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Az NTS lét re jötte a skót kul tu rá lis újjá szü le tés több
év ti ze des fo lya ma tá nak egyik csúcs pontja. Meg va ló su -
lása az elsô Blair-kor mány alatt gyor sult fel, vagy is
Nagy-Bri tan nia köz igaz ga tá sá nak áta la kí tá sá val és a
skót ön kor mány zat is ág erôsö dé sé vel. A brit Mun kás -
párt ha ta lomra ju tá sa kor, 1997-ben meg ígérte, hogy
amennyi ben az érin tet tek úgy kí ván ják, az Egye sült
Ki rály sá got al kotó or szág ré szek kö zül Skó cia és Wa les,
il letve Észak-Ír or szág fo ko zott po li ti kai ön ál ló sá got
kap. Az 1997. szep tem ber 11-i nép sza va zá son a skót

több ség az au to nó mia mel lett vok solt. A west mins teri
par la ment ra ti fi kálta a de vo lú ciót (így ne vezi az an gol
szak nyelv a köz ponti ha ta lom ef féle de cent ra li zá lá sát),
és rög zí tette, mely jog kö rök ma rad nak a brit, és me -
lyek ke rül nek át a skót par la ment ha tás kö rébe. Így ke -
rült Skó cia he lyi jog kö rébe az a te rü let is, amely ben -
nün ket elsôsor ban ér de kel: a kul túra. A po li ti kai füg -
get le ne dés fo lya ma tát per sze jó té kony gazda sági
vál to zás ösz tö kélte. Az 1977-ben fel fe de zett északi-
ten geri olaj mezô ki ak ná zása je lentôs be vé tel hez jut -
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Skót vál to zat Nem ze tire
Skót Nem zeti Szín ház (NTS – Na ti o nal The atre of Scot land) 2006 feb ru ár já ban in dult út jára. 
A költ ség ve tés sel ren del kezô kul tu rá lis tes tü let nek nincs sa ját szín ház épü lete, de egész 

Skó ci á ban szín ház mû vé szeti pro jek te ket bo nyo lít le. A fu kar skó tok, le hetne mon dani egy részrôl, saj nál ták
a pénzt egy pom pás, új épü letre és ál landó tár su latra: nem zeti szín há zuk ban nem zeti kar ak te rük ölt tes tet. 
Más részrôl vi szont vi lá gos a gon do lat, hogy a „nem zeti” el ne ve zés ne (csak) ön tet szel gés le gyen, ha nem
misszió. Ne a né pek nek kell jen el za rán do kolni a nem zeti kegy helyre, ha nem a nem zeti kul túra ke resse fel
ôket la kó he lyü kön, bár mi lyen ap rócska te le pü lés le gyen is az. Az el ne ve zés örve alatt szín ház szü les sen,
mi nél több he lyen. A ren del ke zésre álló anyagi erôfor rá sok pe dig a mû vé szeti al ko tást tá mo gas sák, 
ne egy im po záns épü let fenn tar tá sára pa za rol ják el az éves ke ret jó ré szét, hi szen az esti dísz ki vi lá gí tás
iga zán ke ve set ad hozzá a szín ház csi ná lás hoz. 
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tatta a ré giót, s egy ben meg te rem tette a to vább fejlôdés
anyagi hát te rét. A vál to zá sok hoz csat la ko zott a kul tu -
rá lis ele mek át ren dezôdése. Az 1970-es évek óta éli
re ne szán szát a skót kul túra, az óta di vat a mû vé sze tek -
ben spe ci fi ku san skót té mák kal fog lal kozni, s a fo lya -
mat a mai na pig tart. Az öt mil lió la kosú Skó cia kor  -
mány zata éssze rûen át szer vezte lo ká lis in téz mé nyeit,
és kom pe ten sen dön tött kul tú rá já ról. Meg szü le tett a
skót kor mány Nem zeti Kul tu rá lis Stra té gi ája, s en nek
ré sze ként 2003 szep tem be ré ben a skót par la ment el -
fo gadta a már meg lévôk (pél dául Skót Nem zeti Opera,
Skót Nem zeti Ba lett) mellé egy új nem zeti kul tu rá lis
in téz mény, az NTS fel ál lí tá sát.

Nem ze ti jük struk tú rá ját egy füg get len szak mai cso -
port dol gozta ki, ame lyet a Scot tish Arts Co un cil (Skót
Mû vé szeti Ta nács) és a Fe de ra tion of Scot tish The atre
(Skót Szín házi Szö vet ség) kö zö sen ál lí tott fel. 2004-re
el ké szül tek a ter vek. A szín ház ko or di ná ciós köz pont -
ja Glas gow-ban, az Eas ter ho use nevû kul tu rá lis cent -
rum ban ka pott he lyet. Itt dol go zik ma az a mi ni má lis
számú stáb, amely a mû vé szeti és egyéb ügye ket in -
tézi. A vir tu á lis in téz mény való sá gos mû vé szeti ve -
zetôje Vicky Fe at hers tone1 lett, aki nek ki ne ve zése az
új irá nyok iránti el kö te le zett sé get jelzi. In du lás ként a

szín ház 7,5 mil lió font (hoz zá vetôleg há rom mil li árd
fo rint) költ ség ve tésbôl gaz dál kod ha tott. (A skót, il letve
brit mû vé szet fi nan szí ro zási rend szer sze rint az
összeg a kor mány zati tá mo ga tás ból és a he lyi sze ren -
cse já ték, a Na ti o nal Lot tery pro fit já nak egy ré szébôl
tevôdik össze.) Lás suk, mire ment el min dez 2006-
ban, az elsô tény le ges mû kö dési év ben.

A nyitó prog ram a Home ne vet vi selte. En nek ke re -
té ben tíz ren dezô tíz hely szí nen ké szí tett elôadá so kat
az „ott hon” tá gan ér tel me zett téma kö ré ben. A pro duk  -
ci ó kat úgy idôzí tet ték, hogy feb ruár 25-én, az NTS
nyitó nap ján, „Skó cia és a szín ház ün ne pén” min den -
hol le gyen elôadás, s eze ket bárki in gyen lá to gat hassa.
Bár e cikk nek nem célja, hogy mû vé szeti ér té kekrôl
szá mol jon be, a ki vá lasz tott hely szí nek iz gal mas nak
tûn tek. Tar tot tak elôadást egy kom pon, a Shet land-szi -
ge tek egyik ki kötôjé ben, egy ki ra kat mi ni a tûr dísz le té -
ben, de Glas gow egyik to rony há zá ban, egy öreg, fa lusi
pa raszt ház ban vagy egy haj dani üveg fúvó mû hely ben
is. Eh hez il lesz kedve a mû faji skála szin tén szé les
spekt ru mot fo gott át: gye re kelôadás tól a moz gásszín -
há zon és a hap pe nin gen át a mul ti mé dia leg mo der -
nebb esz kö zeit fel vo nul tató mun ká kig ter jedt. 

A to vábbi prog ra mo kon vé gig te kintve azt le het
mon dani, hogy a pro duk ciók el ké szí tése mel lett hang -
sú lyos sze re pet ka pott a szín házi és a szín házra ne ve -
lés. Az NTS Le arn prog ramja min den kor osz tály szá -
mára el ér hetô works ho po kat szer ve zett, hogy fel tárja
a szín ház le hetôsé geit. Ezek nem csak ok ta tási hely -
szín ként, de kö zös ség for máló fó rum ként is mû köd -
tek, ahol a he lyi al ko tók és mû ked velôk, di á kok és ta-
n á  rok, ér deklôdôk meg is mer ked het tek a szín ház al ko -
tó ré sze i nek mû kö dé sé vel, új szín házi for má ci ók kal,
és (az NTS Team szer ve zé sé ben) kre a tív fog lal ko zá so -
kon sa já tít hat ták el az ala po kat. Akadt ki fe je zet ten ok -
ta tási prog ra mok kal kö zös kí sér leti pro jekt (NTS
Trans form) is, ame lynek ke re té ben az ok ta tás és ta nu -
lás a ki vá lasz tott ál ta lá nos és kö zép is ko lák ban a szín -
házi al ko tás hoz kö ze lítô fo lya ma to kon ke resz tül tör -
tént. Be a va tást cé loz tak az NTS elôadá sai köré szer ve -
zett is me ret ter jesztô lá to ga tá sok vagy az ún. „ta po gató
tú rák” is, ami kor az ér deklôdôket vé gig ve zet ték egy
adott elôadás elôtt a dísz let ben, meg le he tett fogni a

1 Vicky Fe at hers tone (1967) a Man ches teri Egyetemen dip lomázott drá  -
ma sza kon, majd több he lyen ren de zett. Az 1990-es évek köze pé tôl a
kortárs drámák színre állításában je les kedô Pa i nes Plo ugh mû vé szeti
ve zetôje lett. A társu lat az ô irányítása alatt tett szert nem zetközi
hírnévre pél dául Sa rah Kane da rab ja i nak szín padra ál lí tá sá val, több
dí jat nyert az Edin burgh-i Fringe Fesztiválon. Az NTS élére har minc
pá lyázó kö zül ke rült.

A SKÓT NEM ZETI SZÍN HÁZ KI ÁLT VÁ NYA
(Rész let)

A skót szín ház min dig a né pért volt, lé tét je lentôs elôadá sok, nagy
tör  té ne tek és ne ves szín da rab írók ga ran tál ták. Most le hetôsé günk
nyílt arra, hogy új ge ne rá ci ó kat csá bít sunk szín házba, és to vább erô -
sít  sük a már szín házba já ró kat; hogy lét re hoz zunk egy nem zeti vagy
nem zet közi sú lyú, kor társ, re mé nyek kel teli és elôre tek intô szín há -
zat; hogy ki váló mû vé sze ket, zene szerzôket, ko re og rá fu so kat és szín -
da rab író kat ko vá csol junk egy csa pattá; és hogy túl szár nyal juk a szín -
ház mi ben lé té vel és szü le té sé nek hely szí né vel kap cso la tos re mé nye -
in ket és ki lá tá sa in kat.

A Skót Nem zeti Szín ház nak nincs épü lete: nem ke rült sor ka pi tá -
lis be ru há zásra épí té szek és vál lal ko zók be vo ná sá val. He lyette a szín -
há zat visszük el Skó cia min den ré szébe, ki hasz nál juk a már meg lévô
hely szí ne ket, uta zunk, és együtt dol go zunk a szín házi kö zös ség gel.
Nem ren del ke zünk sem biz ton sá gos in téz mé nyi há tér rel, sem az ál -
landó ott hon vé del mé vel, ahol nyu godt kö rül mé nyek közt dol goz hat -
nánk. Min den pén zün ket és ener gi án kat az al ko tás nak szen tel het jük. 

Elôadá sa ink lét re ho zá sa kor együtt kí vá nunk mû ködni a leg jobb
tár su la tok kal és egyéni al ko tók kal, akik már dol goz tak az adott hely -
szí nen. Sze rep le hetôsé ge ket fog nak te rem teni a vi lág ban szét szó ró -
dott és az itt hon dol gozó ki váló skót szí né szek nek. Nem zet közi tur -
nékra fo gunk in dulni, és nem zet közi mun ká kat ho zunk Skó ci ába.
Fi a tal tár su la tot hoz tunk létre fris sen vég zett szí né szekbôl, ren -
dezôkbôl, pro du ce rekbôl és tech ni kai szak em be rekbôl, akik sa ját
mû ve ik kel fog nak tur nézni, ek ként hozzá jutva ah hoz a le hetôség hez,
hogy pro fesszi o ná lis mó don ki dol goz zák azo kat.

Te mér dek órát töl töt tünk a „nem zeti szín ház” fo gal má nak és  a vele
járó fe lelôsség nek a meg vi ta tá sá val. A nem zeti iden ti tás szín há zon
ke resz tül tör ténô de fi ni á lása nem minôsül – és nem is minôsül het –
so vi niszta és haza fi as kodó cél ki tû zés nek. Va ló já ban nem is kell, hogy
ren del ke zésre áll jon bár mi féle de fi ni á lási le hetôség. He lyette itt az al -
ka lom a le hetôség ka pu i nak szé lesre tá rá sára, a bá tor ság ösz tön zé -
sére. Re mé lem, prog ra munk va la ho gyan hozzá já rul ezen am bí ciók
meg va ló su lá sá hoz. Re mé lem, ki vív juk Skó cia büszke sé gét.

Vicky Fe at hers tone (For dí totta: Sz. Deme László)
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jel me ze ket, akár egy in te rak tív mú ze um ban. Az anya -
go kat le hetôség sze rint a fo gya ték kal élôk szá mára is
hoz zá fér hetôvé tet ték. 

A prog ra mok több sége szín házi pro duk ciók lét re ho -
zá sát szol gálta. A ge ne rá ci ó vál tásra fo ku száló pro jekt
(NTS Ex change) az if jú sági szín há zak kal és a fi a tal drá -
ma í rók kal (Playw rights’ Stu dio Scot land) való együtt -
mû kö dést se gí tette elô. A több vá ros ban is ké szült pro -
duk ciók má jus ele jétôl be jár ták Skó ciát, s a leg job ba kat
sa ját fesz ti vá lon (NTS Ex change Fes ti val) mu tat ták be.
Az NTS Works hop me rész kí sér le tezô mû vé sze ket,
pro duk ci ó kat tá mo ga tott, és elônyben ré sze sí tette a kü -
lön le ges for má val pró bál kozó és az egyéb mû vé szeti
ága kat is in teg ráló elôadá so kat. Az NTS Con nec ting
Com mu ni ties (Kö zös sé gek Össze kap cso lása) nevû
prog ram já ban skót és kül földi al ko tó kö zös sé gek hoz -
tak létre a szín ház ke re teit fe sze getô pro duk ci ó kat.

A Di as pora so ro zat glo bá lis té má kat tû zött zász la -
jára. A vá ro si a so dás, túl né pe se dés, kul tú rák közti pár -
be szé dek és konf lik tu sok stb. kér dés kö ré nek meg vi ta -
tá sára nyolc skót ren dezô mellé fel kér tek nyolc kül -
földi mû vészt, csak nem va la mennyi kon ti nensrôl,
hogy osszák meg egy más sal a té mába vágó tör té ne tü -
ket és al ko tói mód sze rü ket. A kö zös mun ká ból négy
nagy szín házi és négy stú di ó szín padi pro duk ció szü le -
tett az erre lé te sí tett glas gow-i nem zet közi fesz ti válra
(Di as pora In ter na ti o nal Fes ti val). Kí sérôren dez vé -
nyek kel kap cso ló dott min deh hez Glas gow-i Egye tem
Szín házi Tan széke, és a pro jektbe be von ták a Ro yal
Scot tish Aca demy of Mu sic and Drama  (Skót Ki rá lyi
Zene- és Drá ma a ka dé mia) végzôseit is. 

A friss szín házi dip lo más fi a ta lok nak egyéb le -
hetôsé ge ket is kí nál tak a Yo ung Com pany (Fi a tal Tár -
su lat) prog ram ke re té ben. Lét re jött egy ván dor tár su lat -
hoz ha son la tos for má ció is, az NTS En semble, amely
hat szí nészbôl áll, és ki sebb te le pü lé se ken ját szik el
há rom elôadást (ez 2006-ban a Ju lie kis asszony, egy
gye rek da rab és egy kor társ for mára épülô pro duk ció
volt), va la mint works ho po kat kí nál a hely be li ek nek. 

Mi vel az NTS el kö te le zett azi ránt, hogy iz gal mas
szín ház zal lás son el min den kor osz tályt, és sok féle
igényt elé gít sen ki, ezért szí nes re per to árt ala kí tott ki.
Az elôadá sok kop ro duk ci ó ban ké szül tek Skó cia kü -

lön bözô vá ro sa i nak szín há za i val vagy fesz ti vál ja i val,
több nyire a part ner épü le té ben. Színre ke rült ze nés,
szó ra koz tató gye rek- és felnôtt elôadás, fe le désbe me -
rült skót dráma, két klasszi kus (Mil lertôl A sa lemi bo -
szor ká nyok és Schil ler Stu art Má ri ája) és több, a skót
kul túr kör höz la zán kap cso lódó kor társ da rab. Az eu -
ró pai szín ház tér szín házi trend jébe il lesz ke dett egy
sé tá lós elôadás Glas gow egyik metró ál lo má sá nak kör -
nyé kén, va la mint az Edin burgh-i Nem zet közi Re pü -
lôtér egyik ter mi nál já ban elôadott pro duk ció. Vé gül
el in dult még egy kez de mé nye zés, az NTS Un mis s -
able (Ki hagy ha tat lan) nevû prog ramja, amely tur né le -
hetôsé get biz to sí tott két, szü le té sük he lyén már ki fu -
tott si ke res elôadás nak, amely más vá ro sok ban és kül -
föl dön még si kerre szá mít ha tott.

Az elsô év sta tisz ti kái sze rint az NTS negy ven négy
vá ros ban ho zott létre szín ház zal kap cso la tos ese -
ményt, kö zel szá ze zer nézôje volt, ta nu lási prog ram já -
ban har min ce zen vet tek részt, elôadá sai pe dig ti zen -
egy dí jat zse bel tek be. Kö zön ség si kert ara tott a gye rek -
re génybôl ad ap tált The Wol ves in the Walls (Far ka sok a
fa lak ban) címû ze nés da rab; az Irak ban szol gáló ez -
redrôl szóló, Ge orge Burke ver ba tim tech ni ká val (in -
ter júk alap ján) írt drá má já ból ké szült Black Watch
(Fe kete ôrjá rat); va la mint a re pülôté ren ját szódó
Roam (Kó bor lás), amely szin tén do ku men tu mok ból,
al kal ma zot tak és me ne kül tek el be szé lé sei nyo mán állt
össze, s a lé gi ki kötô at mosz fé rá ját a mai vi lág szim bó -
lu ma ként hasz nálta fel. 

Bár nem hi á nyoz nak a kri ti kus han gok sem, az NTS
jövôjét bi za ko dás lengi kö rül. Nyil ván való íté le tet
majd évek múlva le het mon dani a mû kö dési mo dell
ter mé keny sé gérôl. Min den esetre a struk túra ér de kes -
nek tûn het, ha nem is szi go rúan vett ha zai hasz ná -
latra (hi szen van fe lé pí tett Nem zeti Szín há zunk, bár a
prog ra mok te kin te té ben van mit fejlôdnie), de el kép -
zel hetô mint ki in du ló pont a ha tá ron túli ma gyar ki -
sebb sé gek re mél hetôleg nem túl tá voli po li ti kai au to -
nó mi ája ese té ben egy Er dély-köz pontú, ha tá ron túli
ma gyar nem zeti szín ház szá mára. Eset leg. Ha lenne
rá kul tu rá lis igény, po li ti kai aka rat és anyagi hát tér.
Ne fe led jük, a skót szín házi élet csak nem száz évet
várt a maga Nem zeti Szín há zára.


