, a másik az a párbeszéd, amelyben - forma-
bontás! - a láthatatlan partnert nekünk kell oda-
képzelnünk.

A jópofáskodó bemondások közül csak egyet
idézek, a kedvencemet: „Kisebb lettél? Ja, csak
leültél." Vajon ártana az ügynek, ha a fűszerezés
valamivel választékosabb, ízlésesebb lenne?
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