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Az első magyarországi, valóban slam poetry-rendezvényre 2006-ban került sor a Műcsarnokban az 
akkori igazgató, Petrányi Zsolt segítségével, a Tilos Rádióval (Stráhl Katalin) közös szervezésben. A me-
zőny költőkből és rapelőadókból (MC-kből) állt össze – a pontos névsorra már nem emlékszem. Az estet 
a következő évben is megrendezték, majd 2008-tól már rendszeres sorozat formájában jelentkezett évről 
évre, a pesti Kőleves vendéglő pincéjében. Állandó előadói lettek a magyar rapszcéna fontos és ismert 
figurái: a Ludditák, MC Busa, Ponza aka Kreol, MC Zeek és az Akkezdet Phiai, akiknek „slam poetry” 
elnevezéssel meghirdetett „verses estjei” adták meg az utolsó lökést a mozgalom beindításához. Hozzájuk 
csatlakoztak alkalmi jelleggel szépírók is, mint Peer Krisztián vagy Szilágyi Ákos.

Külföldön 2009. október 24-én Helsinkiben jelentek meg a magyarok (Kettős Tamás és Szkárosi Endre), 
a Suomalais-ugrilainen runopunlaaki találkozón. Az első kiemelkedő budapesti slam poetryt Bárdos Deák 
Ágnes szervezte 2010 májusában Budapesten, a régi Gödörben, az Athe Sam! (Itt vagyunk) roma össz-
művészeti fesztivál keretén belüli Athe S(l)am versenyen. A babérkoszorún két profi kívülálló: Falcsik 
Mari költő és Kettős Tamás rapper osztozott.

A fejlődésből a vidék sem marad ki: Szegeden és Veszprémben is indultak slam-klubok, őket követte 
néhány hónappal Pécs, ahol a Sopiane Slam egyesület formájában mai napig a legerősebb Pesten kívüli 
bázis működik.

Az alternatív zenei körökben addigra már evidenciaként létező magyar slam poetry életében az igazán 
gyökeres változást a 2012-es év, a Pilvaker nevű rendezvény hozta. Ez volt az első olyan est, ahol a műfaj 
képviselői már nem mint máshonnan betévedő outsiderek, hanem mint slammerek, vagyis ezzel „fő-
állásban” foglalkozók léptek a színpadra, a nagyközönség elé. A többi ma már művészettörténet: két 
országos bajnokság – egy egyéni és egy team-slam –, és alig egy év alatt több mint száz fellépés az  SPB 
tagjaiból felálló különböző formációk számára, zenei és irodalmi fesztiválokon, kocsmákban és klub-
helyiségekben, határon innen és túl.

A mozgalom rohamosan fejlődik: Százhalombatta, Szombathely, Miskolc, Székesfehérvár, Szekszárd, 
Győr – csak néhány a városok közül, ahol az elmúlt félévben saját klub alakult. Fontos kiemelni a friss 
DS Slamet, vagyis a Dunaszerdahelyi Szerveződést, és a máris bajnokságot szervező Slam Poetry Erdélyt.

A slam tömegesen elterjedt: vidéken és városban, boldog-boldogtalan nyomja a sódert. Az élvonalat 
a „tiszta” slammerek (Gábor Tamás aka Indiana, Süveg Márk aka Said, Horváth Kristóf aka Színész Bob, 
Závada Péter aka Újonc, Simon Márton, Pion István) mellett a rapperek (Kettős Tamás, Bobakrome és 
Bobafett, Busa Pista, Bagó MC, MC Zeek) tartják, és hozzájuk csatlakozott néhány avantgárd alkotó (Müller 
Péter Sziámi, Ladik Kati és Szkárosi Endre) is. Az orwelli „kettős beszéd”, az agitációs „közbeszéd”, a szen-
zibilis „énbeszéd” és az intellektuális „leberwurst” sziporkái megvilágították a hú! irodalom borongós 
égboltját…

KETTŐS TAMÁS

Ismerek egy csóró költőt

Amikor a Nap átmegy sütni a Föld másik oldalára,
a Holdnak meg hol kicsi, hol meg nagy a szája,
és neonfényes az éj palástja,
visszhangot vet a magányosság csarnokának kupolája,
óh, de sok srác veszi a beszélőbotot a markába,
farkába harapó kígyó-béklyó lazul a szavára,
egyike-másika azt kiabálja, egyike-másika azt kiabálja:

Aki mindent elhitt és még álmában sem lázadt,
az nem úszhat meg semmit, és nem lesz magyarázat!

Én láttam nemzedékem nagyjait a porba omolva,
láttam zseniket összehugyozva-szarva, bebaszva barakkba,
sarokba szorítva,
de láttam művészeket, akik pénzért a bombákra is festettek cégért,
mindent a Cégért,
és láttam sunyi, hunyorgó tömeget, akik füttyre meneteltek, sört és virslit ettek,
a limonádét, a limonádé zenét, azt nagyon szerették,
de láttam tiszta fejeket,
akik, ha veletek meneteltek, se meneteltek veletek,
ők voltak a néma lúzerek, a hülyék, a becsületesek,
ők voltak a néma lúzerek, a hülyék, a becsületesek…

Magyarországon az összes mecénás távcsöve görbe,
csak a saját köldöke dülled szembe vele,
Magyarországon az összes mecénás távcsöve görbe,
Magyarország a zsenik temetője…

Figyeld csak meg:
Indiában a tehenek úgy halnak meg,
mint az indiai szentek, elszenderülnek,
ha lejárt ideje a földi nyűgnek, nem nyögnek,
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csendben belépnek a csöndbe,
ahonnét vétettek, soha nem vétettek…
Figyeld csak meg:
Európában a tehenek úgy halnak meg,
mint az európai szentek,
megkínzott-lefejezettek…
Adj tejet-vajat-túrót-verset,
sós kútba tesznek, onnan is kivesznek,
kerék alá tesznek, onnan is kivesznek,
és ha kivesznek a költők,
szomjaznak majd az emberöltők…

Én ismerek egy csóró költőt, akinek hiába adnád a mobiltöltőd,
add neki inkább a lyukas cipőd,
hadd táncoljon bele-vele az ismer-megismerhetetlenbe,
oda te úgyse juthatsz be, csak vele,
zene cipőhúros hangszerekre szerelve…

És ismerek egy titkos helyet helyetted,
ahol a betyárok és szentek beszélgetnek,
ott a medvék mézet pergetnek neked,
rappelnek a levéltetvek,
ott nem faragnak hintaszéket
aranyból a pénz istenének,
ott Rózsa Sándor nem kottából táncol serény legényeset,
ha kérdeznéd, most kidobom a nevet:
ők a Rózsa-Sándor-keresztesek,
nesze neked…

És ismerek egy mini-minisztert,
aki, ha áll a bál, az ablaknál tvisztel,
hogy meg ne fázzon a szemüvegkerete,
jól be van fűtve a helikoptere, mire?
Csak a kutyája benne a száz leggazdagabbak klubjába,
csak a macskája az idén elzavart vagy három béna mixert a pusztába…
Ő nagyon gazdag,
a szókincse,
ha rab lenne, lenne arany a bilincse,
ő nagyon gazdag,

a szókincse,
neki nem licence a gumigerince…
Én is ott szambáztam a bulin,
csak a rezsim feltornászta a rezsim:
az after-komcsi after-partyn, hejj…

Ki vagy te, ahol a madár se jár?
Új a régi maszkod itt a bárpultnál.
És mennyi az idő, ha nem tévedek,
itt, ahol a völgybe löknek össze évezred-hegyek?!

Itt a válasz az,
ha jól teszed fel, ha jól pakolod a kérdéseket:
Ti tényleg a majomtól származtok?
Ti tényleg a majomtól születtetek?
Akkor isten-isten,
mert engem Isten teremtett bele a tenyerébe,
tenyérvonal-rendszerébe,
én ott járok, ott parázslok, zsarátnok-zarándok,
minden ajándok…

Utánatok özöntűz

Én vagyok, aki leszek, ha visszaérkezek, ahonnét jöttem én vissza oda megyek,
ha megettem a kenyerem és megittam a tejet, és felszámoltam a kettősségemet,
de mert felgyújtottam a képzeletemet, egy-két ajtózárat még felfeszítek,
kíváncsi lettem rám: ébredek, ezért eljátszok még egy-két sohse volt szerepet,
de van-e még élet és van-e még kinek? Felfedezni a kertet, a kincses szigetet,
a városokban ma üresek a terek, üresek a házak a kerületek –
Itt több millióan nincsenek! Itt több millióan nincsenek!

Itt több millióan nincsenek otthon, nincsenek az otthonokban, csak szobrok,
morgó szobrok, fotelok, robotok meg jóslatoktól recsegő polcok,
a falakon árnyak, démonok, orkok, hugyozok a téren, mint régen a punkok,
a bankok falán lecsorog a kamu, képzeletetek csak por és hamu,
még felhőt karcol egy toronydaru, és begazoltat egy igazi robotzsaru,
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ahogy táncol a rezsón a kábítószer-ragu, csak a tévében él a város meg a falu,
csak a tévé az igazi, a valódi ikon, csak a tévében sarjad igazi pázsit a romokon,
csak a tévében élnek igazi hús-vér emberek, lepkék, leopárducok, zöldfoki szigetek,
a drogbáró itt a tévébemondó, tőle jön a vitamin, tőle jön az ondó,
a horror-trip, a vér, a tej, a vér-kakaó, tőle jön be az igazi flash, a rém-híradó,
a tévédobozon kívül a banda atom bamba, míg a kertek alatt kivirít az atomgomba…
Először por a szemekben, aztán szemek a porban,
Jézus vére nincs a műborban!

Ha akarod látni az anarchiát, akkor engedj szabadon minden kutyát,
a kiskutyát meg a nagykutyát, a kuvaszt, a kant, a pincsit meg a szukát,
és meglátod majd az anarchiát, az anarchiát…
De ha akarod látni a hierarchiát, akkor engedj szabadon minden kutyát,
a kiskutyát meg a nagy dögöket, a kuvaszt, a kant, a pincsit meg a szukát,
és meglátod majd a hierarchiát, a hierarchiát…
Mert mit csináljon ugye egy tökös magyar gyerek,
ha arra buzdítják a böszme mini-miniszterek,
hogy szavazd hátba a testvéredet, igen, szavazd hátba a testvéredet,
és hova hintse majd a szentelt vizet,
ha összevesznek végleg a rémek, ha összevesznek végleg az árva feje felett,
a giga-sárkányok meg a mega-sárkányok:
a kínaiak meg a kőművesek,
hova hintse majd a szentelt vizet?
Hova hintse majd a szentelt vizet, ha a végítélet négy lova dobog,
csönd-zsákból nem dadogok, hangot lopok,
nem szólnék én, de már késő, szerintem is ez a harc lesz a végső!

Elsüllyedt az idővel az időmérő, de szövegem szerszám, eszedbe véső:
nem nyertek, mert nem nyerhettek,
gyümölcseidről felismerlek, holnap a klónokból klánok tüzet vizelnek, és
mikrocsip-csöpp gyerekek kelnek a tojásaitokból, fejedelmek!

A fejetek – mint struccfej a homokba – pénzes-zátonyokba dugva,
míg a homokóra minden pora vissza nem csorog-pereg a sivatagba,
hiába acélozva kocsitok, a páncélingetek, de becélozva rég az acélszívetek,
a szemeiteket, szem-füleiteket, ha kimosták a szolgáitok, figyeljetek:
egy világháló-szaggató gólt most beverek, ellenetek 100:1-re szépítek,
de ti se győztök, hiába szövitek a tervet, az idők végéig csak időt nyertek,
míg az összes óra mozgatórugója bele nem olvad a káosz-koszba,

míg az összes óra fekete óramutatója beleröppen a fekete holdba,
én már kész vagyok, mint a kihalt fajok,
de mint a feketeszurok, ragyog, aki vagyok!
Egy szeméttengeren, tutajon edzek, így is kinevetlek,
miféle hiedelmek zsigerelnek,
amikor leeszed a fejedről az utolsó vacsorád,
a nikkelbolhát, az utolsó tetvet…
Nektek ennyi kellett? Vagy csak ennyire tellett?
Lefuttatni szolga módra az ördögi tervet?
Hát gratulálok, ez igazán kreatív ötlet volt,
rommá szarni az egyetlen Földet,
ahol Isten magjából csipegethettek…
Vagy jobb az űrben keresni új örökzöldet?
Olcsóbb az élet egy hold Földön, mint egy föld Holdon, nem nyersz a bolton!
Nem nyertek, mert nem szerettetek,
csak fülemüle-mentes büdöset szellenteni,
meg irgalmatlan szellemtelenül füllenteni,
meg bankkártya-várat építeni, még kúr a nép, most adjatok neki!
Sajtlyukakat, ha vagy olyan Jedi, ha vagy olyan Jedi, aki ma megteheti,
hogy a hideg-üres űrbe az egóját kilövi és a faszát egy űrhajóban veregetheti,
akit ufók vágnak partiba egy műholdon,
aki ma vizek után szaglászhat a vörös bolygón,
aki ma fáraónak képzeli magát, mert lefagyaszthatja a múmia fejét,
a múmia fejét, a múmia fejét…

Na, keverd a bólét, játsszuk el a végét, én meg eljátszom majd a nagyon hülyét,
aki nem vágja – csak nyalja a fagyit –, hogy te galócából rottyantod a gyilkos vacsit.
Aztán mi lesz a műsor? Mi lesz a menü?
Kerül a feketelevesbe tésztából betű?
Amivel lediktálod, hogy mi az ábra, valami diktatúrista-szalámiszerű?
Lesz egyenlőség tanítása? Tudod, az írástudók árulása…
Lesz kamu-kommunizmus újratöltve? Újabb százmillió megy a vérbe?
Mennyi? Még mennyi hitel kéne?

Ja! Hát annyit sajnos, nem adhatok, hát totál üres, kimerült a karma-bankotok!
Rossz kunyerálás az összes háborútok! Kéregetés az összes hódításotok!
Rossz siránkozás az összes nyomulásotok! Koldulás az összes ultimátumotok!
Na, sziasztok! – Tovább nem szíjaztok, sziasztok,
csak szólok, hogy szólok, mielőtt kereket oldok,
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Sajtlyukakat, ha vagy olyan Jedi, ha vagy olyan Jedi, aki ma megteheti,
hogy a hideg-üres űrbe az egóját kilövi és a faszát egy űrhajóban veregetheti,
akit ufók vágnak partiba egy műholdon,
aki ma vizek után szaglászhat a vörös bolygón,
aki ma fáraónak képzeli magát, mert lefagyaszthatja a múmia fejét,
a múmia fejét, a múmia fejét…

Na, keverd a bólét, játsszuk el a végét, én meg eljátszom majd a nagyon hülyét,
aki nem vágja – csak nyalja a fagyit –, hogy te galócából rottyantod a gyilkos vacsit.
Aztán mi lesz a műsor? Mi lesz a menü?
Kerül a feketelevesbe tésztából betű?
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Ja! Hát annyit sajnos, nem adhatok, hát totál üres, kimerült a karma-bankotok!
Rossz kunyerálás az összes háborútok! Kéregetés az összes hódításotok!
Rossz siránkozás az összes nyomulásotok! Koldulás az összes ultimátumotok!
Na, sziasztok! – Tovább nem szíjaztok, sziasztok,
csak szólok, hogy szólok, mielőtt kereket oldok,
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mielőtt determináltok determinátorok, felvágom az utolsó olvasatlan lapot…
Robban a labor, párolog a titok, de kitöltve előre ötven méregpoharatok,
amit én – mert ugye magyar vagyok – mind egy cseppig, mind egy szálig, fenékig iszok.
Aztán belehalok. Aztán poklot rakok.
De én a pokolból is ezerszer is feltámadok,
aztán leveszem a maszkom, de ne fossatok,
csak ízzé-porrá töröm a buta rácsaitok, szemetekről lemetszem az acélhályogot,
a végén meg még egy-két kokit adok,
aztán uzsgyi, ki a napra, ki a legelőre, mielőtt szomjan vesztek,
egy kis fényt igyatok!

Én csak a csajomhoz jöttem a Földre látogatóba, indián fejes a feneketlen tóba,
tüzeket rakni a vizek mélyén és aranyat köpni a világ végén,
kirügyeztetni a szóbokrokat, ha kosarat kapsz, adj teli kosarakat,
szóló szőlő, csengő barack, mosolyog az alma, ma porlik a tarack,
nem fúj a szél, ha nem zörög a haraszt, etesd meg az éhenkórász csilliárdosokat,
ha kussol a gyümölcs a fa tetején, aki ma szóra bírja, az a deli legény!

Én csak a csajomhoz jöttem a Földre látogatóba, indián fejes a feneketlen tóba,
tüzeket rakni a vizek mélyén és aranyat köpni a világ végén…

Üres

Ez most üres, pedig én, a szemfüles,
kijártam mind a négy elemit és szemügyre vettem mind a négy elemet,
de százdioptriás napszemüvegetek eltakarta az ötödik elemet,
a telivér csupakapu-hercegeket, meg a szabad akaratú üde szellemeket,
te meg te meg te meg te meg a tömeg,
sárkánygyíkszín takarószövet összeszövetkezett,
hogy tutira telibe veri – bilincsbe kötözi, a bilincsbe kötözi a természetet,
az egy-két-há mind a négy elemet,
a földet, a vizet, a szelet, a tüzet,
a gyökeret, a szavakat, az esőt, a rügyet,
kifeji a fölből a fekete tejet, teli tank indulnak a démonszekerek,
rommá szarni az Édenligetet, az Édenligetet,

körbekeríteni az isteneket,
mint a dió héja a dióbelet, mint az influenza a kerületeket,
hogy betérdeljenek – térdre-kalácsra! – az eljövendő fogolyidők,
a gépszázadok, a gépévezredek, a gépszázadok, a gépezredek…

Hát ez nagy cumi lesz, befut a megacumi-expressz,
visszategez a bumeráng, visszategez –
Classic, kommersz világvége fless!

Ahol szakad a film, szakad az égből a saveső,
plasztik tehenek, bitumen legelő,
és menekül a sehova, a soha-sehova-tanúja ózon-gázon verető haderő,
Héééé! Miszter Nagymenő! Miniszterarcú bajkeverő,
ez most totál üres, totál üres sss…

Vajon a semmi szüli az isteneket,
vagy az Isten az istenteleneket?
Vajon a semmi szüli az isteneket,
vagy az Isten az istenteleneket?

Ez most üres – üres – üres – üres,
mégis vizes – vizes – vizes – vizes…
Az áradat sokakkal együtt elragadott – harapott,
metropoliszokat nyeltek – észre se vetted? – a koszos habok,
rabok tapossák, a rabszolgák a kutyaiszapot,
faxolják a szolgák az ár – adat – ár – adat – ár – adat – ár – adat – áradatot,
forog az információcsatorna kobraminta-ornamense bumm a fejbe,
forog a feketehumorú-feketeszövetű irka-firka sztrádaminta
beste teste,
minden este,
minden percben kapok-adok-kapok szökőárajánlatot,
és hírzápor takarja el nap mint nap, el a Napot…
A könyvespolcon több száz jóslat,
és súlyos basszus bassza falánk alánk az alapot…
Ettől megy…

Pedig totál üres, totál üres, totál üres…
Mégis tüzes – tüzes – tüzes – tüzes sss…
A pultnál isznak üresüvegesek, neonkaméleon-betűhegyek,
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ég a kanóc, mint a kóc,
a híd alatt,
az út alatt,
a víz alatt
alattomos elektromos tüzek rügyeznek,
égnek a drótok,
a drótnélküli telefonfejek ütik a kódot,
a kádat megtölti tüzes párlat,
mindjárt hármat számolok, rád gyújtom a házat,
úgyis leszarod a próféciákat, a szarból építeni szereted a várat…
Ükunokákat foszt ki a század!
Ükunokákat foszt ki a század!
Hidak, házak, üres évtizedek, völgyszakadék, fagyi, népligetek-
ben tageznek – ragoznak – köröznek – karóznak,
a mohók annyira szomjaznak, hogy a végén páran fel is gyulladnak,
amikor ébredeznek a züllöttek,
korazüllöttek,
korazüllöttek,
korazüllöttek
kora!

Vajon a semmi szüli az isteneket,
vagy az Isten az istenteleneket?
Vajon a semmi szüli az isteneket,
vagy az Isten az istenteleneket?

RÉDEY JÁNOS

FUGA POESIS in voces plures

1 AMAM szóljon DALMLAM igazi hatALMAM

 álmom 
2                       almám AMAM kirepedt zöld ÉVÁM

 fehér szivem
3                                zizegjen irgAMAM SZAVAM

1 SZERELEM zajlása törött tó szárnycsapása
2 tátog tehén szomjas szemét az ÁMEN

3 vergő potyogása verebek halálra

2 ezer AMAM sírása AMperiMÁim
1 AMAM kék AMlovAM paripám-késtollAM

3 hulló vérem AMAM tintába szúrt MAGAM

Omnes AMAM AMAM AMAM AMAM AMAM AMAM AM

4 síkos vonalháló abroszában árva hal-AM

5 nincsen tenger sem harmadnapra nincs kiköpni cet
6 mikor bomlik AMAMelle tejhusos virágba
7 minden merőleges szálkaél gúzsba vert kereszt


