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Az Erdélyben először turnézó 
Slow Village budapesti hiphop 
együttessel bulizhatnak együtt 
azok, akik részt vesznek a Nest 
által szervezett slam poerty 
bajnokság februártól kezdődő 
előválogatóin.

 » BEDE LAURA

B ejelentette Kolozsváron a 
Nest – Erdélyi Összművésze-
ti Gyűjtőpont az idei erdélyi 

slam poetry bajnokságot megelő-
ző előválogatók helyszíneit és dá-
tumait. A Bulgakov kávéházban 
kedden este szervezett esemény 
házigazdája, Járai Richárd felhív-
ta a fi gyelmet a 2019-es selejtezők 
újdonságára: a szervezőcsapatot 
elkíséri az Erdélyben először turné-
zó Slow Village budapesti hiphop-
formáció. A 2007-ben feltűnt Slow 
(azaz Zsigri Bé) producerként a 
magyarországi instrumentális hip-
hop/absztrakt hiphop színtér egyik 
legfontosabb alakja, aki 2016-ban 
létrehozta a Slow Village kvartettet 
Goulaschsal, Nashsel és Tinkkel.

Az első slam poetry előváloga-
tót és koncertet a kolozsvári Fly-
ing Circus klubban tartják február 
27-én, másnap pedig a marosvá-
sárhelyi Jazz&Blues Club látja 
vendégül a slammereket. A turné 
március 1-jén folytatódik a szé-
kelyudvarhelyi Felső G kávéház-
ban, ezt követően a csíkszeredai 
Grundban mutathatják meg tehet-
ségüket az érdeklődők. Az utolsó 
előválogatót március 3-án szerve-
zik a sepsiszentgyörgyi Szimplá-
ban. A 2019-es erdélyi slam poe-
try bajnokságot pedig valamelyik 
nyári fesztiválon rendezik meg.

KÖZÉPISKOLÁS DIÁKOKNAK SZÓLÓ BAJNOKSÁG, ÉLŐ RÁDIÓS PRODUKCIÓ SZEREPEL A NEST IDEI TERVEI KÖZÖTT

Erdélyi slam budapesti hiphoppal fűszerezve

A szavak ereje. André Ferenc zsűritag gratulál Oláh Márta, Csuszner Kálmán és Suciu Tina versenyzőknek, akik a legjobban teljesítettek a Slam Klubon

 » Az első slam 
poetry előválo-
gatót és koncer-
tet a kolozsvári 
Flying Circus 
klubban tartják 
február 27-én.

„A terveink között szerepel, hogy 
középiskolás diákok számára is 
szervezzünk slam poetry bajnoksá-
got. Szeretnénk olyan rádiós pro-
jektekbe is részt venni, mint a múlt 
évi Silent Slam Tour, viszont ezúttal 
jó lenne élőben előadni a produkci-
ót hangszer kíséretében. Továbbá a 
költészet napján is slammelünk, va-
lamint március 15-én még nagyobb 
szabású eseménnyel szeretnénk meg-
emlékezni” – mondta el érdeklődé-
sünkre Banga Szilárd, a Nest alapí-
tója.

Ugyanakkor kedden este megnyi-
tották a Slam Klub sorozatot a kin-
cses városban, így a szervezendő 
eseményeken zsűri pontozza a ver-

senyzőket. Így a bátor jelentkezők 
szövegeit, előadásmódját öttagú csa-
pat értékelte: André Ferenc, Jobbágy 
Júlia, Morar Ervin, Sarvadi Paul, 
Sárkány Tímea. A zsúfolásig telt te-
remben a barátok, slamkedvelők 
csettintéssel és tapssal fejezték ki tet-
szésüket. A pontszámok alapján első 
helyen Suciu Tina végzett, a második 
helyezést Csuszner Kálmán érte el, a 
harmadik pedig Oláh Márta lett.

A slam poetry elnevezésű, nap-
jainkra világszinten önálló műfajjá 
érett verses vetélkedő az 1980-as 
évek közepén született az Egyesült 
Államokban. A középkori dalnok-
versenyekhez hasonlítható, az ame-
rikai kocsmakultúrából eredő slam 

poetry a kortárs költészet, a rap és 
a stand-up sajátos elegye. A slam 
poetry előadó-költészeti műfaj 2006 
óta divatos Magyarországon, és az 
elmúlt években népszerűsége töret-
lenül ível felfelé. Erdélyben 2012-től 
van jelen érezhetően a műfaj, amely 
itt is nagy népszerűségre tett szert 
igen rövid idő alatt. „Szókimondás, 
színpad, szabadság – szerintem ez 
elég ok arra, hogy szeressem. Ha 
megkísérelném hasonlatban kife-
jezni, hogy mit jelent számomra a 
slam poetry, akkor azt írnám, hogy 
olyan, mint egy kulcs a számon a la-
kathoz” – jellemezte a slam poetryt 
az Irodalmi Jelennek Fehér Tamara, 
a műfaj egyik fi atal művelője.
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 » MOLNÁR RAJMOND 

A hírportálok felületein, de leg-
inkább a közösségi médiában 

megosztott tartalmak alatt sokszor 
elszabadulnak az indulatok, az 
egyes hozzászólások kifejezetten 
rosszindulatúak, személyiségi jogo-
kat sértenek, vagy durvák, trágárok. 
Sok esetben csak egy hangos és ag-
resszív kisebbség nézeteit tükrözi, 
ha körülnézünk egy adott cikk vagy 
poszt „kommentszekciója” alatt. 
A felesleges vitát g eneráló vagy a 
személyiségi jogokat sértő hozzászó-
lásokat a szaknyelv trollkodásnak 
nevezi. Egy, a témában végzett fel-
mérésből kiderül, hogy sok esetben 
az emberek a cikk vagy bejegyzés 
elolvasása nélkül, kizárólag a cím 
ismeretében kommentelnek, illetve 
a hozzászólók többsége szívesebben 
fogalmaz meg bírálatot, kevesebben 
írnak csak azért, hogy egyetértésüket 
fejezzék ki egy adott témával kapcso-
latban. Viszont a felmérésben azt is 
megállapították, hogy sokan csak a 
kialakult viták miatt szólnak hozzá 
egy bejegyzéshez, hogy ismertessék 

véleményüket. Egy másik átfogó kuta-
tás szerint az online szóváltásokban a 
„trollhozzászólók” dominálnak, kom-
mentjeik befolyásolják a személyek 
hozzáállását a témához, sokszor pedig 
vitára sarkallják azt is, aki egyébként 
nem szokott kommentelni. Gyakran 
az ilyen viták hatására formálódik a 

közvélemény bizonyos tartalmakkal, 
témákkal kapcsolatban. A kutatás-
ban azt is kimutatták, hogy a negatív 
hangvételű hozzászólásoknál erőteljes 
szerepet játszik az illető személy han-
gulatingadozása, de még a napszakok 
is. Például a legtöbb rossz hangvételű 
komment a késő esti órákban íródik.

Nemcsak a közösségi médiában fi -
gyelhető meg az említett jelenség, épp 
ezért nem ritka, hogy a legtöbb hírol-
dalon a hozzászólásokat szigorúan 
szabályozzák a trollok kommentjei mi-
att. Amennyiben egy oldalról törölnek 
egy hozzászólást a moderátorok, az 
érintett a szólásszabadság megsértésé-
re hivatkozva ír további kommenteket. 
Egy, a témában íródott cikk szerint a 
2000-es évek elején a hírportálok még 
optimisták voltak az online kommen-
tekkel kapcsolatban, bízva abban, 
hogy azok kapcsolatot teremtenek a 
tartalomgyártók és a fogyasztók kö-
zött, manapság azonban megváltozott 
az ezzel kapcsolatos vélemény.

Dósa Zoltán pszichológus lapcsopor-
tunk érdeklődésére elmondta, a nega-
tív hangvételű trollkommentekkel álta-
lában a feltűnési mániás, kitűnni vágyó 
személyek igyekeznek felhívni maguk-
ra a fi gyelmet. „Sokaknak, akik nem 
rendelkeznek kielégítő szociális élettel, 
és nincs akikkel kommunikáljanak, ez 
egy jó megoldás, hogy online térben 
keltsenek konfl iktust. Ezek a személyek 
ezáltal valamilyen szinten feltöltőd-
nek” – fogalmazott a szakember. 

A közvéleményt is formálják az internetes hozzászólások

 » Az online 
szóváltásokban 
a „trollhozzászó-
lók” dominálnak, 
kommentjeik 
befolyásolják a 
személyek hozzá-
állását a témához, 
sokszor pedig 
vitára sarkallják 
azt is, aki egyéb-
ként nem szokott 
kommentelni. 

A felesleges vitát generáló hozzászólásokat a szaknyelv trollkodásnak nevezi




