
nyeges kérdés jelenik meg. Nevezetesen,
hogy az adott személyiség jegyei, jellemzői
már nem számítanak sorsát illetően; azt
más, egyéniségétől független vagy azon
túllévő erők hozzák létre. Lényegesen új
itt a sorsértelmezés, az, hogy az
egyéniségtől független vagy azon túl-lévő
erők nem az egyéniség részei, és ezért
nem is az egyéniséget fejezik ki, de mégis
az adott ember benső világának
tartozékai. Az új sorsértelmezést úgy is
fogalmazhatjuk, hogy az ember léte és
nem meghatározott egyénisége találkozik
olyan erőkkel, amelyek számára sorssá
változnak.

A kérdésnek természetesen van egy
másik aspektusa is. Amibe ui. az ember
beleszületik, az tehető bensővé úgy, hogy
a bensővé tétel az egyéniség gazdagodását
jelenti. Ami az emberrel vele születik, azt
nem egyéni erőfeszítéssel lehet bensővé
tenni, az eleve benső világának része. 1 la
ezek a születés előtt-ről származó erők,
akkor nem lehetnek személyiségének
részei, hanem ő csak hordozza ezeket a
külső tartalmakat. Ha az emberrel nem
őrá, hanem nemiségére vagy osztályára
jellemző tényezők születnek, de ezek
mégis determinálják éle-tét, akkor ezek
úgy az ő sajátjai, hogy nem kizárólag a
sajátjai. Mivel ezek bentről kifelé
irányulnak, és egyénileg maradéktalanul
átélhetőek, úgy jelennek meg, mintha
egyéniségének részei lenné-nek, holott
nem azok. Vagyis új ember-kép jelenik
meg: a nagyfokú társadalmi
organizációban élő, elidegenedett emberé.

E sz ám u n k s zer ző i :

BÉCSY TAMÁS egyetemi tanár, ELTE
Világirodalmi Tanszék
BOGYAY KATALIN újságíró,

a Magyar Hanglemezgyártó Vállalat
munkatársa

CSÁKI JUDIT újságíró,
a Népszava munkatársa

HERMANN ISTVÁN filozófus,
az ELTE tanszékvezető egyetemi tanára

KOLTAI TAMÁS újságíró,
a SZINTI Z munkatársa

NÁDRA VALÉRIA újságíró,
a Magyar Televízió munkatársa

POR ANNA irodalomtörténész
PIETZSCH, lNGEBORG dramaturg
SZINETÁR MIKLÓS

a Magyar Televízió elnökhelyettese
TATÁR ESZTER

a Nemzeti Színház rendezője
VÁMOS LÁSZLÓ

a Nemzeti Színház művészeti vezetője,
a Színházművészeti Szövetség főtitkára

BOGYAY KATALIN

Virágok
a poshadt mocsárból

Lindsay Kemp együttese Párizsban

Lindsay Kemp különféle színű fény-
folyosókból tűnik elő, s ezüstfátyollal
takart meztelenségében földig hajol őr-
jöngő közönsége előtt, kezében virág,
tépkedi szirmait s dobálja a tapsolók
közé.

A Theatre de la Ville épülete előtt
sóvárgóan ácsorognak a kívülmaradottak,
akik nem láthatják Lindsay Kemp és
mímes-balett együttesének vendég-
játékát. És vannak, akik felháborodva
vonulnak ki az előadásról, s szavaikat
nem válogatva szörnyülködnek a látot-
takon.

„Az ember vagy csak gyűlölni tudná,
vagy szenvedélyesen üdvözölni azt az
olvasztókemencét, amelyet gyanús föld
alatti folyosókból varázsol elő, ahol
kétségbeesés verseng a groteszkkal, a
bujaság a szentséggel, a cirkusz láza, az
álom hontalansága pedig az apokalipszis
tévelygéseivel" - írta Patrick de Rosbo,
francia szín kritikus Lindsav Kemp
művészetéről.

Pantomim Jean Genet emlékére

„Divine meghalt tegnap kiömlő
vérének tócsája közepén.. .
Elment úgy, ahogy óhajtotta,
a szeszély és a meg 'avart
alávaló- közepette."

(Jean Genet: Notre Dame des
Fleurs)

(Bujálkodás) Az agresszív zene ritmusára, a
nemi vágy fülledtségében EI Greco
hosszúkás arcú, sárga bőrű férfiai tűnnek
elő a vastraverzeken a kék-sárga-bíbor
sugárból. Szenvedélyes táncukat áthatja a
sértő gúny. A férfiszere-lem igazát hirdeti,
a szeretetért esdeklő-kért szól. Lindsay
Kemp és balett-társulata. Börtön, temető,
kávéház, hálófülke, bordélyház és színház
félelme, várakozása és izzadsága van
egybegyúrva, ízekre szedve, összetörve. A
homo-szexualitás szeszélye és
látványossága jelenik meg.

(Kegyetlenség) A. vér győzedelmeskedik
mindenütt: legfőképpen Divine (Lindsay
Kemp) tekintetében, aki kopaszságát
Poiret-féle flitteres kalapocskával leplezi;

végigfolyik láthatatlanul a képzeletbeli
börtönök hatalmas létráin, amelyeket
mintha Piranesi faragott volna; bugyog-ni
látszik, amikor a vörös palástjától
megfosztott és keresztre feszített kor-
pusz mozdulatlanná válik, és vonagló
testek „köpik magukból" a végső, közös
öklendezések közepette.

(Nevetés és' könnyek) A Lindsay Kemp
táncolta nagyasszony éhezi a szerelmet,
óhajtja a szeretetet, a boldogság és öröm
káprázata bűvöli, de új hitvese, Darling
(Neil Caplan) csak egyetlen éjszakában
részesíti őt. Leesik Fejéről a Poiret-sapka,
lehull a drága ruha, s ott áll megalázva,
kigúnyolva, 'nevetségesen. Magányosan
és holdkórosan hal meg.

A Virágok című produkció kárhozott-
jai, társadalomból kitaszítottjai még
sokáig kísértenek múmiakülsejükkel.
Vagy elutasítjuk ezt a lidércnyomást,
mert elutasítjuk, ha boncolgatni, magya-
rázni próbáljuk, vagy hagyjuk, hogy át-
járjon, fölkavarjon a nőknek öltözött
puha medúzák látványa, egy szeretetre
éhes ráncos arc, karok, kezek, karmok,
amelyek a Cocteau rajzaiból kiragadott
tengerészek felé nyúlnak.

Kávéház a Châtelet téren

Az angol Lindsav Kemp a nemzetközi
mimes-balett együttes vezetője, produk-
cióik koreográfusa, szólótáncosa, díszlet-
, jelmez és látványtervezője. A Virágok

című előadás sikeres bemutatkozásának
másnapján találkozunk a színház tövében
lévő kávéházban. Beszélgetésünk közben
ki-kikopog az üvegfalon át megpillantott
színészeiért. Büszkélkedve mutat szép,
sudár, ragyogóan táncoló társaira. I

- Vágyakozva figyeltem a leveleket:
milyen szépen táncolnak együtt és még-
sem egyszerre. Táncoltam más együtte-
sekben, de ezt sehol nem találtam. Hív-
tam táncosakat, kerestem a legjobbakat,
és 1962-ben alapítottam saját társulatot.
Most Spanyolországban élünk, mert ott
kapunk anyagi támogatást. Szüleim szo-
rongva figyeltek kiskorom óta, mert a jó
hírű dél-angliai polgárcsalád értet-lenül
állt szabados életmódom előtt. Sokszor
lányruhába bújtam, magam köré
gyűjtöttem a gyerekeket, és mindent
eltáncoltunk. Ma is táncolok mindent:
nőt, férfit, gyereket, állatot. Sokáig
táncoltam Salomét, de már nem érdekel,
számomra meghalt. Táncoltam Woyze-
cket, Puckot, a l 'hágok előtt pedig például
Lorcá emlékére készítettünk mű



 Ötletei a színpadon szinte zsúfoltságot
eredményeznek. Ezek a rendkívüliségek me-
rítenek a kabukiból, a klasszikus balettból, a
kabaréból, a strip-teas-ből a cirkuszból, a
filmből, a happeningből, az operából.

És Shakespeare-től, Picassótól, Lor-
cától és Béjart-tól vagy Marcel Marceau-
tól. Színházam a totalitás. Látvány és
szórakozás. Tánc, zene, festészet, vers. Az
expresszionisták. Milyen sok Renoirplakát
mellett megyünk el anélkül, hogy
különösebb hatást tenne ránk. De ha
ránkvicsorítanak, ijesztve mutogatnak,
nem maradunk érintetlenek. A közön-
ségnek pedig csak akkor beszélhetek
szeretetről, virágokról, ha már oda-
tapasztottam székéhez.

 De ez a virág poshadt mocsárból nő.
Szenilis prostituáltak, obszcén csavargók kö-
zött.

- Először meg kell babonázni a közön-
séget, hogy fölnyithassam a szívemet és
átnyújthassam a szeretetemet. Ehhez a

kegyetlen színház kell, ebben segít
Artaud: érezze a közönség, hogy operá-
ción esett át, hogy levágták a lábát, és újat
ragasztottak helyébe, kicserélték a szemét,
ujját. A színész legyen sebész, az előadás
operáció.

 Jean Genet is nagy hatással van Önre, hisz

az ő emlékének szentelte a Virágok című
produkciót. Neki nyújtja át a virágot
esténként?

- Igen. A Virágok Genet és az én es-
küvőm, találkozásom története. Genet-t
olvasva minden lapon magamat látom
viszont. Nézem Genet, Picasso, Lorca,
Goya életét, akár egy tükröt, és azt látom,
ilyen vagyok vagy lehetnék én is. Genet
zsenialitása, hányattatott élete, őszinte
szenvedélyei, társadalomból való
kitaszítottsága magával ragad.

 Úgy tudom, Önt tanította Marcel
Marceau. Láttam tegnap, amint meglátogatta
öltözőjében előadás után. Hogy tetszett neki a
produkció?

- Tizenöt évvel ezelőtt tanultam nála. A
legnagyobb gondot a kéz-beszédre
fordította. Tegnap azt mondta az öltö-
zőben: „Fantasztikus, mit csinálsz a keze-
iddel a színpadon! Kitől tanultad ezt?"
Már elfelejtette, hogy tőle. Annyira tet-
szett neki az előadás, hogy újabb meg-
hívást hozott az együttesnek Párizs egy
másik színházába.

Megtervezi-e előre elképzeléseit?

Improvizálva dolgozunk, semmit sem
írok le előre, hanem rajzolok, a látványt
megtervezem.

- Néz-e más színházi előadást?

- Őszintén szólva más színházakban
unatkozom. Koncertekre szeretek járni, a
zene mindig élményt nyújt.

- Mit tart leg fontosabb feladatának ?

- A színész feladata, hogy odanyújtsa
szívét az embereknek az ujjhegyein
keresztül.

Lindsay Kemp a Virágok című produkcióban


