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Az ügyvezető igazgatónak komoly 
tapasztalata van a téren, hogyan le-
het a művészi munkát támogatni, 
hiszen hét esztendőn keresztül irá-
nyította a Matáv Szimfonikus Zene-
kart, két évig volt a Táncművészeti 
Főiskola megbízott rektora és már 
négy esztendeje igazgató a Honvéd-
nál. „Ahhoz, hogy az adminisztrá-
ció és a művészek között jó legyen a 
viszony, fontosnak tartom, hogy 
dolgozóink megismerjék a színpa-
don folyó munkát. Ezért ha új kol-
léga lép be, megkérem, az együttes 
repertoárján szereplő összes dara-
bot nézze meg, legalább egyszer. Így 
ugyanis megismeri a művészeket, s 
az is tudatosodik benne, hogy ne-
künk azért van munkánk, mert van 
mit a színpadra állítani. Legutóbb, 
egy japán vendégszereplést köve-
tően, minden táncosunk jelképes ajándékot kapott. A bort 
és a virágot kinek-kinek az adminisztráció egy-egy dolgozója 
adta át, ezzel is erősítve a személyes kapcsolatot. S nálunk a 
premier után sem csak a táncosok, énekesek koccintanak. 
A háttérszemélyzet is részt vesz az ünneplésben, hiszen a si-
kerből ők is kivették a részüket, még akkor is, ha csak az 
irodában tevékenykedtek.”
A visszajelzések igazolták is: bevált a terve, hiszen már első 
évada végén a munkatársak úgy vélekedtek, jobb lett a két 
terület kapcsolata. Bolvári-Takács Gábor a társulat összeko-
vácsolása mellett azt is lényeges feladatának tartja, hogy a 
művészek érezzék, mindenben segítik őket. Éppen ezért 
mindig nyitva áll az ajtaja, bármikor szót válthat vele az 
együttes bármely tagja. Ha valaki szeretne továbbtanulni, 
teremt rá forrást, s több mint tizenöten szereztek már az 
intézmény segítségével diplomát. S ha kéréssel érkeznek, s 
lehetséges – szeretnének például a táncosok edzőtermet be-
rendezni, üzemeltetni az épületben – szívesen ad erre enge-
délyt. Ha ugyanis bármit tehet azért, hogy javítsa a munka-
társak közérzetét, arra örömmel vállalkozik. Hogy érezzék: 

ez valódi társulat, amelyhez fontos 
és érdemes is tartozni. 
„A Matáv Zenekarnál, s most a 
Honvédnál is én helyeztettem ki a 
falra a társulati tagok fényképét. 
Fontos, hogy találkozzanak a ne-
vükkel, az arcukkal, érezzék, idetar-
toznak. A Férfikarnál például 
hangképző tanárt szerződtettünk, a 
táncosokra balesetbiztosítást kötöt-
tünk. Igyekszem megtenni mindezt 
azért, hogy a művészeinknek megle-
gyen a nyugalma minden téren, s 
tényleg csak a hivatásukra kelljen 
koncentrálniuk.” Az évek során ki-
dolgozott magának egy igazgatói 
„szabályrendszert” is, amely arról 
szól, hogyan tudja a vezető igazán 
segíteni az alkotómunkát. 
„Maga a funkció sosem cél, csak 
eszköz. Aki nem így gondolkodik, 

az már az elején elbukott. S bizony, ebben a pozícióban el 
kell fogadni, hogy az intézmény nem róluk szól, hanem 
azokról, akik nap mint nap pódiumra lépnek. Lényeges, 
hogy az igazgató és a művészeti vezető között személyes meg-
becsülés legyen. Hinni kell abban, hogy a művészeti vezető 
a saját műfajában a legjobb. S ugyanilyen fontos az is, hogy 
az igazgató a munkáltatói jogkörét önkorlátozással gya-
korolja. Ne akarjon művészi teljesítményről dönteni, ne 
akarjon felvételnél embereket a társulatra erőltetni. Ha 
kell, simítsa el, tompítsa az alkotómunka közben kialakult 
krízishelyzeteket. Segíteni kell abban is, hogy a művészeti 
vezető megtalálja azokat, akikkel igazán együtt tud dolgoz-
ni. S természetes mindig vele kell egyetérteni. Ha elfoga-
dom az elképzeléseit, meg kell teremtenem mindent, amire 
szüksége van. Ezt az ügyet szolgálni kell, és tudomásul ven-
ni, hogy a premiereken mindig másoknak tapsolnak. A si-
kerért viszont a háttérből is rengeteget tehetünk.”

Társulatépítés – szívvel és lélekkel 
A Honvéd Együttesnél mindenki kiveszi a részét a sikerből

Bár sosem ők hajolnak meg a színpadon, mégis nagyon lényeges, hogyan támogatja az ügy-
vezetés, az adminisztráció a művészeti együttest, mi mindent tesz meg azért, hogy a társu-
lat még sikeresebbé váljon. Bolvári-Takács Gábor, a Honvéd Együttes Művészeti Nonprofit 
Kft. ügyvezető igazgatója arról beszélt, hogyan lehet a művészekből és az adminisztrá-
cióból egymást értékelő, valódi társulatot faragni, hogyan segíthetik az alkotómunkát, és 
miért fontos a személyes megbecsülés, az egymásba vetett hit. 

A Honvéd Együttes honlapja: www.honvedart.hu

Bolvári-Takács Gábor ügyvezető igazgató
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