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Kedves Olvasó!

Az idő halad, nincs mit tenni.
Újra cigi, kávé, előadás, cigi...
Na, de mielőtt végleg elkeserednél, és az elmúlt, szép
nyári emlékek felett búslakodnál, engedd meg, hogy visszarepítsünk oda, ahol már sajna
a madár se jár: a fesztiválok színhelyére, Marokkóba, vagy
éppen Algériába. Olvasd el a fesztiválkörképünket (a teljesség igénye nélkül), és két Durkheim között tombold újra végig a feledhetetlen koncerteket, partikat! Aki pedig egész
nyáron Facebookolt vagy számítógépes játékokat játszott
(IK-sok, figyelem!), az is felelevenítheti velünk nyara legszebb pillanatait.
Mert a nyár olyan, mint egy „damn girl”: őrült, laza, tüzes, jön és megy, de sosem feleded. Csak nyáron eshet meg
veled, hogy egy romantikus városnézés után bezárnak éjszakára a Bazilikába, hogy egy pár perces teleportálás után
Sopronban kötsz ki, vagy hogy egy csúnya berúgás után a
Balaton hűsítő vize józanít.
Úgyhogy, mielőtt belevágnánk a tanévbe, tekintsünk
egy kicsit vissza, nosztalgiázzunk, sztorizgassunk, hogy a
szép és tartalmas élményeknek hála, újult erővel és energiával vessük bele magunkat a szorgalmi időszak édes... szorgoskodásába.
Tilesch Réka
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Fesztiválkörkép

Így mulattunk mi, TÁTéKások
Milyenek is voltak azok a boldog húszas egyetemista évek, a nyarak, a fesztiválok? Milyen érzés volt dübörgő basszusra elaludni
és sátorban ébredni? Hogyan éltünk, mitől pörögtünk 2010-ben a Szigeten, a Volton, a Hegyalján, vagy épp a Soundon? Három
TáTéKás elhatározta, hogy megörökíti élete egy kis szeletét az utókornak, Nektek és talán maguknak is, ha esetleg pár év(tized)
múltán megfakulna a memóriájuk.

Az időutazás olykor izzasztó dolog. Főleg, ha az ember egy
régi, ablak nélküli Ikarussal indul neki az útnak, ami történetesen a Tisza partybuszaként vált híressé, és arra hivatott,
hogy illuminált fiatalokat teleportáljon A pontból B pontba. Velem is valahogy így történt, miután kiderült, hogy az
oktogoni hamburgergyárban délelőtt tízig nem lehet kapni sajtburgert, így a vodkanarancsnak magányosan kell feltalálnia magát a gyomromban. Budapestről az út Sopronig
alig pár perc, persze az már komoly vita tárgyát képezte,
hogy az óra mutatója előre- vagy hátrafelé pörgött ez idő
alatt. Miközben hevesen érveltem az egyik álláspont mellett, egyszer csak kettévált a szemeim előtt a tér, és elég erős
nyomást éreztem a fejemben. Megérkezett az első vodkabuborék. Aztán sikerült átlépni a fesztivál szimbolikus határát is, ahol ádáz szekus tekintetek pásztázták a lányok
csomagjait, főként azokat, amiket a topok mögé rejtettek.
Örültem is, amikor nem találták meg az én hírös szögedi
kolbászomat, amit azzal a szándékkal csempésztem be,
hogy ne kelljen kajáért rohangálnom, ha megéhezem, de
úriember módjára hölgyeket is megkínálhatok vele, ugye.
Szóval a sátorállítás után jött az, aminek jönnie kellett.
Az első (magyaros) napon a Tankcsapda osztotta örökérvényű anekdotáit, némi fejkörzés után konstans bólogatásba
kezdtem egyetértésem jeléül – üljenek a fiúk ölébe a lányok,
ha másképp már nem férnek el! Mielőtt a mennyország turistái lettünk volna, még elrepültünk egy kicsit Rióba is, csak
hogy élvezzük a dolce vitát. Sajnos az este további részleteit egy ismeretlen eredetű koktél magába szippantotta...
Manapság a furcsa bandaképződmények sorából a legjobban Soerii & Poolek emelkedik ki. Akit nem hoztak tűzbe a tangákról, Elton Johnról vagy az erotikus játékokról szóló dalaik, azt a koncertélménnyel sokkolták. Már
a színpadkép is zseniális volt: óriás csirke együtt táncolt
két topless csajjal, egy törpével, meg két műanyag parókás sráccal. A nyolcvanas éveket idéző zene és ez a megkapó látvány a feltétel nélküli rajongást váltotta ki a fesztiválközönségből. Még ezen az estén fedeztem fel magam-
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nak az Andy C & MC GQ párost, akik olyan zseniális d’n’b
produkciót dobtak össze egy kis rappel, hogy éjféltől egészen reggelig dudorogtam, mint egy becrackezett egér.
Egyik délután megnéztem a Kispálról készített fotókiállítást is, bár először akadálypályának hittem a fél méterenként magasba emelkedő nagy táblákat. Azt hiszem, tetszett is, láttam rajtuk gitárokat és tomboló tömeget, de a komolyabb érzelmeimet szerintem magamba fojtottam egy
kis fröccsel. Később a Belgán hallgattam egy kis nemzeti hiphopot, és vidáman kiabáltam az egy szóból álló dalszöveget is a Bzmg című számnál. A Soulfly alatt ritmikusan
csápjaikat mozgató rasztafarik tömege pedig inkább hasonlított egy földönkívüli százlábúra, s ezt a furcsa élőlényt teljesen uralma alá vonta Max Cavalera nu metálos muzsikája.
Be kell vallanom, Prodigyék azok, akik mindig meg tudnak
lepni. Először talán két éve, amikor Flint leugrott a VOLT
nagyszínpadáról, hogy pacsizzon pár elsősorossal, köztük
velem is. S most, amikor a koncert előtt úgy gondoltam, már
nem tudnak behódoltatni igazán, és újat mutatni. Az első
szám után már teljesen elvesztem a tomboló tömegben, és
az sem érdekelt, hogy mind a két söröm a nyakamon landolt. Kis idő múltán pedig megérkezett a legendás Spitfire
is, hogy megsorozza eufóriabombákkal a bennük kételkedőket. Hasonlóan nagy sikert aratott a YouTube sztár Dub
Fx, aki az utolsó napon lépett fel, és megmutatta, hogyan lehet szájjal örömet szerezni. Az emberek szeme és füle előtt
épültek fel azok a gyönyörű számok, amiktől aztán transzba esetten táncoltak, mintha csak egy ausztrál nomád törzs
tagjai lennének. A varázslat nem csak a kevert műfajokból
eredt, hiszen a triphoptól kezdve a beatboxig volt benne
minden, hanem fontos elem volt a szövegek kemény mondanivalója is. Társadalomtudós fejjel elég csak a Society
Gatesre gondolni, de a Love Someone és a Flow is olyan alkotások, amelyek megérintik az ember lelkét. Szerintem a lehető legjobb végkifejlete VOLT ez a soproni fesztiválnak, s
egyáltalán nem bánnám, ha jövőre is fellépne ugyanitt, vagy
mondjuk Budapest egyik sétálóutcájában...
Kréta

Fotó: antropos.hu

Sopronban VOLTunk

Zenés–TáTK-os mulatság
Egy héttel a nagy esemény előtt a fesztivál helyszínén még
mindenhol a Tisza terült el lustán, körülölelve a szívünknek
oly kedves Tokajt, szinte ameddig a szem ellátott. Sokakban
méltán vetődött fel a kérdés a csaknem derékig érő víz láttán: vajon idén nem fog elmaradni a Hegyalja? Mint azt már
tudjuk, a válasz negatív, hiszen legyen bár a természet a legnagyobb erő a Földön, csak egy dolog van, ami legyőzheti
azt, és az nem más, mint a Rock!
Idén már a 11. Hegyalját tombolhattuk végig, bár az előző évhez képest kissé másképp nézett ki a fesztivál összképe, köszönhetően a rendezvényt megelőző apokaliptikus mennyiségű esőnek. Az első
napon még több helyen a majd’ derékig
érő sárral kellett megküzdeniük a színpa
dok közt ingázó népeknek, épp ezért méltán nevezték el páran az első nap a Hegyalját „swampfest”-nek, valamint a sátrakban idén a lábszag helyett lápszagra panaszkodhattak többen is, de hála istennek, avagy sajnos, a másnaptól kezdődő konstans napsütés az előbbi javára
billentette a mérleg nyelvét. A sok járhatatlan terület miatt több színpadot
is máshova kellett felépíteni, és bár a
legtöbb esetben ez nem volt lényeges, sajnos a Krisna-tudatú visnupudharáma-csuhajjapara hardcore
bandák és az ingyen kaját felvonultató
indiai sátor eléggé hátra kerültek. Ennek ellenére mindig népes közönség
verődött össze, köszönhetően a remek
ízeknek, amelyekkel bárki közelebbi
kontaktusba kerülhetett, ha valamennyi
fémet potyogtatott a becsületkasszába,
és hangosan kiáltotta, hogy „gouranga”!
Persze a fesztiválon voltak ám más típusú ínyencségek is, melyektől összefut a
zsír a hallójáratban. Első este, igazi klas�szikus csemegeként, a Tankcsapda koncertjébe kóstoltam bele, és nem okoztak
csalódást, bár én személy szerint hiányoltam a régi nótákat… hol van már az az idő,
amikor általánosban osztályfőnökit kaptam, mert hangosan énekeltük a Jönnek a férgeket? Persze Lukács még mindig formában van, és még mindig majd’ minden számnál
elfelejti, hogy voltaképp milyen dallamot kellene énekelnie… szóval a Tankcsapda még mindig ott van, sikeres, és
jó érzés látni, hogy egy velem egyidős dolog ilyen jól működik. Csak hát, az idő halad, és én kicsit másfele indultam,
de időnként érdemes visszatekinteni, ha azt akarod, hogy
torkodszakadtából üvölthesd: „Baj van, baj!”

’Csapdáék után kicsit imbolyogva bár, de eljutottunk
néhány sárdagasztós, cipőelhagyós mutatvány után a Jim
Beam által támogatott, vas és ponyva alkotta metálszentélyhez, ahonnan valami egészen „kömény mötál” szólt, és mi
rögtön bólogatni kezdtünk, kifejezvén egyetértésünket azzal kapcsolatban, hogy „dzs dzs dzsdzsdzs dzsmmm dzs
dzs”. A színpadon egy feltörekvő, eddig egylemezes banda állt, a Texas in July. Na, ha valaki szereti a mélyre hangolt, röfögő gitárokat, az én vagyok, ez a fiatal amerikai
banda pedig nem játszik mást, mint 100 százalék prémium amcsi metalcoret, helyenként olyan lassulós, döngölős breakdownokkal, hogy a nagy hajlongásban az orrom a földet verte, és egy mozdulatból
képest voltam két embert is lefejelni, egyet előttem, egyet pedig mögöttem – persze tudtomon kívül, és percenként háromszor. Aki szereti a műfajt, annak tudom ajánlani tőlük az It’s Not My
First Rodeo és a Hook, Line and Sinner
című számokat.
A következő, igazán brutál, nagyon eltalált koncertet a Subscribe adta
a nagyszínpadon, és a legádázabb borevőket leszámítva az egész Hegyalja kíváncsi volt rájuk. A nagyobb klasszikusok mellett, mint például a Friendship
vagy az X-Man, az új lemezükről is játszottak számokat, és igazán elfogultság nélkül merem állítani, hogy minden egyes szám, amit hallok tőlük,
egyre jobb és jobb, a színpadon pedig ritkán látni ilyen felszabadult
állatkodást, persze a szó legjobb értelmében. Azt az ötletüket pedig,
hogy egy elbabrált nagy slaggal locsolják az őrjöngő közönséget, egy
kifejezetten jó dolognak tartottam
abban a nagy melegben.
Lassacskán aztán eljött a várva várt péntek, és az este egyre
gyakrabban fel-felvillanó whiskyszag tudatta velünk, hogy
a Motörhead bizony már a közelben van! Aztán este 11-től
kezdetét vette a legendás zenekar koncertje! Annak ellenére, hogy az egy főre jutó fogak számában annyira nem bővelkedik a trió, olyan koncertet tettek oda nekünk, hogy
hihetetlen! Zakatolt a vonat, ahogy kell, aztán két szám
közt sikerült meghallgatnom a földön elhangzott eddigi
legdurvább dobszólót! A Motörhead dobosa bizony egy
bundeszliga hajjal megáldott, tisztességesen, rockzenében
megőszült, whiskyarcú legény, aki valahogy olyan dallamo-

Fotó: TátKontúr
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kat püfölt bele a mellkasomba, hogy ezt, azt hiszem, soha
nem felejtem el… aztán újra zakatolt az a bizonyos 4/4-es.
Zakatol és zakatolt, és bizony, ahogy az a MÁV-nál lenni
szokás, elkezdtem egy kicsit unni… no de a Motörheadet?
Aztán egy öreg motoros szembesített az igazsággal, ugyanis
van egy régi-régi mondás, amely szerint a Motörhead nem
más, mint egy nagyon jó szám…
A nagyszínpadnál tett aznapi látogatásom után eljött az
az idő, amit én személy szerint annyira vártam. A Hegyalján, a Jim Beam színpadon fellépett minden idők legprecízebb, mechanikus-atmoszférikus-matekmetál zenekara, a poliritmia egyik pápája, a Meshuggah! Jézus Isten, milyen koncert volt! Soha életemben nem féltem még ennyire zenésztől, mint az énekes Jens Kidmantől! Amikor épp
nem énekelt (üvöltött), akkor furcsa, idegen mozgással szelte keresztül a színpadot, akár egy már csak félig ember, félig
pedig idegen, csillagközi lény, aki teljesen elszokott a földi
élettől. Egy megőrült pszichopata asztronauta, aki szigorúan pásztázta a közönséget, és bizony akárhányszor keresztezte a tekintetem, mindig úgy éreztem, hogy azonnal leugrik a színpadról és összever, ha nem figyelek rá… na, ő ezt
egy pillantással megoldotta! A Meshuggah egyedi hangzásához nagyban hozzájárul még a hihetetlen erőteljes hangzást biztosító nyolchúros gitár is. A két extra mély húrral
megáldott hangszer gyakorlatilag gitár létére már a basszusgitár mélységű hangtartományokat is uralva, a Tejútrendszer legdurvább zenekarává tette a Meshuggah-t! A koncert
után körülbelül másfél órát némán vegetáltam, próbálva
feldolgozni azt a hihetetlen mennyiségű ritmikai információtömeget, amit Tomas Haake dobos belém táplált, különösen a Bleed és a Straws Pulled at Random közben!
Másnapra azért sikeresen vettem ezt az akadályt, és készen álltam újabb kiváló zenéket befogadni. A következő
nagyobb állomás számomra az Isten Háta Mögött koncertje volt. Az elszállós, pszichedelikus szövegekkel megáldott
stoner rock zenekar mostani hegyaljás koncertje inkább
stoneresre sikeredett, mint rockosra. Kedvenc Palikánk
egy elég indiszponált stand-up comedyt csinált a fellépésből, nem egy számnál előfordult, hogy egy versszak közepén csak úgy bejelentette: „Ja, várjá’ má’, elb**tam, ez nem
így van.” És ehhez hasonlók… igaz, hogy nem ez volt a legjobb koncert, amit láttam tőlük, de én jót röhögtem, kábé
hasonló szemszínnel és szájízzel, mint a fent említett repkedő zenész.
Ezután megint betévedtem a fémműves sátorba, ahol
akkor vette kezdetét az Epica koncertje. Őszintén szólva,
soha nem kedveltem az énekesnős metált, és az Epicát is
eleinte csak azért akartam megnézni, mert sokak szerint
Simone Simmons az egyik legcsinosabb, és a legnagyobb,
legformásabb tüdővel ellátott rock énekesnő, aki valaha
kis hazánkban járt, na, mondom, akkor ott a helyem, ahol
ő nyavalyog. Bizony, hamar megváltozott a véleményem!
Nagyon profi és jól összerakott zenét írnak, és a különböző
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szimfonikus harmóniák, valamint a helyenként betonszaggató gitárszólamok nagyon el
lettek találva – a „benézek rá
egy kicsit” állapotból hamar átváltottam a totális csodálatba!
Simone Simmons meg aztán
igazán aranyos! Egész Hegyalja
alatt nem volt még egy olyan zenész, aki ennyire a szívén viselte
volna a közönségét, rajta viszont
látszott, hogy nem egy „tucatbuli”
számára ez az egész, és vette a fáradtságot arra, hogy kicsit
ismerkedjen a „tömeg” nyelvével – sokszor bizony magyarul buzdított minket a zúzásra. Szerelmes lettem. Teljesen.
Nem is tudtam már más zúzdát nézni akkor, ezért gyorsan beugrottam Goldiera a pepsisekhez, hogy egyek az utolsó vacsorára egy kis ikszelős drum ’n’ basst. Meg is kaptam,
amiért mentem, nagyon jó zene volt, és azt hittem, nem is
lesz jobb, ám miután Goldie befejezte a produkcióját, nem
sokkal később előkerült hazánk talán legjobb, elektronikus
zenével foglalkozó muzsikusa, aki nem más, mint Dj Palotai.
Ezek a Palotaik tudnak valamit… olyan dárét húzott nekünk
a kerek fejű kopasz zenész, hogy azt hittem, összesírom magam… Amerika ide vagy oda, szegény Goldie két rewindos
szám után már le volt tojva, míg Palotaiék rewindja olyan
volt, hogy MÉG. Mindent vitt, és bizony a fesztivál utolsó
napján sikeresen növesztettem magamnak még +25 százalék vádlit, a nagy ugrabugrának köszönhetően.
Az idei Hegyalja igencsak erősre sikeredett, és a fesztivált nem tudta elmosni se eső, se vihar! A mocsok árvíz viszont sajnos egészségügyileg veszélyessé tette a Tiszában
való fürdést, szóval kissé hiányoltam a tavalyi évre jellemző,
„híd alatt 300 punkkal sárfürdő sörrel” feelinget, de persze
voltunk páran, akik azért továbbvittük a hagyományt… Az
idei Hegyalja a fellépők és a buli mellett egy másféle újdonsággal is szolgált, ami pedig nem más, mint az ökopoharak
megjelenése. Ha valaki vett egy sört, akkor plusz 200 forintért ugyan, de kapott egy visszaváltható poharat, amelyet
aztán következő körben vagy újratöltött, vagy visszaváltott.
Ennek köszönhetően alig volt szemét a fesztiválon, és ha
akadt is néha egy-egy kósza pohár itt-ott, az körülbelül három percig volt csak látható, aztán hamar felszedte valaki.
Az új poharas rendszernek köszönhetően körülbelül harminc százalékkal csökkent a szemét a fesztiválon, ami egy
ekkora rendezvényen hatalmas mennyiséget jelent, szóval
ezt az ökobizniszt én minden egyéb rendezvénynek csak
ajánlani tudom. Summázva: feszt isteni jó, aki nem volt még
Hegyalján, annak mindenképp csak ajánlani tudom, aki pedig már ismeri a dörgést, azzal pedig jövőre, ugyanekkor,
ugyanitt!
Nándi

Fotó: TátKontúr
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Children of Balaton
A Soundra azzal a nem titkolt szándékkal érkeztem, hogy
ott legyek Chemical Brothers lemezbemutatóján (Further),
s élőben hallgassam meg az új számaikat. Ember tervez,
Darth Vader végez. Ez a gyakorlatban is igaz. Egy napból
több lett, a háromfős társaságból harmincfős. Még az első
este történt, hogy páran körbefogtak. Kicsit féltem, hogy mi
lesz, aztán megkérdezték, nálam van-e Spang Lee. Csalódást kellett okoznom nekik, a kínai haverjuk nem az én táskámban szökött át a határon. Viszont egyből maguk közé
fogadtak, amikor kiderült, voltaképp én is balatoni vagyok,

dulatsorra, amelyet még kiskoromban láttam Son Gokunál.
Sokan tudjuk, hogy a másnap egy elég érdekes folyamat,
amikor megpróbáljuk összerakni azt a mozaikot, amelynek
olyan darabkái vannak, mint például: miért van a zsebemben egy SZTK szemüveg, miért van egy fél gumicsizma a lábamon, ki firkált németül a sátramra, és nem mellesleg, ki
az a csaj, aki félig benne fekszik?! Valami hasonló dologra
ébredhetett az a pajtásom, akit beleépítettek egy homokvárba unatkozó holland fesztiválozók. Ha a teljes kép nem
is, de pár perces darabok azért végül összeálltak, szóval a

hiszen a nagyszüleim Békéscsabán éltek sokáig. Szóval
megköttetett a barátság, és a közös alapozást követően belevetettük magunkat előbb a Balatonba, aztán az éjszakába. Kicsit árnyaltabb volt a kép, ami a fesztivállakókat illeti,
a férfi zuhanyzóban egy kisebb hajsütővas hadsereggel találkoztam... Viszont a neonos és foszforeszkáló cuccok annál inkább bejöttek.
„És most be kell csuknom a szemem, mert érezni akarom, ahogy felrepít ez a lüktető energia.” Chemical
Brothersék showja olyan hatásos volt, amilyennel ritkán találkozom. Nemcsak azért, mert sikeresen eltalálták a lejátszott régi nagy slágerek és új számok arányát, vagy mert észbontóan színes és látványos animációkat nyomtak a kivetítőre. A számok közötti, olykor pszichedelikus, álomszerű intrókkal olyan sikeresen húzták fel az emberek idegeit,
hogy már a harmadik dalnál úgy tombolt mindenki, mintha
az utolsó lenne, és ezért „bele kell adni apait-anyait”! Nálam a csúcspont mindenképp a Hey Boy Hey Girl első másodpercével kezdődött, és szerencsére jó pár óráig el is tartott.
Muszáj volt egy kis pihenőt beiktatnom, mielőtt folytattam az estét, szóval jött a szalmakalap és a napágy, amelyre
most kivételesen a Hold sütött. Aztán a magyar tengerpart
idilljét megzavarta a „Menjünk szeletelni!’’ felkiáltás. Hirtelen nem értettem, mit is jelenthet ez, újdonsült cimboráim
hentesek, vagy csak friss húsra vágynak, esetleg mindkettő.
Persze kiderült, hogy az én tudásom hiányos az elektronikus
szcénáról, hiszen pillanatokon belül egy hardtechnót kultiváló dj szettjére érkeztünk meg. A „szeletelés” pedig egy
olyan tánc, amely hasonlít arra a furcsa kame hame moz-

történelem folyása nem szakadt meg. A kirakózás közben
meggyőztek, hogy maradjak még minimum egy napot, és
miután elhangzott a Pendulum szó, nem is tehettem mást.
Napközben újabb mustrát rendeztem a fesztiválnépségnél.
Többen is voltak, akik a tűző napon úgy odaégtek, hogy a
District 9 rákjai példát vehettek volna róluk. Délután meglátogattam egy Nemiroff bárt is, amilyennel már a soproniaknál is szemeztem, de elég kétes értelműnek hangzott a
dolog, nem akartam, hogy megerőszakoljon valami. Az ös�szes többi kételkedőnek üzenem, nem kell tartani semmi
rossztól!
Pendulum alatt felcsendült a Tarantula, és hát el is énekeltük páran a himmeles verzióját („Terézanya, aki itt is
masszívan inna”). Az előző napihoz hasonlóan jó élményben volt részem, bár kétségkívül jobban megmozgatta a bokáimat az ausztrál srácok darkos d’n’b-je. Vidáman
x-elgetett mindenki a lábaival, és ez így is volt jó.
Helikopterrel jöttem, híres mesterségem címere: di di
di díííídzsé! Megérkezett David Guetta, ahol ugye kötelező volt a megjelenés. Egyértelműen ő vonzotta a legtöbb
embert, egymás után hangzottak el a slágerek. A kezdeti tömegiszonyt levetkőzve énekeltem mindenkivel, hogy „I’m
gettin’ over you”. Néhány fanatikus kiscsaj repülő melltartókkal jutalmazta meg a világsztár lemezlovast, no meg a kivetítőket leső srácokat. Ahogy közeledett a hajnal, Guetta
pajtás integetett, aztán mi is neki, fáradtan felült a helikopterre, mi meg a vonatra, és elkezdődött az a véget nem érő
találgatás, hogy mi lehet a kiesett képkockákon...
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kan, amit nem is tudtam mire vélni, de aztán csak beindult
a banzáj, és megtelt a sátor! A hangzás a körülményekhez
képest (Sziget, ráadásul a legratyibb sátor a világon!) nem
volt rossz, és a hangerővel sem spóroltak! A tracklista tömény és velős volt, különösebben nem kommunikáltak a
közönséggel, inkább kitöltötték azt az egy órát, amit kaptak – olyan nótákkal mint a Crop Circle, a Space Lord vagy a
The Right Stuff. Örülök, hogy sikerült a Sziget szervezőségének ismét elhoznia Magyarországra a Monster Magnetet, ez
úton is köszi, köszi, köööösziii!
Mindezek után túl sok kedvem nem volt visszamászni a
Nagyszínpadhoz, de hát azért mégis csak Muse... Nem vagyok fan, de elismerem és tisztelem őket, és te jó ég, ez a
produkció nagyon egyben volt! Az emberek is megőrültek,
a hangzás is tiszta volt, és egyszerűen hiba nélkül (mégsem
sterilen!) tolták le a show-t a devoni csókák. Le a kalappal
előttük, nem hiába tartanak ott, ahol.

A Muse után már eléggé kimerültnek éreztem magam,
de azért még megnéztem a Superbuttot, akik hozták a szokásos formájukat. Ez után a koncert után végképp feladtam,
és elindultam haza: a kiáramló embertömeggel sodródva a
Filatorigát felé vettem az irányt.
Az idei Sziget szerintem aránylag karcsú programmal
állt elő. Nem tudom, hogy velem, az én ízlésemmel van-e a
baj, vagy tényleg évről évre esik a színvonal... Ez alatt most
a zenei felhozatalt értem, a civil programok mindig jól sikerülnek – de hát azokon nem is nagyon van mit elrontani. A
12 000 forintos napijegy és a 46 000, illetve 54 000 forintos „hetijegy” (ötnapi) elég borsos ár, a Szigetelők nagyobb
része mára már külföldi, amivel igazából nincs baj, de azért
mégis kicsit elszomorító, hogy így eltolódnak az arányok, a
határok, és szépen lassan kiszorul a hazai célközönség. Ezzel valamit kezdeni kéne, és elhiszem, hogy ez a „probléma” kemény dió, de akkor is valaminek történnie kéne.
Teller Rita

Fotó: Sziget/Vermes Kata

Már látatlanban is a vasárnap ígérkezett a legerősebb napnak a 2010-es Sziget egészét tekintve. Az is borítékolható
volt, hogy a legnagyobb tömegnyomor is ezen a napon várható, ami nem is csoda, olyan nevek hallatán, mint Danko
Jones, Billy Talent, Kasabian vagy a Muse. De aki ezeket a
koncerteket mind meg akarta nézni, az kénytelen volt – vagyis hát lett volna – beáldozni egy Monster Magnet és egy
Fear Factory bulit is. Nálam a Fear Factory ment, a Monster
Magnet maradt!
Elképesztő páratartalom és rekkenő hőség közepette kellett Danko Jonesnak és bandájának a színpadra lépnie délután fél négykor. A kanadai rock alakulat sorozatban harmadszor lépett fel a Szigeten. Első alkalommal még
a Wan2 színpadon, majd tavaly már a Nagyszínpadon egy
energikus, mindenkinek beszólogatós bulit nyomtak, idén
pedig egy tökös rock ’n’ roll műsorral álltak ki. Nem hiányzott ezúttal sem a masszív önfényezés, de hát Danko Dude
nem is önmaga lenne, ha nem saját zenekarát tartaná a legjobbnak a világon. Erre persze rásegít a nézőtéri MELLmutogatás is, amit nagyobb ováció kísért, mint egy-két Nagyszínpados fellépőt.
Danko Jones után a szintén kanadai Billy Talent
lépett színpadra, akiket már hosszú évek óta vár a
dallamos, ám de mégsem kommersz punk/rock zenére éhes magyar közönség. Nagyon jól tudták ezt
ők is, ezért beleadtak apait-anyait, majd szépen záporozott ránk a Billy Talent best of. A hangulat óriási
volt még úgy is, hogy a zenekar gitártémái olykorolykor eléggé egyformának tűnnek, meg hát nem is
vagyok a legnagyobb rajongójuk. A legjobb pillanat az volt,
mikor Ben Kowalewicz megkért minden csajt, hogy üljenek
a kedvesük nyakába (hmhm), majd arra kérte őket, hogy legyenek nagyon kedvesek a férfiakhoz, szeressék őket, mert
a következő dal egy ribancnak szól.
A Kasabiant sokan a jelenkor Oasiseként tartják számon,
de kétségkívül ez a banda mostanában az egyik legnépszerűbb brit zenekar. Ez abból is látszott, hogy rengetegen
gyűltek össze a színpad előtt, várván, hogy valami nagyot
alkot majd a tavaly West Ryder Pauper Lunatic Asylum című
lemezzel jelentkező bagázs. A nagy durranás viszont meglehetősen elmaradozni látszott, mivel se az ének, se a gitárok nem igazán akartak úgy megszólalni, ahogy az elvárható lett volna. A Kasabian fellépésében jóformán az volt
a legnagyobb pozitívum, hogy végre látjuk őket élőben is.
Így aztán időt, energiát és idegeket nem sajnálva átküzdöttük magunkat a Headbangers Ball sátorhoz, ahol a Monster
Magnet a fejeket is leszakította! Eleinte nem voltak túl so-

HÖKéletes

Tanévkezdés
A 2010/2011. tanév 1. félévének főbb időpontjai:
Kari tanévnyitó: 2010. szeptember 7. (kedd), 12:30 óra, D 0-821 Bolyai János terem
Regisztrációs időszak: 2010. szeptember 8–10. (1. hét az órarendben)
A szorgalmi időszak első napja: 2010. szeptember 13. (hétfő)
A szorgalmi időszak utolsó napja: 2010. december 17. (péntek) (15. hét az órarendben)
Első oktatási nap (nappali tagozaton): 2010. szeptember 13. (hétfő)
Őszi szünet: 2010. október 25–29.
A vizsgaidőszak első napja: 2010. december 20. (hétfő)
A vizsgaidőszak utolsó napja: 2011. február 4. (péntek)

Szociális támogatás

A 2010/2011-es tanév első félévétől a rendszeres szociális támogatás elektronikus formában zajlik. Az ETR hallgatói pályázatok menüpontjában tudjátok leadni pályázataitokat 2010. szeptember 15-től szeptember 21. éjfélig, hiánypótlásra pedig
szeptember 22-től szeptember 26. éjfélig van lehetőség.
Az alaptámogatás leadási határideje 2010. augusztus 23-tól szeptember 19-ig tart. A pályázatokat szintén elektronikus
formában tudjátok leadni, az ETR-en keresztül. A pályázatok várhatóan október 1-ig kerülnek elbírálásra.

Tudományos alapokon nyugvó magyarázatot találtál az élet értelmére? Feltaláltad a whiskey-vel
működő pajzsos csörlőt, és megoldást találtál korunk társadalmának összes problémájára? Ne hagyd
ki a lehetőséget, és oszd meg tudásodat a TátKontúr hasábjain másokkal is!
Szeptemberben induló pályázatunk keretében várjuk két-háromoldalas tudományos publikációitokat.
A beérkezett pályázati munkák közül a legjobbak díjazásban is részesülnek, és minden alkotást
megjelentetünk újságunk hasábjain és a hamarosan szárnyra kelő honlapunkon is. Az elkészült
munkákat a tatkontur@googlegroups.com e-mail címen várjuk.

Fotó: Sziget/Vermes Kata

Ötletben gazdag cikkírást kívánunk mindenkinek!
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Dear International Students
Welcome to Budapest!

Welcome to our university as well! We hope that you will enjoy
your stay with us and have an exciting time in Hungary!
As you may already know, ELTE is the biggest, the oldest and
the most famous university in Hungary, founded in 1635, so
we are 375 years old this year! Today, it has eight faculties:
the Faculty of Law and Political Sciences, the Faculty of
Arts/ Humanities, the Faculty of Sciences, the Faculty of Elementary and Nursery School Teacher Training, the Faculty
of Education and Psychology, the Faculty of Informatics, the
Bárczi Gusztáv Faculty of Special Education and our one,
the Faculty of Social Sciences.
Sociology has a long and lively tradition in Hungary. The
Social Science Association was founded at the beginning
of the 20th century. Its founding members, influenced by
Spencer, Durkheim and Tarde, conducted the first empirical research in the country. The Association together with
other groups of social sciences like the Galilei Circle and
the Sunday Circle, gave many famous scholars to the world,
such as George Lukács, Karl Mannheim, Karl and Michael
Polányi.
Today our Institution is the largest sociology institute
in Central Europe and probably one of the largest in the
world, with its eight Departments, more than 60 full-time
or part-time faculty staff members and nearly 3000 students!

We have a well-organized mentor system to help you
managing your student life during your stay here, in Budapest. Every single exchange or international student gets a
mentor who will take care of his or her mentee. There are
mentor teams with 3-4 mentors and 6-8 mentees, everyone gets everyone’s contact details because this way it is
safer and much more effective – if your own mentor is not
available for some reason, you still can get in touch with
someone else who can help you. For this semester we host
more than 40 students from all over the world. We pick our
new mentees up at the airport or at the bus/train station,
so we are here for you guys from the first moment to the
last! We help you to find a flat, manage your student issues,
inform you about the public transport, phone card accessibility, party and chill out places etc. So, basically we take
care of you guys during the first few weeks and then it is all
about partying.
We also organize various programs and events during
the entire semester like Pub Crawl, Budapest Hunting,
Hungarian Nights etc., to make you guys, our new foreign
friends more and more familiar with the Hungarian hospitality and make your stay in our country unforgettable!
Rita Teller

Jobb vagy, mint Maradona? Álmodban is kicseleznéd Mesut Özilt? Szeretnél
az ELTE-n is számot adni kimagasló, vagy éppen kacagtatóan egyszerű futballtudásodról? A Társadalomtudományi Kar Szoci-Foci csapata felvételt hirdet soraiba a focit kedvelők, a focihoz értők és nem értők számára. Jelentkezni
a +3630/627-3591-es telefonszámon lehet Dudinszky Nándor kapcsolattartó
referensnél. Ne habozz, focizz!
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Fitness-wellness nyaralás és
élményturizmus Albániában
Avagy kalandozások az albán riviérán
Az elmúlt nyáron volt szerencsém részt venni egy ismert zártkörű elitklub meghívásos nyaralásán, melynek keretében – tapasztalt és elismert idegenvezetők kíséretében – válogatott
fitness- és wellnessprogramokon vettünk részt, valamint meglátogattuk az ország kulturális és történelmi központjait. Az itt
átélt élményeimet szeretném most megosztani Önökkel, kedves TátKontúr olvasók.
Budapestről indultunk, Óbuda egyik kulturális és művészeti központja elől. Mivel nemcsak egyszerűen el akartunk
jutni célunkhoz, hanem értő közönségként érezni akartuk
az út jelentőségét, a kilométereket, látni akartuk a kultúrák találkozását, úgy döntöttünk, a megszokottal ellentétben nem repülővel megyünk. Inkább exkluzív, luxus jellegű mikrobuszokkal tettük meg az utat,
amelynek extravagáns, az elcsépelt rózsafa helyett különleges
szürke műanyaggal díszített utasterében többek
között elhúzható ablak, magnó,
valamint párnázott – és a célszerűség szépségét dicsőítő,
slaggal mosható – ülések gondoskodtak kényelmünkről. Az
úton nem unatkozhattunk, hisz napokig tudtuk magunkat
szórakoztatni a „Ki találja meg a legkevésbé kényelmetlen
pozíciót a lócán” című játékkal, Röszkénél a négy és fél kilométer hosszú – zömében német rendszámú autókból álló
– kocsisor összetétele alapján volt alkalmunk megismerni a
különböző nemzetiségű, Nyugat-Európában dolgozó vendégmunkások anyagi helyzetét, de a szerb szerpentineken
előttünk haladó, muzeális értéket képviselő teherautók korának és teljesítményének megtippelése is rendkívül izgalmas volt.
Első nap áthaladtunk Szerbián, az éjszakát egy romantikus vadkempingezés keretében Montenegróban töltöt-

tük, közel az albán határhoz. Itt, miután felébresztett az arcomon megült harmatot felszárító hűvös szellő, volt alkalmam tanulmányozni Európa valószínűleg legnagyobb hangyáit, ugyanis egy boly az éjszaka hűvösére való tekintettel
velem éjszakázott a hálózsákban, illetve a többiek is hasonló élményekről számoltak be. Miután ennek hatására társaimmal eljártuk a reggeli örömtáncot, folytattuk utunkat, és
nemsokára elértük a határt.
Az áthaladás után rögtön feltűnt a hatalmas mennyiségű úgynevezett zöldséges Mercedes – ez annak őrzi emlékét, hogy Albánia büszkélkedhetett a kilencvenes években
talán a legnagyobb szervezett lopottautó-importáló iparral,
és mivel akkoriban igen sajátságos volt az albánok hozzáállása az autók karbantartásához,
nem meglepő,
hogy erre a típusra esett az importőrök választása.
Régebben a kiszenvedett autókat funkcionalista
modern művészeti alkotásként
az oldalukra borították, majd kiöntötték betonnal, ezzel szimbolizálva a világ dicsőségének múlandóságát, és valószínűleg Albánia az egyetlen ország, ahol Mercedesből van a kerítés. Vezetési stílusuk is érdekes, sajátságos, az előzékenység jellemző*, de hajlamosak a dinamikus közlekedésre is,
amiről többek között a hegyi szerpentinek mellett sűrűn elhelyezett emléktáblák adnak tanúbizonyságot. Mivel 1992
óta lehet autót tartani, és a kilencvenes évek végén bevezették a KRESZ-t, a mi sofőreink is remekül elboldogultak,
örömükben időnként még a régi kocsisok által megteremtett hagyományokat is felelevenítették**.
Feltünedeztek Albánia legismertebb nevezetességei, a
táj szerves részét képező bunkerek is. Ezeket Enver Hodzsa
építtette, összesen 750 000 darabot, hogy minden négy albánra jusson egy. Elsőre meggondolatlanságnak tűnhet egy
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A Hodzsa-mauzóleum
Enver Hodzsa 1985-ben halt meg, a diktatúra egyre
enyhébb formában hat évvel élte őt túl. Ez az idő bőven elég volt arra, hogy Tirana közepén állítsanak neki
egy gyönyörű mauzóleumot, amely leginkább egy piramisra emlékeztet, és felváltva üveg- és betoncsíkok
nyúlnak fel a földtől a csúcsáig. Nagyjából így képzelném el az 1984-ből a minisztériumokat. A rendszerváltás után az albán nép szívből jövő szeretete és tisztelete jeléül a diktátor testét – hogy minél többen láthassák – elhelyezte egy árokparton, a mauzóleumból
pedig diszkót csináltak, amely az ország egyik legnagyobb ilyen jellegű intézménye.
ország GDP-jének nagy részét éveken keresztül bunkerépítésre költeni, de egy nagy és jó vezérnek mindig a népe biztonsága az első, ebben talán egyetérthetünk, kedves Olvasók. Bár mára a legtöbb bunker mint nyilvános vécé működik tovább, de valószínűleg még évszázadokig nyújtanak
menedéket Albánia lakosságának alkalomadtán, ugyanis a
gondos tervezésnek és kivitelezésnek köszönhetően valóban elpusztíthatatlanok.
Miközben rácsodálkoztunk a táj szépségeire, megérkeztünk a festői Koplikba, amelynek főterén – Európában valószínűleg egyedülálló módon – egy homlokzat nélküli szatócsüzlet szomszédságában működik a Raiffeisen bank.
Hogy gasztronómiai jellegű igényeinket maradéktalanul
kielégítsék, idegenvezetőink elvittek minket egy igazi albán étkezdéhez. Itt néhányan rosszul lettek a romantikusan megvilágított rusztikus helyiségben a plafonról lógó talán alig néhány napos tehéntetem látványától és kipárolgásaitól, majd jóízűen elfogyasztottuk ebédünket, ami kiváló
burek volt a hentes szomszédságából.
Ezután egyórás kötetlen városnézés következett – amelynek során egy helyi taxis segítségével sikerült a pénzváltóhoz képest jobb árfolyamon váltanom egy mobiltelefonárusnál –, majd folytattuk utunkat a Teti nemzeti park felé.
A buszokat Bogában hagytuk, egy kocsma udvarán, majd
bemelegítésként felsétáltunk a Koszovó felé tartó döngölt
földes, egysávos kísérleti autópályán az 1772 méteren lévő
Topa-hágóhoz. Útközben megtekinthettük a helyiek által a
turisták számára elhelyezett ajándékokból készült dombokat, ahol többek között kiváló fél pár tornacipőket, élőflórás hálózsákot, valamint konyhakész állatokat lehetett találni, továbbá találkoztunk egy úriemberrel, aki a hegyről egy
hasonló állapotú kecskét hozott le. Míg felértünk a hágóig,
majdnem az összes autó megállt nekünk, azzal a nemes cél-
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lal, hogy jó pénzért elvigyenek minket Tetibe. Közben udvariasan érdeklődtek afelől, honnan jöttünk, amire udvarias ember visszakérdez, miután válaszolt, bár erre a kérdésre a sofőrök rendszerint nem számítottak.
Este a sátrak mellett ismét komoly gasztronómiai élményekben volt részünk, egy bájos kis játékkal egybekötve,
amit az nyert meg, akinek sikerült úgy kiválogatnia a hamuvá sült burgonya közül a hamuban sültet, majd megennie,
hogy a társai nem vették el tőle rögtön.
Miután felkeltünk, felmentünk egy közeli tóhoz elfogyasztani a reggelit, ami túltenyésztett ebihalakból állt,
majd miután ezt leöblítettük a tó probiotikus vizével, egy
könnyű sétát tettünk, Tetibe. Útközben beiktattunk egy higiénés félórát, melynek keretében megmártóztunk a nemzeti park egy vízesésében és annak kristálytiszta tavában,
ezzel jó eséllyel kisebb ökológiai katasztrófát okozva.
Szerencsére az Albán Túlterhelt IFA Teherautós Hegyi
Krosszverseny épp akkor zajlott, amikor mi a szerpentinen
ereszkedtünk, így drukkolhattunk a mellettünk vajpuhán elsuhanó teherautók mindenre elszánt sofőreinek, és még a
séta is izgalmasabb volt. Tetiből felfelé a Harape hágójára a
séta átváltott egy kellemes nordic walking etappá, amelynek lankás másfél órája után vizet vételeztünk egy forrásból,
majd nekiindultunk a magashegyi jellegű résznek, élvezve a
túrázáshoz rendkívül kellemes, körülbelül 38,5 fokos szellő
lusta fuvallatait és a nap simogató melegét.
Félút táján megálltunk egy hívogató sziklapárkányon,
hogy megünnepeljük egy társunk felnőtté válásának napját,
mivel úgy éreztük, a rajtunk erőt vett kellemes bágyadtság
kiváló alkalmat biztosít a mulatozásra. Miközben egyesek
gyengéden csiklandozó szívrohamukon próbáltak úrrá lenni, mások pedig rakoncátlan légzőszerveiket igyekeztek rávenni az élettanilag helyes működésre, a velünk tartó konyhaművészek válogatott alapanyagokból elkészítették a születésnapi tortát biscuit au chocolat módra, az ünnepelt pedig az emelkedett hangulatú alkalomhoz illő beszédet kapott, majd igyekezett a jóízűen elfogyasztott tortában található tápanyagokból minél több energiát kinyerni.
A továbbiakban a túrát történelmi hangulatban folytattuk, ugyanis kezdett kísértetiesen emlékeztetni a Hosszú
Menetelés hegyi szakaszaira, persze minket nem kergettek
végig előtte fél Ázsián. Mikor felértünk a hágóra, megkön�nyebbülten heveredtünk a puha fűbe, és a hideg kövekre.
Sajnos izzadtságunkkal sikerült kiégetnünk a smaragdszínű
füvet és erodálni az ősöreg sziklákat, mementóként hagyva hátra a megcsonkított tájat, az utánunk jövőket örökké
emlékeztetve arra, vigyázzanak a természetre pihenés közben is.

Kül-Ügyes
Az éjszakát egy hegyekkel körülvett közeli tó partján tölInnentől utunk nagyjából eseménytelenül telt a hátöttük, ahol kiderült, hogy az egyik gázfőzőnk sajnos fuziogóig, ahol már megszokott helyünkön sátoroztunk, itt vinált egy doboz margarinnal, bár ez engem adott pillanatszont találkoztunk egy úrral, aki feltehetően a japán invában nem érintett, mivel önjelölt gavallérként a kelleténél ziós hadsereg nyugalmazott tisztje lehetett, vagy legalábbegy leheletnyivel több holmit vállaltunk át a velünk tartó is filmszínész, ugyanis vizeskannákkal felmálházott gebéhölgyektől, ezért egyik idegenvezetőnk és jómagam a megjével rendszeresen a háborús filmekből ismert japánkatoerőltetés miatt súlyos belgyógyászati problémákkal kellett, na-halandzsával kommunikált. Vele tartott a szája előtt folyhogy megküzdjünk.
ton kendőt tartó Shtriga, az
A negyedik napon csúcstámadást
albán vámpír is, ezúttal ölEscargot turistásan
hajtottunk végre, a fejünk fölé baljótönyös bácsiként jelenve
Hozzávalók:
san tornyosuló Harape 2216 méteres
meg. Nemsokára megérkez25-30 méretes csiga
csúcsát céloztuk meg. Ide minden totek a vadászok – vagy a körNagyjából öt liter víz
vábbi nélkül feljutottunk, vígan szönyék urai – is egy Audi q7 tíZsálya, vagy egyéb fűszerek, amik kéznél vankelltünk a felkorbácsolt tengert idépusú gépkocsival, ami minak
ző szürke sziklák végtelen mezein. A
nimum szokatlan arrafelé,
Margarin
csúcsról gyönyörű kilátás tárult elénk,
majd egy pisztoly társaságáElkészítés:
körülöttünk szédítő mélység és föban felmentek a pásztorkoA csigákat gyűjtsük egy kupacba, majd dobállénk magasodó hegyek váltották egydással foglalkozó exszínész
juk forró vízbe. Nagyjából három percig főzmást. Lefelé – miután a társaság jó révagy katona házához, eközzük, majd mikor kibújtak a házukból, vágjuk le
sze hallucinációkról és látási nehézsében az autót jól láthatóan
a lábat a zsigerzsákról, ami a házban marad. Az
gekről számolt be a folyadékhiány minem féltek az egysávos út
így kapott színhúst pirítsuk kevés vízen, maratt – megálltunk egy szimpatikus hóközepén hagyni. Valószínűgarinon zsályával, vagy a rendelkezésre álló
foltnál friss desztillált vizet gyűjteni, és
leg vadászni mentek, ugyanegyéb fűszerekkel. Zsályával tálaljuk. Jó étváreménykedhettünk, hogy palackjainkis nem sokkal az után, hogy
gyat!
ba víz csöpög, nem az, amit az előbb
továbbindultak kocsijukkal,
eliszkolt rendkívül ritka hegyi patkány
az erdőből hat lövés hallathagyott ott nekünk. Szerencsére az eső csak az után egy kis
szott. Sportszerűek voltak, mert éktelen nagy dudálással jeidővel kezdett zuhogni, hogy visszaértünk tóparti alaptá- lezték a prédának, hogy jönnek. Mikor álomra hajtottuk feborunkba, így aznap már nem indultunk el lefelé, bár bizjünket, biztonságérzetünk nem volt teljes, de azért reméltos lélekemelő lett volna délután összeszedni a sátrakat és
tük, nem néznek minket állatoknak.
útrakelni.
A hatodik napon… könnyes búcsút vettünk a hegytől, és
A vacsora ismét az ínyencségekről szólt, kiváló házias
rövid séta után visszatértünk autóinkhoz, amelyeket a helyijellegű escargot*** volt. A vadászat nemes hobbijának hóek lemostak, míg a hegyen voltunk. Legalábbis a felénk eső
doló társaink elejtettek egy üstre való vadat, majd a lábakat
oldalukat, az első benyomás pedig fontos. Skodra felé vetlevágták a zsigerzsákokról, végül puhára főzve, zsájával fo- tük az irányt, és míg sofőreink ismét akklimatizálódtak az algyasztottuk. Ismét többen rosszul lettek.
bán vezetési stílushoz, többször vett rajtunk erőt a kéjes haÖtödik nap megtettük visszafelé a harmadik nap bejárt
lálfélelem, ugyanis a helyiek nagyon bíznak a régi Mercedeutat, bár ezúttal Teti előtt levágtunk egy részt. Útközben be- sek biztonsági rendszereiben.
tértünk egy vendéglátóipari intézménybe, amely színvonalát tekintve felvehetné a versenyt a Kis Csülökkel. A szalonFolytatás következik!
méretű helyiség betonpadlóján megcsillant a neonok kékes fénye, amint beléptünk, bár ezeket le kellett kapcsolni,
Soma
ha zenét akartunk hallgatni, ugyanis az elektromos hálózat
nem bírta egyszerre kielégíteni a rendezvényes jellegű han- * már az erősebbekkel szemben
gosítás és a világítás energiaigényét. Külön tetszett a mosdó
** ti. igen ízesen káromkodtak
ötletes és helytakarékos megoldása, ugyanis vécé helyett az
*** csiga
Olaszországban is megszokott földön lévő lyukat találtuk,
viszont nem külön helyiségben, hanem a zuhanyozóban.
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Észak-Korea az az ország, ahol szó szerint megállt az idő, aztán folytatódott, de valahol máshol, s valamiért másképp, mint
ahogy azt mi, európai emberek, elképzelnénk. Észak-Koreában
most nem 2010-et írunk, hanem 99-et. Az ok nagyon egyszerű:
99 éve született Kim Ir Szen nagyvezér. S ebben az országban
(a hivatalos álláspont szerint) nincs beteg gyerek, nincs munkanélküliség, viszont esténként nincs elég áram a közvilágításhoz, és nincs érzéstelenítő sem, amikor megműtenek valakit.
Hatvan deka rizs a napi ételadag, vannak rakéta- és atomkísérletek, és ötvenhét éve tartó fegyverszünet. Az emberek pedig
(a hivatalos álláspont szerint) boldogok. Hogyan lehetséges
mindez? Miért hallunk hetente híreket Észak- és Dél-Korea háborús fenyegetőzéseiről? Egyáltalán miért van két Korea?
A történet a második világháború után kezdődött, amikor
a félszigetet megszálló japán hadsereg kivonult, s helyettük
Északról szovjet, Délről amerikai békefenntartó csapatok
érkeztek. A határt a 38. szélességi foknál állapították meg,
s rövidesen megalapult a szovjetbarát Koreai Népi Demokratikus Köztársaság, amelynek elsődleges célja volt a kettészakadt ország egyesítése. Dél-Koreában ezalatt szabad választások által létrejött egy autokratikus rendszer, az amerikai csapatok pedig kivonulhattak. A kommunista rezsim
vezetője, Kim Ir Szen, miután megnyerte Sztálin és Mao
Ce-tung támogatását, 1950 júniusában „megelőző csapást”
mért déli szomszédjára, amely nemcsak hadserege létszámában maradt alul, de a hadieszközök minőségében is, hiszen a szovjetek a legmodernebb tankokkal, fegyverekkel
szerelték fel és képezték ki a támadókat. A két állam konfliktusába előbb az ENSZ (főként az USA) avatkozott bele katonasággal, s már szinte teljesen megsemmisítette az északiak
alakulatait, amikor váratlanul Kína is bekapcsolódott a háborúba, közel egymillió „önkéntessel”. Újabb fordulat következett, s a kezdeti határvonal közelében majdnem egy
évig tartó állóháború alakult ki. Amerikai részről az atombomba bevetését is fontolóra vették Kína ellen, de ezt az
ötletet végül elvetették a megjósolhatatlan következmények miatt. A két Korea 1953-ban fegyverszünetet kötött,
ami korántsem egyenlő a békével.
Bár Észak-Koreában Kim Ir Szen vezetése alatt az ipar
jelentős modernizáción ment keresztül, az államforma továbbra is diktatórikus maradt. Az átmeneti fellendülés nem
tartott sokáig, s hogy elkerüljék az esetleges forradalmat/
lázadást, minden eddiginél precízebb személyi kultuszt és
propagandát hoztak létre. Amíg a világ többi részén az évtizedek alatt, ha lassan is, de sorra szűntek meg az elnyomó,
és alapvető szabadságjogokat tipró diktatúrák, itt egyre in-
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kább megvalósult az orwelli rémkép: egy állam, ahol egyetlen párt határozza meg az emberek életét, de még a gondolatait is. A helyzet mostanra egészen odáig fajult, hogy
a kilencvenes évektől általános élelmiszerhiánnyal küzdő
ország gazdasági termelésének közel felét hadicélokra fordítja, emellett a világ negyedik legnagyobb hadseregét tartja fenn (közel másfél millió katonával). Bár atomprogramja miatt egyre keményebb kereskedelmi szankciókkal sújtja
az ENSZ, csak nagyon ritkán – általában élelmiszersegélyért
cserébe – hajlandó időszakosan leállítani a kísérleteket.
Részben megteheti ezt azért is, mert Kína és Oroszország,
illetve más kommunista rezsimek nem tartják be a szankciókat. A nemzetközi figyelmet pedig legtöbbször a katonai
konfliktusokat provokáló tetteivel éri el, legyen szó dél-koreai vezetők elleni merényletről, polgári utasszállító gép lelövéséről, vagy nemzetközi vizeken lévő dél-koreai hadihajó elsüllyesztéséről.
Az ország lakóinak hétköznapjairól viszont nagyon keveset tudunk. Néha láthatunk titokban készült felvételeket kórházakról, ahol nincs víz és áram, kihalt városok útkereszteződéseiről, ahol mosolygó rendőrnő irányítja a
nemlétező forgalmat. Ilyenkor elgondolkodhatunk, vajon
miben lelhetnek boldogságot az ott élő emberek? A propaganda, a tudatos agymosás lehet-e olyan hatásos, hogy
felülkerekedjen az emberek ösztönein, feladva ezzel a létfenntartás alapvető elemeit? Valószínűleg ezekre a kérdésekre sohasem fogunk választ kapni. A diplomaták, segélyszervezetek alkalmazottai csak szigorú kísérettel tartózkodhatnak az országban, s csak olyan emberekkel beszélhetnek, akiket „felkészítettek az imperialista hazugságok felismerésére”. Azon kevés észak-koreai, aki hivatalosan átlépheti hazája határait, abban a tudatban sétál egy nyugati nagyváros utcáin, hogy azok a kapitalista világ teremtette illúziók, és csak őt akarják átverni ezzel az egész színjátékkal. A dezertálások elkerülése érdekében pedig csak
nagycsaládos embereket engednek külföldre, akik azzal a
tudattal „dobbanthatnak”, hogy az otthonmaradottakat kivétel nélkül meg fogják ölni. Hihetetlen, de évtizedek óta
működik ez a rendszer, amely semmiféle könyörületességet nem gyakorol – még a benne élő emberekkel szemben
sem. Persze a közvéleményt sokkal inkább foglalkoztatja az,
hogy külső vagy belső konfliktus hatására fog-e megbukni
a diktatúra, s mivel utóbbira a jelek szerint nagyon kevés
esély van, ezért gyakorlatilag csak idő kérdése egy komolyabb katonai konfliktus. Annak viszont beláthatatlan következményei lesznek.
Kréta

Fotó: topnews.in

Elszigetelve a világtól

Interkultúra

Marokkó
avagy Afrika

Paradicsoma

Fotó: topnews.in

Szeretnék mesélni kicsit Marokkóról, mint az arab világ legnyugatibb bástyájáról, ahol találkozik a nyugati és a keleti kultúra, az európai és az észak-afrikai civilizáció. Ahol a királyi
család tekintélye megkérdőjelezhetetlen, és a négy feleség még
mindig egy lehetséges opció.

Marokkó Északnyugat-Afrikában, az Atlanti-óceán, a Földközi-tenger és a Szahara ölelésében terül el. A lakosság legnagyobbrészt arab, illetve berber, e két kultúra keveredése
határozza meg az ország arculatát, hiszen két teljesen különböző világról beszélhetünk. Marokkó nem egy fundamentalista muzulmán ország, a kisebb helyeken azonban
továbbra is az iszlám szabja meg a kereteket. A királyi családdal, a vallással, a tradíciókkal élcelődni – azon túl, hogy
egyébként sem szép dolog – nem ajánlatos, csak az igazán
kalandvágyóknak ajánlom.
Marokkó leghíresebb és legkedveltebb turisztikai célpontja a barack színű város, Marrakesh. A híres-hírhedt bazár város a városban, és aki még nem volt előtte ilyen helyen, annak első alkalommal tömény élmény, a kultúrsokk
garantált. A bazár arab neve souk, a medina (azaz az óváros) legsűrűbb része, girbegurba utcácskák, sikátorok kusza
halmaza, két nagyobb „sétánnyal”, és többnyire mindössze
pár négyzetméteres kis boltokkal. A főtér, Jemma El Fna, a
város másik világhíres attrakciója, ahol aztán van minden: a
kuruzsló-sarlatán iparág nagyon erős, a hennafestő kartell
szintén, a majommal koldulók pedig a kígyóbűvőlőkkel alkotnak szindikátust. A mutatványosok este jönnek elő rejtekeikből, és vannak mini szabadtéri színházak is, szereplőkkel, meg egy általában összevissza kiabáló narrátorral... A
narancsléárusok pozíciói megingathatatlanok, délután pedig a souk felőli oldalt a sütögetős kofák foglalják el. Jellem-

ző fogás a csirke- és birkanyárs, a sült padlizsán, és mindenféle saláták. A tér este az igazi, teljes a káosz, több ezer ember, dobok, sült hús illata és füst, a tér körüli kávéházak teraszai tömve, a Koutubia mecset szépen megvilágítva – ezt
látni kell! A Koutubia a marokkói mecsetek mecsete, utána
is jártam, 1190-ben épült, azért ez durva...
Az arabok főleg északon tömörülnek, legősibb városuk Fez. A főleg berber
Marrakesh mellett sokáig Fez volt az arab ellenpólus, ma is a hagyományőrzés és a kultúra egyik legfontosabb városa Marokkóban. Fez tulajdonképpen három teljesen külön város laza köteléke, Fez-el-Bali az óváros, Fez-el-Jdid a dombon lévő „királyi város”
és a ville nouvelle a francia újváros. Fez a világ legkompaktabb, legkevésbé átépített középkori városa – talán csak Velence vetekedhet vele ezen a téren. Az elmúlt 500-600 évben nem sok minden változott, annyi történt,
hogy bevezették az áramot. A város nem a múzeumokról és
a látnivalókról szól: itt bizony sétálni kell, méghozzá sokat.
A rossz hír az, hogy ez meglehetősen fárasztó, mert a város egy meredek domboldalra épült. Fez a bőrfeldolgozás
legfontosabb városa Marokkóban (amúgy is a kézművesség
fontos centruma, az itteni kerámia világhírű), ami igen fontos pozíció, hiszen Marokkó tradicionálisan a bőrfeldolgozás központja egyébként is.
A főváros Rabat, legvonzóbb tulajdonsága, hogy közel
van Casablancához, és adminisztrációs központként funkcionál. A király, VI. Mohamed itt tölti a legtöbb időt, a minisztériumok, legjobb egyetemek és legfontosabb intézmények mind-mind itt találhatók. A legérdekesebb rész itt
is a medina, illetve a másik óváros, Oudaya, ahol a házak
kék és fehér színben virítanak, az utcák szintén nagyon szűkek, és az Atlanti-óceán búgását mindenhol hallani. A királyi család temetkezési helye, a Hassan negyed is Rabatban
van. A Hassan torony és a hozzá tartozó mecset a 12. század
végén épültek. A különleges épületekhez tartozik egy fehér
márvány épület, ami nem más, mint egy mauzóleum, ahol
az 1961-ben elhunyt király, V. Mohamed nyugszik, és amelyhez egy női és egy férfi mecset is tartozik.
Casablanca Marokkó legnagyobb városa, igazi metropolisz, ahol mindent meg lehet találni, amit csak el tud
képzelni az ember gyermeke. A mostani király édesapja,
II. Hassan megépíttette a világ egyik legnagyobb mecset-
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Interkultúra
jét, amelyet stílusosan II. Hassan mecsetnek neveztek el,
és amelyet a város szinte bármely pontjáról látni lehet. A
Marché Central (a régi piac a medinában) a város bel-belvárosában található. Sok minden egyéb mellett van egy halpiaca is, ami önmagában is jó látvány, de az igazán világbajnok dolog az, hogy az itt megvásárolt halat a piacot körülvevő árkádok alatti kis büfékben fillérekért el
is készítik. A Marché Central melletti utcák alkotják Casa (ahogy a helyiek hívják) vigalmi negyedét, sok bárral, a bárokban sok sörrel, leharcolt
prostituáltakkal és rengeteg mozgóárus-ügynökkel. A karóra, a pulóver
és a golyóstoll még csak rendben is
lenne, de én sehol máshol nem láttam még hajasbaba-ügynököt, aki
csontrészeg, borzalmas arab slágereket fejhangon üvöltő ügyfelekre próbálja rásózni a jó húsban lévő Barbie-kat. Szürreális látvány.
Az utóbbi időben Essaouira, az óceán partján elterülő
régi portugál erődváros a hátizsákos turisták egyik marokkói alaptáborává vált, és jó okkal. A város pici, könnyen,
gyorsan bejárható és megismerhető, a klíma mindig, még
a legnagyobb nyári hőségben is kellemes, köszönhetően az óceán hűsítő hatásának és a szinte mindig fújó szélnek (Essaouira a szörfösök mekkája is). A hetvenes években
nagy hippikolónia élt a városban (még maga Jimi Hendrix is
lakott itt), és ez az alapadottságokon túl– úgymint szép város és kellemes időjárás – nagyban a helybeliek vendégszeretetének és toleranciájának is köszönhető volt.
A marokkói ételekről annyit mondanék el, hogy az utcasarkokon árult dolgokat jobb kerülni (pláne a csigát, hát az
szörnyeteg ízű!), de a házi vagy éttermi tazsin, a kuszkusz, a
harira, a brochette, a kefta, a pastilla és a menta tea kötelező! A teázás Marokkóban az udvariassági formulák szerves
része, teát csak jó okkal utasítsunk vissza (leginkább pedig
ne utasítsuk vissza egyáltalán), és ha helyi családnál látnak
vendégül reggelire, ebédre, vacsorára, addig tömnek, amíg
van étel az asztalon.
Az alkudozás nem csak egy árut-minél-kevesebbpénzért tranzakció, hanem komoly társadalmi érintkezési forma is, sok asszony egyetlen öröme és szocializálódási lehetősége. Ennek megfelelően, aki elhamarkodja az alkut, esetleg azonnal kifizeti a kért összeget, annak osztályrésze mélységes megvetés. Miután túl vagyunk a „Honnan
jöttünk?”, „Mit csinálunk?”, „Szeretjük-e Marokkót?” stb.
kérdéseken, az alku azzal kezdődik, hogy az eladó faarccal
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mond egy arcátlanul magas árat, erre természetesen azonnal elutasítóan kell reagálnunk, hiszen az eladói taktika általában az, hogy az elején kapunk egy jelentős, sokszor 50
százalékos kedvezményt, amelyből aztán – mondván, hogy
már megadta a maximális árengedményt, és már csak 5 Dh

(dirham, Marokkó pénzneme – a szerk.) haszna van az egész
bolton – a továbbiakban nem enged. Ez persze nem igaz,
az induló ár minimum háromszoros, de ennél több is lehet.
A boltos ez után megpróbálja kipréselni belőlünk, hogy
nekünk mennyit ér – ragaszkodjunk az először általunk kimondott árhoz, vagy csak lassan menjünk felfele. Fontos,
hogy az arcunkon ne látszódjon semmi érzelem, pókerarc
a legfőbb vezérlőelv, akkor is, ha úgy érezzük, bármit megadnánk azért a lámpásért vagy szőnyegért. Tehát tegyünk
úgy, mindenáron, mintha nekünk mindegy lenne, megves�szük-e vagy sem az adott portékát. Ha ez a huzavona nem
vezet sehova, mondjuk be a legutolsó, számunkra még elfogadható árat, és menjünk ki a boltból. Ez általában eldönti a dolgot, ha a boltos utánunk jön, ő vesztett, ha nem, akkor mi, és kezdjük el az egészet elölről – máshol. Szóval, adjuk meg a módját, és próbáljuk meg élvezni.
A marokkóiak alapvetően nagyon kedves, segítőkész
emberek, ne ítéljünk elhamarkodottan pár rámenős kofa
vagy önjelölt idegenvezető által okozott kényelmetlen élményből. Őket csak ki kell nevetni, és odébb kell állni, sosem szabad komolyan venni a kellemetlen szituációkat,
egyszerűen csak mások vagyunk. Marokkó igazi gyöngyszem, ám a nyitottság, érdeklődés és tolerancia elengedhetetlen a mi részünkről, hogy pozitív és felejthetetlen élményekkel gazdagodva térhessünk haza Arábia legnyugatibb pontjáról.
Teller Rita

Ajánló

Jan Kerouac: Gázos bébi
Véget nem érő utazások, kemény és kevésbé kemény drogok,
(utca)nők, alkohol – egyfelől Pokol, másfelől Menny. Ezt örökítette meg Jack, és az ő nyomdokaiban haladt lánya, Jan is. Paradox módon egyszerre kietlen és csábító életformába csöppenünk, de egyvalami biztos: a tűz, a szenvedély, a lázadó vér,
ami ezt a családot hajtotta. Hit the Road Jack!
Nem kevesen vagyunk, akik izgatott lázba jövünk, ha meghalljuk a Jack Kerouac nevet. Amikor a szerző megírta az
Útont, valószínűleg még ő sem gondolta, mennyire jól eltalált egy életérzést. Nem is sejtette, hogy az ő szabadságfogalma milyen rohamosan fog terjedni. Hogy magával szédítő útleírásai hatására fiatalok tömegei kapnak majd kedvet a stoppoláshoz, a kalandhoz, az utazáshoz – avagy magához az Élethez, ha úgy tetszik. Hogy ezek a fiatalok ugyanúgy ott állnak majd az út szélén, ahogyan ő tette, ötven évvel korábban – zsebükben bibliájukkal, a Mester művével,
valamint egy ráadás szájharmonikával. És ha magát a művet
még nem is ismerné mindenki, valószínűleg elhanyagolható azok száma, akik a Hit the Road Jack (bármelyik feldolgozásának) dallamaira ne rázták volna már önfeledetten. Igen,
ez a szám is minden bizonnyal a regény tiszteletére íródott.
Azt azonban kevesen tudják, hogy Jacknek lánya is volt.
Mi több, ő is apja hivatását választotta. És ami igazán érdekes: Jan Kerouac, az írónő, mind irányelveiben, mind stílusában apja tökéletes mása. A genetika ezúttal sem tévedett.
Az önéletrajzi ihletésű Gázos bébi, tökéletes nyelvi megoldásaival és újdonságoktól hemzsegő szóalkotásaival, éppen olyan magával ragadó, mint maga a már-már ikonná
váló Úton.
Az alma nem esett messze a fájától: Jan is kivette a részét
minden földi jóból – és rosszból is. Van egy mondás, amely
úgy tartja, éld úgy az életed, hogy amikor meghalsz, és vis�szanézed a szalagot, ne tudd eldönteni, akció- vagy pornófilmet látsz-e. Nos, ez Jannek ugyanúgy sikerült, mint apjának (nem is élt túl sokat egyikük sem). A Gázos bébit lapozgatva néha teljesen abszurd kalandok részesei lehetünk. Ez
két szempontból is jó. Egyrészt, kiléphetünk saját kereteink
közül, beleolvadva egy sokszor hívogató, sokszor tragikomikus életformába. Másfelől, meg is nyugodhatunk: szerencsére (még?) nem tartunk itt. A kábítószeres Valhallából
a nyomortanyák bűzébe, az LSD Mennyországából az utcalányok kietlen és kegyetlen világába hullunk vissza, ráadásul két oldallal később már egy teljesen másik városban, országban, vagy akár kontinensen járunk. Mindeközben pedig menedéket szinte soha nem találunk, legfeljebb az anya,
az otthon közelében.

A nagyobb izgalom kedvéért a regényben maga a legendás Jack is megjelenik, és halála ugyanolyan sokk Jan számára, mint a szülést túl nem élő lánya, Natasa. Életükben
mindössze kétszer találkoztak, nem csoda hát a párhuzam.
„Az apám is és a lányom is elvesztek számomra, mielőtt egészen kialakultak volna.”
A könyv nem csak nyári olvasmánynak tökéletes, sőt kifejezett előnye, hogy tetszés szerint becsukható, majd újra
elővehető három hét múlva. Nem kell folyamatosan haladni vele, hisz cselekmény talán nincs is: soha nem a cél a lényeg, hanem az, hogy úton vagyunk – sokszor azt sem tudni, hová. Elbűvőlő. Magával ragadó. Gyilkos. Stopposoknak
alap, a többieknek kötelező!
Egri Gergő
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Mindenki szívéhez a hasán át vezet az út...

E havi konyhatippünk a gombapörkölt, amely könnyen,
gyorsan és gazdaságosan elkészíthető! A piacon a csiperke
kilója 300-400 forint körül mozog, de nyilván nincs szükség egy zsák gombára, a rendes adag megvan fél kilóból is.
Szükség van még egy 1 jó fej vöröshagymára, 2 dl tejfölre
(ízlés szerint lehet bármilyen, de én a 20 százalékosat javasolnám), 2 gerezd fokhagymára, sóra, borsra, pirospaprikára, olajra, lisztre, és
köretnek rizsre vagy
tésztára – ez megint
csak ízlés dolga.
Kellő elszántsággal és kreativitással
mindössze fél óra
alatt összehozható
a menü. Először is,
alaposan meg kell
mosni a hozzávalókat, majd a hagymát és a fokhagymát apróra szeleteljük. A tejfölbe
lisztet keverünk (itt
azért szemre látszik, hogy men�nyi az annyi) addig,
amíg csomómentes
nem lesz – ez a habarás. Aki a szaftosabb verziót kedveli, az
kihagyhatja a lisztet. A gomba héját lehámozzuk, a tönkről
is, hiszen az is ehető, és nem szabad hagyni kárba veszni az
ételt! Ezt követően felszeleteljük a gombát érzéssel és ránézésre, ami akár kulcsmondata is lehetne a főzés tudományának. Mindent ez alapján kell csinálnia annak, aki sosem
tanult főzni. (Például nekem...) Ezek után olajon megpirítjuk
a hagymát és a fokhagymát, ami itt azt jelenti, hogy az „üvegesség” állapotáig izzítjuk, majd paprikával megszórjuk és
összekeverjük őket. Ezután belehelyezzük a gombát a sercegő serpenyőbe, sózás, borsozás csak csínján (utólag bárki szétfűszerezheti magának, ha úgy érzi), mert a gomba hamarabb kiengedi a levét a só hatására. Most jön a keverge-
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tés, amíg a gombának jó illata nem lesz, aztán még egy kis
paprika és kevés víz, utána a habarás és megint: só, bors,
paprika. Ha valaki kísérletező kedvű, az dobhat a készülő
gomba mellé egy kis mustárt vagy apróra szeletelt paradicsomot is. Amíg a lényeggel, vagyis a gombapörkölttel szórakozunk, érdemes feltenni a rizst vagy a tésztát. A rizs akkor lesz jó, ha kétszer annyi vizet engedünk rá, mint amen�nyi a rizs mennyisége*, illetve pár csipetnyi sóval meghintjük. Utána látszik majd, amikor kész, hiszen felszívja a vizet,
megduzzad és finom lesz. A tésztát lobogón forró sós vízbe kell dobni, és vigyázni, nehogy szétfőjön. Elsőre kicsit
macerás lehet, szóval kezdők számára a rizs menőbb szerintem.

Ha elkészül, három-négyfős adag jön ki, ami vagy három-négy étkezésre elég, vagy egy jó vacsorára néhány
cimborával.
Ha marad a gombapörköltből, akkor következő alkalommal melegszendvicskrém-szerűségként is fel lehet
használni, csak be kell tenni a megkent kenyeret a mikróba
fél percre, és már kész is.
Zöldséget, salátát pedig mindig egyetek, mert az egészséges!
Teller Rita
* egy pohár rizshez két pohár víz dukál, ez nagyjából három‑négy adagnyi kaját jelent a végén

Fotó: flickr.com/photos/ddial

Nos, hát van egy olyan mondás, hogy szegény ember vízzel
főz. Igaz ez az egyetemistákra is, de ettől függetlenül – és nem
a valóságtól elrugaszkodva – mindig akad néhány trükk, hogy
olcsó és igényes fogások kerüljenek az otthonról távol került ifjak asztalára.

Ajánló

Megmondom én, mivel játsszál!
Bizony, be kell hogy valljuk: hiába az egyetem, és hiába kezdődik már némelyikünknek kettessel az életkora (vagy az átlaga), mindettől függetlenül bizony még ott lappang bennünk a
gyerek, és az időnknek még mindig jelentős hányadát töltjük
mindenféle komolytalan dologgal, hülyüléssel, játékkal. Merem állítani, hogy ez egész egyszerűen kikerülhetetlen. De akkor mégis mivel lenne érdemes játszani egy jövendőbeli társadalomtudósnak, hogy azért mellette még hasznosan is teljen
az idő? Vettem a bátorságot, és fejest ugrottam a PC-s játékok
mélységes mély tengerébe, hátha segítek nektek megtalálni a
lehető legjobb megoldást…

Fotó: flickr.com/photos/ddial

SimCity 4
Ha valakit érdekel a városszociológia vagy az urbanisztika,
akkor ennél jobb játékot nem is találhat magának, ugyanis a SimCity 4 nem más, mint egy nagyon jól eltalált és részletes városépítő szimulátor, amely teljes egészében a való
élet tapasztalatain alapszik. A feladat nem más, mint megteremteni, illetve bővíteni a közműhálózatot, valamint kijelölni területeket, ahová lakóink építkezhetnek.
Mielőtt azonban nekiláthatnánk az építkezésnek, ki kell
választani a nekünk leginkább szimpatikus régiót, és azon
belül is egy területet, ahol majd a jövendőbeli városkánk
fog fejlődni. Ennek a régiós rendszernek az előnye, hogy
a számtalan különböző játszmában létrehozott városaink
gyakorlatilag egy összefüggő, nagyméretű és sok-sok településből álló, hatalmas régióvá fejleszthetők. Ha már megtaláltuk a legmegfelelőbb területet, akkor először az úgynevezett „god mode”-ban személyre szabhatjuk a földfelszínt jövendőbeli metropoliszunk számára, és ha ezzel is megvagyunk, akkor végre teljes gőzzel nekiláthatunk a polgármesteri teendőinknek.
Először is, úthálózatokat kell létesítenünk, illetve gondoskodnunk kell a közművesítésről is, különböző erőművek és
villanyvezetékek, illetve vízcsövek létesítésével. Természetesen a különböző típusúak különböző árban is vannak, illetve
eltérő erőforrással működnek, van, amelyik erősen szennyezi a környezetet, illetve van, amelyik kevésbé. Természetesen a szennyezésnek fontos szerepe lesz
a játékban, hiszen mindannyian tudjuk,
hogy ez egy valóságban is létező probléma, amellyel kapcsolatban igencsak meg-

oszlanak a vélemények, és ez a játékban sincs másképp. Továbbá minden egyes lerakott épület hatással van a környező lakosságra, körülbelül az elvárásoknak megfelelően. Például egy repülőtér a környező lakóházak értékét csökkenti, amelyek ezáltal slamposabbak lesznek, ellenben a kereskedelemnek nagyon is jót tesz. Ezen felül persze rengeteg
egyéb középületet is lerakhatunk, például iskolákat, kórházakat, egyetemeket, és ezen intézményeknek a költségvetését is átállíthatjuk az igényeknek megfelelően.
A játékban még fontos szerepet kapnak a rendeletek is,
melyek betartatása legtöbbször egy kissé pénzigényes, de
például a szerencsejáték legalizálása, mint rendelet, egy
szép összeget hozhat számunkra. Mindezek mellett a játék
lelke leginkább a zónák létesítésében rejlik. Ha megvan a
megfelelő közműhálózatunk, akkor építési zónákat jelölhetünk ki, és ezeknek három fő típusa van: a residental (lakóövezet), a commercial (kereskedelmi) és az industrial (ipari). A különböző zónákon belül is több típus van, legtöbbször lakósűrűség szerint. A lakóink ezek iránti igényeit az
RCI demand nevezetű kis ábra árulja el nekünk, a képernyő jobb alsó sarkában. A kezelőfelületen továbbá tudjuk
állítani a nézetet aszerint, hogy például a polgárok jövedelmét jelölje különböző színekkel, vagy esetleg a közlekedés
sűrűségét. Aki hajlamos elszöszölni ezekkel a dolgokkal, az
nyugodtan lelassíthatja, vagy akár meg is állíthatja az időt,
hiszen a játék erre is lehetőséget ad, illetve a sokféle nézeten felül még számtalan grafikon is lekérhető, hogy minél
jobban nyomon tudjuk követni a városunk fejlődését.
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Ajánló
Civilization 4
A nagysikerű Civilization sorozat negyedik tagja, és amíg
a SimCity nem más, mint egy klasszikus városépítő szimulátor, addig a Civilization 4-ben már sokkal nagyobb hatalommal operálhat a játékos mind térben és időben, hisz
ez utóbbi nem más, mint egy birodalomépítő szimulátor,
melyben az első kis városépítő munkásunkkal az őskorban
kezdve, eljuthatunk egészen a jövő high-tech birodalmainak korába.
A játék alapvetően körökre osztott stratégia, melyet természetesen több játékos is játszhat egyszerre, méghozzá
oly módon, hogy mindenki szimultán lépked a körben, és
ha az összes játékos készen van minden tennivalójával az
adott körben, akkor indul a következő kör.

A játék elején kiválaszthatjuk, hogy melyik birodalommal szeretnénk játszani. Itt gyakorlatilag a Föld majdnem
összes népe a rendelkezésünkre áll, és mindegyik birodalom rendelkezik két bónusz tulajdonsággal – ezen tulajdonságok miatt gyakorlatilag minden néppel más élmény játszani.
Miután leraktuk a játék elején a legelső városunk, természetesen rögtön megkezdhetjük benne a gyártást. A városaink a körülöttük lévő mezőkön tudnak termelni, ipari egységet, illetve élelmet. Az elsőt stílusosan egy kalapács jelképezi, míg az utóbbit egy darab kenyér. Általában minden
mező különböző mennyiségeket termel ezekből, a hegyes
területek leginkább kalapácsot, míg a folyóparti vagy tenge-
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ri kockák inkább élelmet. Természetesen ezeket a mezőket
lehet fejleszteni munkások segítségével. A Civilizationben
összesen harminckétféle nyersanyag is rendelkezésünkre áll, és mindegyik különböző bónuszokkal rendelkezik.
Ezen nyersanyagokat a játékosok szabadon csereberélhetik egymással. Azt azonban nem árt megjegyezni, hogy kitermelésükhöz az adott mezőn fel kell húzni a termeléshez szükséges épületet, például az aranyhoz bányát stb. A
nyersanyagok ezen kívül arra is jók, hogy egyes különleges
épületeket (világcsodákat) gyorsabban lehet velük felépíteni, vagy az egyes hadiegységek gyártásához nélkülözhetetlenek, például atomfegyverhez kell urán.
Ezen kívül fontos szerepet kaptak a játékban a vallások
is, mert ezek is kulturális, illetve bizonyos korszakokban termelési bónuszt is adnak a hívő birodalomnak. Ahogy előrehaladunk az időben, államformát
is változtathatunk, méghozzá négy
változó mentén. Az első a szavazási (avagy pont, hogy despotikus), a
második a kereskedelmi, a harmadik a munkaügyi, a negyedik pedig
a vallási dimenzió. Ily módon bármilyen államforma kikeverhető.
(De még olyan egymásnak ellentmondó hülyeségek is, mint a despotikus pacifizmus kasztrendszerrel és szabad vallásgyakorlattal.) A
játék nagyrészt három „ágon” zajlik, amelyekre érdemes odafigyelni. Az egyik a kultúra, a másik a
technológia, a harmadik pedig a
nagy klasszikus, a haderő. A kultúra határozza meg országunk határait, és nagyban függ a városokban
felépített kulturális épületektől,
éppen ezért hathat elsőre furcsán, hogy egy város mérete,
illetve kulturális kiterjedése független egymástól. A kultúra
fejlesztése még azért is igen fontos, mert ha két különböző
nemzetiségű város esetleg túl közel van egymáshoz, akkor
jó esély van arra, hogy a nagyobb kultúrával rendelkezőhöz
átáll a másik. Ily módon fegyver nélkül is képesek vagyunk
területeket foglalni.
A kultúra mellett a technológiai fejlődésre is érdemes
odafigyelni. A legalapvetőbb egységeket leszámítva, gyakorlatilag minden egyes specializáltabb egységhez el kell
jutni technikailag, illetve sok nyersanyagot sem vagyunk
képesek még a játék elején kitermelni, hiszen nincs meg a
szükséges technológiánk. Természetesen ez a hadiegysé-

Ajánló
gekre is igaz. A Civilization
4-et viszont nem csak harcászati úton lehet megnyerni.
A játék számtalan különböző módot kínál arra,
hogy mi legyünk a legeslegjobb civilizáció a Földön! A klasszikus világháborús győzelmen túl lehetőségünk van diplomáciai győzelemre (ha az ENSZ
vezetőjeként megszavaztatjuk a játékosokkal), kulturális győzelemre (ha három városunk eléri a legendás ötvenezres kultúrapontot), dominancia jellegű győzelemre (ha a világ
és népességének több mint a 65 százaléka a mienk), illetve
győzhetünk űrverseny által is (ha kifejlesztjük a szükséges
technikát, és megépítjük az űrhajódarabokat).
A játék nagy erőssége a fentieken kívül még a részletesség is, és ez a részletesség sokszor csak utólag tűnik fel…
amikor már igencsak iparosodunk, akkor egyre több területünk válik terméketlenné a globális felmelegedés miatt, sőt
egyszer egy hajnalig tartó atomháború során sikerült teljes
mértékben elsivatagosítani a Földet…

Tropico 3
A fentiekkel ellentétben a Tropico 3 egy kicsit más jellegű…
ugyanis ez nem városépítő, avagy birodalomépítő, hanem
egyenesen diktátor szimulátor! A Tropico 3-ban egy kis banánköztársaság irányítását kell magunkra vállalnunk a hidegháború zavaros éveiben úgy, hogy időközben ne legyünk se „imperialista kutyák”, se „hülye kommunisták”.
A játék elsőre a SimCityhez hasonló irányítással rendelkezik, ám egy kissé más játékélményt takar, mivel itt kevesebb teret kapnak a SimCityre jellemző részletes építkezési lehetőségek, viszont annál több szociális problémát kell
majd megoldanunk a rendelkezésre álló diktatórikus eszközökkel, és mindezt hangulatosan, jó kis latin salsát hallgatva tehetjük meg. Ezek a problémák és megoldásaik általában rengeteg fejtörést okoznak, mivel amíg egy adott
döntés kedvez egy csoportnak, addig ugyanazon döntés
egy másiknak viszont árthat. A játék kezdetekor csupán az
elnöki palota, illetve néhány, a kormányzat működéséhez

elengedhetetlenül fontos épületünk lesz csupán, illetve egy
kevéske pénz, amely igen hamar eltűnik. Az első megoldásra váró problémánk természetesen nem lesz más, mint a lakóink éhezése, ám később kevésbé látványos, ám annál komolyabb szituációkat kell megoldanunk: például az országunkba tévedő bevándorlók szimpátiájának megnyerése,
illetve kormányzatunk népszerűségének növelése a saját
lakóink előtt. Erre is természetesen több eszköz adott, sokszor a legjobb a legegyszerűbb megoldás: péppé kell verni
az ellenünk felszólalókat! Egy-egy ilyen akció után egy darabig nincs különösebb probléma…
A játék hangulatához sokat hozzáad az is, hogy miután
megcsináltuk a magunk kis El Presidente karakterét, szabadon járhatunk-kelhetünk a kis szigetünkön, beszélgethetünk a lakókkal (akik nem meglepő módon mind nagyon
imádnak bennünket), és akármerre megyünk, a környező
építkezéseken mind növekszik a termelés a nagy vezető jelenlétében, illetve ezen felül még lelkesítő beszédeket tarthatunk a palotánk teraszáról, akárcsak a jó öreg Fidel. A játék kezdetekor különben olyan valóságos diktátorok is választhatóak számunkra, mint például az előbb említett Fidel
Castro, Che Guevara vagy Augusto Pinochet, esetleg Eva
Perón, és bizony mindegyikük más és más különleges tulajdonsággal rendelkezik: míg például Evita szenvedélyes szerencsejátékos, addig Pinochet megszállott alkoholista.
Nándi
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Milyen nagyszabású tervekkel készülsz a most következő őszi félévre?

Lukács Máté – társadalmi tanulmányok BA, I. évfolyam
Reményeim szerint az ELTE is van
olyan jó party, mint a Sziget – ha nem,
akkor ki is iratkozom a második félévben. LEN-re pedig Die Antwoordot!
Amúgy szeretnék egy tapírt, ha nagy
leszek.

Érchegyi Dorottya – szociológia BA,
III. évfolyam
Szeretném a szakdolgozatom alapjait lefektetni, emellett sikeres vizsgaidőszakot is szeretnék, mert az előző
nem lett túl fényes. Most fogok albérletbe költözni, ezzel kapcsolatosan az
a tervem, hogy jól működik majd az
együttélés a többiekkel, és mindenki
boldog lesz így!

Eörsi Péter – szociológia BA, II. évfolyam
Szeretnék egy beatbox bandát alapítani, emellett a TDK-ra is készülök
a földönkívüli civilizációk lehetséges
társadalmi problémáiról. Ja, és egy akvárium is jól jönne egy hableánnyal
vagy aranyhallal, akit minden nap kipecázhatok.
Kréta

Az atomhatalom „nagyágyúja”
Melyik sport jut eszedbe, ha azt mondom, Oroszország?
Amennyiben válaszod erre birkózás, vívás, esetleg atlétika,
nem hallottál még a kettlebellről. A kettlebell az egyik legrégebbi orosz csoda, amely megreformálta a klasszikus súlyemelést.
Nagy múltú történelmének ellenére hazánkban csak most
kapott szárnya a „füles ágyúgolyó” őrület. Becenevét külsejéről kapta, melynek legmeghatározóbb tulajdonsága öntöttvas mivolta. Gyökerei visszanyúlnak a mezőgazdasági munkások körébe, ahol a takarmány mérésére szolgált
az eszköz. – A sportág különlegessége, hogy ötvözi a zsírégetést, az erősítést és a fogyást – tudtuk meg Lajkó Dánieltől. Dani az RKC Hungary nyári képzésén vált kettlebell
instruktorrá, és nem mellesleg egyetemünk PPK-s hallgatója. – A hatvan perces edzések alkalmával minden testrészt
megmozgatunk. Nem ajánlott a sportszert kezdetben egyedül, edző felügyelete nélkül alkalmazni, hiszen már a helyes testtartás is hatalmas odafigyelést, folyamatos koor-
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dinációt és erőkifejtést igényel. A nők eleinte egyenkénti nyolc, a férfiak tizenhat kilós golyókkal kezdik az edzésprogramot, amely már egy hónap alatt képes látványosan
átformálni testfelépítésünket. – A kettlebell edzések rendszeres látogatói rendőrök, katonák, valamint tűzoltók, ami
nem meglepő, hiszen még az amerikai katonai és rendfenntartási erők is előszeretettel alkalmazzák a módszert tagjaik
kiképzésére. Magyarországon referenciáit nem kisebb nevektől kapta, mint Szövetes Vera kyokushinkai világbajnoktól, a kick-box válogatott tagjaitól, ketrecharcosoktól, valamint a Bercsényi László Különleges Műveleti Zászlóalj kommandósaitól. – A szeptemberben induló edzések a kilencedik kerületi Mester utcában kerülnek megrendezésre. Az
első alkalmat ingyenesen biztosítom a vállalkozó szelleműek számára, továbbá tíz százalék kedvezmény jár bérletenként minden ELTE-s hallgatónak. – Bővebb információt magánál az edzőnél, Lajkó Dánielnél (+3620/501-6194), vagy a
helado@freemail.hu e-mail címen érhetsz el.
Ancsa

