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~...A zene lelki mélységet ad, választ az élet alapkérdéseire – 

 a zene egy korszak lenyomata és hiteles tanúja.  
Talán hitelesebb, mint a fénykép vagy az írott szó.  

Mert a múltat jelenti, a gyökereket, s ugyanakkor jövendöl...~ 

 
 

Bevezetés 

 Szakdolgozatom témája nem mondható éppen mindennapi témának, a legtöbb 

csoporttársam, illetve tanáraim nagy része első hallásra nem igazán értik miről is írok. Ennek 

ellenére azzal indokoltam a meglepő témaválasztást, miszerint a záródolgozat elkészítése előtt 

azt tanácsolták számomra, hogy olyan területet válasszak, amely érdekel, és valóban 

rendelkezem háttértudással.  

Egyre több rapszöveg szerepel a média összes területén, egyre nagyobb érdeklődés 

övezi, ebből kifolyólag döntöttem amellett, hogy érdemes lenne mélyebben megvizsgálni a 

rap kérdését. Fogalmazhatunk úgyis, hogy divatossá vált rapet hallgatni, bár ez elég merész 

kijelentés, ugyanis a médiában hallható rapnek nevezett alkotások korántsem hasonlítanak az 

igazi, a dolgozatom által bemutatott raphez. Pontosan emiatt az eltorzult kép miatt 

választottam ezt témát, hogy megmutassam a rap igazi oldalát. Melynek igenis erkölcsi ereje 

és fontos mondanivalója is van, nem pusztán az aktuális divat alakítja szövegvilágát. 

 A témában elég kevés magyar nyelvű tanulmány született ahhoz képest, hogy 

napjainkra a hip-hop kultúra széleskörű hódításának köszönhetően a rapjelentős mértékben 

elterjedt a világban. Dolgozatommal kívánom gyarapítani ezt a számot, annak érdekében, 

hogy akár laikus akár tapasztalt olvasóként betekintést nyerjünk ennek a szubkultúrának 

nyelvi világába. 

 A rapszövegek írói, előadói alkotófolyamatuk során a szleng szóalkotásához hasonló, 

sőt helyenként megegyező technikákkal élnek. Mint látni fogjuk nagyjából a célközönség is 

megegyezik azzal a réteggel, akik a szlenget használják, alakítják. Ám ami a hasonlóságok 

sorában a legfontosabb, az nem más, mint az összetartás kifejezése. A csoportjellegű 

szövegeket használók közösségei ezzel erősítik azt a hitet, hogy ők egymáshoz tartoznak. A 

rapszövegekben szintén nagyon erős ez a fajta érzelmi töltöttség, rengeteg utalást találunk rá 

minden egyes szövegben. 

 Néhány vizsgálat után máris látni fogjuk, miről és miért szólnak a rapperek, kiknek és 

kiért írnak. 
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A szleng meghatározásának általános kérdései 

A szleng, mint csoportjellegű szöveg 

 A csoportjellegű szövegekre jellemző, hogy bennük számos elem árulkodik a 

nyelvhasználó társadalmi hovatartozásáról, érdeklődési köréről, az általa kedvelt 

szubkultúrákból kölcsönzött kifejezések által. Két célt szolgál az effajta nyelvhasználat, 

egyrészt a másoktól való elkülönülést, másrészt az azonos csoportnyelvet használó egyének 

együvé tartozását. A csoportjellegű szövegek erősen beszédhelyzethez kötöttek, ezért nem 

szabad megelégedni a szleng ismeretével, annak szókincsével. Az az ember, aki a szókincse 

más rétegeit elhanyagolja, beszűkíti saját nyelvi világát, azaz csak a szleng beszédhelyzetében 

tudja magát igazán kifejezni, más körülmények között azonban hátrányos helyzetbe kerülhet, 

nem tudja személyiségét teljes mértékben érvényesíteni. A beszélő számára nem kizárólagos, 

hanem kiegészítő beszédmódként kell tekintenie a szleng nyelvhasználatra (SZILÁGYI 1999: 

10—13). 

KIS TAMÁS a szleng létrejöttének alapfeltételeként egy napi intenzív beszédkapcsolatban 

lévő beszélőközösséget ad meg, ilyen lehet például egy munkahelyi vagy iskola közösség, a 

család vagy a baráti kör. Ha ez a beszédkapcsolat megvan, akkor a nyelvben feltűnnek a 

szleng jelenségek (KIS 1997: 241). KIS véleménye szerint a szleng a kis közösségek, 

embercsoportok „kódolt” nyelve, amelynek révén a tagok meghatározhatják identitásukat, 

helyüket a csoporton belül, valamint a viszonyukat a „külvilághoz”. A szleng mindig és 

mindenhol jelen van, ahol többé-kevésbé zárt emberi közösségek jönnek létre (KIS 2001). 

Szleng 

A csoportjellegű szövegek legelterjedtebb fajtája a szleng. A szleng szót, mely az 

angol slang kifejezés átvételével terjedt el hazánkban. A szleng a köznyelvnek az a változata, 

melyet általában, de nem kizárólag a fiatalság használ egymás közötti társalgásban. Szlenget 

használhat bárki, aki olyan körülmények közé kerül, ahol nem követelik meg a sztenderd 

nyelvváltozat használatát. A szleng általában mulandó jelenség, bizonyos életkoron felül a 

nyelvhasználók nagy része ritkábban, vagy szinte soha nem él szleng kifejezésekkel. A szleng 

használata gyakrabban tetten érhető városokban, mint az apróbb falvakban, hiszen kisebb a 

fiatalok közössége, az együtt eltöltött idő mértéke, vagyis ha kevesen találkoznak kevésszer, 

azokból az alkalmakból ritkábban születik szleng kifejezés (SZILÁGYI 1999: 10—13). 

PÉTER MIHÁLY szintén köznyelvi jelenségről beszél, mely alacsonyabb szintű 

társalgási nyelvben alakul ki, rövid idő leforgása alatt módosul és újratermelődik, és forrásai 

között szerepel az argó és más réteg - és csoportnyelvek. Elterjedtsége azonban sem 

függőlegesen, sem vízszintesen, sem nemzedéki megoszlásban nem lokalizálható, nem 

szabályszerűen jön létre, terjed és szűnik meg (PÉTER 1999: 14) 
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Azonban KIS TAMÁS nem ért egyet SZILÁGYI és PÉTER előbbiekben felvázolt azon 

felfogásával, mely szerint a szleng köznyelvi jelenségként értékelhető csoportnyelv, ugyanis 

szerinte a szlengnek „nem lényegesek a köznyelvi vagy éppen nyelvjárási vonásai, hiszen 

pusztán arról van szó, hogy a szleng használatához a beszélő hétköznapi társalgásának 

nyelvére, mint hordozóra van szükség (KIS 1997: 242). Ezt bázisnyelvnek nevezi, és 

megállapítja, hogy ettől függ, hogy a szleng egy adott pillanatban köznyelvi vagy nyelvjárási 

jelenség-e. Így egyértelmű, hogy a szlenget nemcsak a köznyelvben, hanem nyelvjárási 

közegben is kereshetjük. Ebből az is nyilvánvalóan következik, hogy a népnyelv a szleng 

egyik fontos forrása. 

Az előbbi problémák feltárása után a gyakorlatban nehezen eldönthető, hogy egy adott szót 

a szleng körébe sorolhatunk-e. Ezért a továbbiakban DUMAS és LIGHTER négy kritériumát 

szeretném alapul venni egy kifejezés szleng voltának eldöntéséhez. 

„Úgy látjuk, hogy egy kifejezés akkor igazi szleng, ha az alábbi kritériumok közül legalább 
kettőnek megfelel: 

1. Jelenléte szembetűnően csökkenti — legalábbis pillanatnyilag — a formális vagy 

komoly beszéd vagy írásmű méltóságteljességét. (…) 

2. Használata arra utal, hogy használója vagy a megjelölt tartalmat ismeri, vagy az 

emberek azon alacsonyabb társadalmi helyzetű vagy kisebb felelősséggel bíró osztályát, 

akik e kifejezés sajátos ismerői és használói. (…) 

3. A mindennapos társalgásban magasabb társadalmi helyzetű vagy nagyobb felelősséget 

viselő személyek között tabukifejezésnek számít. (…) 

4. A jól ismert konvencionális szinonima helyett használják, elsősorban azért, hogy (a) 

megvédjék a használót a konvencionális kifejezés használata által okozott kényelmetlen 

érzéstől, vagy, hogy (b) megvédjék a használót a további részletezés kényelmetlenségétől 

vagy fáradalmaitól (DUMAS, LIGHTER 2002 287—288). 

A közönséges köznyelvi szövegektől, amelyeket az átlagemberek használnak nap, 

mint nap, a szleng elsősorban szókincsében tér el. A csoportjellegű szövegek új szavakat 

alkotnak, már meglévőeket ruháznak fel más jelentéssel, vagy egyszerűen lerövidítik azokat. 

Például a lelombozódik kifejezés, amely szemléletesen fejezi ki, milyen az, ha valaki éppen 

elszomorodik, olyan kedvtelen, mint a fa, amelynek levagdosták lombjait. A szleng egy 

sajátos fajtája az úgynevezett diáknyelv gyakran használja a rövidítéseket, például oszi, azaz 

osztályfőnök, vagy igi, azaz igazgató (SZILÁGYI 1999: 10–13). 
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Néhány szleng kifejezés, mely megüti a fülünket, de számunkra felismerhetetlen 

jelentéssel bír, csak akkor válhat számunkra világossá, ha a kifejezés alkotóinak és 

használóinak bizalmába férkőzünk, gyakrabban halljuk és kikövetkeztetjük jelentését. A 

lényeg az, hogy a társaság minden tagja értse, miről is van szó, ám egy külső szemlélő 

számára ne legyen teljesen világos az adott szituáció (MATIJEVICS 1979: 24). 

Szleng és erkölcs 

A szleng csoportjellegű használata a korábban említett két funkció közül inkább a 

másodikra hajaz, azaz nem a többi társadalmi csoporttól való elkülönülés a célja, hanem 

sokkal inkább az együvé tartozást, ez egyfajta kötelék az azonos szlenget beszélő 

nyelvhasználók között. Ha egy fiatal bekerül egy társaságba, ahol a már kialakult szlenget 

mindenki egyaránt érti és használja, a későbbi, a csoportba történő befogadása nagyban függ 

attól, hogy beszéli-e a szlenget, amelyet ők, illetve mennyire képes alkalmazkodni hozzá. 

Amennyiben ez nem sikerülne, abban az esetben az egyén ki lesz közösítve a társaságból, 

hiszen a nyelvhasználata által úgy érzik nem közéjük való (SZILÁGYI 1999: 10—13). 

Fontos szót emelnünk a szleng és az erkölcs kapcsolatáról, hiszen a szlenget nem 

beszélők dobálóznak olyasfajta vádakkal, miszerint ez a beszédmód erkölcstelen, és ebből 

kifolyólag a szlenget beszélők erkölcse is megkérdőjelezhetővé válik. Ez a vád nyilvánvalóan 

nem igaz, de azért akad itt valami, ami mégiscsak az erkölcshöz kapcsolható, ugyanis a szleng 

jellegzetesen érzelemleplező beszédmód. A fiatalok, főleg tinédzserek egyik életkori 

sajátossága az, hogy mélyebb érzelmeiket nem szeretik nyilvánosság elé tárni, próbálják 

minél jobban azt a látszatot kelteni, hogy ők nem törődnek az érzelmekkel, hiszen ha 

esetlegesen ezek kitudódnak, annak súlyos lelki bántalmak lesznek a következményei. Az 

effajta szituációk elkerülése érdekében a látszatkeltésnek nagyon jó eszköze a szleng, mivel 

az szleng szavaknak a nyelvben még nincs nagy múltjuk, ennek következtében még nincs az a 

nagy érzelmi töltetük, melyekkel a régebb óta használt kifejezések bírnak. Továbbá a szleng 

szavak által hordozott hangulati konnotációja az érzelmeket elbagatellizálja és még a látszatát 

is kerüli. Ami az erkölcsiséget illeti, a szleng szavak nem erkölcstelenek, hanem sokkal 

inkább erkölcs nélküliek. Például egy fiatalember azt meri mondani egy lánynak, hogy 

Szeretlek!, abban a kijelentésben nem csak tartalom van, hanem igen nagyfokú érzelmi töltet 

és erkölcsi felelősségvállalás is. Ezért is olyan nehéz kimondani, az fiatalok körében az 

erkölcsi felelősség vállalása általában igen nehéz feladatnak bizonyul. A szleng szövegeknek 

nincs ilyenfajta háttere, ezért sokkal könnyebb olyan kifejezésekkel dobálózni, mint például 

az Állatian bírlak! Amennyivel könnyebb ezeket a szavakat kimondani, annyival kevesebbet 

is érnek, az effajta élethelyzetekben félre kellene tenni a szleng használatát és nem leplezni 

őszinte érzelmeinket általa (SZILÁGYI 1999: 10—13). 
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 A szleng szóállománya és szóalkotása 

 A szleng szóállomány csekély fogalomkört érint, inkább néhány fogalom több 

szinonimáiból áll. Egy-egy kifejezést többféleképpen hallhatunk, akár néhány betű eltéréssel. 

Ez a szinonimasor általában elég gazdag, de pontosan ebből kifolyólag egy személy nem 

ismerheti a szó összes változatot. Valószínűleg ki tudja következtetni, mire is használják az 

aktuális kifejezést, de néhány esetben ez nem egyértelmű. A szóállomány gazdagsága a 

gyarapítók széles köréből ered. Különböző nemű, életkorú, foglalkozású emberek, eltérő 

földrajzi és társadalmi helyzetből érkeznek, s bővítik a szleng szavak sorát (MATIJEVICS 1979: 

14).  

A szleng szavak gyorsan cserélődnek, mindig keletkeznek újabb és újabb kifejezések, 

ahogy a mindennapi nyelvünkben is. Egy új szó megjelenése következtében az előzőleg 

használt rétegnyelvi kifejezés hamar kihullik a használatból. Vannak esetek, amelyekben a 

régebbi kifejezéseket nem minden esetben váltják fel az újak, esetenként megmarad a 

nyelvben mind a két kifejezés. Némelyik kifejezés sokáig él a szleng nyelvekben, de csak 

akkor maradhat meg ténylegesen huzamosabb ideig a köztudatban, ha a rétegnyelvből átkerül 

a köznyelvbe (MATIJEVICS 1979: 16).  

Az apokope, mint szóképzési technika a köznyelv, különösen az ifjúsági nyelv vagy 

szleng eszköze. Gyakran a nyelvi gazdaságosságot szolgálja, például a fénykép szó helyett 

igen rendszerint használjuk csupán a kép kifejezést vagy egy nagyon elterjedt példa a 

közterület-felügyelő személy megnevezésére a közteres szó. Az apokope gyakran 

a humor vagy a viccesnek vélt gügyögés eszköze lehet, ilyenek klasszikusan a kuty, macs, 

nyusz szóalakok a köznyelvi kutya, macska, nyuszi helyett (Rapnyelv 2008: Apokope). 

 

A hip-hop szubkultúra történelme és sajátosságai 

 A hip-hop egy sajátos stílus és hosszú utat járt be a bronxi gettóktól kezdve, amíg a 

maga sajátos formájában el nem jutott Magyarországra. Az igazi slágerek tiszta paródiák, a 

műfaj szokásos eszközeivel és szóképeivel.  

A műfaj az amerikai nagyvárosokban alakult ki a hetvenes évek második felében, a hip-

hopot hagyományosan négy (plusz egy) művészeti ág egyvelegeként szokás meghatározni – a 

breaktánc, a DJ-zene, a graffiti, a rap, valamint a beatbox tartozik ide (ez utóbbi azt a 

szájtevékenységet jelöli, amivel érdekes hangokat lehet kiadni és remekül beleillik a 

szövegelés alá, magyarítva szájdobnak is nevezik). 

A hip-hop egy zenei műfaj és egy életstílus is egyben, ami magában foglal megannyi 

dolgot, például a zenét, az öltözködést, a szlenget. A hip-hop elsősorban azonban mégis egy 

szubkultúra, mivel van saját zenei stílusa, ami az MCing/emszízés azaz ütemre szövegelés, 



6 

 

rappelés és a DJing/Scratch vagyis lemez-karcolás, van saját tánckultúrája is, ami a break, 

rajz/festői stílusa a graffiti, valamint rengeteg sport, ami még hozzá köthető, pl. a kosárlabda 

és a streetball. 

 A kollokviális köznyelv és a szleng a nyelvnek az a rétege, amely leginkább megőrizte 

az orális kultúra jellegzetességeit. A rap/hip-hop eredendően az utca önkifejezési eszköze és 

zenéje, ezért nem meglepő, hogy a hip-hop szövegek alaposabb vizsgálata után inkább az 

írásbeliség előtti epikus irodalmi hagyományok szövegeihez hasonlítanak, mint a modern, 

kiadásra szánt költészethez, vagy a többi könnyűzenei műfaj szövegeihez. 

Graffiti 

 A graffiti a bandákba szerveződő, egymással folyamatos konfliktusban álló fiatalok 

közötti területi határokat volt hivatott jelölni, ez az úgynevezett territoriális viselkedés egy 

lényeges pontja. A különböző nevek által jelzett csapatok a graffitikkal jeleztek a többi 

csapatnak, hogy hol a határ a területeik között. Minden bandának megvan a maga 

territóriuma, de számukra nem a személyes, hanem a bandák által uralt felségterületek 

fontossága számít igazán. Mivel ezek nem hivatalosan elismert területek, keményebben kell 

védeni azokat, mint a többi, a társadalmi normák alapján kimért birtokokat. Ahhoz, hogy a 

védelem hatékony lehessen, a riválisokkal egyértelműen tudatni kell a határokat, hogy tudják, 

mikor lépnek tiltott területre.  

Nemzetközi viszonylatban igen szegényes a magyarországi firkálásokról szóló 

dokumentumok listája, de ennek ellenére van elég e téma kutatásához. Az első magyarországi 

firkálások Pannónia városaiból kerültek elő. A múlt század óta vannak feljegyzéseink a 

firkálások létéről, írók, újságírók előszeretettel figyelték a falra rótt írásokat, néha lejegyezték 

azokat, de inkább minősítették őket (BALÁZS 1987 331). 

Balázs szerint a firkálás egyszersmind kommunikációs mód és folklór kisműfaj, a 

folklorisztikában a kisműfajok között tarthatjuk számon a szólások, közmondások, 

üdvözlések, kiáltások, jelszók, feliratok, találósok stb. társaságában (VOIGHT 1979 283—

323). 

A firkálás keretében az egyes, a társadalom egy alacsonyabb rétegébe tartozó egyén, a 

tömegkommunikációba beleszólni nem tudó ember képes igen hatásos módon, 

demokratikusan, sokak számára szólóan véleményt nyilvánítani. Mivel a firkálás nyilvános 

teljesítmény, az egyes ember üzeneteit sokan dekódolhatják, és szükség esetén reagálhatnak, 

válaszolhatnak rá. Akarva akaratlanul is meglátjuk ezeket, felfogjuk és érzéseket vált ki 

belőlünk, melyek nem feltétlen ragadnak meg a rosszallás határán (BALÁZS 1987 332). 
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Breakdance 

 A breakdance és a rap közös zenei kultúrát ölel fel, melyek elsődleges színtere szintén 

az utca, itt gyűltek egybe a táncosok és zenészek, és egymást felváltva, egymással rivalizálva 

mutatták meg akrobatikus mutatványaikat. 

 A breakdance egy dinamikus stílusú tánc, amely a 20. század végén, a '70-es években 

megszületett hip-hop kultúra része. A mára már rendkívül összetett tánc szülőhelye New York 

City déli részén fekvő Bronx Harlem valamint Amerika nyugati feléről Los Angeles. A tánc 

később fantáziadús előadók mozgáselemeivel egészült ki. Ősi eredete a 16. századi Brazil-

Afrikai kultúrából származó Capoeira amely a rabszolgák körében kialakult afro-amerikai 

népi tánc. Számukra a küzdelem nem, csak a tánc és az éneklés volt megengedve, így a táncot 

használták az egymás elleni küzdelemhez. A Breakdance három fő alapelemből áll, a táncból, 

a breakből (akrobatikus elemek) és a poppingból (hullámok és robot). 

A hip-hop zenében a dalok központi elemét képezi a rap, a ritmikus énekes beszéd 

alkalmazása. Ezen szubkultúra rapszövegei egy sajátos, élő orális közköltészeti hagyomány 

kereti között születnek, előadói rendszeres párbajokon, freestyle battle-ökön edződnek, így 

szövegalkotói készségeiket is folyamatos versenyhelyzetben tökéletesítik.  A következő 

fejezetben erre fektetek nagyobb hangsúlyt, részletesen megvizsgálom mitől is rap a rap. 

A rapről a nagyvilágban 

 A rap, amely sem nem melodikus zene, sem nem magas költészet, hanem egy ősi 

hagyomány újjáéledése, azaz nem más, mint az orális kultúrák fülön át ható, közösségi-

kollektív, köznyelvi, zenei formát öltő költészete. Tehát egy kulturális és irodalmi jelenség, 

amelyet az ezt megelőző korokban vagy más helyeken megbecsülés és rajongás övezne, de 

saját korunkban és saját kultúrákban, vagy annak közvetlen perifériáin majdhogynem elítéljük 

azt, negatív történéseket, szokásokat társítunk hozzá (Rapnyelv 2008: Rap). 

 A rapping gyors, daloló beszédet jelent. A rap alapvetően a jellegzetes ének- vagy 

beszédstílus neve. Sokan azt hiszik, hogy a rappelés egyszerű beszéd volna, de nagyon fontos 

a ritmika, a sebesség, a hangsúlyozás, a rímelés, és még oly sok minden. 

 A rapzene két alappillére a DJ (Disk Jockey), azaz a lemezlovas és az MC (Master of 

Ceremony), azaz a szövegelő ceremóniamester. A rapszövegek központi elemei közé tartozott 

a DJ improvizációs készségének dicsérete, az MC saját nyelvi játékosságának, 

rímtechnikájának, ritmusérzékének emlegetése, azaz a hencegés. A saját csapat magasztalása 

együtt járt, sőt mára már összefonódott a másik banda, azaz az ellenfél szidalmazásával, az 

állandó rivalizálással. A csoportok közötti konfliktusok tematizálása a nyelvi agresszió 

formáin, a kötekedés, a hencegés és a becsmérlés fordulatain keresztül jelenik meg 

(SHUSTERMANN 1991, BRENNAN 1994). 
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 A magyar rap/hip-hop szubkultúrán kívüli rap szövegeket olvasó számára szükséges 

némi magyarázat annak érdekében, hogy legalább megértse a szöveget, amit olvas, s ez által 

átérezze annak igazi mondanivalóját. A magyarázatot valamint a szöveg többszöri olvasását 

követően is maradnak kétségeink azzal kapcsolatban, hogy biztosan arra következtettem, amit 

a rapper közvetíteni akart felém, netán másként is értelmezhetünk egy-egy kifejezést s ez által 

a szöveg egészét. Ez az értelmezési bizonytalanság azonban az intenzív hangzásélménynek 

köszönhetően csak olvasás esetén feltűnően zavaró, a szövegek hallgatásakor az agy inkább 

az újabb és újabb megfejtések, lehetséges értelmezések tűzijátékszerű szikrázására koncentrál, 

olyannyira hogy az intellektuálisabb rapzene hallgatók számára éppen ez a titokzatossággal 

átszőtt folyamat jelenti az igazi élményt a kedvenc dalok újrahallgatása során (Rapnyelv 

2008: Oralitás). 

 Azon zenehallgatók számára, akik nem gyakran hallgatnak hip-hop zenét, hamar 

unalmassá, monotonná válhatnak az effajta dalok, főként abban az esetben, ha idegen nyelvű 

számot hallgatnak, s nem értik a szöveget. Az ilyen hallgatók többsége nem a zene részeként 

értelmezi a rap szövegeket, ezért nem élvezi a rapszámokat, hiszen az értelmetlen beszédet 

egy olyan dallam kíséri, ami nem nyomja el eléggé azt ahhoz, hogy élvezhetővé váljon a dal.  

Ám egy figyelmesebb hallgatót, aki mint a dallam részeként értelmezi a szöveget, örvényként 

ránthat magába a rap ritmikai szövegigényessége és változatossága és az azzal járó masszív 

versélmény (Rapnyelv 2008: Poliritmia). 

 A rapperek gyakran alkalmaznak szállóigéket, vagy néha szövegeik válnak azzá. Most, 

hogy némileg betekintés nyertünk a rapzene világába, nézzük hogyan alakul ez hazánkban. 

Etnicitás és rapzene Magyarországon 

 Ebben a részben a rapszövegek azon elemeit vizsgálom röviden, melyekben egy-egy, a 

romákról Magyarországon élő sztereotípia bukkan föl. A sztereotípia fogalma CSEPELI 

GYÖRGY szerint a különféle társadalmi nagycsoportokra jellemzőnek tartott tulajdonságokra 

utaló megállapítások, amelyek egy-egy csoport viszonylatában nagyfokú közmegegyezésen 

alapulnak, és időben meglehetősen sokáig fennmaradnak. Azaz nem más, mint egy képzetet 

létrehozó, illetve elfogadó csoport tagjai, leegyszerűsítő jellegű, ám általuk biztosnak vélt 

jellemzőkkel bíró homogén együttesként képzelik el és jelenítik meg más emberek egy adott 

csoportját (CSEPELi 1997: 475). 

 Amikor egy magyarországi etnikai csoportba tartozó rapcsapat a hip-hop nyelvén 

kíván szólni, egyrészt felölti annak stílusjegyeit, s az amerikai fekete rap zenei világát hívja 

segítségül, másrészt a magyarországi hip-hop előadók által létrehozott idézetvilágból merít 

ihletet. 
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A hip-hopról mint orális szubkultúráról 

A nyelvészek eleinte elutasították a beszélt és az írott nyelvek 

megkülönböztethetõségének eszméjét. Az oralitás iránt újabban tanúsított érdeklõdése 

ellenére - vagy éppen emiatt - Saussure, akárcsak Edward Sapir, C. Hockett és Leonard 

Bloomfield, arra az álláspontra jut, hogy az írás pusztán vizuális reprezentációja a beszélt 

nyelvnek (UNIWORLD  Walter J. Ong). 

A szóbeli és írásbeli irodalom közötti egyetlen lényeges különbségre JAKOBSON mutat 

rá, amikor saussure-i terminussal a szóbeli irodalmat — a folklórt — languejelenségnek, az 

írott irodalmat pedig parole-jelenségnek nevezi, lévén hogy a közösség a folklórt ugyanúgy 

cenzúrázza, mint a langue-ot (JAKOBSON 1969, 336). 

Az irodalom létrejötte az emberiség írásbeliség előtti korszakához kötődik, ennél 

fogva kialakulásakor nem lehetett más, mint orális. Ezt a jellegét hosszú időn át megőrzi az 

írás feltalálását követően is, mivel az irodalmi szövegek szóbeli előadás céljára készülnek, s 

többnyire csupán a megőrzés, az emlékezet tehermentesítése céljából írják le őket. Az érem 

másik oldalán azonban ott rejlik a probléma miszerint ez a leíró folyamat hozzájárul az orális 

kultúrák hanyatlásához, mivel az említett történeteket, szövegeket nem szükséges megtanulni 

és rendszeresen előadni ahhoz, hogy nemzedékről nemzedékre szálljanak, átöröklődjenek 

(BENCZIK 1.) 

Abban az esetben nevezünk egy kultúrát vagy szubkultúrát orálisnak, amennyiben a 

szóbeliségnek bizonyos kulcsfontosságú társadalmi interakciókban jellemzően nagyobb súlya 

van, mint az írásbeliségnek. Azaz orális kultúrának tekinthetjük azokat az ősi kultúrákat, 

amelyeknek írásban fennmaradt irodalma alapján egy alaposabb elemzést követően fény derül 

arra, hogy a szövegeket papírra vető személy valószínűleg nem saját, eredeti alkotását 

jegyezte le, hanem olyan szövegeket, amelyek az adott korban közszájon forogtak, szájról-

szájra terjedtek (Rapnyelv 2008: Oralitás). 

 Több jel is utalhat arra, hogy az általunk olvasott irodalmi szöveg egy orális kultúrából 

származik. A szöveg általában sokat emlegeti a személyt előadta, valamint ha kellően 

felkészülten a szöveg többszöri átolvasása után, egy hangos felolvasást követően az határozott 

és intenzív hangzásélményt ad, mivel erősen ritmikus, netán alliterál, erősen rímel. Az orális 

jelleg azt is magában foglalja, hogy a szövegélmény nem elsősorban csendes, magányos 

szobában, hosszú alkotófolyamat révén jött létre, hanem egy közös, vagy legalábbis közönség 

előtti, általában valamilyen hangszeres kísérettel előadott szavalás, recitálás, éneklés során 

(Rapnyelv 2008: Oralitás). 

 A hip-hop szubkultúrában kialakult rap tehát erősen orális szövegalkotási mód, 

kevéssé szövegminőség-orientált, sorai élőszöveg jellegűek, hiszen számos hangutánzó szót 
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lelhetünk fel benne és természetesen feltűnően ritmusos. Egy rapszöveg pusztán olvasva 

nehezen élvezhető, hiszen csak nagy nehézségek árán értelmezhető. Ennek oka, az erős 

szlenbeágyazottság. 

 Freud szerint akkor született meg a civilizáció, amikor valaki először vágott sértést 

valaki fejéhez az addig erre a célra használt kő helyett. Egy-egy orális szubkultúrában a 

megfelelő beszédkészség kulcsfontossággal bír a kultúra egy tagjának életében, bizonyos 

esetekben mondhatni élet-halál kérdése. Gondoljunk például arra, hogy a börtönben, 

hadseregben, vagy az utcán nem bújhat senki papírok mögé, azonnal, az adott pillanatban kell 

megvédenie magát egy szellemes és határozott fordulattal, amely megfelel a közösség íratlan 

szabályainak, ízlésének, humorérzékének, s amely által megmenekülhet, kivívhatja a társaság 

tiszteletét (Rapnyelv 2008: Oralitás). 

 A szóbeliség alkotásainak fontos sajátossága az előadó szoros kapcsolata 

hallgatóságával. Az elbeszélő, az énekes mindig szól valakihez, a dalokban gyakori jelenség a 

„címzett" közvetlen megszólítása. A hallgatók közbeszólhatnak, rákérdezhetnek egy-egy 

eseményre, kommentálják azt, vagy utalnak egy-egy konkrét esetre. A különböző 

szövegtípusok használata tehát alapvetően együttműködésen alapuló - interaktív jellegű - 

tevékenység (GRABÓCZ-KOVALCSIK 1988). 

Poliritmia 

 Ha a rapet, mint négynegyedes zenei alapra történő, improvizált vagy előre megírt 

szövegek ütemes szavalásaként értelmezzük, abban az esetben két dologra derül fény. 

Egyrészt világossá válik számunkra, hogy szinte az össze többi könnyűzenei műfajtól eltérően 

ennél nem éneklésről van szó, hanem ütemes szavalásról, másrészt viszonylag hamar 

észrevehető, hogy a műfaj fő alapeleme korántsem a melódia, annál inkább a ritmika 

(Rapnyelv 2008: Poliritmia). 

 A rap/hip-hop vizsgálta során zeneelméleti, verstani szempontból lényeges 

elkülöníteni a zenei struktúrát a szövegszerkezettől. A műfaj legkorábbi, old school 

korszakában a zenei alapritmus erősen egybeesett a szövegritmussal. Mára viszont a 

gyakorlottabb, igényesebb kreatívabb és tehetségesebb rapperek estében a szövegek annyira 

áradóak és folyamatosak, ritmikailag annyira összetettek, hogy már szövegszinten sem lehet 

verssorokban gondolkodni, inkább az úgynevezett „bar”-t, azaz ütemet tekintik mértéknek 

(Rapnyelv 2008: Poliritmia). 

 Az elmúlt évtizedek zenei fejlődése során hihetetlenül sokszínű ritmusvilág alakult ki 

a muzikális világban. A zenei alapot szinte bármi adhatja az előadó kreativitásától, 

tehetségétől függően. Hasonló fejlődésen mentek keresztül a rapstílusok is, a kifejezetten 

lassú szövegmondástól a már-már érthetetlenségig gyors hadarásig mindent hallhatunk. Ezek 
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az egyénenként eltérő stílusok nem pusztán hangminőségbeli eltéréseket mutatnak, hanem 

egészen eltérő ritmus-és tempófelfogást, variációs technikát, dikciót valamint különböző 

kiejtést, artikulációt és légzéstechnikát is egyben (Rapnyelv 2008: Poliritmia). 

 A különböző ritmikai rétegek együttes hangzásakor olyan poliritmiát teremtenek, 

amely egy-egy élő koncert alkalmával egyéb segédanyagok nélkül is igen intenzív 

hangzásélményt képesek produkálni, főleg ha a hallgató ismeri a műfaj sajátosságait, az 

előadókat, szövegeket… stb. Ezen ritmikai elemek közül említenék néhányat, amelyek 

együttes lüktetése adja azt az egyszeri és megismételhetetlen élményt, amelyet egy-egy 

előadás alkalmával átélünk. A zene alapritmikája, azaz hangszeres kísérete mellett a fesztelen, 

irodalmi nyelvtől eltérő, annál sokkal gazdagabb ritmussal bíró szleng, valamint az egyedi 

felfogásban megalkotott szöveg belső ritmikája, a rapperek egyéni gondolat- szöveg-és 

nyelvritmikája ezek mellé még társuló az előadó és közönsége között létrejövő dinamika mind 

a kapott hangzásélmény részei (Rapnyelv 2008: Poliritmia). 

A rapszövegekben gyakran visszatérő kifejezések 

Ebben a részben néhány rapszöveget vizsgáltam meg közelebbről több szempontból. 

Az első kritérium, a káromkodás, trágárság kérdése, majd rátérek az idegen-és 

jövevényszavak vizsgálatára, illetve az ismétlések előfordulásával is foglalkozom. 

Az általam vizsgált rapszövegekben szerepeltetett kifejezések két csoportra 

oszthatóak, az elsők a szélesebb körben – ahogy KISS TAMÁS nevezi közszlengben – 

elterjedtek, illetve a második csoport, melyek csak ezen crew vagy gang tagjainak 

nyelvezetében szerepelnek, ez az úgynevezett helyi szleng. 

Trágár kifejezések káromkodás 

 A káromkodás a nyelvi agresszió talán leggyakoribb megnyilatkozási formája, 

általában a harag, a bosszú, a felgyülemlett gyűlölet megszólaltatása. Ha akarjuk, ha nem, 

káromkodás mindig volt és mindig is lesz. Amióta világ a világ, az emberek szavakban élik ki 

indulataikat. Erre a jelenségre egy viszonylag visszafogott példa Sub bass monster Nem 

vagyok ideges című száma, amelyben arról szövegel, hogy a felgyülemlett düh hogyan járja át 

a testünket, persze némi káromkodással nyomatékosítva.  Élhetnék mocskosabb példákkal is, 

de inkább nem tenném. Az afféle szövegek már nem a rap stílusa miatt káromkodnak 

mértéktelenül, hanem inkább hencegésből illetve helyes kifejezés illetve megfelelő rím 

hiányában.  

 A káromkodások elsődleges célja az, hogy a beszélő becsmérelni tudjon valakit, annak 

erkölcsi értékeit akarja támadni. Nagyjából a beszólásokkal azonosíthatnánk őket. A 

beszólások általában indulatból születnek,  negatív véleményt, rosszallást tükröznek. 

Általában az erőfitogtatás nyelvi eszközei,  érinthetnek fizikai képességeket, de külső 
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adottságokat is. Például: Te büdös dög!, Te  hülye!, Te szerencsétlen! Nagyon gyakori formája 

a hasonlítás. Napjainkban számos  nyelvi leleménnyel készült hasonlítást tudunk ebbe a 

csoportba sorolni. Például: Olyan vagy, mint a lépcsőház: sötét és korlátolt (HEGYI 2011. 8—

9). 

Idegen-és jövevényszavak 

 A következő sorokban a rapszövegekben előforduló idegen kifejezések és 

jövevényszavak előfordulására világítok rá. A rapperek szleng jellegű nyelvhasználatainak 

elemeiben megfigyelhető az idegen nyelvek hatása úgy, mint az angol, a cigány vagy bármely 

egyéb nyelv.  

A használt szleng szavak egy részének kialakulásában nagy szerepet játszanak az 

internet és az egyéb médiumok. (TV, újságok, magazinok stb.) Előfordulnak olyan szavak 

vagy kifejezések, melyek valamely nyelvjárásból kerültek át a szlengbe. 

Színszimbolika egy magyar rap szövegben 
 
Dalszöveg: Furakor: Színre szín 

(http://www.youtube.com/watch?v=qyk1_dUQ5Xo) 

 

AKR: 

Zöld kint a szabadban, zöld bent a zsebemben 

Zöld a barátság, a zöld mindig kereslet 

Időm töltöm és költök beszakadva  

A zöld sosem elég ezért szőttem a szavakba 

 

eFUeRA: 

Szeressem a kéket mer a kék engem véd meg  

De véged van ha nem véd senki a kékektől téged 

Rámegy a pénzed ha elvisz a bütykös taxi  

Mert az összes szín közül a kék itt a legkorruptabb szín 

 

AKR: 

Nem is fekete a lelkem, de fekete a nacim 

Mert Fekete a Péter és Fekete a Laci 

Fekete Amerika Obama olyan faszi  

Ha lekened is fekete marad az aki passzív 
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eFUeRA: 

A szín a narancs, amire parancsra szavazz  

Pedig szar az, ha jót akarsz, magadnak magadnak maradsz 

Finom falat a narancs de az íze mint a salak  

Nekem nem azért van ekkora szám hogy bekaphassalak 

 

AKR: 

Magunk közt szólva is térjünk rá a fehérre  

Olyan gyönyörű a szín hogy egy két évet megérne 

Bent a sitten is ismernek keményet:  

Kólát meg szórást és helyet a kesének 

 

 

eFUeRA: 

Akinek rózsaszín a világ, az hazug 

Aki mindent imád nem látta még úgy a tengert ha zúg 

Szúr a rózsabokor szemet szúr a szirom 

Meg a szarom de leszarom akkor is a valót írom 

 

AKR: 

Mint az arany az irígység is sárga  

Az a raj aki megveszi a lányokat sármmal 

Megyek de nem oda lépek ahol sár van  

Kívánnak szemeim az ékszerekből egy zsákkal 

 

eFUeRA: 

Piros az tilos, de én vért ontok a borért  

Te meg minden sorból kilógsz, mer itt minden élet bohém 

Piros a Mikulás, piros a Rudolf orra  

Ha a piros hetes előkerül, figyelj Rodolfóra 

 

AKR: 

Mivan zűr ke'? Köt belém egy ürge  

Fekete az űr, de az élet meg szürke 

Kajakra szita és az egésznek szűrd le  
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A szürke nem szűnik, így állunk te ülj meg 

 

eFUeRA: 

Lillaberek lilára verek, ha verek  

De ne öltözzek lilába, ha a 9 kerbe megyek 

Ultraibolya, Újpest Ultra kontra Zöld  

De nem ez basz ki az útra csak a kontraszt ölt. 

(Furakor: Színre szín) 

 

Elemzés 

A dalszöveget, mint tudjuk, zenei alap kíséri, ezért nem kifejezetten olvasásra való. A 

zene és szöveg együttes hallgatása révén jön létre az a kompozíció, amit az előadók 

szeretnének elérni. 

A szöveget tíz versszak építi fel, melyek közül négyben bokor rímet alkalmaz a további 

hatban pedig páros rímet. Ezek sorrendjében nem feltételezhetően nem található logika, 

véletlenszerűen vannak elhelyezve egymáshoz képest. A retorikai alakzatok közül szívesen 

alkalmazza az ismétlést a szavak szintjén, ellentétet. Rengeteg költői képet is találhatunk 

benne, többek között hasonlatokat, metaforákat, megszemélyesítést, jelzőket. 

A szókincs elsőre szegényesnek tűnik, de ahhoz hogy megértsük a szöveg mondani 

valóját, ismernünk kell a helyi szlenget, amelyet többnyire alkalmaz. Ezáltal már 

izgalmasabbá válik, ám néhol túlságosan személyeskedő, lekezelő az aktuális megszólalás. Ez 

az író belső világának állapotát tükrözi, miszerint tele van haraggal, gyűlölettel, kétségbe van 

esve. 

A szöveg témája egy színszimbolikára épülő burkolt társadalomkritika. Minden a 

szövegben szereplő színnek megvan a maga átvitt értelme, az alkotó feltételezi, hogy erre 

magától rájön az olvasó/hallgató. Ezek után mondja ki véleményét az aktuális jelenségről, 

amelyet a megjelenő szín helyettesít. Ami modort illeti, nem fogja vissza magát, inkább a 

lényeget ködösíti el kissé, s az a feladatunk, hogy ezt kisilabizáljuk. 

Feltételezhetjük, hogy a színek sorrendjének valamiféle jelentősége van, de ha többször 

is végig olvassuk/hallgatjuk a dalszöveget, akkor szerintem elvethetjük ezt az ötletet. Nem 

gondolom, hogy a művészek számára elsődleges cél lenne felhívni a figyelmet a marihuánára 

a zöld színnel, hiszen a későbbiekben feltűnik a heroin/kokain motívuma is a fehér szín által, 

amely a sokkal keményebb drogok közé tartozik. Értelmezhetnénk ezt fordított sorrendnek is, 



15 

 

de a különböző témákon belüli színek nem követik egymást, hanem szétszórva jelennek meg 

a szöveg egészében (Pl. zöld első versszak, fehér-ötödik versszak), s egy-egy szín több 

strófában is felbukkan, esetenként mást-mást szimbolizálva. 

Figyelembe véve azt, hogy fehér, és fekete valójában nem különálló színek, illetve a 

szürke és a rózsaszín csak árnyalati eltérések, újabb problémára akadhatunk. Véleményem 

szerint ez jelentőséggel bír ebben a műben, amelyre a ki is térek a továbbiakban. Nem 

gondolom, hogy ezen árnyalatok által jelzett téma kevésbé lenne fontosnak ítélve esetleg 

éppen ellenkezőleg lényegesebb volna vagy valamilyen más háttér információt hordozna. 

 Az első versszakban a zöld színnel indít, amely a marihuána (hétköznapi nevén fű) 

jelképe. Első ránézésre pozitív dologként gondol erre, hiszen leírja, hogy ő is alkalmazza ezt, 

ám ha jobban a dolgok mögé nézünk, láthatjuk, hogy a zöld színt már a barátsággal 

azonosítja, ami ebben az értelemben az érdekkapcsolatokra utalhat. Mindazon emberekre, 

akik csak azért ápolnak jó viszonyt egy illetővel (ún. dilerrel), hogy minél több közük 

lehessen a zöld szín által jelölt drogokhoz, az abból származó hasznokhoz és élvezetekhez, 

hiszen mint e versszak az utolsó sora említi „a zöld sosem elég”, azaz mindig van rá kereslet. 

Feltűnően sűrűn írja le a zöld szót, ismétel, ezzel is nyomatékosítva annak jelentőségét. 

A második versszakban megjelenik a kék szín, amelyet egyértelműen a rendőrséggel, a 

rendőrökkel azonosíthatunk. Az első két sor egy ellentétet alkot. Szembeállítja az 

igazságszolgáltatást az igazsággal. A versszak végén ezt az ellentétet fokozza, bizonyítja 

azzal, hogy világossá teszi azt, hogy a rendőrségben jelen van a korrupció. Ehhez páros rímet 

használ, mely szintén meggátolja, hogy egységesnek tűnjön a versszak. A további strófákban 

is jellemzően negatív hatást gyakorol a páros rím.  

A harmadik strófa, melynek témája a fekete, egy tagadással indít, amellyel azt kívánja 

jelezni, hogy nem olyan kívülálló és rossz ember, mint ahogy eddig tűnt, majd felsorol néhány 

olyan ismert alakot, akik bár feketék, mégsem rosszak, legalább is nem ezt feltételezzük 

róluk. Itt jelenik meg először a bokor rím, ami arra utalhat, hogy a négy sort egy részként kell 

értelmeznünk, szemben az előző két versszak felosztásával, valamint utalhat az összetartás 

fontosságára is. A hangvétel nagyon lekezelő, sok szleng kifejezést használ. 

A negyedik versszak a narancsszínnel próbál játszani, mellyel egy bizonyos politikai 

pártot kíván kifigurázni. A feszültség már az első sorban észlelhető a „parancsra” szó által. A 

következő sorokban még egyértelműbbé válik, s arra buzdít, hogy maradjunk távol ettől. 

Vonzónak tűnik, de nem az fog következni, amire számítunk. Az utolsó sorral jelzi, hogy ő 

nem kíván behódolni ennek a bizonyos pártnak. Szintén bokorrímet használ, akárcsak az 
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előző versszakban, itt is igyekszik rámutatni arra, hogy sok kis vélemény, egymás támogatása 

és az összetartás által lehet még némi esélyünk, de fel kell nyitnunk szemeinket. 

Az ötödik versszakban rátér a fehér árnyalatra, amely a kokaint szimbolizálja. Arra 

próbál rávilágítani, hogy ez már a keményebb drogok kategóriájába tartozik, hiszen ahogy 

fogalmaz („egy-két évet megérne…” „bent a sitten is ismerik…”) ezért már komolyabb 

büntetésekre lehet számítani. Ennek ellenére mégis rengetegen választják ezt a pénzkereseti 

formát („szórást”), hiszen ha sikerrel jár, ez egy nagyon jövedelmező üzletág, s általában 

nincs más választásuk. Itt is bokor rímet alkalmaz, emellett szleng kifejezések szövik át az 

egész versszakot, melyek kissé titokzatossá teszik a szöveget, de néha a túlzások miatt az 

érthetőséget is akadályozza.  Laikus olvasóknak/ hallgatóknak néhol nehézséget okozhatnak 

bizonyos kifejezések. 

A hatodik strófában hozakodik elő a rózsaszínnel, mint a tökéletesség színével, utalva a 

rózsaszín felhő által megtestesített álomvilágra. Azt próbálja kifejezni, hogy aki azt állítja az ő 

élete ilyen, az vagy eltitkol valamit, ködösít, netán szégyelli jelenlegi életét, azaz hazudik 

vagy nem volt még sosem negatív élménye az életben. Az efféle kijelentéseket tevő embert 

nagyon naivnak és tapasztalatlannak állítja be, mint írja: „nem látta még úgy a tengert, ha 

zúg”.  A harmadik és negyedik sorban azt igyekszik bizonyítani, hogy akármennyire szúrja a 

szemét egyeseknek az őszinteség, valóság, ő akkor is kinyilvánítja a véleményét, amiről azt 

gondolja az az egyetlen lehetséges igazság. Nem fél a következményektől, bármi áron 

megvédi saját gondolatait. Itt talán lehet szerepe a páros rím által felosztott részeknek, 

ugyanis egy ellentét feszül köztük. A rózsaszín felhő színlelésének éppen az ellenkezője 

annak, amit ő képvisel, az abszolút és nyílt őszinteséget. 

A hetedik versszak elég félrevetően nyit, hiszen az első kifejezés, amit színként 

foghatnánk fel, az arany szó, ám ha továbbhaladunk, rájövünk, hogy ami itt a központban lesz 

az a sárga és ezt várhatóan az irigység szimbólumaként mutatja be. Itt tapasztalhatjuk azt, 

hogy próbál minket megvezetni. Ezt elég erősen szembe állíthatjuk az előző versszakban 

leírtakkal, miszerint ő nyílt és őszinte. Ha megvizsgáljuk a sorok végét, láthatjuk, hogy 

bokorrímről van szó. Ezáltal azt gondolnánk, hogy egy egybefüggő strófát olvashatunk, de az 

egész versszak egyfajta megtévesztésen alapul. Az első két sor még némileg kötődik is 

egymáshoz, illetve a negyedik sorban is feltűnik az irigység, de semmilyen lényeges kapcsolat 

nem fedezhető fel e sorok és a harmadik között. A második sor által bírálja a férfiak és nők 

közötti kapcsolatokat, kinyilvánítja nem tetszését a szépfiúkkal szemben, akik szinte 

megvásárolják a hölgyek szívét, s itt láthatjuk a párhuzamot az első sorban említett sárga 

színnel, azaz az féltékenységgel. A raj kifejezés itt negatív jelzőként szerepel. A harmadik 
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sort átugorva a negyedikben ezt a gondolatot viszi tovább, miszerint ő is részesülni akar a 

haszonból, amivel együtt járnak mindazon dolgok, amikre vágyott, egy olyan jelenségre 

vágyik - még ha átmenetileg, is - amit a korábban említett rózsaszín felhővel tudnánk 

azonosítani. Véleményem szerint a nem oda illő sor arra világít rá, hogy ő próbál haladni élete 

útján, s nem hibázni - („de nem oda lépek, ahol sár van”). 

A nyolcadik strófában a piros színnel kapcsolatban nehéz eldönteni, hogy negatív vagy 

pozitív érzelmeket akar sugallni. A páros rím is tükrözi, hogy mindkettőt érzékeltetni akarja. 

Először a tiltás kifejezésére használja, majd a bor jelképét is igyekszik társítani hozzá, amit 

már próbál pozitívnak beállítani, ám az hogy „vért ont” érte megint csak negatív kép, hiszen 

arra utal, hogy neki meg kell küzdenie érte, nem csak megkapja. Mint általában a szöveg 

egésze, a következő sor is az olvasót szólítja meg, ám itt nem tanácsolni próbál vagy felnyitni 

a szemünket valamivel kapcsolatban, mint az előző versszakokban. Kirekeszti az olvasót 

azáltal, hogy kilóg a minden sorból, mert e sorokban is visszautal a rózsaszín, tökéletes életre, 

ami abszolút eltér az övétől, amiben neki minden egyes napért meg kell küzdeni.  Az utolsó 

két sor szintén vegyes érzelmeket vált ki, de itt pozitív élményekkel kezd, mint a Mikulás, 

illtetve Rudolf, majd rátér arra, hogy a piros figyelmeztetés is lehet, mivel bármikor 

összeakadhatunk egy Rodolfo által megtestesített csalóval. 

A kilencedik versszak hordozza a legkülönösebb ellentétet, mivel a szürke színt a 

változatlansággal, monotonitással hoznánk kapcsolatba, de ez az első és egyetlen strófa, 

amiben a szöveg írója egy külső megszólaló által szólítja meg saját magát. Az új szereplőre 

utalhat a második szín, a fekete felbukkanása. Azt, hogy végig a külső beszélő mondatait 

halljuk, az bizonyítja, hogy ismét megjelenik a bokorrím. A saját életét látja szürkének, ami 

halványabb, mint a fekete, ez rosszabb életminőségre utalhat, de felvethető az is, hogy a 

fekete színnel a korrupciót jellemzi.  A további sorok azt írják le, hogy hiába is próbálkozna 

átjutni a szitán és egy jobb, fekete életet kezdeni, a protekciót nem tudja kijátszani. A 

tanulság, hogy a feketék nem engedik be a saját világukba, ha nem jelent nekik hasznot, 

úgyhogy jobb, ha csendben a rabszolgájuk marad, a maga kis szürke életével. 

A tízedik versszak által említett lila szín az abszolút negatív. Ellentétbe állítja a zöld 

színnel, ami viszont nem az első versszak által elmondott marihuána szimbóluma, hanem az 

általa kedvelt futballcsapat jelképe. A szöveg írója fanatikusan rajong csapatáért, s ezért még 

a lila színt is elveti, nemhogy ellenfeleik drukkereit. A páros rím itt is az ellentét érzetére utal, 

amely olyan mértékű, hogy akár verekedni is hajlandó, s itt gúnyt űz a lila színből, mivel 

lilára veri azokat, akik nem vele értenek egyet.  



18 

 

Az biztosan elmondható, hogy a mű több információt hordoz magában, mint azt elsőre 

gondolnánk. Folyamatos oktató - néhol kioktató – hangvétel kíséri az egész szöveget. Arra 

koncentrál, hogy felnyissa szemünket, s rádöbbenjünk mi is folyik körülöttünk. Tanácsokat 

kínál, hogyan kerüljük ki a nehézségeket, s felhívja a figyelmet arra is, hogy vannak olyan 

dolgok, amin mi egyedül nem tudunk változtatni. 

A rapper az alfahím szerepében  

Rapper 

 Egy rapper, ha éppen nem improvizál (freestyle) papírra veti, ami a fejében jár, 

amelyekből sorokat fabrikál, majd fokozatosan versszakokat alkot s némi gyakorlás után 

készen áll a szöveg előadására. A rapper ütemesen bólogatva, sőt gyakran instrumentális 

zenei alapot hallgatva alkot, ezzel is erősítve annak ritmusát.  

 Az orális kultúrákban valójában nem is beszélhetünk egyszer s mindenkorra rögzített 

szövegről, hiszen ha a tényleges előadás közben más, az alkalomhoz jobban illő ötlet jut az 

előadó eszébe, probléma nélkül változtat az addig leírt szövegen, hiszen az előadás és az élő 

költészet a fontos, nem az előzetesen leírt szöveg.   

 A rapper zenei, anyagi, szexuális, társadalmi sikerességének megénekelt, tematizált 

alapja a mód, ahogyan a szavakkal bánik, a mesteri rímelés, mely ámulatot kelt a közönség 

körében, vagyis minél jobban forog a nyelve annál nagyobb tiszteletnek, megbecsülésnek 

örvend, rajongóinak száma növekszik (Somogyi 2002: 24.) 

Alfahím 

 Egy rapper gyakran bújik különböző szerepekbe, utánozva más egyének, állatok 

viselkedését, ezzel is erősítve a közvetíteni szánt üzenetet. A számos viselkedésforma közül 

az alfahím imázsát emelném ki, majd a rapper által átélt szerep lényeges tényezőit 

részletezem. 

 Az alfahím barátaival, ismerősi körével esetleg rajongóival (crew, gang, spanok) veszi 

magát körbe, kijelöli saját területét (territórium), ahol ő a főnök, igényt tart az a területén élő 

összes ivarérett és potenciális nőre (priapizmus). Annak érdekében, hogy jogairól mindenki 

tudjon, azokat rituálisan jelzi (dicsekvés), nyilvánosan fenyegeti ismert és ismeretlen kihívóit, 

megalázó gesztusokkal igyekszik elérni azok behódolását (inzultus), és természetesen 

területvédő, illetve szexuális partnert kereső tevékenysége részeként vokalizál (Rapnyelv 

2008: Alfahím). 

 A rapszövegeket vizsgálva fény derült arra, hogy az utcanyelv népszerű kifejezéseit 

alkalmazó rapper szellemessége és kifejezésgyártó képessége nem másról szól, mint 

tehetségének fitogtatásáról. A durvaság, a faragatlanság a lényege a mondanivalójának, célja 
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az, hogy minél jobban lealázza a személyt, helyet, szokást... stb., amelyről éppen rappel 

(MATIJEVICS 1979: 15). 

 Minden rapper, aki önállóan alkot, vagy ad elő zeneszámokat, egy bizonyos csapat 

tagja. Ezt nevezik crewnak vagy gangnek, a lényeg az összetartás. 

Crew, avagy gang 

Ez egyfajta közösség, amelyet tágabb értelemben, gyakran visszatérő szóképekben 

köszön vissza, mint például a „hip-hop nation” (hip-hop nemzet) vagy „my people” (az én 

népem), szűkebb ételemben véve azonban az én csapatomba, bandámba tartozó embereket 

jelölik e fogalmak.  

Nagyon fontos a csapatszellem, ami a csoport egészének érzelmi szintje, ami az egyes 

csoporttagok érzelmi szintjétől függ. Ez nagyban a csoport vezetőjének, azaz az alfahímnek a 

lelkesítő képességéből adódik. Egy jól működő csoportban a csapatszellem a kihívások 

nagyságától is nőhet. Amikor sikert ér el a csapat, akkor ott nő a csapatszellem. 

 

Freestyle rap 

 A freestyle rap a rap rögtönzött, improvizatív formája. Tiszta formájában 

általában nem előre megírt szövegrészletekből áll, vagy legalábbis nem ezek alkotják a szöveg 

nagyobbik részét. Költészettani szempontból azért rettenetesen érdekes a freestyle rap, mert a 

legtisztább módon mutatja meg, hogyan működik egy orális kultúrában a szövegalkotási 

folyamat. Az előadó pályája során hatalmas tematikus adatbázist, rímkészletet (mentális, 

emlékezetben tartott rímszótárt), illetve ritmikai mintakészletet halmoz fel; ezeket az előadás 

folyamán aszerint tudja mozgósítani, hogy mennyire sikerült bemelegednie, mennyire tudja 

figyelmét a szövegalkotásra összpontosítani és mennyire tudja kizárni a különböző zavaró 

tényezőket. 

 A freestyle rap értelmezhető és értékelhető irodalmi szöveget alkot, még akkor is, ha a 

szöveg értelmezéséhez a lokális kultúra és a nyelv (a dialektus, a szleng, stb.) alapos 

ismeretére van szükség.  Az élő népköltészet nyerseségét és fantasztikus elevenségét 

hangsúlyozza, amely az itt és most szellemében a jelenlévőknek, a kisközösségnek szól. Nem 

valamiféle, az élettől elemelkedő esztétikai örömszerzést célozva meg, hanem éppen 

ellenkezőleg, nagyon is a napi életben való sikeres helytállást, azaz a street cred, a támogatók 

(crew), a csajok (sőt, nem ritkán a lemezszerződések és ezzel a pénz, a siker, a csillogás) 

megszerzését. 

 A freestyle rap tematikáját egyrészt a rapre jellemző attitűdök és visszatérő 

témák adják, másrészt a rapperek gyakran hivatkoznak a közvetlen környezetben fellelhető 

helyekre, tárgyakra, a közönség tagjaira. Egy rappárbaj, például freestyle battle esetén 
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a rivális által elmondottakra, annak stílusára vagy hibáira, a közönség bekiabálásaira, stb. 

reagál, kifigurázza. 

Gyakran előfordul, hogy sok albumon intro-ként, outro-ként, interlude-ként 

vagy bonus-track-ként (ráadásszámként) felbukkannak olyan freestyle szövegek, amelyek 

minden kidolgozatlanságuk, nyerseségük, rövidségük ellenére elevenebbé teszik az album 

összhatását.  Megmutatják, milyen a rapper hangja a maga nyers, emberi mivoltában, és 

természetesen gyakran humort, hangulatot, fűszert adnak azokhoz a stúdiófelvételekhez, 

amelyek gyakran hosszú idő alatt, más-más stúdiókban vagy akár kontinenseken készültek el. 

Technikák és képességek 

A következő néhány oldalon azt igyekszem bemutatni, mennyire befolyásolja az isten 

általi képesség megléte vagy éppen hiánya és a tanulható technikák milyensége és 

mennyisége egy rapszöveg alakulását. Ejtek néhány szót a képességekről, majd rátérünk a 

konkrét megtanulható technikákra, azaz a samplingre, az irodalomból már ismeretes 

apokopéra és a kenningre. 

Skill 

 A zenei tevékenység igen összetett, ennek köszönhetően a hátterében álló képességek 

feltárására, rendszerezésére is különböző szempontok szerint történt. A zenei képességek 

összetevőinek korunk egyik legelfogadottabb meghatározását Gembris nyújtja. E modell 

egyben jól szemlélteti a zenei tevékenységek összetettségét, meghatározása szerint „Zenei 

képességen sok faktor összessége értendő. Idetartoznak a hangszeres és éneklési képességek, 

a zenespecifikus kognitív folyamatok, az érzelmi és zenei tapasztalatok, a motiváció, a zenei 

preferenciák, attitűdök és érdeklődés” (GEMBRIS 2002: 488). 

Zenei képességekkel mindannyian rendelkezünk, a zenére való fogékonyság minden 

emberre jellemző, a fogékonyság mértéke azonban egyénenként igen eltérő lehet. A skill szó 

jelentése tehát nem más, mint képesség, készség valamihez, ám a rapnyelvben a rapper vagy 

más néven MC szöveg-előállítói és egyben előadói képességeire egyaránt vonatkozik. 

Sampling 

 Szó szerinti jelentése nem más, mint mintavétel.  A hip-hop zene alapvető sajátossága, 

hogy saját szövegeik létrehozása közben felhasznál bizonyos részleteket más, már meglévő, 

felvett zenei anyagokból. Ezek lehetnek szintén zenei produktumok, de előfordulnak olyan 

esetek is, hogy filmből vagy saját életünkben elhangzott beszélgetésekből vételezünk. Ezt 

tehetjük közvetlen idézetként, modulálva, módosítva vagy torzítva azokat. Két fontos 

szempontot kell figyelembe vennünk egy jó sampling alkalmazásánál, egyrészt önmagában is 

jó minőséget kell képviselnie és ezzel gazdagítania a szöveget, másrészt erős kulturális-zenei 

hivatkozásokat kell hordoznia, ezzel gazdagítva az új szöveg értelmezési mezejét. A 
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samplingek által kitekintünk egy másik irányba, visszautalunk arra az időszakra, amely akkor 

létezett, mikor a minták keletkezett. Arra a dologra fókuszálunk, ami miatt megőrizte 

aktualitását, s ezt helyezzük bele a most hallható szöveg teljes mondanivalójának 

kontextusába.  

 Eredetileg a sampling célja nem az, hogy saját anyag hiányában más szellemi termékét 

fel-és kihasználjuk, hanem az, hogy saját zenénkbe olyan hivatkozásokat helyezzünk el, 

amelyek közvetlenül egy szélesebb horizontot teremtenek a zenei értelmezésben, hiszen 

mintegy megidézi, hogy kik saját zenei hőseink, tanítómestereink. A szerzői jog védelme 

érdekében vezették be a plagizálás fogalmát, melyet ebben az esetben kizárhatunk, hiszen 

sokszor egészen rövid, lényegében felismerhetetlen részleteket is használnak sample-ként, 

illetve olyan szállóigéket, melyeket mi is használunk nap, mint nap. 

Apokopé 

 Ha a szó szerinti jelentést vizsgáljuk, ez a görög nyelvtani kifejezés alapvetően 

levágást jelent, vagyis egy szó végének lekopását esetleg tudatos levágását.  

Az apokopé a detrakció egyik esete, a szóvég tudatos elhagyása. A kevésbé 

választékos, a beszélt nyelvi szóalakokhoz közelebb álló kifejezésekben a szóvégek, ragok 

egy-egy magán- vagy mássalhangzója marad el. Az apokopé, azaz a szó végének 

megrövidítése a költőtársak által leggyakrabban alkalmazott típusa a detrakciós 

hangalakzatoknak. A PARTI NAGY stílusát megidéző művekben többek között a következő 

szöveghelyeken állnak: félig legomb, bolyhítva már a cséve; rétestészt ( KAZAMÉR 2011. 27.) 

A kifejezést a nyelvvel foglalkozó szinte valamennyi tudományág használja, a 

fonetikában elsősorban azt jelenti, amikor a kiejtésben egy vagy több hang lekopik a szó 

végéről. Ez különösen hangsúlytalan magánhangzókkal fordul elő. Az efajta 

változások regionálisan, illetve társadalmi rétegenként eltérő szóalakokat hozhatnak létre, 

ezeket nevezzünk nyelvjárásoknak (Rapnyelv 2008: Apokope). 

A rapszövegekben azonban nem pusztán beszélt nyelvi, fonetikai jelenségről van szó. 

A rapper tudatosan él az apokope eszközével. Az apokopén alapuló műveletnek a nyelv 

alakíthatóságát megmutató, új jelentéslehetőségeket felvillantó funkcióján túl más szerepe is 

lehet. Bizonyos esetekben ez a hangzóelnyelés biztosítja a zökkenőmentes verslábakat, 

máskor egyszerűen a mássalhangzó-torlódást kerüli el, ráadásul általában így jobban 

érvényesülnek a szóhangsúlyok és a ritmuspárhuzam is, azaz az  apokope itt már retorikai, 

verstani jelenség. 

A rapszövegekre jellemző a nyelvvel való zsonglőrködés, példánkban a kreatív 

szóalkotási mód. Ilyen esetekben a rapper bizonyos értelemben azonos módon jár el, mint a 
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klasszikus költők, azaz az apokope eszközét jelentésteremtő nyelvjátékként, a kreatív 

gondolat-kifejezés eszközeként használja. 

"Gyere velem, elkísérlek egy darabon, 

hogy mért van? Mert ez vértan', mint a 13 Aradon." 

(Akkezdet Phiai, Zenebuddhizmus, Saïd) 

A vértan' nem más, mint a vértanú megkurtítása, ezt az Aradra való hivatkozás világossá is 

teszi.  A szó nyirbálásának nem lenne túl sok értelme, ha pusztán  a mért 

van/vértan rím előállítása lenne a cél. Saïd egy új kifejezést, és ezzel többletjelentést hoz 

létre az apokope eljárással: a vértan' szó (vér + tan) a szöveg tágabb összefüggései alapján 

a véres magyar történelemből levonható tanulságokra hívja fel a figyelmet (Rapnyelv 2008: 

Apokope). 

 A hip-hop kultúrán belül minden hagyomány közel azonos súllyal esik a latba, azaz a 

graffiti hagyomány, amely érzékennyé teszi a rappert a leírt betűire, annak ellenére, hogy a 

rap alapvetően orális jellegű. Ezt azért említettem, mert ha maga az előadó nem hívja fel a 

figyelmünket, akkor egy fontos részlet kimaradt volna. A vértan' ugyan a vértanú szóból 

származik, de a vértan' kifejezés megszületése másként is elképzelhető. Ha papírra vetünk 

egy nagy nyomtatott V betűt, az olyan, mintha egy nagy nyomtatott M betűnek levágták volna 

a két karját. Saïd szavaival:  

"Ez alapján lett Vértan a Mértanból, lecsapták a kezét szegénynek.” 

Tehetetlenné téve, ahogyan az Aradon is történt, és ezt még eggyel tovább görgetve 

lett apokope, az aposztróffal jelezve, hogy valami azért megmaradt, nem tették teljesen 

lehetetlenné a magyar helyzetet, noha likvidáltak 13 fontos embert (Rapnyelv 2008: 

Apokope). 

Kenning 

 Ez a technika nem más, mint amikor egy hétköznapi főnév helyett annak valamilyen 

kreatív körülírását alkalmazza. A kenning tulajdonképpen olyan névátvitel, amely 

különlegese, kifigurázva adja vissza a szavakat, de mégis nagy biztonsággal ráismerünk a 

tárgyra, amelyre utal. Ami a példákat illeti, könnyű dolgunk van, hiszen a mai magyar 

informális köznyelv, a szleng is dúskál hasonló kifejezésekben. Kis Tamás Bakaduma című 

kötete kifejezetten erre hoz példákat: A búbostaxi kifejezés hallatán a legtöbb ember egy 

rendőrautóra asszociál, méghozzá helyesen. A rap, mint elsősorban költészeti műfaj 

előszeretettel alkalmaz kreatív kenningeket (Rapnyelv 2008: Kenning). 

 A névátvitel és a jelentésátvitel a tárgyak hasonlósága és funkciója alapján alkot új 

kifejezéseket, kenningeket. Az ember mindennapi életének alkotóelemeit igyekeznek 

legszellemesebb formában visszaadni. A hasonlóság az eredeti kifejezés és a kenning között 
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megmutatkozhat a méretben, formában, alakban, funkciójában vagy akár hangzásában is. A 

lényeg az, hogy a szövegkörnyezet segítségével el tudjuk helyezni a kifejezést a megfelelő 

kontextusba (MATIJEVICS 1979: 12).  

 Mint olvashattuk, igen fontos a velünk született tehetség kamatoztatása, de fejlesztés 

nélkül nem sokat érhetünk vele. A felsorolt technikák alkalmazása által izgalmassá és 

mindenekelőtt magunkhoz közelivé tehetjük a szöveget. Egy-egy sampling által éreztethetjük, 

hogy mi is olvastuk, hallottuk, amit te, ott voltunk, ezért szorosabb a kapcsolat közöttünk. Az 

apokope használata egyéni tehetségünkről állít tanúbizonyságot, hiszen nem könnyű 

alkalmazni, megérteni, átlátni pedig még nehezebb. Néhány kenning elejtése szintén 

csapaterősítő hatást gyakorol, ezáltal szimpátiát kiváltva a hallgatóságból. Az előadó tisztában 

vele, hogy én, mint hallgató mire asszociálok, mikor kimondja azt a kifejezést, hogy ágytorna, 

mégis megőrizte titokzatosságát és humorát. 

„Amikről mi rappelünk, 

megtalálod a szféránkban…” 

(Fanatrick) 

A rap szövegek leggyakoribb témái 

 A többi könnyűzenei műfajtól eltérően a rap lényegesen szövegigényesebb, azaz egy-

egy szám a megszokottnál sokkal több szöveget, hosszabb verssorokból álló versszakokat, 

alkalmaz, és többnyire kevesebbet ismétel.  

Kezdetben a rapperek táncklubokban, utcákon egyszerű disco és funky 

alapmotívumokra, basszus és ütőhangszeres kísérettel, ritmikusan precíz beszélőéneket 

rögtönöztek. A "nyelvakrobaták" a színes bőrűek utcanyelvét poétikus, bolondos litániába 

sűrítették. Általában gyors táncritmus közben tettek szemtelen és nagyszájú megjegyzéseket a 

pénzről, a bűnözésről, a szexről, de leginkább önmaguk narcisztikus dicséretét zengték. 

A rap/hip-hop szubkultúra alapvetően orális jellege miatt a rapszámok gyakran 

értelmezhetőek egyfajta beszédaktusként melyeket később részletesen is kifejtek. Többek 

között ilyen lehet a dicsekvés, a tiszteletadás nagy elődök vagy megbecsült kortársak előtt 

vagy az ellenfelek és riválisok szidalmazása. A rapszövegek, a szűk közösség szervezésbeli 

fontos szerepük miatt gyakran inkább rituálisak, mintsem szabadon önkifejezőek vagy 

személyesek. Mindezen jellegzetességek fényében nem meglepő, hogy viszonylag könnyen 

összeállítható a rap visszatérő témáinak katalógusa. A rendelkezésre álló témakészlet akkor is 

mozgósítható, ha maga a téma a szövegíró számára valójában nem releváns (például mert az 

illető nem gettóban nőtt föl és/vagy nem fekete/szegény/amerikai), tartalmi kliséként azonban 

szabad terepet kínál a kreatív szövegalakításhoz (Rapnyelv 2008: Visszatérő témák). 
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Inzultus és rivalizálás 

A rap szövegekben a rivalizálás az egyik leggyakoribb nyelvi és poétikai eszköze a 

sértés vagy inzultus, hiszen ehhez nem szükséges túlzott kreativitás, elegendő némi szlengben 

való jártasság valamint a másik fél gyengepontjának ismerete. A hip-hop kultúra egy olyan 

archaikus rendszert hozott létre melyben a beszédkészség az önérvényesítés, azaz a 

rangsorképzés alapvető eszköze akárcsak a hadseregben vagy börtöntársadalomban. Minél 

ötletesebb a káromkodás vagy szitkozódás annál nagyobb elismerést vált ki a közönségből, 

ám ez gyakran humorral társul, s ez által oldja az egyébként szinte tapintható feszültséget. E 

tekintetben a nyelvi eszközökkel megvalósult inzultus műfajilag szabályozott formában a 

fizikai agresszió ritualizálása.  

Bár a köznyelv is él azzal a lehetőséggel, hogy valakit tulajdonságai, foglalkozás 

alapján egy frappáns jelzővel jellemez, ám a rap szövegek merészebben használják 

vagányságot, lenézést, gúnyt, ezáltal is becsmérelve áldozatát (MATIJEVICS 1979: 24). 

Egy olyan társadalomban, amelynek alapértékei közé tartozik a betyárbecsület és a 

férfiasság a lehetséges sértések többsége ezen erények hiányosságát firtatják az ellenfelet 

illetően. A legerősebb sértések közé tartozik az úgynevezett anyázás vagy család 

szidalmazása illetőleg a társadalomban elfoglalt helyének becsmérlése (ribanc), valamint az 

előadó által létrehozott szöveg hitelességének megkérdőjelezése. Az erősen inzultáló sértések 

kategóriájában találhatjuk még a férfiasságot kétségbe vonó, általában egymást 

homoszexualitással vádoló ellenfelek szövegeiben elhangzó sorokat is. Mindezen tények 

ellenére, bármilyen gyakori is a rap szövegekben a sértés, inzultus, káromkodás a hip-hop 

nem kulturálatlan vagy alantas műfaj. Inkább úgy fogalmaznék, hogy a sértések a hip-hop 

kultúrában létrejövő rapszövegek tartalmi és egyben szövegalkotási konvenciói közé 

tartoznak (Rapnyelv 2008: Inzultus). 

Territórium és gettómentalitás 

 A hip-hop szubkultúrára erősen jellemző a territoriális magatartás, emiatt gyakran 

hallhatunk erről szövegekben. Ez a fajta territorizmus hasonló a különböző utcai bandák 

(prostituáltak, fegyverkereskedők, kábítószer-kereskedők) felosztják maguk között a város 

területeit. Ennek a viselkedésformának a részeként alakult ki hazánkban a gettómentalitás, 

ami alatt a szomszédsághoz, azaz saját territóriumunkhoz való ragaszkodást értjük (Rapnyelv 

2008: Territórium). 

Ez a magatartás szociológiailag értelmezhető a társadalmi kirekesztettségre adott 

válaszreakcióként is, hiszen védik azt a keveset, ami fontos számukra. Etológusok szerint a 

magasabb rendű majmok csoportos hangadása elsősorban a territórium hallható 

megjelölésének célját szolgálja a rivális egyedekkel/csoportokkal folytatott külső 
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kommunikációban, másrészt a közös üvöltözés szintén erősíti az összetartozás érzését, azaz 

formálja, erősíti a közösséget. Nem utolsó sorban lehetőséget ad arra is, hogy a legfeltűnőbb, 

leghangosabb, leghatározottabb hímek -- a közösségen belüli rivalizálás során -- felhívják 

magukra a nőstények figyelmét. Arra is fény derült, hogy valószínűleg az emberi ének és 

hangszeres zene ugyanerről a két forrásvidékről ered: a territoriális magatartásból és a 

párosodás jogáért folytatott versengésből.  Sőt, akadnak tudósok, akik szerint a nyelv, amely 

alapvetően emberré tesz bennünket, nem az eredményesebb vadászat érdekében fejlődött ki, 

hanem azért, mert az emberi nőstények díjazták az artikuláltabban, kifinomultabban vagy 

éppen határozottabban és meggyőzőbben hangadó hímeket (Rapnyelv 2008: Territórium). 

A territórium általában egy olyan szegénynegyed, amely a szövegek szerint egyszerre 

élettér a bandák számára, referenciaközpont - hiszen innen várják a visszajelzéseket-, 

valamint mítosz is egyben. Ezeken e helyeken csak a problémakezelés szélsőségesen 

agresszív módjai bizonyulnak hatékonynak, az itt élő fiatalok számára majdhogy 

elkerülhetetlen, hogy belekeveredjenek a kábítószerek, prostitúció, bandaháborúk világába, 

amiből kiszabadulni szinte lehetetlen. Ez az a terület, amely a szegénység, erőszak és bűnözés 

színtere, ugyanakkor a gettó utcái a kisközösségek otthonaként, a személyes emlékezet, az 

összetartozás jelképe (SOMOGYI 2002: 24). 

Számos zeneszámot sorolhatnánk ide, néhányat említenék: Sub bass monster: Rege a 

csodaszarvasról című művében a magyar történelmet igyekszik körvonalazni. 

Sub bas Monster: Gyulafirátót, Keleti Membrán: Olyan cucc. Ez a két szám 

kifejezetten az előadók szülőhelyéhez való ragaszkodást mutatja be. 

Dicsekvés 

 A rap/hip-hop kultúrában a dicsekvés jóformán kötelező gyakorlat a rapper/szövegíró 

számára. Míg az írott, nem orális jellegű kultúrákban a szerénytelenség és a dicsekvés 

többnyire visszatetszést kelt, illetlennek és ízléstelennek tekintik, addig az orális kultúrákban 

és szubkultúrákban gyakran megtalálható, mint a határozottságot és felkészültséget 

demonstráló beszédaktus.  

Néhány visszatérő témát csak az említés szintjén sorolnék fel, hiszen vagy 

megjelennek a dolgozat egyéb részeiben részletesen kifejtve vagy elhanyagolható a 

hozzáfűződő információ a kutatás szempontjából. Közösség fontossága (lásd: crew, gang), 

szövegírói, előadói hitelesség, erőszak, priapizmus, kábítószerek, autók, fegyverek, 

istenesség, vallásosság. 
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Megmérettetések 

Trash Talking Battle 

 Ez a fajta versengés általában megbotránkozást kelt a legtöbb hallgatóban, hiszen 

ennek az igen népszerű játéknak a lényege, hogy két ember felváltva, lehetőleg minél 

mocskosabb szavakkal inzultálja egymást. Minél messzebbre mennek annál izgalmasabb a 

verseny, a lényeg, hogy a legbrutálisabb fenyegetések és legsértőbb utalások hagyják el a 

szájukat. 

 A verseny két célt szolgálhat a kultúrán belül, kezdjük a finomabb funkcióval, amely 

pusztán az unaloműzést szolgálja. Egy baráti társaságban ezzel múlatják az időt, amit az 

iskolától vagy munkahelytől vettek el. Ebben az esetben nincs konkrét tétje a csatának, nincs 

igazi gyűlölet, a fiatalok tisztában vannak vele, hogy azon sértések, amik itt elhangzanak 

pusztán a szórakoztatás kedvéért kerülnek elő. A harcban mutatott ügyeskedés, erősíti a 

játékos presztízsét, rangsorbeli pozícióját valamint csapatépítő szerepét. Aki nem fogadja el, 

hogy a másik jobb a kultúra egyes területein, annak nincs keresnivalója a társaság tagjai 

között. 

 Abban az esetben, ha tényleg létező konfliktusok ritualizált levezetése a cél, nyilván az 

győz, aki a meglévő dühét kontrollálni tudja, vagyis nem borul el az elméje és csúszik át 

ostoba és primitív szitkozódásba a mondanivalója. Miközben hiteles indulattal gyalázza 

ellenfelét, ikerül neki mindvégig szellemesnek, hatásosnak és főleg nyugodtnak maradni. A 

cél az, hogy vetélytársát felbosszantsa sértegetéseivel, pontosabban igyekszik a másik fél 

lelkében feszültséget teremteni, hogy hibát ejtsen, és ezáltal ő uralhassa a helyzetet. Ez a fajta 

párbaj arra jó, hogy fizikai konfliktus nélkül kiereszthessük a bennünk felgyűlt agressziót az 

általunk nem kedvelt rivális közreműködésével (Rapnyelv 2008: Trash talking battle). 

Freestyle Battle 

Magyarországon először 2005-ben került megrendezésre minden idők legnagyobb 

"rögtönözve reppelő" versenye az It's rite! Freestyle. A benevezett versenyzők először egy 

selejtezőn vesznek részt. A selejtezőben minden induló témát húz a zsűritől, majd 45 

másodpercben rappel erről a témáról. A zsűri miután meghallgatta az összes versenyzőt, 

kiválasztja a legjobb 16 freestyle MC-t. A zsűri tagjai az előző évek bajnokai. 

A döntőbe jutott 16 MC sorsolás útján kerül egymással szembe. Egy-egy csatában 

fejenként 2x45 másodpercük van a versenyzőknek, hogy minél jobban kifejtsék a kihúzott 

témát. A produkciók után a 4 tagú zsűri szavaz és a közönségnek is jut egy voksolási 

lehetőség. A jobb továbbjut, a rosszabb kiesik. Így lesz a 16-ból először 8, aztán 4, majd 2 és 

1. A legjobb, vagyis az első helyezett készpénzt vihet haza! A második és a harmadik 

helyezett tárgyi ajándékokkal lehet gazdagabb. 
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Összegzés 

 

Némileg betekintést nyerhettünk a hip-hop szubkultúra által ismeretes rap számok 

szövegeinek alkotófolyamatába, annak nyelvezetébe. A szlengkutatásnak köszönhetően ma 

már ez a téma sem feltérképezetlen, egy laikus olvasó számára is érthető tényeket közölnek az 

effajta szakirodalmak.  Sok funkciót társíthatnánk a rappelés mellé, kérdezhetnénk, hogy 

miért rappelnek az emberek? Sokan szimplán szórakozásból és szórakoztatásból, mások 

kihívásokat keresnek benne, néhányan már megélhetőségként tekintenek rá.  

Számos tényező befolyásolja miképp alakul egy szám szövegvilága, mely témákat 

választja az előadó, milyen hitelességgel tudja azt átadni, ami alapján véleményt formál. 

Általában a minden napi élet problémáival foglalkozik, néha az élet nagy kérdéseit feszegeti. 

Java részt a szövegíró által átélt vagy elszenvedett eseményekről hallhatunk, s ezekkel a 

tanulságokat kívánják levonni.  

A velünk született tehetségen kívül fontos a rappelés technikáinak elsajátítása, s azok 

megfelelő alkalmazása. Nem szabad elfelejtenünk, hogy egy orális kultúra esetén még inkább 

felértékelődik a nyelv használatának fontossága. A dolgozatban említett technikák segítségül 

szolgálnak, hogy jobban forgassuk a szavakat, visszautaljunk egy már megtörtént eseményre, 

ezzel is erősítve a szöveg tökéletességét. Minél többször és több fajta rappet hallgatunk, annál 

inkább észre fogjuk venni, milyen változatos egy-egy szöveg e tekintetben. Szinte minden 

dalszövegben megtalálható a technikák túlnyomó többsége. 

 Napjainkban sajnos a média közvetítésével számos olyan előadó nevezi magát 

rappernek, akinek igazából fogalma sincs, mi is az. A rap lényege a hitelesség, amit 

tapasztalatok nélkül nem lehet színre vinni. Mások által megírt szövegeket adnak elő, nem 

csoda, hogy nem képesek átéléssel előadni. A rap szövegek, ahogy az angol underground 

kifejezés is mutatja, a föld alatt terjed, vagyis nem törnek nagy babérokra, mivel nem ez a 

céljuk vele. Aki ezért csinálja, az nem őszinte, tehát rap lényegét a gettómentalitást a 

csapatszellemet hazudtolja meg. 
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