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ÉS MÉGIS ÉRDEMES...
ZEMLÉNYI ZOLTÁN-MÉSZÖLY GÁBOR: HOPPÁRÉZIMI

Bármennyire műalkotásról van is szó, a lénye-
gét tekintve mégiscsak igaz történet okozta
megilletődöttségből hamar kizökkent a Madách
Kamara Színház előadása - mindjárt az első
képpel. Ahogy a két szerencsétlen szülő, Ben-
cze Ilona (Umm) és Horesnyi László (Apuka) ott
áll a baleset következtében egy hónapja kómá-
ban lévő fiúk kórházi ágyánál, s tisztes távolból,
egy vizitszerű alkalommal félénken-tétován, ku-
tyafuttában érdeklődnek a tárgyilagos, hidegen
megközelíthetetlen orvostól (Tóth Tamástól) a
beteg állapotáról és a kilátásokról, az maga a
hiteltelenség, színészileg és dramaturgiailag
egyaránt. A szituáció, a dialógus maga is oly
életidegen, oly mesterkélt, mintha nem is Z.Z.,
azaz Zemlényi Zoltán Hoppárézimi című, el-
elcsuklóan könnyed, mutálóan szellemes, kora-
vénen bölcs naplójának színpadi adaptációját
látnánk - igaz, ami igaz, ebben az első jelenet-
ben nem is azt látjuk, hiszen az öntudatlanság
állapota az a mozzanata a történetnek, amely
emlékképként Z.Z. által természetesen nem re-
konstruálható (csupán dokumentumok, kórházi
zárójelentések alapján idézhető fel) -; olyan ez,
mint egy melodrámának induló tanmese az
egészségügyben dúló zord állapotokról, az an-
tihumánus körülményekről, a beteg és hozzá-
tartozói kiszolgáltatottságáról. A naplót szín-
padra író Mészöly Gáborban egyébként is élhet
némi vonzódás a melodrámához, erre utal Umm
megfosztása attól a humortól, játékosságtól,
attól a nevetésre is képes emberi tartástól,
amely a „diary" szerint a tragédia közepette is
viszonylag természetes közeget képes te-
remteni fia köré. Z.Z. testvérrel, haverokkal kö-
rülvett „zajos magánya" pedig fizikai egyedül-
létté redukálódik, amelybe a gyógyulásban be-
töltött szerepétől kellőképpen felmagasztosulva
robban be Fecó, a kétszemélyes baráti társaság
másik tagja, aki alakjában számos elhagyott
szereplőt hordoz és számos átcsoportosított
helyzetet segít életre (színpadra).

Bizonyos fokú redukció az ilyen típusú próza-
adaptációnál elegendhetetlen, de jelen esetben
nem pusztán a színpad diktálta racionalizálásról
van szó, sokkal inkább bonyolult helyzetek,
emberi kapcsolatok leegyszerűsítéséről, félol-
dalassá torzításáról.

A becézést egyszerre elutasító és igénylő,
lázadozva kötődő testi-lelki kiszolgáltatottság

helyébe a meg nem értettség megbocsájtó-
fölényes szemlélete lép; a gyengéd szülői,
anyai szigor, babusgató játékosság helyébe pe-
dig a groteszk, infantilizáló riadalom. Ez a szü-
lőket, orvosokat, mentőket, konduktorokat csu-
pán távolságtartó iróniával megrajzoló néző-
pont egyetlen esetben volna indokolt: ha Z.Z. a
maga kínok edzette humorával amolyan görbe-
tükör-figuráknak rajzolta volna őket. (Megjegy-
zem, ennek színre vitele is másfajta játékstílust
igényelt volna.) Ám „ajándék életét" élve Z.Z.
sokkal többet ért a világból, ezekből a kapcsola-
tokból és önmagából, sokkal megértőbb, őszin-
tébb és érzékenyebb, hogy sem ilyen elnagyol-
tan, vázlatosan tipizáljon.

És mégis, mindennek ellenére érdemes az
olvasásélmény teljességét átmenetileg felcse-
rélni ezzel a Madách téri „bulvár" Hoppárézimi-
vel - a színpadi Z.Z., Ternyák Zoltán miatt, aki
viszont mindazt „belejátssza" a szerepbe, ami
az adaptálás következtében kihullásra ítéltetett.
Ő úgy tud Ummra és a környezetére nézni, úgy
tud mulatni rajtuk fuldoklásra emlékeztető ne-

Tóth Enikő (Konduktornő) és Ternyák Zoltán
(Z.Z.) (Sárközi Marianna felvétele)

vetésével (Ternyák pontosan jelzi az igazi Z.Z.
minden, fizikai állapotára vonatkozó, azt hitelesítő
önreflexióját, mégpedig a legkisebb túlzás, zavar-
ba ejtő naturalizmus nélkül), úgy tud viszonyulni
hozzájuk, hogy á színpadi ábrázolásban meg-
csonkult figurák az ő jelenlététől szinte kiteljesed-
nek. Ternyák körül - a Fecót játszó Schnell
Ádám és a Judyt alakító Györgyi Anna segítségé-
vel - teljesebb világ épül, mint amilyenre a körül-
mények lehetőséget adnának, egyáltalán: világ
épül a színpadon, És ebben a világban egészen
meghitt, emberi pillanatok is vannak; egy kézfo-
gásból, egy harsány disc-jockey-imitációból, za-
vart lazaságból vagy harsányan leplezett érzel-
mességből születő, nagyon emberi pillanatok.
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