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KÖZLEMÉNYEK

20 éves a Pannon Várszínház

POÓR FERENC

A regionális jellegű Pannon Várszínház Színműfejlesztési Nonprofit Kft. 2001. 
február 16-án alakult Veszprémben. Elsősorban a Közép-Dunántúl és a Balaton-régió 
kulturális-idegenforgalmi arculatának színe sítését, program-kínálatának bővítését, új 
műfajok, sajátos fesztiválok létrehozását, meghonosítását tekintette feladatának. Célrend-
szerében központi szerepet játszott a Közép-Dunántúl páratlan építészeti és természeti 
adottságainak kulturális-turisztikai hasznosítása, a színházi tradíciók ápolása, a magyar 
nemzeti kultúra ele meiből építkező korszerű produkciók létrehozása. Mindenekelőtt az 
összművészetiségen alapuló, a kortárs művészetek eredményeit egyesítő, nemzeti hagyo-
mányainkat újszerű szemlélettel frissítő színházi előadáso kat kínál, igényes szórakozta-
tásra törekszik, népszerű műfajok segítségével alkalma nyílik tartalmi és stiláris értékek, 
korszerű színházi kifejezésmódok közlésére, alkalmazására. Meghatározó tevékenysége a 
fesztiválren dező munka is.

*

Sokan úgy gondolták: a Pannon Várszínház azért jött létre, hogy Vándorfi 
Lászlónak továbbra is legyen színháza, miután el kellett hagynia a Petőfi Szín-
házat. Ez nem fedi az igazságot: pályázha tott volna – jó eséllyel – több színház 
igazgatói posztjára is. Könnyebb út lett volna, ha vendégren dezőként működött 
volna tovább, hiszen jó nevet szerzett a szakmában. Hívták rendezni Kecske-
métre és a Magyar Színházhoz is, de ő többet, értékesebbet gondolt és kívánt 
megvalósítani. Nagy tapasztalattal rendelkezett, a segédszínészi beosztástól a 
dramaturgon át az igazgatóig minden ré szét megpróbálta a színháznak, ám a 
semmiből színházat még nem csinált.  Egy vele készített in terjúban elmondta: 
nem azért kezdte szervezni a Pannon Várszínházat, mert látta, hogy a Petőfi 
Színházban nem kap több munkát. A Várszínház egy régi ötlet volt, s nem is az 
övé, hanem a néző ké, amit egy évtizeddel azelőtt a sümegi várjátékok idején ve-
tettek fel. Innen indult két nyári elő adással a projekt, 2021-ben pedig már húsz 
éves lett a Pannon Várszínház.
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A 2001-ben még saját társulattal és önálló kőszínházi épülettel sem rendelke-
ző teátrum már az első tíz esztendő alatt igazi regionális színházzá alakult. Nem 
kevés erőfeszítéssel, rengeteg mun kával és küzdelemmel született meg, olyan 
körülmények között, hogy nem állt rendelkezésre in gyenesen használható inf-
rastruktúra, hogy minden egyes játszónapjainak minden egyes percéért fizetni 
kellett. Ennek ellenére – közönsége hűségének és ragaszkodásának is köszönhe-
tően – tíz év alatt sikerült egy állami támogatásra is jogosult, tizenöt munkahely-
lyel, állandó társulattal rendelke ző színházat létrehozni.  

Sokakat meglepett, hogy színvonalas látványosságot és világviszonylatban 
is profi szórakoztató előadást is létre lehet hozni egy állandó színházépület 
nélküli teátrumban. Vándorfi László fiatalos musicalekkel próbálkozott – nagy 
sikerrel –, hogy szerethetővé tegye színházát. Mély mondaniva lójú darabokat 
zenés színházi előadások keretében kínált nézőinek, s közönsége kedvelte eze-
ket a megközelítéseket is. 

Veszprémben a nagyszínházi produkciók mellett újraélesztették a kamara 
jellegű színjátszást. A Pannon Várszínház olyan szeletét töltötte be a megyeszék-
hely kulturális életének, amire már jó ide je nagy igény volt a városban. Tovább 
terjesztve a színház játszóterületét, az első tíz esztendő alatt nemcsak a Balaton 
partját, de Nagyvázsonyt, Sümeget, Inotát és Ajkát is meghódították.

Húsz év egy színház tevékenységében nem nagy idő, mégis jól értékelhető 
az a művészeti tö rekvés és az a tevékenység, amely a Pannon Várszínházat jel-
lemezte. A teátrum működésének első éveiben számtalan felületes kritika érte, 
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hogy „csak” szórakoztatnak. A szórakoztatás azonban nem egyenlő a nívótlan 
produkciókkal. Igyekeztek igényes, de közönségvonzó darabokat színre vinni, 
ami egész működésüket végigkísérte. Vélhetően ez volt a megmaradás egye-
dül járható útja. Az Urbi et orbi, a Szomorú vasárnap, a Képzelt riport..., a Légy jó 
mindhalálig, A dzsungel könyve, a Mario és a varázsló, a Hotel Menthol, az Oliver!, 
A padlás, a Moirák, a Hegedűs a háztetőn, az Equus, a Bűn és bűnhődés, a Hair, a 
Hamlet, a Virágot Algernonnak (2020) stb. előadásai magas színvonalon, neves 
művészek közreműködésével valósultak meg, és megérdemelt, a szakma által 
elismert sikereket eredményeztek. A színházba járók ízlését az ott látottak ala-
kítják, formálják, ezért van nagy szerepe és felelőssége az alkotónak, hogy az 
igényes szórakozásra neveljen. A teátrum vezetése nemcsak az előadásért, ha-
nem a nézőkért is felelősséggel tartozik.

Áttörést hozott a 2007/08-as évad a Várszínház életében; egyre több előadás, 
bővülő társulat és szélesedő paletta jellemezte működését, a felnőtt bérletesek 
száma megduplázódott, és a fesztivá lok is nagyon népszerűek voltak – a gyer-
mekbérletesek száma közel ezerötszáz volt, amellett, hogy rengeteg program 
várta a kisebbeket. Talán ekkorra tört át egy falat a létezésük – ekkorra tudato-
sult mindenkiben, hogy a Pannon Várszínház különálló teátrum, amelynek ge-
rincét professzionális fiatal színészek alkotják, s amely a Petőfi Színházra nem 
konkurensként, hanem potenciális part nerként tekint. A Pannon Várszínház 
ugyanazt az előadást viszi mindenhová, ahol fellép, nincs táj változatuk, a teljes 
színház mozdul, ugyanazokkal a díszletekkel, ugyanazzal az élő zenekarral.

A közönségnek mindig szüksége van arra a lelki felfrissülésre, amit egy jó 
színházi előadás ol dása, katarzisa tud létrehozni. A Pannon Várszínház vezeté-
se mindig igyekezett olyan műsortervet összeállítani, ami igényes és életigenlő 
– bizonyítja ezt közönségének hűsége és ragaszkodása. Az is bizonyságot nyert, 
hogy a megyeszékhelyen két színház – sőt a Kabóca Bábszínházzal együtt há-
rom – nemcsak hogy megáll egymás mellett, de erősítheti is egymást. A Petőfi 
Színházat és a Pan non Várszínházat eltérő struktúra, eltérő megfogalmazás jel-
lemzi, szélesítik a kínálatot, együtt na gyobb pezsgést hoznak létre, ami növeli az 
érdeklődést mindkettőjük iránt. A két nagyszínház együtt már komoly részei a 
megyeszékhely városmarketingjének, hiszen hasonló együttélésre alig van pél-
da, Veszprém tehát színházi város, amire büszke lehet.

A Pannon Várszínház minden korosztályhoz szól – az óvodásoktól a fel-
nőttkorig korszerű befo gadóvá neveli a közönségét. A tradicionális és modern 
szemlélet közötti folyamatos átjárást olyan összművészeti alkotórendszer bizto-
sítja, ahol a zene, a tánc, a képzőművészet nem csupán alkal mazott művészet, 
hanem egyenrangú, mellérendelt kifejezőeszköz. Ez a teátrum munkájának leg-
erősebb ismertetőjegye.
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A Pannon Várszínház két évtized alatt több mint 150 bemutatót tartott, s en-
nek 80 százaléka ma gyar darab volt, s harmada pedig ősbemutató. Darabjaiban 
benne vannak a mély, asszociatív tartal mak, még ha nem is tartják arisztokrati-
kus távolságban a nézőt. Ez talán jól jelzi azt a gondolko dást és elkötelezettsé-
get, ami meghatározza a társulat munkáját. 

A Pannon Várszínház első tíz éve Vándorfi László számára igen érdekes, 
küzdelmes munka volt, a szervezői háttérmunkától a szakmai feladatokig. Az 
eredmények értékeléséhez hozzá tarto zik, hogy több mint másfél évszázad ki-
hagyása után Balatonfüreden ők teremtették újjá a színházi kultúrát. A Pannon 
Várszínház szervezésében értékes, igényes, mindenki számára vállalható pro-
dukciók kerültek a tóparti városba. 2005-től a Pannon Várszínház évente ren-
dezte meg a FüredFest kulturális programjait.

Habár 2010-ben Balatonfüreddel meglazult a kapcsolatuk, mert a város más 
utat választott a színházi kultúra ápolására, a teátrum nem vonult ki a városból. 
Az Anna Grand Hotelben továbbra is játsszák exkluzív műsorukat, és jelen vol-
tak a FüredFest eseményein is. Új partnert is találtak, Sümeg városát, ahol 2011 
nyarán a Palota Színházi Játékok rendezvénysorozatával jelentkeztek a felújított 
barokk Püspöki Palota belső udvarán. Az országban egyedülálló kezdeménye-
zésnek szá mító inotai Retro Színház sikere tovább öregbítette a Pannon Várszín-
ház hírnevét.

2010 után Alsóörs, majd 2015-től Ajka városa is a Pannon Várszínház állan-
dó játszóhelye. Az eredetileg kitűzött közép-dunántúli régióból már rég kilép-

Rossa László - Bella István: Margit-passió (zenés játék) Fotó: Pannon Várszínház
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tek; az egész ország területén játszanak, a fővárost is beleértve. A fő hangsúly 
mindemellett Veszprémen és ott a Hangvillán maradt, amely 2014 óta a teátrum 
állandó otthona.

A Pannon Várszínház fennállásának huszadik évfordulója egybeesett Ván-
dorfi László igazgató-rendező hetvenedik életévének betöltésével. A színháza-
lapító töretlen munkakedvvel folytatja te vékenységét, ismerve a veszprémiek 
kulturális szükségleteit, érzékenységét. Céljai továbbra is a te átrumhoz kötik, 
az általa a semmiből létrehozott Várszínházat szinte saját gyermekének tekinti. 
A fiatal színészgárda tehetsége, a közönség rajongása igazolta két évtizedes fá-
radozásait.

A Pannon Várszínház a veszprémi színházlátogató számára mindig is az 
élmény színházát je lentette. Vizuális és zenés kikapcsolódás helyszínét, ahova 
az emberek szórakozni, nevetni, vagy éppen szórakozva elgondolkodni járnak, 
megszabadulni kívánva mindennapi gyötrelmeiktől. A zenés színház itt nem az 
igénytelen szórakozást jelenti, hanem egy kulturális áramlat megszületé sét és 
megerősödését.

A repertoárban a felüdítést nyújtó zenés programok mellett nagy számban 
voltak olyan darabok is, amelyek kifejezetten rétegigényeket szolgáltak ki. Az 
Equus volt az első olyan darab, amely több szempontból is elindított egy új ten-
denciát. A bunkerrajzoló önmagában is rendkívüli kihívás volt, mivel egy mono-
lóg-riportregény. A Virágot Algernonnak új rendezése is olyan komoly munka volt, 
amelyben azt mutatták be, hogy a mássággal rendelkező, kiemelkedő képességű, 
deviáns emberek hogyan tudnak megkapaszkodni a világban (ilyen volt még a 
Bűn és bűnhődés, A bunkerrajzoló, Béke presszó és a Hamlet is). Ezekben az előadá-
sokban az ember állt a középpontban, a befelé tekintő da rabok az egyénre reflek-
táltak, újra a középpontba emelték azt, amire egyre nagyobb lett az igény.

A Pannon Várszínház művészeti tevékenységének fontos részét képezte és 
képezi napjainkban is az évente egy alkalommal megrendezésre kerülő Orszá-
gos és Nemzetközi Kortárs Összművé szeti Találkozó, a Tánc Fesztiválja. 1998-tól 
a Veszprémben megrendezett Tánc Fesztiválja szerve sen beilleszkedett a hazai 
színházi rendezvények sorába, rangos eseményt jelentett táncosnak, fo tósnak, 
zenésznek és képzőművésznek egyaránt. A találkozó attól volt összművésze-
ti, hogy a ver senyprogramok mellett koncertek és kiállítások várták a szakmai 
és a laikus közönséget. A Tánc Fesztiválja eseményeinek nagy vívmánya, hogy 
ezek a tényleges találkozók családias légkörben folytak, nem felkért szakértők 
kinyilatkoztatásai hangzottak el, hanem a résztvevők eszmecseréje zajlott a be-
mutatott produkciókról, a szakma közös gondjairól, sőt elméleti kérdésekről is.

Azzal, hogy a Tánc Fesztiváljával Vándorfi László bölcs előrelátással saját 
színháza műsorával szemben is évente alternatívát kínált a közönségének, a 



56

VESZPRÉMI SZEMLE 2022/1

színházi nevelés területén példaértékű tett et hajtott végre – nyilván tudva, hogy 
a színháznak a jövőben csak akkor lesz jelentősége és kö zönsége, ha a mában a 
szórakoztatás mellett a gondolkodtatásra is hangsúlyt helyez.

Illyés Gyula szerint nem színház az a színház, amelynek nincs törzsközön-
sége. Az elmúlt húsz  évben sok megpróbáltatáson, nehéz helyzeten segítette át 
a Pannon Várszínházat a közönség kitar tása, szeretete, bizalma, a bemutatókat 
kísérő kitüntető figyelme. Ez a szellemi, érzelmi – és nem gazdasági – éltető erő, 
amely a színházat fenntartotta, sikereit biztosította, erősítette a társulat hiva-
tástudatát, és a meggyőződést, hogy szükség van rájuk. Az, hogy a színház az 
állami támogatás megvonása után is folytatni tudta a működését, elsősorban 
azoknak a támogatóknak volt köszön hető, akik mellette álltak és jelentős anyagi 
forrásokkal segítették az előadások létrejöttét: ilyen volt Alsóörs, Balatonfüred 
és Várpalota önkormányzata, 2015 elejétől pedig Ajka önkormányzata, ahol a 
Pannon Várszínház városi színházi funkciókat is ellát. A Pannon Várszínház az 
évek során társa dalmilag beágyazódott, és bebizonyosodott, hogy helye van a 
kulturális kínálatban. Műsorpolitiká ját továbbra is klasszikussá vált darabok, 
egy-egy műfaj kiemelkedő alkotásai, ősbemutatók fogják jelezni, a szórakozta-
tást, az öröm pillanatait továbbra is értékek mentén kívánja megteremteni.

Végül szenteljünk néhány sort a Pannon Várszínház szerény és fáradhatat-
lan vezetőjének! Ván dorfi László színművész, rendező, színházigazgató 1951-
ben született Veszprémben. A Lovassy László Gimnázium tanulójaként korán 
kitűnt versek iránti szeretetével; rendszeres szereplője volt a keszthelyi Heli-
kon ünnepségeknek. 1976-ban végzett az ELTE Bölcsészettudományi Kar ma-
gyar-orosz szakán. Egyetemi tanulmányai idején a Ruszt József által vezetett 
Egyetemi Színpadon ját szott és rendezett, majd Ruszt meghívására a kecske-
méti Katona József Színházban kezdte színész-dramaturgi pályáját. 1978-tól a 
Népszínházban (Várszínházban) játszott, ahol öt évet töltött. 1983-tól Jancsó 
Miklós meghívására ismét Kecskeméten színművész, rendező. 1986–1989 kö-
zött Hegyes halmi László meghívására a veszprémi Petőfi Színház dramaturg-
ja és rendezője. 1987-ben megkap ta a Gyulai Várszínház nívódíját. 1990-től a 
zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház rendezője, 1991–2000 között a veszprémi 
Petőfi Színház igazgatója és rendezője. Szerepelt filmekben, több színház ban is 
működött vendégrendezőként. Vezetése idején a Petőfi Színházban 56 darabot 
rendezett, megteremtette a színház támogatói körét. Megszervezte a Veszprémi 
Drámaíró Műhelyt, működé se idején önállóvá vált a Latinovits Zoltán Játék-
szín arculata. 1995-ben Veszprém Város díjával ju talmazták. Krámer György-
gyel együtt létrehozta a Veszprémi Táncműhelyt, megszervezte a nemzet közi 
Rizóma Fesztiválokat. 2001-től a Pannon Várszínház kitalálója, megalkotója és 
elnyűhetetlen, fáradhatatlan életben tartója. Nemcsak művész, igazgató, hanem 
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menedzser is egyben. Bizakodása és hite mellett mindig tudott olyan receptet, 
titkot is, amely kíváncsiságot ébresztett az emberek ben. Küzdőtársával, Krámer 
Györggyel együtt létrehozta az évente megrendezett Országos és Nemzetközi 
Kortárs Összművészeti Találkozót. A Pannon Várszínház igazgatása és rendezői 
tevé kenysége mellett vendégművészként rendezője volt a kecskeméti Katona 
József Színház, valamint a Pesti Magyar Színház több produkciójának. Jelentős 
feladatának tartja a színművész- és színházi szakember nevelést, képzést. Kitű-
nően ért a gyermekek nyelvén, a gyermekszereplők kinevelésé hez. Működése 
idején a Pannon Várszínház többtagozatú intézménnyé vált. Gizella-díjas, 2005-
ben megkapta a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjét, 2009-ben pedig 
a megyei Prima-díjat – ezt a díjat az általa vezetett teátrum is megkapta 2017-
ben. 70. születésnapja közeledtével a Magyar Művészeti Akadémia elnöksége 
művészi munkája elismeréseként Életút-díjban részesítette Ván dorfi Lászlót, aki 
töretlen munkakedvével, kitartásával, kulturális értékteremtő munkásságával 
Veszprém város neves szülötteinek névsorát gazdagítja.


