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Népművelés, profil,
.színházvezetés

A négyszemközti beszélgetések és a profil
'körül folyó viták újra felvetették azokat a problé-
mákat, amelyekről így vagy úgy már eddig is
sokat vitatkoztunk, de most új köntösben jelen-
nek meg.

Ennek az az oka, hogy az új környezet, amely-
ben élünk - a reform környezete - rendkívül sok
új lehetőséget vet fel. A reform mint új környezet
a színház számára is adott, és ha nem is
meghatározója a színházi működésnek, de té-
nyezője.

Sokszor azt hisszük, hogy gondjaink, problé-
máink újak, vagy a reform szülöttei, pedig csak a
fejlődés természetes velejárói. Ha végigtekintjük
a profil-vitát, a négyszemközti beszélgetések
,témasorát, erre a felismerésre jutunk: problémá-
ink lényegében változatlanok, és csak a változó
körülmények tartják ezeket új formában napi-
renden. A megoldások természetesen majd újabb
feladatokat támasztanak. Ez a fejlődés rendje.

Az eddig olvasottak után - amelyek sok jó im-
pulzust adtak - egy-két olyan csomópontja alakult
ki a tennivalóinknak, amelyeket, ha elsietett-nek
látszik is összegezni, mégis már most legalább
rendezni szükséges. Így tehát nem a részietekről
lenne szó, hanem arról, hogy milyen új
gondolatokat ébresztettek és milyen régieket
kértek számon az eddigi vélemények.

A színház helye kora társadalmában, a színház
és közönsége, műsora, mondanivalója, profilja.
Arra késztet ez a gondolatsor, hogy alaposabban
vizsgáljuk meg azt, hogy az a szűkebb vagy tá-
gabb környezet, amelyben a színház él, milyen új
igényt támaszt vele szemben? Változott-e a
színház társadalmi és művészi funkciója? A fe-
leslegesnek látszó kérdésre mindenki egyértelmű
nemmel válaszolna ugyan, de más-más nézőpont-
ból.

Az új igény és az új feladat: a színház nép-
művelő funkciója. A színház helye, kapcsolata
kora társadalmával, közönségével e körül a felada-
ta körül új megvilágításba kerül. Nem a hagyo-
mányos népművelő hatásokra gondolunk. Arra,
hogy hogyan vegyen részt a színház tevőlegesen

és szervesen ebben a feladatban. A sokat vitatott
színház-közönség problémában a vita szintjéről el
kellene jutni a beavatkozásig.

A színház a közönségét készen kapja. A kö-
zönségnek - mint színházi nézőnek - adott tudata,
ízlése van. A közönség ízlésvilágát alap-vetően
nem a színház adja meg, hanem az iskola és a
szűkebb és tágabb környezete. A színháznak a
már bonyolultabb jelrendszeréhez olyan elő-
készített és értő közönséget kellene kapnia, amely
túl azon, hogy ért, vitatkozni is tud vele.

Ki készítsen fel a színházra? Az iskolai alapok
és az esztétikai előkészítés egy tantárgyon belül ?
(Kétlem, hogy az iskolai filmesztétikai oktatás
megtanít filmet nézni.) A színházra a színház
készítsen fel, iskolán belül is, iskolán kívül is. Ha
a színház maga készíti elő közönségét, nem-csak
értő és vitaképes nézőt kap, hanem kapcsolatai is
szélesednek, és sok eleven és állandó új
benyomással gazdagodik.

A vidéki színház, mint egy-egy tájegység kul-
turális középpontja, mind kevésbé vonhatja ki
magát a népművelő feladatokból.

A színházművészet mind jobban városi mű-
vészetté válik. Ez világjelenség. Nem az urba-
nizációs folyamat és a demográfiai robbanás az
oka ennek egyedül. Főleg a tömegkommunikációs
eszközök differenciáltságának növekedése.

A városiasodó színházművészet mind szín-
házszerűbb: megfelelően kialakított, vonzó kör-
nyezetben maradandó hatást, szubjektív élményt
ad. Az élményhatás újabb vonzást teremt a né-
zőben, ha az együttes élmény intenzitását nem
szürkítik el bosszantó körülmények. Ez egyben a
színvonalasabb és értékesebb művészi munka
feltétele is.

Az urbanizáció egyéb konzekvenciái miatt is -
amiről itt nincs hely szólni - mind jobban az a
szükség alakul ki, hogy a színház egy-egy megye
vagy régió kulturális középpontjává válhasson,
mint valamennyi társművészet művelője (zene,
képzőművészet stb.). Az igen kiterjedt
művelődési ház hálózatot a már eddigi működési
formáinak meghagyásával - vagy szükség esetén
megváltoztatásával - ehhez képest kellene alakí-
tani.

Így jutnánk el a - színház középpontú - re-
gionális hálózati rendszerhez. Ehhez mind jobban
az szükséges, hogy a már meglevő színházaink
köré alakítsuk ki ezt a középpontot, természetesen
a megfelelő feltételek biztosításával.

A jól felkészített színház mint a népműveléssel
együtt működő kulturális központ, a közön-
ségízlés nevelésében és orientálásában nem al-
kalmi munkás lesz, hanem állandó társ. Ugyan-



így - mint már van rá példa - állandó társ lehet az
iskolai irodalmi oktatásban is, és nem kis
eredménnyel.

Ha nagyon röviden is és csak a vázlat igényé-
vel, de valahogy ez is a profilhoz tartozik: a
népművelő színház. A sokat idézett Romain
Rolland-i népszínháznak ez is dolga ma már.

Egy másik régi gondunk új formában a szín-
házi vezetés és a színházvezető új típusa körül
bonyolódik. Milyen legyen hát a színházi vezető?
S ki legyen, ha már sikerült a mintát ki-alakítani?
Az eddig olvasottak mélyebbre kényszerítenek.
Lehet-e szakember (színházi szak-ember) a
vezető, vagy vezetővé válhat-e a szakember?
Szakember vagy vezető?

Korunkban minden területen - a színházban is
- mind jobban specializálódnak a feladatok. A
művészi és műszaki munkaterületeken is erő-
teljesen kezd kialakulni az egymástól ugyan nem
független, de mégis elkülönülő ' rész-szakmai
területek specialistáinak a köre.

Szívesen kérik számon a színházi vezetőtől,
hogy értse a színházat és ne csak a vezetést. A
szakember számára nem kis áldozat - ha a színház
bármilyen munkása is -, hogy lemondjon
szakemberi (művészi) ambícióiról a vezetés
kedvéért.

A szakember, a művész munkájában a napi
eredmények beteljesülésének személyes sikeré-
ben él, konkrét, tapintható, mérhető módon. A
vezető, aki tevékenységének legfőbb feladatát az
egyes szakterületek munkájának koordinálásában
kell keresse, elszemélytelenedik, és nem mérheti
meg munkájának személyes, közvetlen
eredményét. Az eredmény mindig a közösség
eredménye. Ha igaz is az, hogy a közösen elért jó
eredmény vagy siker a vezető érdeme is, mégsem
ugyanaz a sikerélménye a szakemberből lett
vezetőnek. Törés nélkül le tud-e mondani a
szakember szakemberi tevékenységéről,
áldozatosan félre tudja-e tenni ambícióit? Ha
művész, képes-e feláldozni a követlen siker-
élményen túl a karriert, egy művészi pálya be-
teljesülését? Lehetséges-e a szakemberi ambíciók
megőrzése mellett jó vezetőnek lenni?

A vezető és szakember jól ismert és állandó
ellentmondásából fakadó eddigi viták során az a
konklúzió alakult ki, hogy a vezetés külön
szakma. Jó vezetőnek lenni a szakemberi ambí-
ciók változatlanul hagyásával alig-alig, vagy
egyáltalán nem lehet. Vagy vezető vagy szak-
ember.

Ha a szakember bármilyen felismerés után arra
az elhatározásra jut, hogy vezetővé váljon, ez az
ideális megoldás. Természetesen a színház

vezetőjének a színházi szakemberek közül kell
kikerülnie. Azt mérlegelni, hogy melyik szakmai
körből kell választani, felesleges. Felesleges
azért, mert ezt a konkrét vizsgálódás számtalan
tényezője határozza meg: a színházi vezető-
testület adott összetétele, a színház feladata stb.

A színház érzékenysége miatt fokozottabban
mérlegeli vezetőjének azt a tulajonságát és ké-
pességét, hogy mindent megtett-e, vagy képes-e
megtenni, hogy a színház művészi munkásaiból
képességeikhez és az adottságokhoz mérten a
maximális művészi eredményt hozza ki.

A vezető általános tulajdonságain túl a szín-

házi vezetőnek egyéniségnek kell lennie. Tulaj-
donképpen minden vezetőnek egyéniségnek kell
lennie, de a színházi vezető egyéniségének meg-
határozó jellegűvé kell válnia. Azt értem ezen,
hogy egy művészeti intézmény, amelynek „alap-
anyaga" maga az ember, „szubjektumukkal"
dolgozik, és érzékenységük tiszteletben tartásával
- egy feladatra sűrítve akaratukat - csak olyan
vezető tudja irányítani őket, akinek szak-mai és
etikai értékei miatt tekintélye van.

A specializálódás a szakembertől napi fel-
készülést kíván, a vezetőtől mind szélesebb hori-
zontális tájékozottságot. Az egyes szakmai testü-
letek problémáinak ismeretében lehetséges csak a
koordinálás. A szakismeretek vertikális irányúak, a
vezetői ismeretek horizontálisan szélesednek. A
manager típusú vezető ismert tulajdonságait a
vezetettek mind jobban számon kérik, és a vezető
felkészültségében feltételezik azokat az
ismereteket, amelyek folytán minden kérdésükre
választ kaphatnak.

A vezetőtestületek irányításához különleges
tulajdonságok és felkészültség szükséges.

A szakmai ismereteket, a vezetési gyakorlatot
idővel meg lehet szerezni, de jó vezetőnek lenni
alkati kérdés. Az alkati tulajdonságok is fejleszt-
hetők ugyan, de csak bizonyos színvonalig, és ez
bizony nem mindig éri el a vezetéshez szükséges
átlagot sem.

A vezetés stílusa, a vezetettek és a vezető
kapcsolatában közvetlenül hat és ez nemcsak
egyszerű belső ügye a színháznak, ez kifelé is
tükröződik. Ez is a profil egyik tényezője.

A profil nemcsak a művészi arculat egyes
vonásainak összessége, hanem az egy-két itt ki-
emelt tényezőn túl valamennyi objektív és szub-
jektív feltétel összessége is.


