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EGY KINEVEZÉS HÁTTERE

Veszprémben Kovács András filmren-
dező a Rokonokat próbálja éppen. A
színészek neheztelnek: az újságírókat
csak a „balhé" érdekli, miközben ők
dolgoznak; azt mondják, nyugalomra volna
szükségük, miközben a sajtó vihart kever
körülöttük.

Nem az első eset - s nem is csak
színházban akad rá példa -, hogy valakik-
kel sikerül elhitetni: nem történt semmi,
csak az újságírók csinálják a „balhét".

Pro forma -vagy de jure-valóban nem
történt semmi; semmi különös. Tordy Géza
főrendező az évad elején (az igazgatónak)
bejelentette, hogy posztjáról az évad
végén le kíván mondani. Az igazgató,
Hegyeshalmi László keresett és talált
főrendezőt, mondhatni, a saját hatásköré-
ben. Kapás Dezső volt a jelöltje, s az
illetékes megyei tanács művelődési osz-
tálya minden bizonnyal simán ki is nevezte
volna, ha közben a színház társulata nem
értesül a tervezett változtatásról, s nem áll
elő saját jelöltjével.

Nem az egész társulat persze, csak né-
hány színész szerette volna, ha a színház
egyik rendezője, Vándorfi László lesz a
főrendező. Vándorfi aligha akarta, hogy az
igazgató jelöltjét egyszerűen félreállítsák,
csak egy pályázatot - saját főrendezői
koncepcióját - nyújtott be a tanácsnak,
Csakhogy nem volt pályázati kiírás. Persze
lehetett volna. Ha Kapás Dezső nem
zárkózik el a pályázattól, s nem szabja
feltételül a sima kinevezést. Némi tanácsi
bizonytalankodás után így is történt.

Következtek a szerződtetések. Vándorfi
hibátlan taktikai érzékkel nyilvánosan kér-
dezte meg a színház vezetőit, várható-e
retorzió azokkal szemben, akik őt támo-
gatták. Ezzel valójában lehetetlen hely-
zetbe hozta az igazgatóságot, hiszen ha
bárkit elküldenek a Vándorfit támogatók
közül, retorziónak lehet tekinteni, holott a
létszám csökkentésének más oka is lehet.

Vándorfit is elküldték. Ennek nagyon
„retorziószínezete" volt. A tanács - tán,
hogy korrigálja korábbi tétovaságát --
fenntartói jogaival élve kiállt az elküldöttek
mellett (akik között nem csak „lázadó"
színészek voltak). S mivel a fenntartói
jogok érvényesítése pénzben mérhető, a
színház vezetői visszavonták a szerződés-
bontást, s mindenkinek hosszabbítást
ajánlottak. Nem munkát-állást.

A városban - mint hírlik - aláírásokat
gyűjtenek Vándorfi mellett. A gesztus talán
lehet érthető, a célja semmiképp: csak nem
fejlesztik tovább az új demokratikus
játszadozást? Eddig csak arra akadt példa,

hogy a társulat választott igazgatót
magának - most a közönség szeretne
főrendezőt?
Hegyeshalmi László:
 Azért gondoltam Kapás Dezsőre, mert

huszonöt éves rendezői tapasztalata van.
Sok nagy színésszel dolgozott, sokfélét
rendezett. Népszerű tanár a főiskolán,
ahol a tanítványai szeretik felszabadult
művészi gondolkodását- különösen ezért
volt vonzó számomra. Dolgozott már itt,
sok embert ismer. Lehet, hogy nem ő a
legjobb, de szerintem a legalkalmasabb az
itteni feladatokra. A színházban váltani
kell. A felújítás miatt a társulathoz évekig
nem nyúltunk- most már muszáj.
 Amilyen rendező Kapás Dezső, s

amilyen színházat Kapás Dezső csinál -
azt tartja jó rendezőnek, illetve/ó
színháznak?
 Igen.
 Akkor miért nem neveztette ki rögtön?

- Mert a tanács tudta, hogy volt itt a
színházban egy olyan akarat is, hogy Ván-
dorfi László legyen a főrendező.
 Sőt milyen rendezőnek tartja?
 Jónak, hiszen ezért rendezhette ő a

Szentivánéji álmot. Tehetsége, képessége
más előadásokban egyértelműbben is
megnyilvánult. Mondom: tehetséges
embernek tartom, de vezetésre
alkalmatlannak.
 Ha mégis született egy pályamunka

miért nem írták ki a pályázatot? Miért nem
pályázott Kapás Dezső is?
- Nem tudom pontosan. Talán presz-

tízsokokból. Azt mondta, hogy a koncepció-
ját vállalja, de a pályázatot nem. A pályá-
zatnak szerintem is vannak tévútjai; pél-
dául az, hogy az alkalmas emberek nem
pályáznak. Vándorfi pályázatát egyébként a
mai napig nem ismerem. Amikor-elég
régen - beszéltem vele arról a pletykáról,
hogy ő akar-e a főrendező lenni, meg-
nyugtatott: ez nem igaz. Aztán egy
színészgyűlésen néhányan felvetették a
ne-vét. Szavazás nem volt, mert szerintem
a színészeket nem szabad megszavaztatni.
A művészeti tanács döntött a kérdésben:
Kapás mellett.
- Miért küldték el Vándorfi Lászlót? Ön

szerint tehetséges...
- Igen. De meg kell újítani a társulatot. A

kinevezés körül történtek pedig még-
osztottságot eredményeznek - így nem
lehet dolgozni. Egyébként öt embernek
nem akartuk megújítani a szerződését, s
közülük egy támogatta Vándorfit. De akkor
már teljes gőzzel ment a sajtóban a
hecckampány s a rágalomhadjárat. Ami a

retorziót illeti - hát lett retorzió. Rajtunk
torolták meg, hogy nem Vándorfi lett a
főrendező. Hiszen a tanács felszólított
bennünket, hogy gondoljuk újra a szerző-
désbontásokat, mert a következő héten
döntenek arról, megkapjuk-e azt a pénzt,
ami nélkül a színház nem tud működni.
Újragondoltuk.
 És most?
 Vándorfi aláírásokat gyűjt a városban,

rágalmaz a sajtóban, s nem vette át a
szerződésajánló levelet... Egyébként az
ügyet lezártnak tekintjük, az új vezetés
iránt teljes a bizalom. Mármint a színházon
belül. Mert a tanács megígérte, hogy
figyelni fog bennünket, hisz az én megbi-
zatásom hamarosan lejár...
Kapás Dezső:
-Az elmúlt tizenöt évben többször is
megkeresett már egy-egy vidéki színház,
hogy vállaljam el a főrendezői tisztet. Nem
vállaltam, mert nem tartottam tisz-
tességesnek, hogy valaki csak „leutazgas-
son" és úgy „főrendezzen". Most, úgy
gondolom, veszélyben, ha úgy tetszik,
életveszélyben van a színházi szakma, s
ahol lehetőség adódik, segítenem kell. Volt
régen egy jelenség, amit úgy neveztünk,
hogy „a statiszták lázadása". Általában a
gyöngék vettek benne részt, han-
goskodtak, aztán elült az egész. Most más
a helyzet: az ilyesmi városi üggyé dagad,
az újságírók felfújják, mit tudom én, miért,
tán mert az újságíró főszerkesztő akar
lenni... Most székekről szól ugyanez. Ha a
jó szakemberek nem tartanak össze, szét-
hullik a szakma. Veszprémben retorziót
emlegettek, hogy a gyöngéket ne küld-
hessem el.
 Vándorfi is gyönge?
 Erről nem akarok beszélni. Máskor

esetleg szívesen mondok szakmai
véleményt. De őt azért küldtem el, hogy ne
ossza meg a színházat. Vendégrendezést
ajánlottam neki, meg segítséget hozzá.
 Miért nem volt hajlandó pályázni? -

Mert nem írok dolgozatot. A pályázatot
áldemokratikus marhaságnak tartom. S
különben is: engem főrendezőnek kértek
fel, s nem arra, hogy pályázzak. Ami-kor a
tanáccsal beszéltem, azt mondták, vannak
még jelöltek, és írjam le, hogy mit akarok.
Mondtam: nem írom. Elmondom, ha
akarják. Január 16-án kineveztek három
évre. Azóta tart a sajtókampány. Hogy én
itt csak „átutazom", míg a másik a város
szülötte. Hogy „meg fogom torol-ni"...
ilyesmik. Aztán a szerződtetésnél
megzsarolt bennünket a tanács. Ha el-

küldjük, akit el akarunk küldeni, nem lesz
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meg a pénz. Nem küldtünk el senkit. Fel-
ajánlottam a lemondásomat.
 Ha tizenöt évig erkölcstelennek gon-

dolta, hogy Pestről „főrendezzen", most
mitől erkölcsös ugyanez? Vagy: miért nem
itt van főállásban?
 Megváltozott a helyzetem. A Vígszín-

házban rengeteg vendégrendező dolgo-
zik, kevesebb a munkám. A főiskolán heti
két alkalommal tanítok, de az is csak fél
nap. Szóval én ott leszek Veszprémben,
nagyon is ott leszek. De főállásba nem
mentem oda, hisz nem tudom, jó főren-
dező vagyok-e egyáltalán. Valamint:
erősen kötődöm ahhoz a színházhoz,
ahol huszonöt éve vagyok.
Vándorfi László:

- Évad eleje óta köztudott volt a szín-
házban, hogy Tordy Géza főrendező le-
mond. Engem Fazekas István és Sashalmi
József színészek kerestek meg október-
ben, hogy többen szeretnék, ha én lennék
a főrendező. Némi gondolkodás után el-
mentünk a megyei tanács művelődési
osztályának vezetőjéhez, szólni - hangsú-
lyozom: csak szólni -, hogy van egy ilyen
elképzelés. Onnan egyenesen Hegyes-
halmi Lászlóhoz mentem, aki betegen fe-
küdt otthon, s neki is szóltam. Mivel akkor
már pletykák keringtek arról, hogy Faze-
kas igazgató akar lenni, én meg főrende-
ző, azt is elmondtam az igazgatónak, hogy
az előbbi nem igaz. Erre mondta ő később,
hogy én neki azt állítottam: nem akarok
főrendező lenni. Az első színészgyűlésen
felmerült a nevem, és senki nem emelt
kifogást ellenem. Szavazni a színészek
nem akartak, bár a tanács ezt szerette
volna. Pályázatot nem akartak kiírni, mert
Tordy szerint komoly művészember nem
pályázna... Abban maradtunk, hogy lesz
egy következő színészgyűlés, ahol a jelöl-
tek elmondják a terveiket.

 Maga mégis beadott egy pályázatot...
 Mert készültem arra, hogy majd el-

mondom a terveimet, s a tanács ezt írás-
ban kérte tőlem.

 Viszont végül nem mondta el azon a
bizonyos színészgyűlésen...

- Mert nem volt rá módom, illetve nem
volt már értelme. Hiszen a második szí-
nészgyűlés előtti napon az igazgató
összehívta a művészeti tanácsot, és meg-
szavaztatta Kapás Dezsőről. Hárman
szavaztunk ellene. Ott ugyan
felszólítottak, hogy elmondhatom, amit
akarok, de én a színészgyűlésen
szerettem volna, hiszen így állapodtunk
meg. A színészgyűlésre a tanács
képviselője egy szavazócédulával

A veszprémi színház átépítés közben

érkezett, amely szerint arról kellett volna
szavaznunk, hogy belső vagy külső ember
legyen-e a főrendező. Mivel a művészeti
tanácsülésen ezt már eldöntötték - mi
több, névre szóló döntés született -, a
tagok közül többen kirohantak, hogy nem
hajlandók szavazni, majd a tanácsi képvi-
selő is kirohant. Kapás nevét itt nem
mondták ki, de én se juthattam szóhoz.
Aztán társulati ülésen egyszerűen beje-
lentették, hogy Kapás a főrendező; ekkor
kérdeztem én rá arra, lesz-e retorzió azok-
kal szemben, akik mellettem álltak ki. Min-
denki megsértődött, felháborodott, majd
a szerződtetéseknél kiderült, hogy lett
re-torzió.
- Persze így nehéz bárkit elküldeni, még

ha alkalmatlan is...
- Kár erről hosszan beszélni - az elkül-

döttek közül ketten nem tartoztak az
úgy-nevezett Vándorfi-csoportba... Hogy
engem is elküldtek, az meg se lepett.
Nem tudom elhinni, hogy ez az egész így
meg-történhetett; a tanács nem vonta
meg bizalmát a vezetéstől, én igen. Se
szakmailag, se etikailag nem tudom
elfogadni a történteket és a helyzetet. A
színházból

elmegyek, a városból nem. Még annyit
szeretnék hozzátenni, hogy sokféle rága-
lom is lábrakapott: én nem szerveztem
aláírásgyűjtést - nem én szerveztem
ugyanis; én nem rohangáltam a sajtóhoz
-, a helyi televízióhoz mentem el mind-
össze a kirugásom után, gondoltam, ér-
dekli őket; mellém állt a sajtó, és úgy
látszik, a város közönsége is-ez jól esik.

No comment - kellene írnunk; de nem
igaz: van „comment". Főrendezőt, igaz-
gatót nem lehet a „Duna jegén" választa-
ni, ez a fajta színházi demokrácia rossz
színház és rossz demokrácia. Pályázatot
elvben akkor se lehet elutasítani, ha a
gyakorlatban vannak rossz példák: a szak-
mai megmérettetést híresen is, „hírtele-
nül" is vállalni kötelező. A nyilvánosság-
hoz fordulni nem muszáj, de lehet: akár
így, akár úgy, vállalni kell a következmé-
nyeit.

Következtetés több is adódik. Egy:
Veszprémben átvágtak egy gordiuszi
csomót, de aligha oldották meg a
vezetőválságot. Kettő: a tanács kezében
ezentúl nem politikai, hanem pénzen
vásárolt hatalom lapul. Három: a helyzet
csak úgy fordul „nyerőre" Veszprémben,
ha az „ék-szerdobozban" remek
előadások születnek.


