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– Készítettél magadban valamilyen összegzést az el-
múlt évrôl?

– Nem szoktam. De ha most belegondolok, elisme-
rem: egészen pozitív dolgok is történtek – persze én
máshogy élem meg ezeket. Például az ismertség, a
bulváros megjelenés nem kötôdik szorosan a szak-
mához. De azért a tévészereplés rövid életû, pozitív
pillanat volt. A XX. századnak nagyon örültem, mert
azt gondolom, stílusváltást, elôrelépést jelentett szá-
momra. Viszont magánéleti okok miatt a tavasz lelki-
leg igen nehéz idôszakom volt, a mû is részben en-
nek eredményeként született.

– Ezek szerint igaz, hogy a darabot Barta Dórának
szántad búcsúajándékul, aki nemcsak az együttesben
szólistaként, hanem az életben is társad volt?

– Az Ady-versek közé éppen nem válogattam be az
Elbocsátó, szép üzenetet, de a darab hangulatilag és tar-
talmilag is a szakításról, a búcsúról szól. Ezt emeltem
„századáttekintô” kontextusba. A magyarság helyze-
tét, az alkotás, teremtés folyamatát „összerímeltet-
tem” egy nô szerelmi életével, sorsának alakulásával. 

– A Hattyúk tavát – gondolom – mûelôzmények ihle-
tik. Legalábbis nem hiszem, hogy bárki a saját életét ko-
reografálná meg benne...

– A Hattyúk tava a nyári szünet után, új lendületbôl
született, és azért érdekes számomra, mert nem tu-
dom megmondani, hogy milyen. Sok darabomról tu-
dom, de a Hattyút egyszerûen képtelen vagyok meg-
ítélni. Említetted még a szövetségi elnökséget. Errôl

hirtelenében azt mondhatom, hogy bár elôrelépés a
társadalmi funkciómban, de a táncszakma jelenlegi
helyzetében inkább botorság vagy bátorság volt elvál-
lalni a pozíciót.

– A szövetségi ügyekre mindjárt rátérünk. De elôtte
próbáld meg – a változatosság kedvéért – most a Szegedi
Kortárs Balett elmúlt húsz évét néhány mondatban ösz-
szegezni.

– A húsz csak egy szám. Azt gondolom, hogy a
Szegedi Kortárs Balett életében az elsô tizenkilenc év
ugyanolyan fontos volt, mint az azt követô huszadik.
Másoknak szokás mondogatni, hogy húszévesek va-
gyunk, magunknak ez nem olyan lényeges. Ugya n -
úgy haladunk, mint korábban: lépésrôl lépésre. Az,
hogy éppen hol tartunk, nem az évek számától, ha-
nem a bemutatóink minôségétôl, sikerétôl függ. 

– Mely alkotásokat emelnél ki az egész idôszakból?
– Például jó értelemben kellemesen kommersz,

azaz a mai napig eladható a tíz éve készült Homo lu-
dens, és ilyen a hatéves Carmina Burana is. Ezek a slá-
gerdarabjaink. Sokat játszottuk a Tavaszi áldozatot, a
Sárembert még ma is sokan kedvencükként emlege-
tik, de mégsem játsszuk, mert nekem már nem tet-
szik. Akkor, 1996-ban jó volt. A csodálatos mandarin
is meghatározó, a mai napig szeretem, de táncosként
kiöregedtem belôle, és nem tudom, kinek adjam át a
címszerepet. A fából faragott királyfit is szerettem, a
Kékszakállú-rendezésem pedig kifejezetten a kedven-
cem volt. Nem mindegyik Sztravinszkij-darab lett olyan
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uronics Tamás nem szokott csúcson pihengetve körül-
nézni és összegezni, de elismeri: 2007-ben egészen 

pozitív dolgok is történtek vele. Együttese, a Szegedi
Kortárs Balett ebben az évben ünnepelte megalakulásá-
nak huszadik évfordulóját, ô maga pedig igen termékeny
volt: prózai darabot rendezett (Gogol: Háztûznézô), két
nagybalettet koreografált (XX. század, Hattyúk tava),
majd színre vitte a Hairt, közben megválasztották a
Magyar Táncmûvészek Szövetsége elnökének. Az csak
hab a tortán, hogy miután szerepelt egy tévés tehetség -
kutató verseny zsûrijében, széles körben is ismert lett.
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átütô, ahogy terveztem, a Tûzmadár például nem volt
igazán erôs, a Menyegzôt szerettem, de az sem volt
annyira jó, hogy érdemes lenne mûsoron tartani.
Aztán... El is felejtettem, hogy mit csináltam még.

– Racionálisan gondolkodó, önkritikus, mérlegelô alkat
vagy. Miért vállaltad el a Szövetség elnöki tisztét? Elôre
eltervezett lépés volt, vagy – ahogy hallani lehet – balhé
tört ki, kilépéseket lemondások követtek, és kellett valaki,
aki elvállalja?

– A te szavaddal élve: balhé volt. De pontosan a vál-
lalt tisztségem miatt politikusabbnak kell lennem an-
nál, semhogy most a teljes történetet az én felfogá-
som szerint elmondjam. A rám váró feladat azt kí-
vánja, hogy megpróbáljak kompromisszumot kötni a
saját gondolataimmal is, mert a szakma érdekeit kell
elôtérbe helyeznem. Szóval, a Szövetség mûködésé-
vel, rendszerével elégedetlen volt néhány tag [a Tánc -
szövetségben a tagok intézmények, melyeket a mindenkori
vezetôik képviselnek – a szerk.], köztük Keveházi Gá bor
(Operaház balettegyüttese), Egerházi Attila (Ma gyar
Balettszínház Gödöllô), Román Sándor (Experi Dan ce),
Sárközi Gyula (Madách Tánckar). Az említett társu-
latvezetôknek különbözô problémáik voltak, amelye-
ket most nem akarok sem elmesélni, sem értékelni.
Ezek átgondolása, kezelése lehet majd – egyebek
mellett – az én feladatom. A Szövetségbôl való kilé-
pésük viszont egy viszonylag egységes szakma életé -
ben mindenképpen rossz pillanat volt. Az elôzô el-
nök, Kiss János (Gyôri Balett) és az ügyvezetô elnök,
Török Jolán (Nemzeti Táncszínház) ezért mondott le.

– Tehát a kilépések egyenes következményei voltak a le-
mondások...

– Azt gondolom, hogy igen, de hogy ezt Kiss Jancsi
és Török Joli hogyan élte meg – errôl nekik kéne nyi-
latkozniuk. Én azt tudom elmondani róluk, hogy az
elmúlt hét évben nagyon tisztességesen dolgoztak,
olyan munkát tettek le az asztalra – ingyen és bér-
mentve, szakmai alázattal –, amilyenre mások nem
lettek volna képesek. Elismerés és köszönet jár nekik.

– Visszatért-e bármelyik kilépô, mióta te vagy az elnök,
és Lôrinc Katalin lett az ügyvezetô? Szándékodban áll-e
egyáltalán visszahívni ôket?

– Ez a következô idôszak munkájának lehet az
eredménye. Meg kell vizsgálnunk, hogy az alapsza-
bályunk hogyan nyújthatna lehetôséget bizonyos ér-
dekek, gondolatok fokozottabb érvényesülésére.

– Hogyan foglalnád össze néhány mondatban a Tánc -
szövetség legfontosabb feladatait?

– Jó pár évtizede – mintegy „megszokásból” –
együtt ülésezik a táncszakma egy része. Most már
ide je volna definiálnunk önmagunkat, hogy identi-
tást találjunk a Szövetségnek. Mitôl lesz szakmai a
Szövetség, és ez a szakmaiság hogyan tud például
egyfajta minôségvédelemként mûködni? Melyek a
közös ügyek, amelyeket képviselnünk kell, mennyire
szabad belemenni egy-egy társulat „magánéletébe”?
Kell-e egyáltalán belemenni? Milyen lobbitevékenysé-
get folytasson a Szövetség? Ezek a fô kérdések. 

– És melyek azok a közös ügyek, amelyeket képviselnie
kell a Szövetségnek?

– Hát ezeket kell megkeresnünk. Most is vannak
ilyenek, például a közremûködésünkkel folynak az
egyeztetések a minisztériummal a színházi törvény-

rôl. De a legegyszerûbb szociális vagy munkajogi kér-
désekkel kapcsolatban is szakmai véleményt kell
mon danunk. 

– A szakma legtöbb mûvelôjének hosszú évtizedek óta
az a sommás véleménye: a Szövetség pusztán azért van,
hogy az elnökségében ülôk a saját és társulati érdekeiknek
megfelelô döntéseket kilobbizzák (például támogatást, ál-
lami pénzt szerezzenek), és elintézzék, hogy X, Y és Z
(vagy éppen saját maguk) kitüntetést kapjon. 

– Meggyôzôdésem, hogy a közgyûlés által választott,
szakmailag hiteles elnökségi tagok nem a saját érde-
keiket képviselik, ha valaki mégis ezt tenné, nem tá-
mogatnám. Nem hiszem, hogy bárki ilyen szûk látó-
körû lenne – az „ostoba” szót nem akarom használni.

– Észreveszed azt, ha valaki a saját érdekét közérdek-
kel gyönyörûen feldíszítve tálalja? Az egyéni érdekek fon-
tos közérdekké varázslását nagyon sokan mûvészi szín-
vonalon ûzik...

– Azt gondolom, ezt nem olyan nehéz észrevenni.
De nincs bajom azzal sem, ha valahol megjelennek
az egyéni érdekek is. A lobbitevékenység ugyanúgy
az együttesvezetôk munkájának a része, mint a mû -
vé szeti tevékenység. A menedzselés, a lobbizás nem
negatív fogalmak. Ehhez is tehetség kell, és nem le-
het nélküle megélni a mai világban. A Szövetségen
belül annak persze nincs helye, hogy valaki a
Szövetséget a saját érdekeinek képviseletére használ-
ja. A pénzhez és a kitüntetésekhez visszatérve, azt
gondolom, nem szabad megijednünk attól, hogy él-
jünk a vállalt társadalmi felelôsségünkkel. Ha egy
szakmának van egy grémiuma, annak legyen lehetô-
sége dönteni bizonyos dolgokban. A döntéseket pe-
dig fel kell vállalni, és nem baj, ha ez valakinek nem
tetszik. A pénzelosztásról el kell mondanom: a Szö -
vet ségnek csak arra van lehetôsége, hogy személyeket
javasoljon bizonyos kuratóriumokba, például az
NKA-ba és a fôvárosi Színházi Alapba, tehát azokra a
helyekre, ahol a szakma jelentôsebb pénzeirôl dönte-
nek. A kitüntetések ügyében is csak javaslatot tehe-
tünk. De nyilván szeretnénk, ha a mi javaslataink sze-
rint döntenének, ha nagyobb szavunk lehetne, mert
hiszen mi értünk a dologhoz.
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– Tehát szûk látókörû vagy ostoba az, aki azt hányja
a Szövetség vezetôinek szemére, hogy nem tudtak állami
támogatást szerezni ennek vagy annak az együttesnek, il-
letve nem tudták elintézni X-nek és Y-nak a kitüntetést?

– A Szövetségnek nincs pénze, és nem oszt állami
kitüntetéseket. Persze az lenne a szép, ha úgy tud-
nánk erôsíteni a befolyásunkat, hogy ezekben a kér-
désekben komoly hatásunk legyen. Ehhez a szakmá-
nak össze kéne fognia. Akkor erôsebb lenne a lob-
bink. És itt most visszatérnék a kilépésekre. Ha a
Szövetségnek új vezetôi vannak, és új gondolatok is
megfogalmazódnak, amelyek azt is tartalmazzák,
hogy kifejezetten szeretnénk megoldást találni azok-
ra a problémákra, amelyeket a kilépôk felvetettek –
akkor ez egy megszólítás a címükre. Tehát ha a prob-
lémák orvoslására megvan a szándék, és új emberrel
kell beszélniük, akkor – azt gondolom – elvárhatom,
hogy beszéljenek is vele. Új ember vagyok, és párbe-
szédet szeretnék. Ha a kilépôk nem akarnak tárgyal-
ni, akkor kiderül: nem is az volt a kilépésük igazi oka,
amire hivatkoztak, hanem valami más. Akkor viszont
ne fárasszuk egymást azzal, hogy kritikákat fogalma-
zunk meg egymásnak pusztán azért, hogy megtehes-
sük azt, amit egyébként is meg akartunk tenni.

– Közelítsünk a készülô színházi törvényhez! Mi a
táncszakma legfôbb gondja? 

– A forráshiány. Minden rosszindulat, irigység
abból fakad, hogy kevés a pénz, és egymásét vesszük
el. Ha valaki keveset kap, az azért történik, mert más
többet kapott. Ezt mindenki tudja.

– Mi értelme van a színházi törvénynek, ha a forrás-
hiányos állapotot nem tudja megváltoztatni? Vagy a
színházi szakma áhított célja egy, a filmtörvényhez ha-
sonló törvény, amely biztosítja, hogy a magánszponzor a
támogatás összegével csökkentheti az adóját?

– Hogy képes-e majd a törvény orvosolni a forrás-
hiányt, az akkor fog kiderülni, amikor a törvényterve-
zet a Gazdasági Minisztériumba kerül, és a miniszter-
nek döntenie kell az elfogadásáról. A filmtörvényre
nem érdemes hivatkozni, mert az majdhogynem egy
ipari törvény. Ha valaki az adóját csökkentve egy film-
be teszi bele a pénzét, akkor a pénzébôl olyan produk -
tum készül, amely összességében több adóbevételt fog
eredményezni az államnak. Ezt a gazdasági miniszter
is tudja. A filmtörvény megszületése óta a filmipar jóval
többet adózott, mint amennyi bevételtôl – a támoga-
tók adócsökkenése miatt – az állam elesett. Arra viszont
nem nagyon lehet számítani, hogy a színházakba be-
folyó forintok majd valahogy vissza csordogálnak, ezért
az államnak ez így nem biznisz. Ettôl függetlenül azt
gondolom, hogy a színházi törvénynek is lehetôvé
kell tennie, hogy egyéb, külsô forrásokat is könnyeb-
ben be lehessen vonni a színházi kultúrába. De az nem
lenne jó, ha ezzel párhuzamosan csökkenne az álla-
mi szerepvállalás. A törvény garantálná, hogy bizo-
nyos feltételek megléte esetén a színházak minden-
képpen hozzájussanak az állami forrásokhoz. E felté-
telek kidolgozása a törvénytervezetben nagyon lénye-
ges. Ez persze igen bonyolult ügy, arról van szó, hogy
a különbözô jogi formában mûködô társulatok ga-
rantáltan kapjanak állami tá mo gatást, tehát az állam
tegye hozzá a forintjait ahhoz a pénzhez, amelyet a
társulat az önkormányzattól vagy más fenn  tartótól kap.

– Már nem akar a táncszakma önálló tánctörvényt?
– A szakmában többen úgy vélték, hogy igenis, ön-

álló tánctörvényre van szükség. Én azt gondolom, a
realitások nem ezt mutatják. Az elmúlt tizenöt évben
egyetlen kulturális törvény született, a filmtörvény, az
is tíz évig készült. Nem hiszem, hogy a színházi tör-
vény után az illetékesek majd nagy örömmel nekilát-
nának a tánctörvénynek, aztán következnek a zené-
szek, keramikusok és az egyéb mûvészeti ágak. Azt
nem mondom, hogy örülnünk kell annak, hogy így
van, de ha van színházi törvény, abból a tánc nem
maradhat ki, mert színházi mûfaj. Mi hangsúlyoz-
zuk, hogy a tánc financiálisan elmaradott helyzetben
van, a mûködési struktúráját sem találta még meg,
ugyanakkor mûvészileg felnôtté vált – mindezek mi-
att plusztámogatásban kellene részesülnie. Például
az önkormányzatokat erôsen kéne inspirálni arra,
hogy táncegyütteseket mûködtessenek. Mivel a tánc-
együttesek legtöbbje országos hatáskörrel (is) mûkö-
dik, több állami támogatást érdemel. A törvénnyel azt
szeretnénk elérni, hogy az állam a táncegyüttest
fenntartó önkormányzatok egy forintjához ne még
egyet adjon (mint azt a színházak esetében tervezik),
hanem legalább még kettôt. Összességében persze
igen jelentéktelen összegrôl van szó.

– Jóllehet többen önálló tánctörvényt akartak, hogy ér-
zékeled: a törvény kérdésében egységes állásponton van a
táncszakma?

– Az irányvonalakban egyet tudunk érteni. A tör -
vény tervezet részletes megszövegezése még nem ké-
szült el, sok nagyon fontos részletet még nem isme-
rünk. Ha ezeket megismerjük, jobban bele tudunk
majd szólni. Egységre lesz szükség, hogy erôsebben
lobbizhassunk.

– Tehát a Táncszövetség részt vesz abban a munká-
ban, amelyet a Színházi Társaság a kulturális miniszter
felkérésére végez, és a táncos-anyag nem külön, hanem
annak részeként fog eljutni az illetékesekhez. 

– Igen, így van.
– Tegyük fel: megszületik egy jó törvény, bôvülnek a for-

rások, lesz elég pénz a táncra... Hogyan lehet azt garan-
tálni, hogy a támogatottak jóra is költsék a pénzt? Más -
hogy fogalmazva: milyen módon léphet fel a Szövetség az
elôbbiekben említett minôségvédô szerepében?

– Jó a kérdés: nem tudom megválaszolni. Erre is
majd meg kell találnunk a megfelelô megoldásokat.
Kellenének véleményformáló szakmai viták – jelen
pillanatban nincsenek ilyenek. Azt kellene megtalál-
nunk, hogyan tudunk egymás produkcióiról nem
rosszindulatú, hanem építô kritikát mondani. Ez egy-
fajta kontroll is lehetne. 

– Ha így – nyilván nem szándékosan – feldobtad a
labdát, elôállok egy kitûnô javaslattal: fel kéne lendíteni,
anyagilag és szellemileg is, a kritikai életet.

– Igen, de akkor a kritikusnak is ki kéne állnia a
szakma elé, és el kellene fogadnia a kritikát. Egyéb -
ként az a véleményem, hogy a mai magyar táncszak-
mai kritika nem túl minôségi. Ez ügyben is lépni kel-
lene... Talán a kritikaírásban is szükség lenne minô-
ségvédelemre.
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