
Amerikai hip-hop táncegyüttes intézetünkben 

 

Váratlan fordulatot vett fiataljaink április 18-i délutáni programja. Ebéd után, talán álmosan és 

unottan készültek fiaink a délutáni órarend szokásos foglalkozásaira, amikor utasítást kaptak, 

hogy nevelőik kíséretében vonuljanak át az intézet tornatermébe. A meglepetés óriási volt. Hét 

furcsa kinézetű, idegen fiatalember fogadta őket mosolyogva, FLY feliratú fekete felsőben. 

Hogyan kerültek ide? Az Amerikai Külügyminisztérium Művészeti Nagykövetek programja 

keretén belül, négy napra érkezett Magyarországra a texasi-i FLY Dance Company, hogy 

különböző korú magyar fiatalokkal osszák meg fiatalos energiájukat, bátor 

mozgásművészetüket valamint bemutassanak pár ravasz koreográfiát. Az amerikai hip hop 

nagykövetei korábban Miskolcon léptek fel és az amerikai nagykövetség közvetítésével a 

javítóintézetünkben való fellépést is be tudták emelni budapesti programjukba.  

A hiphop egy életstílus, ami megannyi dolgot foglal magában, például a zenét (rap), az 

öltözködést, a szlenget. A hiphop az Egyesült Államokból, Bronxból indult, de gyökerei a 

nyugat-afrikai és afroamerikai zenére vezethetők vissza. 

Az amerikai táncosok és fiataljaink kommunikációját két, a nagykövetség által biztosított 

tolmács segítette. A táncosok közül volt, aki mesélt az életéről: szegénységről, kábítószerről, 

bandázásról, de sikerült kitörnie és erre biztatta a fiataljainkat is. Jó célok, erő, szilárd 

elhatározás kell! 

Ámultan néztük a táncegyüttes bemutatóját. Gyors és laza, mégis határozott, néhol bolondos, 

erőt és ügyességet igénylő figurák. Azt gondolom, hogy a találkozás csúcspontja az volt, amikor 

a javítós fiúk is bekapcsolódhattak a táncba. Figyeltek, tanulták a mozdulatokat, először 

csetlettek-botlottak a vérprofik mellett, de hamar ráhangolódtak a ritmusra, belejöttek a 

mozgásba és jó hangulatú közös tánc lett a vége.  

Emlékszem, három éve, amikor Caramel volt a vendégünk, és véletlenül kiposztolta facebook 

oldalára az itteni fellépését, az egyik volt letartóztatott fiatal így reagált posztjában: Jaj, 

Istenem! Miért nem akkor jött, amikor még én is a Szőlőben voltam! Hát, így járt! A jó 

programjaink miatt nem kell letartóztatásba kerülni, de ha a gyerekek útja sajnálatosan ide 

vezetett hosszabb-rövidebb időszakra, akkor reméljük, hogy olyan különleges élményt 

jelentenek ezek a programok, ami jó emlékeket ébreszt majd bennük nem csak az adott 

eseménnyel, hanem a javítóintézetben eltöltött időszakukkal kapcsolatban is. 
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