
Kísérleti színpad Skóciában

Látogatás a Traverse Színház Klubban

Ha valaki Skóciába látogat, készüljön fel rá,
hogy váratlan szellemi meglepetések érik. Így
jártam én is Edinburgh városában, amikor skót
barátaim elvittek egyik este a középkori váme-
gyedbe, és betértünk egy kapu alá, mely fölött
szerény tábla hirdette: itt van a Traverse Szín-ház
Klub. Kopott világítóudvarokon, nyaktörő
csigalépcsőkön át végül is bejutottunk a szín-
házterembe, amelyet inkább szobának lehetne
nevezni. Mindössze negyven férőhelye van, a já-
téktér a középen helyezkedik el, oldalfalán dísz-
letjelzésként néhány szimbolista rajz, színes
krétával. A díszletbútorokat maguk a színészek
variálják két-három kockatestből. Tipikus pince-
színház ez a Traverse - csak éppen az emeleten.
Fény- és hangapparátusa egészen modern, és
bizonyos mértékig feledteti a szűk teret.

Azon az estén háromfelvonásos drámát adtak
elő. Címe: Egy évszak a pokolban, szerzője pedig
Pat Hooker, fiatal ausztráliai írónő, aki - mint
kiderült - ezen az angliai ősbemutatón nézőtéri
szomszédom volt. A kétszereplős dráma a két
nagy francia költő, Verlaine és Rimbaud rend-
kívüli és rendhagyó barátságát dolgozza fel. A
konfliktus nemcsak a két egyéniség összeütkö-
zéséből adódik, hanem két szemléletmódból és
magatartásból. Verlaine már-már hajlandó lenne
elfogadni a polgári élet törvényeit, megkísérli,
hogy a maga családi és egyéni harmóniáját a szo-
kott keretek között találja meg. Ekkor robban be
az életébe a 16 éves lángoló kamasz, Rimbaud,
aki vidékről caplatott fel Párizsba ócska bakan-
csában, koldusszegényen, de a próféták világ-
megváltó szándékával és erejével. Szét akarja
rombolni a hagyományok, konvenciók, törvények
erődrendszerét, mert meggyőződése, hogy ettől a
világ mindenképpen csak jobb lehet, mint azelőtt.
Magával sodorja a másik költőt, kiszakítja
környezetéből, és új élmények, új problémák
gyötrő poklába vezeti. Barátság és szeretet,
önfeláldozás és önzés egyaránt „megméretik"
vitáikban és tetteikben. Kínozzák, megsebesítik
egymást, de szükségük van egymásra.

Az írónő elmondta, hogy darabját eredetileg az
ausztrál televízió számára írta, és 1964-ben
megkapta rá az ausztráliai Italia-díjat. A most
bemutatott változat már európai kutatásainak
eredménye, és alig hasonlít az elsőre. Jelenleg
szatírát ír az ausztráliai ipari viszonyokról.

A színház előcsarnokában időszakos kiállítá-
sokat rendeznek skót képzőművészek műveiből.
Ott, a képek között beszélgettem a dráma rende-
zőjével, az ugyancsak fiatal Gordon McDougallal.
Elmondta, hogy a parányi Traverse a világ egyik
legnevesebb kísérleti színpada. Edinburgh
egyetemi értelmisége láthatja itt azokat a modern
drámákat, melyek nemrég indultak el, vagy csak
ezután indulnak el, hogy Európa és Amerika nagy
színházaiban sikert arassanak.

A Traverse 1963 januárjában nyílt meg, és az
elsők között mutatta be például Faulkner R e k -

v i e m e g y apácáért c. művét, Pinter Gondnokát,

Albee Állatkerti történetét, Schisgal A gépírók és
Günther Grass Onkel, Onkel című darabját. De
említhetnénk még a régebbiek közül O'Neill, D.
H. Lawrence, Pirandello, Brecht, Noel Coward,
Ionesco műveit és olyan csemegéket, mint Alfred
Jarry Übü királya, Mrožek Károlya, Yukio
Mishima japán író három modern No-játéka vagy
Dylan Thomas költői ábrándja, a Gyermek
karácsonya Walesben.

A Traverse évente körülbelül tizenöt drámát
mutat be, és mivel kísérleti színház, egyiket sem
adja elő sorozatban. Nincs állandó társulata, a
rendezők a szerepre legalkalmasabb színészeket
kérik fel Nagy-Britannia különböző szín-házaiból.

A Traverse Színház baráti körének számos tagja
van az egyetemisták között is. Szeretik, mert nem
„skót" - pazarlóan ontja a meglepetéseket, a
műsorválasztás és a megvalósítás szempontjából
egyaránt.
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