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Elég erősen fogunk harcolni azért, 
hogy ne kelljen elmennünk" 

M á j u s 30-án dé lu tán hihetet len 
hír kapot t s z á r n y r a Szegeden: a 
vá ro s világhíres ko r t á r s balett-
együttesét , a Szegedi Kor tá r s 
Balet tet a s z í n h á z egy éve kine-
veze t t i gazga tó j a , Korogna i 
Károly ú t j á r a bocsátot ta . Ma-
g y a r á n szó lva k i rúg t a őke t . 
Mindezt anyagi racional izálás-
r a h iva tkozva . A z i m m á r 13 
éve Szegeden m ű k ö d ő balett ta-
gozat s zámta l an díjat , elisme-
rést hozot t m á r h a z a a világból. 
É s ez a h a z a eddig mindig Sze-
ged volt. T ö b b e k közöt t arról 
beszélget tünk Juronics Tamással, 
a Szegedi Kor tá r s Balet t művé-
szeti vezetőjével , hogy e z u t á n 
h o v á ke rü lnek a d í j a k ? 

-Május 30-án, kedden Korognai 
Károly színházigazgató közölte vele-
tek: nem hosszabbítja meg a szerződé-
seteket. Milyen érzésekkel sétáltatok ki 
a szobájából? 

- Ezt igazából nem tudom megfo-
galmazni, hiszen az ember életéről 
van szó, és a munkájáról, amelyet 
bármilyen szakmai fórum előtt elis-
mernek. Ez már hét éve tart a mi 
vezetésünk alatt. Mikor az ember-

nek hirtelen azt mondják, hogy 
nincs munkája, ráadásul ilyen meg-
lepetésszerűen, fel sem készítik er-
re, és ráadásul IS másik emberért is 
felelős, akkor el lehet képzelni, ho-
gyan érint minket. Azt gondoltam 
akkor, hogy azért Korognai Károly 
nagyon bátor. Azt gondolom, hogy 
az ő művészi rangját, a szakmán be-
lüli elismertségét nem emelné az, 
hogyha megszüntetne egy ilyen 
táncműhelyt. Úgyhogy, még most 
is abban bízom, hogy ez most egy 
csatározás, de a háború az el fog 
maradni. Korognai Károly meggon-
dolja magát, és visszavonja ezt a 
döntését, és kitaláljuk közösen, 
hogy azt az időszakot hogyan éljük 
túl, amíg a Kamaraszínház elkészül. 
Való igaz, hogy a Kamaraszínház a 
Kortárs Balett igazi terepe. 

- Szükség volt tényleg ekkora raciona-
lizálásra a színházban, hogy pont a 
Kortárs Balettnek kellett úgymond fel-
mondani? 

- Nem hiszem, hogy bármiféle 
ilyen magyarázat megállná a he-
lyét. Nem hiszem, hogy bármilyen 
szakmai, vagy közönségi fórum 
előtt ezek a magyarázatok érvé-

nyesek. Nyílván azért valami okot 
kell találni arra, hogy a balett miért 
menjen. Szeretném hinni, hogy 
személyes okok nem állnak a hát-
térben, bár ez is elképzelhető. Sze-
retném azt hinni, hogy valóban ra-
cionális, vagy legalábbis mondjuk 
azt, valamiféle nézettségi muta-
tókra hivatkozva, és természete-
sen, arra, hogy a társaság jelezte ki-
válási szándékát. Valószínűleg 
ennek tudható be, a kiválási szán-
dék hangoztatásának, hogy ezt a 
lépést meg tudta tenni az igazgató 
úr. Ettől függetlenül, úgy gondo-
lom, ez nem volt jó lépés, és más 
úton kellene elindulnia, elindul-
nunk közösen, ahhoz, hogy jó 
megoldás szülessen. 

- Ha a kiválási szándékotok már 
megvolt, akkor most miért nem teszitek 
meg? 
- Ezt folyamatosan készítjük elő. 
Amíg nincsenek meg a feltételei a 
kiválásnak, addig nem érdemes ki-
válásról beszélni. Annak meg kell, 
hogy legyenek a jó feltételei, hogy 
egy ilyen művészi szinten dolgozó 
társaság önállósuljon. Ha ezek nem 
adódtak, akkor a semmibe men-
nénk ki a színházból, annak pedig 
semmi értelme nincs. Ha mi önál-
lósulni akarunk, nekünk kell az el-
ső lépéseket megtennünk, mi meg 
is tettük, de szerintem erre nem az 
a helyes válasz, hogy kirúgnak 
minket. Az önállósodásnak egy kö-
zös megállapodásnak kell lennie, 
hogy milyen keretek között dolgo-
zunk, mennyi pénzt vigyünk ki a 
színházból, és így tovább. Tehát ez 
egy olyan lépés volt, ami megelőz-
te az eseményeket, és egyfajta gaz-
dasági és érzelmi szempontokat fi-
gyelembe véve próbálta eldönteni 
ezt a kérdést. 

.Szeretném hinni, hogy személyes okok nem állnak a há t té rben" 



A Tisza Szálló Kávézó 800-2400-ig vár mindenkit. 

Juronics Tamás 
a Szegedi Kortárs Balett művészeti vezetője 
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• S F szerint mi a 
közönségnek, a városnak 
teszünk szolgálatot 

- A kultuszminiszter tett egy olyan ki-
jelentést a napokban, hogy ha Szeged 
városa épületet biztosít a Kortárs Ba-
lett számára, akkor a Minisztérium 
anyagilag támogatja az elindulásoto-
kat. Mi ebben a ráció? 

- Miniszter úr többször hangoztat-
ta, hogy ő nagyon nagy értéknek 
tartja, és személyesen is nagyon 
szereti a Kortárs Balettet, léhát ő 
emiatt is szeretne segíteni. Azon-
ban úgy gondolom, hogy a minisz-
ter úr félreértelmezte a jelenlegi 
helyzetet, és úgy érezte, hogy mi 
most pénzért fu tunk hozzá, hogy 
mentsen meg minket. Nyilvánva-
ló, hogy a minisztérium nem tudja 
fenntartani a Kortárs Balettet, de 
mi nem is kívánjuk ezt. Az együt-
tesnek 13 éve saját költségvetése 
van, ha nem is saját, de a színház 

köl tségvetésébe beépí te t t há-
nyaddal rendelkezünk. Mi esak 

ezt a hányadot szeretnénk. 
Nem akarunk semmi extrát a 
Minisztériumtól, csak azt, 
amit eddig kaptunk, más 
úton megkapni, és ugyanazt 
nyújtani, vagy esetleg többet 
is tenni ezért a városért. Nyíl-
ván az együttes működését a 
színházon belül és a városveze-

p P s s e l közösen kell kitalálni, és 
azt is milyen hányadot és mi-

lyen költségvetést tudjon lesza-
kítani a színház összköltségveté-

séből, ami köztudott, hogy elég 
problematikus jelen pillanatban, 
/lost nem túl jól áll a színház költ-

ségve tése . Ha egyáltalán egyezke-
désig jut el a helyzet, az sem lesz 

' könnyű. Minél kevesebbet akar-
nak nekünk nyílván odaadni, hogy 
ezzel is a színház fennmaradó 
költségvetése jobb helyzetbe ke-
rüljön. Jelen pillanatban várjuk 
Korognai úr közeledését. Az érez-
hető, és lehet tudni, hogy egy na-

gyon erős sajtónyomás és egy még 
erősebb színházi szakmai nyomás 
van az igazgató úron. Neki át kell 
gondolnia nyílván, hogy ekkora 
szakmai nyomással ő szembeszáll-
e, vagy ennek hangot enged magá-
ban, és ezáltal revideálja az állás-
pontját, mert gondolom számára is 
fontos a színháza és a saját jövője 
szakmai berkeken belül. Tehát 
most az ő feladata az, hogy ezt a 
kimondott, de írásban még nem 
rögzített gondolatot átgondolja 
még egyszer, és leüljön velünk tár-
gyalni. Tehát kezdődjön el a közös 
gondolkodás, mert úgy gondolom, 
hogy számára is, és számunkra is 
ez az egyetlen kiút. Ha nem kez-
dünk el mi ket ten beszélgetni 
egymással, akkor mi is, de ő is so-
kat veszít. A közös célunk most 
már, hogy visszaállítsuk valame-
lyest a közös állapotot. A városnak 
nagy szerepe lehet, hogy efölött 
atyáskodjon, és segítsen abban, 
hogy megfelelő útra terelődjön ez 
a párbeszéd. 

- Tehát az semmiféleképpen nem tör-
ténhet meg, hogy a Szegedi Kortárs Ba-
lettből Pesti Kortárs Balett lesz? 

- Bármikor megtörténhet. Hang-
súlyozom, nem a mi szándékunk 
miatt. De mivel még nagyon sok 
gondolat nincs kimondva, ezért 
bármi megtörténhet. Mi csak bí-
zunk benne, hogy nem történik ez 
meg. Az nyilvánvaló, és most is lát-
szik a viselkedésünkből, a kom-
munikációnkból , hogy mi nem 
akarunk innen elmenni. Elég erő-
sen fogunk harcolni azért, hogy ne 
kelljen elmennünk. Már csak azért 
is, mert sok visszajelzésből azt 
érezzük, hogy nem a város egész 
közvéleménye az, aki azt akarja, 
hogy elmenjünk. Ez jelen pillanat-
ban személyektől függő kérdés, és 
azt gondolom, hogy mi elsősorban 
amellett, hogy igyekszünk jó kap-
csolatot kialakítani mindenkivel, 
személy szerint mi a közönségnek, 
a városnak teszünk szolgálatot, és 
mi ehhez a szolgálathoz ragaszko-
dunk. Úgy érezzük a visszajelzé-
sekből, hogy a város bizonyos réte-
ge is ragaszkodik hozzánk. 

- Felelős vagy a táncosaidért is. Az ő 
lelkiviláguk most milyen? 

- Ugyanolyan, mint az enyém, 
semmivel nem másabb, hiszen ut-
cára kerültek egy olyan munka 
végzése közben, aminek az elis-
merését folyamatosan megkapták. 
Úgy gondoltuk, jól megy ez a 
munka, jó irányba halad, óriási 
szakma és közönségsiker. Egy 
olyan váratlan döntés áldozatai let-
tek, amit nem tudnak megmagya-
rázni önmaguknak egyelőre, kere-
sik az okokat ők is, és elég 
reménytelen helyzetbe kerültek. 
Amellett, hogy borzalmasnak ér-
zik, érezzük ezt a helyzetet , 
ugyanakkor egy óriási belső közös-
ségi erőt is ad ez nekünk, hogy 
összefogjunk, és harcoljunk a saját 
művészi munkánkért és létünkért. 

Árvái Mara 


