
Králl Csaba: 

Rendszeridegenek 

A Trafó tizenhat éves története során egyszer sem rendezett még fesztivált; tematikus 
sorozatokat igen, a legkülönfélébb tartalmakkal (Közös ügy, Koreográfusok új 
utakon, Újcirkusz, 200 % tánc stb.), amelyek jelenleg is át- meg áthálózzák az 
évadot, de több héten át tartó, tematikus fesztivált, melynek stratégiai szerepet szánt 
volna, soha. A NEXTFESZT az első olyan esemény, mellyel látványosan megtöri ezt 
a gyakorlatot. 

Az időzítés nem véletlen, nyomós oka van: a legfrissebb kortárs előadó-művészeti 
törekvéseket reprezentáló fesztiválprogram ugyanis, ami a tánc területén különösen 
jól kirajzolni látszik egy sokszínűsége ellenére is markáns csapásirányt, arra az új 
alkotónemzedékre irányítja a figyelmet (báb, színház, tánc, performansz vegyesen), 
melynek struktúrába illeszkedési esélyei finoman szólva is: korlátozottak. Ha nem 
lennének (innovatív projektekre, külföldi rezidenciákra és nemzetközi 
együttműködésekre elnyerhető) uniós források, ha nem sietnének segítségükre a 
komoly szakmai háttérrel rendelkező, ám szisztematikusan ugyancsak a tönk szélére 
sodoródó hazai háttérintézmények (Műhely Alapítvány, Sín Kulturális Központ stb.), 
már régesrég lehúzhatták volna a rolót. 

De kik is ezek a fiatalok, akiket a Trafó Y-generációnak nevez? Húszas-harmincas 
éveikben járó fiatal alkotók, bár ténylegesen nem is a koruk, hanem az új 
szenzibilitás, a formanyelvi másság, egyfajta nem tudatos paradigmaváltás az, ami 
generációs jelenséggé kovácsolja őket. Stílusuk közvetlen, gondolkodásmódjuk 
személyes; a végletekig kiterjesztik a tánc, a mozgás határait (a ready made 
mintájára) talált, hétköznapi mozdulatokkal és gesztusokkal; élénk kíváncsisággal 
fordulnak a közönség felé és a lehető legközelebb furakodnak hozzá; könnyed, 
levegős, improvizatívnak tetsző hatással operálnak; akár egy előadáson belül, 
jelenetről jelenetre képesek formát, stílust, nyelvet, hangnemet váltani; humorosak, 
ironikusak, önleleplezők, és bármikor készek magukból, de akár a közönségből is 
bohócot csinálni. 

Nem lázadnak ők tudatosan senki és semmi ellen, csak szimplán önmagukat akarják 
adni, és úgy megélni a színházcsinálást, ahogy az nekik tetszik, fontos és izgató. Nem 
teóriák, irányzatok, megfelelések mentén, hanem a felfedezés örömével, merő 
kíváncsiságból. „Azt érzem, hogy a művészi kifejezést nem rendeljük alá semmiféle 
külső elvárásnak. Bátran, előítélet- és félelemmentesen beszélünk.” – fogalmazott 
Hód Adrienn egy interjúban. 

Talán nem véletlen, hogy ez a generáció döntő hányadában a táncszakma szemében 
máig „mezítlábasnak” tartott és mélyen lenézett Budapest Tánciskolából került ki. 
Miközben nehéz fölfogni, hogy az általuk létrehozott produkciók, ha a hazai 
támogatási rendszeren múlna, kevés kivétellel nem is létezhetnének. 



A NEXTFESZT-en szereplő öt táncdarab közül, Egyed Bea és Újvári Milán kettősét, 
A szerelem természetét 0, azaz nulla forinttal támogatta a magyar állam, Fülöp 
László koreográfiáját (There’s an elephant in every room) is csak minimális 
összeggel, egy uniós projektben vállalt önrész erejéig. A tavalyi Lábán-díjas 
Nyúzzatok meg!-nél, melyet három táncos, Dányi Viktória, Vadas Zsófia Tamara és 
Molnár Csaba jegyez, az összköltség 15 százaléka származott EU-s forrásból, a 
Molnár rendezte Dekameronnál 40. Egyedül a Pirkad (Hodworks), Hód Adrienn 
koreográfiája támaszkodhatott szinte teljes egészében hazai forrásokra, bár a társulat 
más pályázatai, ha nem is mind véreztek el, szintén csak töredékét (a kért összeg 
egyharmadát) kapták az igényelt támogatásnak. 

Ha kicsit a NEXTFESZT-en túlra is tekintünk, és kibővítjük a kört olyan alkotókkal, 
akiknek szintén itt lett volna a helyük, akkor sem rózsásabb a helyzet. Réti Anna és 
Ido Batash tavaly tavasszal, a Trafóban bemutatott közös darabja, az Ego Trip több 
mint 80 százalékában külföldi támogatásokból valósult meg, Rózsavölgyi Zsuzsa 
Öreg tó című munkáját a Life Long Burning nemzetközi koprodukciós program 
szponzorálta, ahogy Arany Virág és Hadi Juli Lépésidő című projektje is 
nagyobbrészt innen finanszírozódott. Mindhárom produkció szerepel a dunaPart – 
Platform of Contemporary Hungarian Performing Arts márciusi, budapesti 
programkínálatában (karöltve a NEXTFESZT-en játszott darabok többségével), mely 
a Független Előadó-művészeti Szövetség (FESZ), a Trafó és a Színházi Kritikusok 
Céhe szervezésében nemzetközi érdeklődésre számot tartó kortárs tánc- és színházi 
produkciókat ajánl az ideérkező mintegy 200 külföldi színházi szakember 
figyelmébe. 

A dolog egyébként ott csúszik el, hogy a hazai nka-s és egyéb kuratóriumi delegáltak 
(kevés kivétellel) vagy nem ismerik ezeket az alkotókat, vagy nem hajlandóak 
tudomást venni róluk. De honnan is ismernék, ha egy kurátor számára ma sem 
követelmény, hogy előadásokra járjon, átlássa a rendszert és személyes 
tapasztalatokkal rendelkezzen arról a területről, amely felett diszponál.   

„Furán fest, hogy ha a saját közeged, a hazád sem támogat, nem ismeri el a 
munkádat, akkor miért bízzon meg benned más?” – summázza a helyzet abszurditását 
Fülöp László, aki évek óta Dániában táncol, e lehetőség híján viszont, 
koreográfusként is kicsúszna a lába alól a talaj, hiszen ő is, mint sokan mások, 
részben ebből keresztfinanszírozza alkotói tevékenységét.   

Több mint visszás ugyanakkor, ha a finanszírozási anomáliákra gondolunk, hogy ez 
az a generáció, melynek köszönhetően hosszú idő után újra felkerültünk Európa 
tánctérképére. Nincs hely részletezni, ki hol, merre vendégszerepelt az elmúlt 
években (a Nyúzzatok meg!, a Hodworks, Fehér Ferenc és Újvári Milán szólói viszik 
a prímet), legyen elég annyi, hogy ilyen kereslet magyar táncprodukciók után 
legutóbb a rendszerváltás környékén volt, és nagyjából a kilencvenes évek közepéig 
tartott, de akkor egy kelet-európai produkció még rettentő egzotikusnak számított a 
nyugatiak szemében. Ma már nem. A mostaniak már alanyi jogon, „vasfüggöny-



effektus” nélkül is sikeresek. 

De mi lesz, ha elapadnak a külföldi források, hiszen az EU sem egy végtelenségig 
csapolható pénzeszsák? Ha a már nyugaton is szinte mindenhol jelentkező kulturális 
kiadáscsökkentések odavezetnek, hogy nem tudják ilyen mértékben befogadni a 
keletről érkező támogatási igényeket? 

Mi lesz ezzel a generációval, amely többségében eleve nem (a némileg 
biztonságosabb) társulati felállásban, hanem rugalmas, projektrendszerű formációban 
gondolkodik, mert így tudja megőrizni mobilitását és motiváltságát? Mi lesz velük? 
Pályát módosítanak? Kivándorolnak? Kilövik magukat az űrbe? 
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