
A T Á N C  V E N D É G E :  S Z 4 J 3 C  G y C K G T
„Dele k e ll váőni, ta lá n  méö egy kicsit hazard írozn i is."
Tánc’ 91 címmel nemzetközi tánc- és zenei fesztiválnak 
adott otthont június 4. és 20. között a Petőfi Csarnok. A 
fesztivál menedzserével, Szabó Györggyel arról 
beszélgettünk, hogyan jött létre ez a jelentős, ritkaságértékű 
rendezvénysorozat.
— Gyakorlatilag ez már a harmadik fesztivál. Az első 
89-ben volt és 90 márciusában a második. Nálunk 
Magyarországon csak elvétve rendeznek fesztiválokat. A mi 
fesztiválunk elsősorban a fiatalokhoz próbál szólni. Fiatal 
nézőkhöz és fiatal művészekhez, és arra szeretné ösztönözni 
őket, hogy keressék az újat. Az első fesztivál, legalábbis úgy 
éreztem, nem volt eléggé sikeres, viszont a másodikkal már 
elégedett voltam, hozzátéve, hogy azért a színvonal lehetett 
volna magasabb. Ez a harmadik, szerintem, szerencsés 
égboltozat alatt született. Az elképzelésem az volt, hogy a 
zene és a tánc kapcsolatára építek, mert azt tapasztaltam, 
hogy a magyar táncosok és együttesek korszerűtlen zenéket 
használnak — ezt még a klasszikus mezőnyre is 
kiterjesztem. Abból indultam ki, hogy léteznek olyan 
dzsessz-zenészek, akik egyenesen közép-európai zenére 
készítik el műsorukat, s erre a zenei háttérre alapoztam. S 
akkor jött egy véletlen: Lisszabonban tartózkodtam, és ott 
azt mondta nekem egy kis japán, hogy van egy társulata és 
szívesen elhozná Budapestre. Rosszul lettem az örömtől, 
mert nagyon ismert társulatról volt szó, világsztárokról. A 
japánokkal különben is nagyon nehéz felvenni különben a 
kapcsolatot, és nehéz olyan japán pénzt találni, amit oda is 
adnak a Petőfi Csarnoknak.
— Tehát a fesztivál koncepcióját a véletlen is alakította?
— Igen, alakította. A véletlent azonban nem 
véletlenszerűen használja az ember. Most itt az a 
„véletlen” , amelyen a magyar táncművészek 
elgondolkozhattak, hogyan egyesítsék ezt a két világot: a 
zenét és a táncot, amely ugyan nagyon egymásra épül, 
nálunk valahogy mégis eléggé elválik. Mondok egy példát, a 
belga példát: kooperatív rendszerben kortárs zenészek és 
táncosok kezdtek együttműködni, mindenféle dolgot 
improvizáltak, és így kialakult az a művészgeneráció, amely 
ma a világon a kortárs művészet élén áll.
— Ha a nemzetközi mezőny erősebb és modernebb, akkor ez 
nem jelent hátrányt a magyar táncosokra nézve?
— Jelenthet hátrányt, de alapvető, hogy hazai fesztivált 
magyarok nélkül nem lehet csinálni. Sokkal inkább eljönnek 
a szakmabeliek, ha hazaiakat is láthatnak. Ugyanakkor 
nagyon fontos a kihívás a magyar táncosok számára. A 
feladat inspirál, próbáljanak hozzá felnőni. Szembesülni kell 
a lemaradással; tudatosuljon, hogy az itthoni táncképzés 
nagyon egyoldalú. S nem utolsósorban, derüljön ki, hogy 
míg külföldön rettentően fontos a tánc, addig nálunk el van 
hanyagolva.
— Ha a magyar táncművészet nincs olyan színvonalon, mint 
a nemzetközi, akkor miért éri meg akár a belgáknak, akár a 
japánoknak, hogy ide eljöjjenek?
—  Magyarorszag érdekesség Európában mostanság. 
Máskülönben a személyes kapcsolatok miatt jönnek, engem 
ismernek, s ez számít. S milyen jó dolog hogy nagyon 
kevés pénzért kitűnő társulatok jönnek hozzánk. De azt is 
el akarom mondani, hogy most már egyre kevésbé örülök

annak, hogy társulatokat hozok ide, mert ugyanakkor a 
hazai tánckultúra sorvadását látom, vagy azt, hogy a 
legjobbak elmennek itthonról. Azt vettem a fejembe, hogy 
most már ki kell alakítani az itthoni tánc-infrastruktúrát. A 
fővárosnál létrejött egy olyan színházi alap, amelyet 
nemcsak a szűkén vett színházművészetre, hanem a tánc 
támogatására is érvényesítenek. Ebből már egyre több 
táncos produkció jöhet létre. Azelőtt a színházi alaphoz 
nem folyamodhattunk pénzért, mert a táncot nem a 
színházi, hanem a zenei műfajokhoz sorolták — és ez a 
miniszériumban még most is így van. A színházi alapnál 
viszont eljutottunk oda, hogy 11 táncműfaji pályázat fut, 
közte a Tánc ’91 is. Mindezt, többek között, a Petőfi 
Csarnok és a Szkéné érte el a tevékenységével, illetve a 
Lágymányosi Közösségi Ház.
— Említette, hogy nem sok pénz állt rendelkezésére. Mit jelent 
ez?
— Talán nem egészen négy millió forinttal gazdálkodik a 
fesztivál. Ennek háromnegyede valuta — repülőjegyre, 
gázsira, szállításra. (A spanyoloknak és a franciáknak egész 
komoly műszakjuk van.) A fesztivál tehát valutát is hoz, 
mert ennek ürügyén kinti cégek kinyitották a 
pénztárcájukat. A visszamaradó negyedrészt a Magyar Hitel 
Bank művészeti kuratóriumától kaptuk — reklámra, 
szállásra, szállításra. Ami még hiányzik, remélem, 
megkapjuk a színházi alaptól. Tehát vállalkozói alapon 
csináljuk, amit nem úgy kell érteni, hogy ez egy 
vállalkozás, hanem úgy, hogy az ember elég sok vasat tart a 
tűzben és reménykedik, hogy nem hiába tartja. De bele kell 
vágni, talán még egy kicsit hazárdírozni is. Ezt külföldön is 
így csinálják, s ha jó a minőség, ha jól sikerül, akkor nincs 
veszteség.
— A Petőfi Csarnoknak van arra módja, hogy valakit 
elküldjön külföldre megnézni, megismerni az együtteseket és 
úgy hívni meg?
— Nem, erre nincs módja. Úgy kezdődött, hogy négy éve 
mint magánember kint voltam Amerikában, turistaként, 
saját pénzemen két hónapig, és abból három hetet 
dolgoztam. Ez utóbbi azt jelentette, hogy nyakára jártam 
egy csomó menedzsernek és színházi társulatnak. így 
alakultak ki azok a konkrét kapcsolatok, amelyek később 
gyümölcsöztek. Azonkívül tagja vagyok az ITM 
nemzetközi színházi szervezetnek, ez a nemzetközi 
kapcsolatok kiépítéséért hasznos. Persze, ha az ember meg 
akar szervezni valamit, akkor ír száz levelet, hogy abból 
bejöjjön húsz—harminc program a Petőfi Csarnok számára 
egy évben.
— Technikailag alkalmas-e a Petőfi Csarnok egy táncfesztivál 
megrendezésére?
— Sok dologra nem alkalmas, például klasszikus 
produkciókra, mert nincs zsinórpadlás. Egyébként minden 
egyébre igen. Táncfesztiválra is, persze komoly beruházások 
szükségeltetnének. A lámpa-park korszerűsítésére például 
három—négy millió kellene. De azért eddig akárki jött 
hozzánk külföldről, elirigyelte a csarnokot, mondván, hogy 
szívesen áttolná a saját hazájába. Ez a csarnok, a belső 
nagyterem híresen jó tér.

GALAMBOS ÁGNES

18


