
2005 januárjában indult, hiánypótló Passzázzs-program célja az, hogy kortárs 
zene- és táncmûvészek egyenrangú alkotótársakként valósítsák meg színpadi

elképzeléseiket. A MU Színházban második alkalommal megrendezett, várhatóan ha-
gyománnyá váló Passzázzs-est elsô részében Gaál Mariann–Párnicky András Kô-
papír-.., a másodikban pedig Fejes Kitty–Zombola Péter Pasztell címû munkáját te-
kinthették meg az érdeklôdôk. Sajnos egyik elôadás sem hozott áttörô megközelítéseket
zene és tánc, zenész–táncos, komponista–koreográfus viszonyában. 

A bölcsésztanulmányok mellett táncterápiás képzésben is részesült, sokoldalú
Gaál Mariann és a külföldi tapasztalatokat szerzett, hangszereléssel is foglal-
kozó (dzsessz)gitármûvész Párnicky András közös munkája mögött látszik a
mûvészi együttgondolkodás és a koncepciózus elképzelés. Az elôadás nyitott
színpaddal indul. A hat táncos a közönség érkezésekor a játéktér hátsó sarká-
ban, kis körben törökülésben gubbaszt. Jelenlétük – irodalomelméleti fogalom-
mal élve – archetipikus, ugyanis a kör a tánc egyik legôsibb alakzata. Amint a da-
rab elkezdôdik, érthetôvé válik a koreográfus térformaválasztása, és indokolt
lesz a színpadot határoló falak teljes, az ablakokig terjedô lecsupaszítása. Az al-
kotók ugyanis meg kívánták tisztítani a teret minden felesleges elemtôl, ahogyan
mûvük egészében is a hangok, a zene, a tánc gyökereihez, születéséhez tértek visz-
sza. Az évezredek során kialakult, szerteágazó dallamvilágot, ritmikát, táncfor-
mákat elemeikre bontották, hogy ezekbôl az alapegységekbôl építsenek fel va-
lami egyénit. A mai zajos világban, amelyben annyi auditív és vizuális hatás ér

bennünket, kísérletet tettek arra, hogy
az idôben messzire visszanyúlva meg-
keressék a tiszta hangokat és az ösz-
tönszerû mozgásokat. Ez a módszer
óhatatlanul az avantgárd konstrukti-
vizmust juttatja eszembe, amelynek
képviselôi visszatértek az ábrázolás
legôsibb, geometrikus formáihoz, és
ezeket összeillesztve teremtettek új
képi világot. 

Párnicky András zeneszerzô a tán-
cosokra bízta, hogy zenéjét egyszerû
hangszerekkel: tikfával, kolomppal,
síppal, dobbal megszólaltassák. Az
elôadáson a hangszerek – külön szó-
lamokat alkotva – egymás után kap-
csolódnak be. Az eleinte csak zenélés-
sel foglalkozó táncosok túlságosan fi-
gyelmesen, jól nevelten, kimérten és
bátortalanul játszanak. Becsületükre
legyen mondva, erôsen koncentrál-
nak, de apróbb ritmustévesztések,
pontatlanságok így is becsúsznak.
Olyan érzésem van, mintha szeretné-
nek túljutni a számukra kissé idegen
feladaton, csakhogy éppen ez az alap-
ötlet veleje. A megidézendô törzsi
szertartás, a kívülállót is magával ra-
gadó örömzenélés sajnos nem alakul
ki. A táncosok egyenként megszaba-
dulnak zeneszerszámaiktól, elhagyják
eredeti helyüket, és – már sokkal biz-
tosabb technikai tudással – lassan be-
táncolják a teret. Felfedezni vélem a
Lábán-módszer térhasználatát, a de-
rékszögben és ívben járás motívumát,
a véletlen találkozásokból adódó el-
rendezéseket. Mindez rímel a nyitó
képre és a zenében hallottakra. Az ar-
chaikus légkört erôsítik a lemenô nap
színeiben játszó egyszerû jelmezek, az
okkeres-narancssárgás nadrág és a vö-
röses felsôk. A hat táncos a színpad
két oldalára, a lámpák közé húzódik
vissza. Egyikük néhány mozdulatmo-
tívumból álló, ismétlôdô szólóba kezd,
és a sort záró felgördülés alkalmával
egy szótagot vagy magánhangzót zen-
get öblös beszédhangon. Újabb táncos
lép a térbe, hasonló akciót hajt végre,
csak más szótagot hallat. Így megy ez
egészen addig, míg minden táncos
vissza nem jut a színpadra. Véletlenül
(vagy tudatosan?) az elhangzó a, e, mi,
zo, kô, vé szótagok dúr decima hangkö-
zöket, összecsengô kvinteket és terce-
ket alkotnak. Még gyakoribb az oktáv
és a kisterc. Kortárs zene ez – nehezen
értelmezhetô, szabálytalan ritmusok-
kal, véletlenszerûen kialakuló hangkö-
zökkel. A táncosok ráéreznek, mozgás
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közben is határozottan, jó orgánum-
mal rezegtetik a felhangzó fonémákat
és morfémákat – de nem tudnak olyan
élményt nyújtani, mint például a tava-
lyi Szigeten a DanzAbierta kiváló,
technikás táncosai, akik a Chorus Per-
petuus címû  másfél órás elôadásban
végig több szólamban, tisztán énekel-
tek. Lehet, magasra teszem a mércét.
A mozgássorozatok egyre gyorsulnak,
a táncosok már zihálnak, a hangka-
valkádból kihallom az egyetlen (a cím-
ben is szereplô) értelmes szót: kô. Vá-
rom, hogy hová fejlôdik a játék, de ezen
a ponton nem jut túl, csak hosszú per-
cekig monoton egyszerûséggel zakatol
még, egészen a darab végét jelentô
sötétig.  

Az este második elôadásának címe:
Pasztell. A képzômûvészetben a pasz-
telltechnika, a pasztellképek jellegze-
tessége a kontúrnélküliség, az elmosó-
dottság, mintha a színeket fátyolszerû
réteg fedné. Fejes Kitty koreográfiájá-
ban négy táncos, négy eltérô karakter
különválik, de mégis együtt marad,
mint egy pasztellkép részei. Ez a para-
dox kettôsség (a kontúrok nélküli el-
határoltság) leginkább a mozgásanyag-
ban valósul meg. A mozgás egységét a
vissza-visszatérô összeránduló moz-
dulatok adják, melyeket minden tán-
cos adott karakterének megfelelôen
formál meg, leglátványosabban az
elôadás közepe felé felálló diagonál
térformában. A darab másik fontos ösz-
szetevôje a zene. Zombola Péter zene-
szerzô a nagy impresszionista kompo-

nisták örvénylô és elmosódó dallamvilágát idézi fel. Debussy mellett a páros
ütemû bevezetôben felismerhetôek Satie motívumai, majd Sztravinszkij és
Janáček hangzásvilágára hasonlító árnyalatok is. A zene építkezik, ahogyan a ko-
reográfia is. A színen elsôként a jó adottságokkal (és esztétikus testfelépítéssel)
megáldott Bánki Zsolt jelenik meg – zongoraszólóra. Harmonikus, kis mozdu-
latokból álló mozgását elmosott szélû fénykör határolja. Rövid szólója után a
második szereplô megjelenését új hangszer, hegedû kíséri. A táncos maga a ko-
reográfus, hihetetlenül pontos és magabiztos; arckifejezése rezzenéstelen, már-
már közömbösen rideg. A zene érzelemgazdag áramlása és a mimika hiánya fe-
szültséget kelt. Fejes Kitty szépen mozgatja a testét, technikai felkészültsége, kép-
zettsége kétségbevonhatatlan. A két táncos tudomást sem vesz egymásról. Moz-
gásuk a térben ellentétes irányú, különösebb dramaturgiai jelentést nem hordoz.
A mélyebb hangszínû cselló szólamára lép be az egészen más minôséget képviselô
Zarnóczai Gizella. Színészi alakítása plusz tartalmat ad mozdulatainak, valami-
lyen gyötrô fájdalmat látok a játékában és a táncában. A koreográfiában gyakran
látható átlós alakzat elsô tagjaként is sajátos személyiségjegyekkel bíró, önálló
szubjektum marad, önmagába záruló, de figyelemfelkeltô mozdulatokkal, érzé-
sekkel van jelen. Szinte észrevétlenné teszi a negyedik szereplô színre lépését. Fóti
Zsófi a „festmény” kiegészítése csupán: általa lesz teljes a harmónia. A kompozí-
ció szimmetriája miatt van szükség a jelenlétére, de nem hoz újabb színt, karak-
tert az elôadásba. A zene egyre erôteljesebb dinamikáját a koreográfiában sûrûbb
helycserék és térváltások követik. Aztán a táncosok zaklatottabbá váló mozdulat-
sorozatai és egymástól való elszigeteltségük oldódni kezd: testi kontaktusba nem
kerülnek ugyan, de mozgásukban összehangolódnak. Újra átveszi a hatalmat a
pasztellkép (jelmezben is megjelenô) nyugodt színvilága, a színpad „lecsillapo-
dik”, és a szereplôk észrevétlenül elhagyják a teret.

PASSZÁZZS – KORTÁRS ZENESZERZÔK ÉS KOREOGRÁFUSOK ESTJE
(MU Színház)

KÔ-PAPÍR-..
ZENE: Párnicky András. KOREOGRÁFIA: Gaál Mariann.
ELÔADJA: Asztalos Dóra, Fenyves Márk, Haraszti Adrienn, Pálosi István, Payer Ferenc, Somor-
jai Judit, Spala Korinna.

PASZTELL
ZENE: Zombola Péter. KOREOGRÁFIA: Fejes Kitty.
ELÔADJA: Bánki Zsolt, Fejes Kitty, Fóti Zsófi, Zarnóczai Gizella.   
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Fejes Kitty, Bánki Zsolt és Zarnóczai Gizella
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