
Földi Béla vezette Budapest Táncszínház ezúttal két világ-
hírû koreográfus munkáját mutatta be. A két koreográfus –

az arab származású Raza Hammadi és az izraeli Joseph Tmim – az
estnek a Mediterrán címet adta. Nem véletlenül. Azonos témában
gondolkodva, saját szemszögükbôl szemlélôdve, személyes kötôdésük
segítségével az általuk oly jól ismert világot akarták bemutatni.

Az elsô részben a Batsheva Táncegyüttes egykori táncosa, az
1985 óta Németországban élô és dolgozó Joseph Tmim a mai
táncszínházi mûfajban megszokott és a befogadók által már-már
elvárt, minimal artba hajló szcenikai megoldások trendjét követi.
Ám a túlságosan „egyszerû” harmónia sokszor unalmassá válik a
színpadon. Az All mixed Up nyitányának sokat ígérô, illetve a be-
fejezô trió drámai és erkölcsi kérdéseket felvetô, figyelemre méltó
megoldásai közhelyes és elsekélyesedô középrészt zárnak közre.
A nyitó képben az alacsonyra leeresztett lámpasorok, furcsa tér-
beli paradoxont alkotva, elhagyott gyárépület illúzióját keltik, ezt
tovább erôsíti a színpad egészét beterítô gomolygó füst, amelybôl
lassanként kirajzolódik a talajtámaszokat, zuhanásokat bemu-
tató testek látványa. A „zene” kísérteties: monoton, ipari gép-
zajra emlékeztetô ütemes lüktetés. A látvány egészen elidegenítô:
Tmim – mintegy fricskaként – a mediterrán életérzéshez kapcso-
lódó általános sztereotípiák szöges ellentétét tárja elénk. Aztán a
lámpák felkúsznak a zsinórpadlásra, a gyárépület-illúzióból sem-
leges, táncra alkalmas helyszín alakul ki. Nem tudni, hol vagyunk;
újra színpadot látunk, táncosokat, koreográfiát. A táncban gyö-
nyörködünk, kétségtelen, az art-jazz mozdulatnyelve esztétikus,
látványosak a végtagok hosszú elnyújtásai, az archok, release-ek,
contractionok váltakozásai.

A lányok hosszabb-rövidebb szólóiban nôi karakterek egy-egy
jellemvonása rajzolódik ki vázlatosan, és hasonlóan csak
érintôleges a nôk közötti viszony- és kapcsolatrendszer ábrázo-
lása is. Az egyik táncosnô hangadó bandavezérré lép elô. A virág-
mintás nôi jelmezek finomsága ellenpontozza a színpadkép sötét
komorságát. A konzervatívabb szabású, hosszú ruhák talán gene-
rációs, vallási vagy gondolkodásmódbeli különbségekre utalnak.
Közhelyes a „székfoglalós” kép, de kiemelkedik belôle egy lendü-
letes férfiszóló, amely élénkséget visz a már-már ellaposodó jele-
netbe. Aztán fokozatosan kissé fárasztóvá válik a szólók, duók,
triók, csoporttáncok sablonos váltakozása, mert nem mozdul se-
merre a mozaikos cselekmény, nem tárulnak fel mélyebb emberi
viszonyok, nem derül fény a mediterrán világ titkaira. 
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Tmim felskicceli, 
Hammadi elmélyíti
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All mixed Up

A



A zárójelenet (két férfi és egy nô tánca) viszont jól sikerült,
gondolatébresztô pontja az elôadásnak. Nem tudni, hogy a nô
melyik férfihoz tartozik, talán mindkettôt akarja. Lehetséges,
hogy kiszolgáltatott, és társai csupán bábként használják, moz-
gatják kedvükre.

A férfiak nem tûnnek vetélytársaknak, mégis mindkettô birto-
kolni akarja a nôt. A jelenet négyszer ismétlôdik. Ez a koreográ-
fusi megoldás nyomatékosít; lényeges általános emberi kérdések

felé tereli a nézô figyelmét, de egyben szabadságot hagy a tovább-
gondolásra is. 

Raza Hammadi Tmimhez képest koncepciózusabb és cselek-
ményében konkrétabb darabot alkotott. Egy, a közelmúltban ké-
szült interjúban programjaként azt jelölte meg, hogy a mediter-
rán térségekbôl a fejlettebb európai országokba bevándorlók
helyzetét, sorsát kívánja a tánc nyelvén megjeleníteni. Nagy vív-
mányként említette, hogy Tmimmel közös munkája bizonyítja: a
kultúrában leküzdhetôk az arab–izraeli ellentétek is. Ehhez ké-
pest az elôadás ajánlójában mindössze azt közlik Hammadiról,
hogy tunéziai származású, és hogy ô más szemszögbôl „láttatja”
a mediterrán világot, mint Tmim. A különbség azonban nem
szembetûnô, sôt úgy érzem, hogy amit Tmim skiccekben rajzol
fel, Hammadi azt folytatja, mélyíti el, önti helyenként dramatikus
formába. Mindezt úgy, hogy remek érzékkel használja fel az ál-
tala magas színvonalon mûvelt és tanított dzsessztánc elemeit. 

A Mur Mur de la Mediterrané kezdése hatásos: földön (európai
civil ruhában) fekvô és lassan megmozduló férfi kap derengô
fényt, majd sötét lesz, és az újabb fényre már két férfi mozdul
meg. Aztán újra sötét, újra fény – immáron három férfival. Ham-
madi három bevándorló sorsát kívánja bemutatni. 

Aki, mint szerencsés jómagam, járt már Tunéziában, és nem
szédült bele a széles tengerparti sétányok éjszakai forgatagába, a
bazárok tömjénes csillogásába, hanem észrevette az éj leple alatt
szefszáriban tengerbe mártózó asszonyokat, vagy eltévedt a Me-
dina fehér falú sikátoraiban, talán érti és érzi, hogy Hammadi
mirôl beszél. Túllépve a konkrét történeten, az elôadás Hammadi
identitáskeresésérôl, két világhoz tartozásáról és szülôhazájának
ellentmondásos társadalmáról szól. A darab egyik központi kér-
dése a nôk helyzete. (Tunéziában – más arab országokhoz képest
– liberális törvények szabályozzák a nôk életét: hordhatnak pél-
dául civil ruhát, szerelembôl választhatnak férjet, tanulhatnak,
sôt még autót is vezethetnek.) Hammadi két markánsan megra-
gadható pólust teremt; bemutatja a tradicionális, bigottan vallá-
sos, konzervatív közeget, ahol a szigorú dogmákat megsértô
nônek kegyetlenül bûnhôdnie kell, és a vallási béklyók alól felsza-
badult, más eszméket valló fiatal nôk emancipált szárnypróbál-
gatásait. Az darab elsô felében jelenésként fel-felvillan egy légies
nôalak hosszú, fehér lepelben és a hagyományos tunéziai visele-
tet hordó párja. A férfi egyre gyorsabb ütemben ismétlôdô moz-
dulatsora tradicionális, siratószerû. Transzba esése erôsíti azt a
sztereotípiát, hogy az arabok vallási fanatizmusukhoz ragasz-
kodó, félelmetes belsô erôktôl fûtött emberek. A kockás szoknyá-
ban, kis blúzban táncoló (iskolásnak kinézô) lányok egyszerre
jelenthetik az európai közeg szabad(os)ságát és a tunéziai lányok
lassan gyarapodó jogait. A fiúkkal való viszonyukban is felszaba-
dultabbak, ám sokszor felülkerekednek bennük vallási és társa-
dalmi tradícióik és következményük: a kínzó bûntudat. Ez jelenik
meg az egyik lány önmarcangoló, síró jelenetében.   

Az est tapasztalatai azt mutatják, hogy az art-jazz tánc igényes,
kifejezô formanyelvével nagyszerû táncszínházi elôadások hoz-
hatók létre – ha a színház és a tánc eszközei megfelelôen erôsítik
egymást. Számos kiaknázatlan lehetôség vár még a stílusban dol-
gozó koreográfusokra. Azt gondolom, Hammadi már egy ideje jó
úton jár, Tmim pedig most kezd rátalálni a magáéra.
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Mur Mur de la Mediterrané 
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