
zabó Réka összehozza az embereket – a színpadon és a nézôtéren
egyaránt. Már a harmadik elôadás megy zsúfolt házzal (nem elha-

nyagolható eredmény ez a MU Színházban), és a nézôtéren idôs, közép-
korú, fiatal, sôt gyermek nézôk ülnek vegyesen, az ismerôs arcok mellett
sok ismeretlen fedezhetô fel, ráadásul máshol sosem látható összetétel-
ben. A színpadon pedig öt olyan férfit hozott össze a rendezô-koreográ-
fus, akik nélküle sosem találkoztak volna egy elôadásban.

Lázár Ervin mint irodalmi alap táncszínpadon meglepô és kí-
váncsiságra sarkalló választás. Szabó Réka picit fanyar, ám szere-
tettel teli humorát ismerve azonban adja magát a találkozás, a
Buddha szomorú címû, 1973-ban kiadott novellagyûjtemény szín-
padi felhasználása. Szándékosan nem szólunk itt adaptációról: a
biztos dramaturgiai érzékkel rendelkezô táncalkotó – szerencsére
– nem mesél el teljes történeteket, ugyanakkor nem egy Lázár-
hôsre ráismerhet az, aki a kötetet olvasta. Aki pedig nem, azt Sza-
bó kézen fogja, s bevezeti a lírai abszurd bûvöletébe, melyet ô és
társai rakosgatnak össze Lázár alakjaiból, epizódjaiból.

Lenyûgöz a legelsô, helycserés párbeszéd virtuozitása: öt ember
„beszélget”, többnyire saját magával, több szálon – önmagával
folyton helyet cserélvén. Az ember és ember között lehetséges
kommunikáció tökéletes abszurdja ez a jelenet: hahotázunk és sí-
runk rajta – ahogyan késôbb is, szinte végig ezt a két reakciót vált-
ja ki a nézôbôl az elôadás. Gyönyörû a következô kép is: pepecsel-
getô férfiak, akik mind a maguk hóbortjának hódolnak. Látható
akkurátus szalvétarakosgatás, befôttesüveg-rámolás, aztán akad
olyan szereplô is, akinek rengeteg dolga van, és folyton rohan.
Mindegy, ki miben, de valamiben ki-ki kiéli rögeszmés köldökné-
zését, s teszi ezt az eszközök lehetô legváltozatosabb tárházával,
legyen az szöveg, némajáték, tánc, gimnasztika vagy mimika. 

E mikrotörténések egymásmellettisége egymást erôsíti, míg
egyes hangsúlyok eligazítják a nézôi fókuszt. Zsúfoltságot nem ér-
zünk. A tisztán groteszkbôl szinte észrevétlenül haladunk a tragi-
komikum irányába, az eszközök egyre keményebbek. A szalvéta-
gyûjtögetôt elôször mérôszalagokkal jól „bemérik” a társak (a jele-
net Pina Bauscht idézi), majd szisztematikusan lenyirbálják róla a
ruháit. Az anyaszült meztelen, hétköznapi attribútumaitól meg-
szabadított ember (Gôz István alakítja, puszta jelenlétével is izgal-
masan) furcsa madárként éli tovább színpadi létét.

A megaláztatás motívuma egyre erôsebb hangsúlyt kap: a követ-
kezô áldozatba például (az egészen fiatal Dózsa Ákos játssza im-
ponáló érettséggel) szó szerint belebeszélik azt, hogy szerencsét-
len alak. Közben finoman tovább fonódnak a megkezdett szálak,
például a szalvétázás (immár meztelenül) vagy az üvegezés (Kö-
vesdi László bravúrja, aki felkiáltásokat, szentenciákat, hétköz-
napi közhelyeket fúj és zár bele gyorsan az üvegeibe). A tükör nar-
cisztikus hôse (az egyre lenyûgözôbben mozgó Szász Dániel) újra
és újra rabjává lesz a bútordarabnak, a nagyon elfoglalt ember pe-
dig (a megkapóan intenzív színészi teljesítményt nyújtó Zambr-
zycki Ádám) idônként berohan, hogy nagyon siessen…

Ötletes a színészmozgatás és a szövegillesztés – lehet, hogy ez
utóbbi a dramaturgokkal megosztandó érdem –, és a színpadi kel-
lékek használata is: például az óriás díszlet-szem, melynek pupil-
láján keresztül ki-be lehet lépni a semmibe, vagy a fotel, amelyben
láthatatlanná lehet válni. 

A végére mindenki magányos, szomorú bohóc marad, sôt ha le-
het, még magányosabb és még szomorúbb. A felszabadult kaca-
gás, amely az elôadás kezdetén fel-felcsattan a nézôtéren, fokról
fokra visszafogott vagy éppen kifejezetten szomorkás mosollyá
csendesedik. 

Szabó Réka egymásba csúszott történetei a Lázár Ervinéhez ha-
sonló megbocsátó mosollyal szemlélik az embert. Egyik interjújá-
ban – még jóval a darab elkészítése elôtt – Szabó így nyilatkozott:
„A minket körülvevô világot magunkkal együtt kell elfogadni. Úgy,
hogy én is benne vagyok, és nagyon hülye vagyok, de minderre kí-
vülrôl és szeretettel tudok nézni, nem pedig valami hideg, eltoló
kritikával.” (Magyar Narancs, 2005. szeptember 15.) A Buddha
szomorú errôl a két mondatról szól.

BUDDHA SZOMORÚ
(MU Színház)

ZENE: Barna Balázs, Dévényi Ádám. JELMEZ: Bodnár Enikô. DÍSZLET:
Valcz Gábor. FÉNY: Jánoska György. DRAMATURG: Ari-Nagy Barbara,
Peer Krisztián. RENDEZÔ: Szabó Réka.
SZEREPLÔK ÉS ALKOTÓTÁRSAK: Dózsa Ákos, Gôz István, Kövesdi László,
Szász Dániel, Zambrzycki Ádám.
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