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BÉKÉTLENSÉG BÉKÉSCSABÁN
„Azt szeretném tudni, mi a probléma ve-
lem. A végeredményt ismerem, az előz-
ményeket nem. Nagyon sajnálom." (Ke-
czer András)

„Nem akarunk tovább hallgatni. Évek
óta nem lehet veled beszélni. Nagyon
komoly problémák vannak veled.. Minden
társulati ülésen mellébeszéltél. Elég volt."
(Harkányi János)

A fenti mondatok a békéscsabai Jókai
Színház február 23-án tartott társulati ülé-
sének jegyzőkönyvéből valók. A gyűlés
első percében a társulat viharos gyorsa-
sággal és elsöprő többséggel megvonta a
bizalmat dr. Keczer András igazgatótól.

Öt nappal később a társulat
igazgatóválasztásra gyűlt össze. Két
javaslat volt: vagy Tasnádi Mártont
választják meg igazgató-főrendezőnek
vagy Gálffy Lászlót igazgatónak. A
kortesbeszédek és hűségnyilatkozatok
után Tasnádi Márton huszonegy, Gálffy
László harminckét szavazatot kapott.

A megyei tanács - a színház fenntartó
intézménye - elfogadna a társulat dönté-
sét. Gálffy Lászlót egy évre kinevezte igaz-
gatónak, Tasnádi Márton főrendezői
megbízatását meghosszabbította.

Bár a döntés a társulat akaratait szente-
sítette, az érintettek többsége mégsem
elégedett.

Klampeczki Béla, volt és jelenlegi tanácsi
tisztviselő, a megyei tanács végrehajtó
bizottsága Művelődési, Ifj iásági és Sport-
osztályának helyettes vezetője:

„Azt hiszem, én vagyok a legjobban
meglepve, és nekem a legnehezebb. Na-
gyon meglepett mai együttlétünk indítása.
Természetesen joga van minden kö-
zösségnek megszervezni a... vélemény-
nyilvánítását, így csak azt tudom mondani
a fenntartó tanács nevében, hogy legitim
az együttlét..."

„Célszerűnek láttam volna, ha a szava-
zást megelőzte volna a színház
igazgatójával való beszélgetés." (Részletelt
a február 23-i társulati ülés
jegyzőkönyvéből.)

„Köszönöm a társulatnak, hogy unal-
masan csörgedező életünkbe változást
hozott." (A február 28-i ülés jegyzőköny-
véből.)

- Mivel indokolták dr. Keczer Andrásnak
a megyei tanács döntését?

- Bandival már a társulati ülés előtt és
azt követően is sokat beszélgettünk. Tud-
tunk a színházat feszítő gondokról, a veze-
tői konfliktusokról. Azt hiszem, Bandi is

megértette,. hogy egyáltalán nem akarjuk
az utcára tenni, de a vezetői feladatokat
többé nem szabad ellátnia. Reméljük,
Gálffyékkal megtaláljuk a megnyugtató
megoldást.
 Miért fogadták el a társulat döntését?
 Nem lett volna célszerű az igazgató

személyét a társulatra erőltetni a jelen
helyzetben. Úgy éreztük, el kell fogadnunk
a társulat ítéletét. Nagyon jó megoldásnak
találtuk, hogy egy köztiszteletben álló
színészt nevezzünk ki egy évre, s így
teremtsük meg a vezetői folytonosságot.
Ha egy év múlva lesz még megyei tanács,
és a színház hozzánk tartozik, pályázatot
írunk ki. Ha azonban egy év alatt szépen
fejlődik a színház, ezzel a vezetéssel mű-
hellyé alakul, s esetleg nem lesz megfe-
lelő pályázó - mert ugye Békéscsabán
vagyunk, és ismerjük a színház országos
megítélését -, akkor persze más lesz a
helyzet.
 Tasnádi Márton is akart igazgató, azaz

igazgató-főrendező lenni?
- Igen, ez egyértelműen kiderült, s ő sem
titkolta. Nem tartottuk volna jónak az ő
kettős megbízatását. Egy ekkora szín-
házban ugyan célszerű lenne az egysze-
mélyi vezetés, de Tasnádi Márton még
nem az a színésznevelő egyéniség és
szakmai „potentát", akire nyugodtan rá
mernénk bízni a színházat.

Gálffy László, volt nyugalmazott színész,
jelenleg a színház igazgatója.

,...A művészet terén is bizonyos fokú
visszalépés fog bekövetkezni az elkövet-
kező időkben. Nem biztos, hogy így lesz,
de erre számítani kell. De visszalépni csak
akkor szabad, ha tudjuk, hogy utána előre
fogunk lépni. Ha ezt meg tudjuk valósítani,
akkor ez a színház lesz az első, amelyik
először lépett ilyen nagyot..." (Részlet
Gálffy László február 28-i beszédéből.)

- Mi történt a színházban az ön kineve-
zése óta?

-Ténykedésem első eredményeként
megalakítottuk a színházi tanácsot. A ta-
nácsnak teljes beleszólási joga van a mű-
sortervbe, érdekvédelmi és fegyelmi kér-
désekbe, és minden kérdésben vétójoggal
rendelkezik.

- Mi történik, ha például a főrendező be
akarja mutatni a Hamletet, és a színházi
tanács megvétózza?

- Akkor nem lehet bemutatni.
- Ezek szerint kollektív vezetést alakított

ki...

- Nem. Az igazgató és a főrendező irá-
nyít, a színházi tanácsnak ellenőrző fel-
adata van, és kellő pillanatban beavat-
kozik, hogy még egyszer ne fajulhasson
leváltásig a helyzet.
 Ön szerint ez nem kollektív vezetés?

 Szerintem nem.
- Mi robbantotta ki a vezetőválságot?

 Szerintem ez nem színházi, hanem
országos probléma. A színészek is fel
akarnak szabadulni a több évtizedes el-
nyomás alól. A konkrétumokat nem isme-
rem, mert akkoriban nem vettem részt
aktívan a színház munkájában; meglepett,
hogy megvonták a bizalmat az igazgatótól,
és arról sem tudtam, hogy engem akarnak
megválasztani. A szavazástól tar-
tózkodtam, mert nem tudtam, miről van
szó. Egyébként ebben a színházban olyan
nagy a szervezetlenség, hogy mindenki
egyfolytában dolgozott reggel kilenctől
este tizenegyig, és már ebből is elege lett
a társulatnak.
 A főrendező ellen miért nem lázadtak

fel a színészek „a több évtizedes elnyo-
más után "? I
- A főrendező munkája sokkal látvá-

nyosabb, az igazgató nálunk elszakadt a
színháztól.
 Miért éppen önre szavazott a társulat?
 Sokat beszélgettünk a színház jövőjé-

ről, mindenki ismerte a véleményemet,
bizalmat éreztek irántam. A békéscsabai
színháznál egyébként sem tartanám jónak
az egyszemélyi vezetést; nagyon kevés
olyan embert ismerek ebben az ország-
ban, aki szakmailag és művészileg is alkal-
mas egy színház egyszemélyi vezetésére.

Tasnádi Márton, volt igazgató-főrendező
jelölt, korábbi s jelenlegi főrendező.

„A volt igazgatójelöltet arról kérdeztük,
akart-e egyáltalán igazgató lenni.
Nem akartam és nem is akarok. Én a

művészi alkotómunkához szeretnék sza-
badkezet magamnak és a kialakult, össze-
kovácsolt társulatnak.
 Volt valami köze a régi igazgató

megbuktatásához?
- Előfordultak köztünk súrlódások. De az

ellene szerveződött szavazástól én fízi-
kailag is távoltartottam magam... érzelmi
okokból. Meg azért is, mert nem pályáz-
tam a helyére,." (Mai Nap, 1990. 111.7.)

- Mitől robbant ki az a válság, amely
végül oda vezetett, hogy a társulat lesza-
vazta az igazgatót?

- Közvetlen kirobbantó okát magam
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Dénes Piroska, Magyar Tivadar és Gálfy László a
Hamletben (llovszky Béla felvétele)

sem ismerem. Keczer András sok hibás
döntést hozott, felesleges értekezleteket
tartott, rossz volt a játékrend, a színészek
nagyon sokat tájoltak... ezért lázadtak fel
az igazgató ellen.
 On miért akart igazgató-főrendező

lenni?
- Egy ilyen kis társulatnál nem tartom

praktikusnak a megosztott vezetést.
Óhatatlan az egymás feje fölötti
átnyúlkálás, az egymás érdekszféráiba
való beavatkozás. Egy színházban minden
művészeti kérdés.
 A demokratikus vezetés feltétele a

megosztott vezetés...
 Igen, de a színház nem demokratikus

intézmény.
 Mégis a társulat szavazta meg, hogy

Keczer András ne legyen igazgató.
 A társulat nagyon megharagudott rám,

hogy a szavazás után nem ráztam velük
kezet. Nem akarok állást foglalni, mert
szerintem igazgatót nem a Duna jegén kell
választani. Az, hogy ezzel a döntéssel
egyetértek-e, más kérdés. Én

Keczer Andrásnak elég sokat köszönhe-
tek, másrészt nem akarom elkötelezni ma-
gam. Egyébként is úgy néz ki, hogy a
társulat nekem vagy még inkább Gálfy
Lászlónak kaparta ki a gesztenyét.

 Hogyan szerződtet ez az új páros az
évad végén?

 Megállapodtunk, hogy senkit sem
küldünk el, nehogy az a vád érjen bennün-
ket, hogy felmondunk egymás emberei-
nek. Én ezt nagyon rossznak tartom, mert
ha egy művészeti intézmény megmereve-
dik, az a halálát jelenti. Kétéves társulat-
szervezői munkámra tehettem volna idén
pontot. Úgy érzem, elvették a játékomat.
Sikerült feszültséget teremteni a színház-
ban. Nem véletlen, hogy nem én lettem az
igazgató. Egyesek listákkal futkostak a
színházban, mondván, hogy megszerez-
ték azok névsorát, akiket ki akarok rúgni.
Ilyen papír persze nem létezett. De tény,
hogy radikális hírében állok, és ezekben a
kenyérínséges időkben mindenki fél.
 Tudnak-e Gálfy Lászlóval együtt dol-

gozni?
 Próbálkozunk. Miután nem mi válasz-

tottuk egymást, meg kell szoknunk a

közös munkát. Én továbbra is népszerű,
de igényes színházat szeretnék csinálni.
Nem fenyegetésnek szánom, de akármihez
nem adom a nevemet. Úgy érzem, nálunk
és más színházakban is rájöttek arra, hogy
a jelenlegi helyzet nem sokáig tartható, de
félelmében mindenki igyekszik konzerválni
a meglévő állapotokat. Ami itt történt, az is
áldemokratizmus - becsapjuk magunkat. A
békéscsabai színészek szervezeti-
irányítási problémák miatt lázadtak fel, a
tanács pedig azzal, hogy művész-
igazgatót nevezett ki, a szervezeti problé-
mák megoldása helyett egy lappangó
művészi konfliktushelyzetet teremtett.

Dr. Keczer András, volt igazgató a tanács
döntése után betegállományba ment, és
egészségi állapotára hivatkozva nem vál-
lalta a beszélgetést.

A tanács felszólította a színház új vezeté-
sét, hogy a színházban találjon állást dr.
Keczer András volt igazgatónak. A színház
új vezetése eddigi fizetése változatlanul
hagyásával menedzseri állást ajánlott fel
dr. Keczer Andrásnak.


