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Kedves sorstársak! 
r 

Ujabb év telt el, újra pánikolva észhez 
kapunk, hogy már megint nem tanul-
tunk eleget és megfogadjuk, jövőre csak 
azért is bejárunk minden előadásra (na 
persze). A Medikus Kupa, Szegedi Egye-
temi Napok, SZOTE-s vagy Erasmusos 
bulik kora lejárt, ideje felölteni a csu-
hát. A következő hónapokra mindenki-
nek kitartást, szerencsét, egy jó lelazító 
sorozat megtalálását és sok kávét főző 
szobatársat kívánok. Legjobb tanácsom, 
hogy érjétek el a zent: sportoljatok, jó-
gázzatok, néha pizza helyett egyetek egy 
gyrost -abban több a zöldség- és alud-
iatok legalább egészséges 4 órákat. Kö-
szönöm, hogy egész évben velünk tartot-

tok, jövőre is néha kapjatok el egy-egy 
számot az asztalról. 
Szabó Vanda 

Pulzus-Spiritus főszerkesztő 



„fl képeimmel úgy szeretném bemutatni 
a világot, ahogyan én látom91 - Csákány 

Lóránt interjú 
Újságunk rendszeres olvasóinak talán nem ismeretlen Csákány Lóránt neve, hiszen fényké-
pei jó pár alkalommal szerepeltek a borítón vagy a belső színes oldalak egyikén. Harmadéves 
orvostanhallgató, így a sok tanulás mellett a fényképészet jelenti számára a kikapcsolódást. 
Fotói egymás után nyerik a rangosabbnál rangosabb nemzetközi díjakat, és bár még csak 22 
éves, de idén a Magyar Tudományos Akadémia tagjává választották, néhány hete pedig meg-
nyílt saját önálló kiállítása a Somogyi Könyvtárban. 

Pulzus-Spiritus: Miért kezdtél el fotózni? 

Csákány Lóránt: Nagypapám, Roncsák József veze-
tett be először a fotózás rejtelmeibe, ő tanított meg az 
alapokra hét évvel ezelőtt. Mindig is az volt a célom, 
hogy a körülöttem lévő világból számomra fontos, 
érdekes részleteket ragadjak ki. A képeimmel úgy 
szeretném bemutatni a világot, ahogyan én látom. 
Ilyenkor megszűnik számomra a külvilág, és átadom 
magam az alkotás élményének. 

P-S.: Szerinted mitől lesz egy fénykép művészeti 
alkotás? 

Cs.L.: Attól, ha a fotós saját személyiségét is belevi-
szi a képbe. Fontos, hogy nem másokat kell leutánoz-
ni, hanem önállónak és kreatívnak kell lennie. 

P-S.: Milyen út vezetett el az első önálló kiállítá-
sodhoz? 

Cs.L.: Ezt a sikert főként két szegedi szervezetnek kö-
szönhetem. Ezek az SZTE Sófi Alapítvány - melynek 
korábban elnyertem a Kiemelt Kuratóriumi Ösztöndí-
ját", valamint az SZTE Tehetségpont. A szervezet Ki-
válósági Listájának előbb ezüst, majd bronz fokozatú 
tagjának is megválasztottak két korábbi tanévben. Az 
ő támogatásukkal lehetőségem nyílt a „Fiatal tehetsé-
gek a Somogyi könyvtárban" tavaszi programsorozat 
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keretében megrendezni az első önálló fotókiállításo-
mat. Előtte már számos csoportos vagy közös kiál-
lításon megtekinthette a nagyközönség a munkámat, 
például a szabadkai Pannónia Fotóklub kiállításán, 
legutóbb pedig a TIK-ben volt kiállítva néhány ké-
pem a Magyar Tudományos Akadémia, Szegedi Aka-
démiai Bizottság (SZAB) Fotóművészeti Munkabi-
zottságának szervezésében. 

P-S.: Hogyan lettél ilyen fiatalon a Magyar Tudo-
mányos Akadémia tagja? 

Cs.L.: Igazából egy szerencsés véletlen folytán. Miu-
tán kiderült, hogy Sófi József és a Szegedi Tehetség-
pont támogatásával létre jöhet az önálló kiállításom, 
szerettem volna találni egy olyan embert, akinek van 
már rutinja fotókiállítások megnyitójában. A szegedi 
fotósok közül akkor én csak Dusha Bélát ismertem, 
ezért neki írtam egy levelet. Válaszában megírta, 
hogy bár megnyitókat nem szokott vállalni, de segít 
megfelelő embert találni. Kiderült, hogy ő az MTA, 
SZAB Fotóművészeti Munkabizottságának elnöke 
is. Megkért, hogy küldjem el neki a portfoliómat, rö-
viddel ezután pedig a bizottság egyöntetűen megvá-
lasztott tagnak, így jelenleg én vagyok a legfiatalabb 
akadémikus köztük. 

P-S.: Melyik díjadra vagy eddig a legbüszkébb? 

Cs.L.: Germán Internat.DVF-Photocup 2014, Né-
metország: Best Youth author és WES Photography 
Competition 2015, Szingapúr: Best Youth author. A 
szingapúri megmérettetésen az előbb említett díjon 
kívül két arany és egy bronzérmet is sikerült nyer-
nem. Eddig összesen 17 országban állították már ki 
a képeimet különböző fotópályázatok keretein belül. 
A környező országokon kívül láthatta a közönség a 
fotóimat Egyiptomban, Kínában, Argentínában és az 
Egyesült Arab Emírségekben is. Az utóbbira kifeje-
zetten büszke vagyok, hiszen több mint 90 országból 



5000 pályamű érkezett be, nekem pedig sikerült a leg-
jobbak közé kerülnöm. 

kevés természetfotóm készült, az ottani izgalmas táj 
pedig sok új lehetőséget biztosítana. 

P-S.: Melyik volt az eddigi legizgalmasabb fotózá-
sod? 

Cs.L.: Még 2012-ben Szabadkán történt egy hatalmas 
tüzeset. Az iskolából hazafelé tartva vettem észre az 
óriási fekete füstöt, fogtam a fotós táskámat és rohan-
tam a helyszínre. Sikerült a tűzoltók szemszögéből 
elkészítenem a képeket. 

P-S.: Mi a kedvenc képed története? 

Cs.L.: Szabadkán járva szerettem volna egy jó képet 
készíteni, de nem volt semmi ötletem. Nem adódott se 
egy jó életkép, se egy portré. Mérgemben felnéztem 
az égre és észrevettem a házak által keretezett tég-
lalapot. Eszembe jutott, hogy egy repülő madarakat 
ábrázoló képemmel együtt milyen jól kifejezné azt, 
ahogyan a város elpusztítja, korlátozza a természetet. 

P-S.: A képeid között számos portré is szerepel. Az 
ilyen típusú fotóknál mi alapján választod ki az 
embereket? 

Cs.L.: A legérdekesebb, legkarakteresebb arcokat 
keresem, olyan embereket, akiket akár nagy tömeg-
ben is azonnal ki lehet szúrni. Akkor örülök, ha nem 
vesznek észre miközben fotózom őket, így lesz a kép 
spontán. Ha mégis meglátnak, vannak, akik elmoso-
lyodnak, pózolnak, de olyanok is, akik nem nagyon 
örülnek neki, 

P-S.: Általában mennyi időt vesz igénybe egy kiál-
lításra szánt kép elkészítése? 

] \ I f \ í 
Cs.L.: 10 perctől 6 órán át, nagyon változó. Vannak 
olyanok, melyeknek az utómunkája nagyon sok időt 
vesz igénybe. Például a „Te választásod" című kép 
valójában három külön fotóból áll. Készítettem egy 
tavaszi és egy őszi panoráma felvételt egy szántóföld-
ről, majd az utómunka során félgömbbé hajlítottam 
őket, a kettő közé pedig egy gémes kutas fényképe-
met helyeztem. A „Kiút" című kép elkészítéséhez 
pedig az unokatestvéremet kértem fel, aki fél órán át 
futott fel-alá egy szállodai folyosón. Hosszú záridőt 
alkalmaztam, így meg tudtam ragadni a mozgás lé-
nyegét, később pedig a két legjobban sikerült képet 
illesztettem egymás mellé. 

P-S.: Ha bármilyen témában/helyszínen készíthet-
nél képet, mi lenne az? 

Cs.L.: Nagy álmom egyszer eljutni Izlandra. Eddig 

P-S.: A Medikus Kupa alatt is te voltál az egyik 
megbízott fotós. Miben volt ez más, mint az eddigi 
munkáid? 

Cs.L.: Egy motoros rendezvényen és egy ügető ver-
senyen kívül még nem fotóztam sporteseményeket, 
így számomra is kihívás volt. A zárt térben játszódó 
meccsek és a záró rendezvény során nem tökéletes 
fényviszonyok mellett kellett tökéletes képet készíte-
nem. Legjobban a vízilabda mérkőzéseket élveztem, 
nagyon kellett figyelnem, hogy elkapjam a tökéletes 
pillanatokat. -vw 

P-S.: Mit ajánlanál annak, aki kedvet kap a fotó-
záshoz? Milyen technikai felszerelés szükséges egy 
kezdő számára? 

\ I i 
Cs.L.: A legfontosabb, hogy legyen önmaga. Bőven 
elég egy kompakt gép az elején, ha pedig komolyab-
ban gondolja, megéri beszerezni egy tükörreflexes 
gépet. 

; \ \ / 
P-S.: Mik a hosszú távú céljaid a fotózással? 
Cs.L.: Ugyanennek az útnak a folytatása. Folyamato-
san figyelemmel kísérem a különböző pályázatokat. A 
jövőben szeretnék még önálló kiállításokat is, a mos-
taninak is nagyon pozitív visszhangja volt, a meg-
nyitón körülbelül 50 fő vett részt. Nemsokára pedig 
egy szabadkai fotópályázat zsűrijeként is kipróbálom 
magam. 0 

P-S.: Hol láthatják képeidet legközelebb a szege-
diek? 

k AOH 

Cs.L.: Nemsokára indul a KirakART rendezvényso-
rozat az Akadémia szervezésében, melynek során a 
belváros üresen álló üzleteinek kirakatába helyeznek 
majd el az egész üvegfelületet elfoglaló méretben ké-
peket, néhány közülük pedig az enyém lesz. 

P-S.: Köszönjük az interjút. 
HO OH Ne -N 
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zotéshock közt 

Kovács Eszter1: Vízallergia 
'Szegedi Tudományegyetem, Alkalmazott 

Vízemlék tanszék 

Idén is megrendezésre került az ál-Tudományos Diákköri Konferencia, mely rendezvény híres 
a Nobel-díjasokat is meghazudtoló, tudományos felfedezések felhozataláról. Az egyik előadás 
absztraktját kiragadtuk, hogy a lemaradtak is bepillantást nyerhessenek az eseménybe. 

Mint azt sokan tudjuk, a víz rengeteg emléket képes tárolni. Japán kutatók megfigyelték, hogy a molekulák 
ezeket egymással megosztják rezgések formájában. Egy emlék a rá jellemző hullámhosszon rezeg, melyet egy 
másik molekula feldolgozni és raktározni képes. 

A szervezetünkben rengeteg vízmolekula található, melyek emlékekben gazdagok. Ez bizonyítja feltevésün-
ket, miszerint evolúciósan zárt folyadék- és emléktárolási rendszer alakult ki. Születésünktől kezdve áramol-
nak bennünk a vízmolekulák, megosztva egymással a tapasztalataikat. Testünknek saját rezgése van, mely hul-
lámhossza és frekvenciája személyenként változik. Az immunsejtjeink a saját sejtjeink rezgési paramétereihez 
közel eső emlékleadási rezgéseket érzékelik, és ez allergiás reakciót indít el. 

Az allergizáló hatást fokozza a szűk, magasnyomású csöveken át történő áramoltatás, vízmolekulától elérő 
molekulával, atommal történő szennyezés, a kozmikus sugárzás és brit tudósok szerint a Nutella. 

A szervezetünk ezekre a hatásokra a jól ismert módon reagál: rubor, dolor, calor, tumor, functio laesa, azaz 
pirosság, duzzanat, fájdalom, melegség és az adott szerv funkciójának kiesése. A gyulladás a következő tüne-
tekből vezethetők le: 

•Az emberi test megjelenése halványrózsaszín, pirosas színnel történik (kivétel egyes rasszok esetén, 
mikor is az átlagnál magasabb melanintermelés miatt a testfelszíni színváltozás nem nyilvánvaló). Ha 
egyes szervekhez, testrészekhez több vér, ezáltal több vízmolekula szállítódik, az szóban forgó testfe-
lület színe észrevehető változással pirosabb. 

•A test definíciójához híven a tér három irányába terjed. Evolúciós bizonyíték utal arra, hogy az em-
beri test valójában emberi síkidom, a vízallergia okozta duzzanat miatt lettünk háromdimenziósak. 

•Az emberi szervezetnek genetikailag és evolúciósan programozott fájdalom-toleranciája van. Ez 
látja el szervezetünket azzal a képességgel, hogy a folyamatos egésztestes gyulladás fájdalmát igno-
ráljuk. De amikor megsérül a szervezetünket burkoló bőrréteg, a levegő páratartalmával érintkeznek a 
szervezetünk vízmolekulái, és az újonnan bekerülő vízmolekulák emlékátadási rezgései ellen fellép az 
immunrendszerünk. 

•A testünk normális hőmérséklete 16 °C lenne, de mivel az egész szervezet gyulladásban van, a test-
hőmérséklet emelkedése rendkívül magas. 

o 
•A funkciókiesés jelensége éjszaka figyelhető meg legjobban; mivel az emberi faj alkalmazkodott az 

évmilliókig tartó gyulladáshoz, ez a tünet a kis mértékben mutatkozik meg. Éjszaka az emberi egye-
dek nagy része végtagjait, beszélő és légző szerveit nem tudja rendeltetésszerűen használni - ilyen 
esetekben lép fel az alvajárás, alvás közbeni beszéd, horkolás. Ez a tünet egyes genetikailag hasonló 
egyedeknél napközben is megmutatkozik, „ügyetlenség" formájában. 

o 
Ezekre a problémákra fejlesztette ki intézetünk a Derezonátort. Ez az immunsejtekkel összhangban, a szerve-
zetünk számára adekvát hullámhosszúságú rezgéseket bocsát ki. Hatásossága abban rejlik, hogy elnyomja a 
vízmolekulák emlékcsere-rezgéseit, mivel sokkal intenzívebben rezeg. 

A Derezonátort injekcióhoz való tisztított vízből állítjuk elő. Első lépésként Memóriadegradáló készüléken 
C6 



áramoltatjuk át 62-szer, majd rezgésstabilizátorral stabilizáljuk az állapotát. Ezután külön erre a célra kifej-
lesztett anyagból készült tárolóeszközökbe töltjük. A töltés során elengedhetetlen az ellenőrző bizottság és egy 
olasz és/vagy japán operaénekes jelenléte, hogy biztosítsuk a megfelelő rezgésszám megmaradását. 

Alkalmazása és adagolása tanfolyamokon, szórólapokon, újságokban, szakkönyvekben, posztereken és fest-
ményekben elérhető lesz, hogy biztosítsuk minden korosztály számára a biztonságos gyógyszeralkalmazást. 
Gyermekeknek naponta 16-szor kell bevenni, felnőtteknek pedig naponta 32-szer. A felnőtt adag esetén 45 
percenként kell bevenni. A tégelyt a jobb kéz mutató és kisujja közé kell venni. A lenyelés előtt 19 percig 
nem lehet sem enni, sem inni. A bevételnél fontos, hogy a jobb lábat derékszögben a bal lábhoz kell hajlítani, 
miközben a bal kézzel malomkörzést kell végezni. A gyógyszert egyszerre kell lenyelni. Végezetül pedig 20 
percig kell futni. 

Alkalmazás során többféle mellékhatás jelentkezik. Ezek közül a legfontosabb a duzzanat, melegség, pirosság, 
fájdalom, funkció kiesés. 

Sipos Bence: 
(Invokáció a lizoszóma savasodásának radioaktív 

nyomjelzős meghatározásához) 
/ A) i \ 

Szememből könnycsepp laminárisán folyik, 
gyomrom tartalma turbulensen áramlik. 
Bár az áramerősség integrális jellemző, 

nincs már idegem melyből potenciál mérhető. 
Newton bácsi minden leckében ott van, 
nem is lehetnék ennél nagyobb kínban. 

Nincs összefüggés arra, hogy szenvedek, 
gondolataim Boltzmann-eloszlást követnek. 

Az éjszakák diffundálnak fölöttem, 
bárcsak egy kettes lenne már mögöttem. 

A 
/ 



| Kórtörténet 

Problémakezelés felsőfokon 
A stresszes időszakokban nem könnyű elkerülni a kisebb súrlódásokat a lakótársakkal, 
kolistársakkal. De hogy érjük el, hogy ne maradjon ott a fogkefe a csapon? Hogy takarít-
son el? Hogy maradjon csendben? Falragasszal vagy élő szóban? Dr. Prof Argumenta Da 
Invalidia, a Sutdafukup-i Egyetem oktatója válasza utóbbi kérdésre egyszerű: Mindkettő jó út, 
ha az ő tanácsait követjük. Ezek pedig a következők: 

Időzítés: Mikor valaki kissé felhúz, sokszor ingered 
lenne a problémát (közvetve vagy közvetlenül) meg-
beszélni vele. Ez ne tévesszen meg. Ilyenkor még 
könnyen beleeshetsz az udvariasság, az érvelés és az 
ehhez hasonló hibákba. Ehelyett várd meg, mikor már 
úgy érzed, az egész világ ellened van. Ilyenkor már 
olyan erővel tudsz akárkinek nekimenni, hogy való-
színű köpni-nyelni nem lesz képes, szükségképpen 
nyertél. 

Megszólítás: Soha ne használj bensőséges formulát 
(Pl.: Lakótársak! Ez félrevezetheti őket, másik nor-
mális embernek képzelhetik magukat, pedig nem 
azok. Közönséges bűnözők. Statisztikusok ugyanis 
már - bizonyára - kimutatták az összefüggést egy pár 
rossz helyen felejtett könyv és a szerencsétlen, boci 
szemű, édi-bédi, beszélő szivárvány-csillámpónik 
gyilkosai közt.) 

Sokkal célszerűbbek állatnevek, nemi és etnikai ho-
vatartozások, kopulációs szervre hasonlító kopo-
nyaszerkezetek, kistermelők, szolgák vagy egyéb, a 
beszélő/író részéről intelligenciát sugárzó nevek hasz-
nálata. A legjobbak persze még mindig az elsődleges 
és másodlagos nemi jelleggel kapcsolatos szavak. 
Ezek kulturáltan és kifinomultan fejezik ki felsőbb-
rendűségünket és megvetésünket, bártan alkalmazzuk 
minél többször a szövegben. (Hisz ezek örökzöldek: 
Ami óvodában menő volt, sosem megy ki a divatból.) 
Ezek szabadon kombinálhatók: Pl.: állatnév + szapo-
rodó szerv= „Te szarvasbogár-tojócső!". Fontos még 
az is, hogy biztosan tudjuk, az alapvető higiéniás és 
illemszabályokkal csak és kizárólag mi vagyunk tisz-
tában, ezért a szidalom legyen többes számú, elvégre 
mindenki megérdemli, vagy meg fogja. 

Szövegezés/Téma: Az aranyszabály itt is érvényes: 
sose érveljünk! Ezek büdös bunkók empátia nélkül; 
hogy érthetnének meg olyan dolgokat, mint hogy be-
teg vagyok és aludnom kellene, vagy, hogy nem fér 
el a mosatlan? Pár „szakértő" azt tanácsolja, előbb 
próbáljunk értelmesen beszélni(/írni) velük(/nekik), 
aztán, ha már más nincs, jöhetnek a varázsszavak 

(lásd később). Ezek az emberek azonban ugyanazon 
a piacon vették a képesítést, mint ahol én, ráadásul 
a szakadtabb, olcsóbb verziót, szóval ne hallgassunk 
rájuk SOHA. 

Ha már említettem a varázsszavakat: ezek azok a sza-
vak, amiket minél többször említünk, annál meggyő-
zőbbek vagyunk. Például: 

*"Minden nap el kell mondanom?" Ez akkor is hasz-
nálható, ha fél éves intervallumban csak köszönést 
váltottatok (vagy azt se, mivel amíg egy közösségben 
ott a gyanúsított, SENKINEK NEM KÖSZÖNÜNK 
VISSZA) 

* Akármi NAGY BETŰVEL (élőszóban ORDÍTVA). 
Ettől mindenki megfélemlítve érzi majd magát, és 
soha többé nem mer ellenünk semmit elkövetni. 

*Az előbb említett megszólítások újbóli alkalmazása. 

* Hangzatos szavak, mint az UNDORÍTÓ, OCS-
MÁNY, GUSZTUSTALAN. Ezeket általában ren-
detlenség mértékének kifejezésére használjuk. (Hisz 
egészségügyi karosként azt elvárhatják, hogy holt-
testekből változatos szerveket emeljünk ki, de hogy 
egy olajos serpenyőt arrébb tegyünk, ne adj' Isten el 
is mossunk, ha útban van... GYOMORFORGATÓ!) 
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Kortörtenet 4 
*"Mindig is így volt!" A mindig nyilván tág perió-
dus, ez akár lehet a múlt hét óta is. Szokásjogra a 
legjobb a tanuló „bejáratott helyeinek" elfoglalásakor 
hivatkozni, ami még akkor sem megbocsátható, ha a 
férőhelyek száma kevesebb, mint az emberek fele, 
és ha téged már egy hónapja nem láttak a tanulóban. 
(Ennek megakadályozására egyébként érdemes az 
első nap minden létező könyvet az asztalra borítani, 
aki meg nem kapcsolt időben, tanulhat a tusolóban.) 
Aláírás: Soha ne írjuk alá! SOHA! Nyilván nem azért, 
mert nem merjük felvállalni azt, hogy mindenkit 
mindennek elmondtunk. Sokkal inkább azért, hogy a 
bűnös ne tudhassa, honnan sújt le az igazság ökle és 
azért, mert mi nem a saját, hanem minden ember, a 
józanész és a szabad világ értékeit védjük. (Érdemes 
másokra hivatkozni, még úgy is, ha meg sem kérdez-
tük a véleményüket, hisz szegények csak félnek a se-
gítségünket kérni, de biztosan ezt akarják.) 

Ha követted az alábbi lépéseket, biztosan TE fogsz 
nyerni. Mellékhatásként esetleg felléphet, hogy a le-
hordott egyén megutál téged, és már csak azért sem 
tesz neked szívességet, de ez nem probléma: ekkor új-
ból letámadhatod, földbe döngölheted és legyőzheted 
a szenny képviselőit. Néhányan persze meg vannak 
győződve, ha ezeket értelmes emberi fajként kezel-
jük, udvariasan megkérjük őket, majd a kérést érvek-
kel támasztjuk alá, felébredhet valami fura empátia 
bennük, és legjobb tudásuk szerint segítenek - de ez 
nyilvánvalóan nem több, csak városi legenda, ráadá-
sul a stressz levezetésében sem segít. 

Tehát ne feledd: TE tudod jobban! 

Bandy 

Pásztor Pá6saa:A^i vágyott 
Hányszor próbáltuk már, de nem megy ez nekünk, 

vallomáson kezdjük, de csak veszekedünk, 
tudom, neked is fáj, tudom, mást reméltél, 
mert nem azzá nőttem, akinek teremtettél, 
elrendelted utam, de szárnyalni vágyom, 

egyazon vágyban lüktet poklom-mennyországom, 
emésztő szenvedéllyel, másképp felesleges, 

részegségig üríteni minden serleget, 
de minden korttyal kínzóbban szomjazom, 

kifulladásig s tovább űzve utamon, 
vádad örökegy: nem változom sosem, 

- miért várod tőlem, hogy másvalaki legyek? 
Tudom, elrettent ez a féktelen élet, 

megértem, hisz' olykor magamtól is félek, 
sírva-nevetve élem fényes éjszakám, 
az éles hajnal bár sose virradna rám, 
mindig csak előre, alkotni szüntelen, 
lázasan vétkezve és mégis bűntelen, 

szeretsz, tudom, hát végre fogadj el engem, 
hogy én - én vagyok, mikor bocsátod meg nekem? 

Ugyanúgy küzdünk, csakhogy mást akarunk, 
mégis... oly fájdalmas... meddő a harcunk, 

a nappal vagy te és én az éjszaka 
- egyazon dallamnak két egyedi arca. HO' OH 

HO 
0=P„ 
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| Xenoqén 

Egy új kezdeményezés jóvoltából, a következő cikket a SOTE szerkesztőségéből kaptuk, 
fogadjátok szeretettel. 

A reggeli, megszokott félhomály helyett egy kozmikus sugár rideg villanására riadsz. Kábultan 
r t > 

merengsz tovább, vajon melyik irányba van a fel? Es vajon hol vannak a kezeim meg a lába-
im? Adj hozzá egy csipetnyi szédülést és pár kanál illúziót - így talán belekóstolhatsz, milyen 
is lehet egy űrállomáson ébredni. 

A súlytalanság nem csak a vestibuláris rendszerre van 
hatással. Szervezetünk proprioceptív reflexeit - az 
ízületekben és izmokban található idegvégződések, 
melyek tájékoztatnak bennünket azok helyzetéről és 
megnyúlásáról, pozíciójáról anélkül, hogy szemmel 
is meggyőződnénk róla - szintén megbolondítja a 
microgravitáció< Az ízületekben lévő feszülés hiányá-
ban - amit a Földön a gravitáció húzóereje biztosítana 
- ez az érzékelés eltompul. 

„Az első éjszakán az űrben, amikor épp álomba le-
begtem volna magam" - emlékszik vissza egy Apollo 
asztronauta - „hirtelen ráeszméltem, hogy elvesztet-
tem kezem-lábam. Amennyire tudatában voltam, nem 
voltak meg a végtagjaim. Amint egy tudatos mozdu-
lattal megindítottam a karomat, ismét éreztem, hogy 
van - de ez az érzés csakis addig tartott, míg újra el 
nem engedtem magam." 

A gravitáció nem csak erő, de egyben jel is - egy jel, 
ami a testet irányítja. Visszajelez a csontoknak, izmok-
nak, mennyire kell erősek legyenek. Nulla gravitáció 
esetén például az izmok atrophizálnak (elsorvadnak), 
mivel a test a beérkező jelek alapján nem érzi szüksé-
gesnek az adott izomtömeg fenntartását. Azok az iz-
mok, melyek alapjáraton a gravitáció ellen hatnának 
a Földön - mint a testtartásért felelős hátizmok - az 

űrben akár 20%-ot is sorvadhatnak. Emiatt sokan pa-
naszkodnak hát- és derékfájásra. Ha nem használjuk 
ezen izmainkat - vagy a gravitáció hiányában érke-
ző jelek ezt a benyomást keltik akkor hetente akár 
5%-ot is veszíthetünk tömegükből. Ez az elv csontok 
esetén még inkább érvényre jut. Minden űrben töltött 
hét után 1%-kal csökken a csontok sűrűsége, míg fel-
tételezések szerint akár meglévő csonttömegünk felét 
is elveszthetjük. A fellépő izom- és csontproblémákat 
az űrhajósok gépeken végzett fizikai terhelésekkel és 
speciális tornával ellensúlyozzák. 

A súlytalanság a keringésre is hatással van. Míg a 
Földön a vér az alsó végtagokban gyűlik össze, az 
űrben a súlytalanság által előidézett, csökkent hid-
rosztatikus nyomáskülönbség következtében a fel-
ső testfélbe áramlik. így a fej, karok, mellkas, szív 
vérellátása megnő - pangás alakul ki -, míg az alsó 
testfélre a viszonylagos vérszegénység lesz a jellem-
ző. Ezért is néznek ki furcsán az asztronauták; a fejük 
puffadt, vérrel teli, míg lábuk a folyadékvesztés miatt 
pálcavékony. 

A felső testfélben megemelkedett nyomás beindít egy 
vészjelet, miszerint valahogy csökkenteni kell a nyo-
mást, túl sok a vér. Ennek hatására a szervezet vizet 
távolít el a keringésből; ez fokozott vizeletürítéssel 

és ionvesztéssel jár (nátrium, kálium, kálcium). 
Ezen létfontosságú ionok főleg a csontokból, 
izmokból távoznak. így két-három űrben töltött 
nap után az asztronauták vérmennyisége akár 
22%-os csökkenést is elérhet - így a lecsökkent 
vérvolumen kisebb nyomást von maga után. Ám 
ennek következtében, mivel kevesebb a keringő 
vér, a szívnek is kisebb erővel kell pumpálnia azt 
- a szívizom is sorvadásnak indul. 

Az agyra nehezedő nyomás hatással van a sze-
met körülvevő folyadékra is. Azon űrhajósok-
nak, akik legalább hat hónapot töltöttek a Földön 
túl, majdnem fele számolt be arról, hogy nem 
látták élesen a közeli tárgyakat. Ez az ideiglenes, 
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ám többször végleges látásromlás még a Földre való 
visszaérkezés után is fennállt. Az érintetteket alapo-
sabban megvizsgálva észrevették, hogy a látóideg 
körül folyadék gyülemlett fel, továbbá vagy laposabb 
lett a szemgolyójuk vagy a retinát ellátó erek men-
tén alakultak ki apróbb redők. Habár az asztronauták 
több oltáron is feláldozzák szervezetüket az űrben, 
látásukat mégis kevesen tennék kockára. 

Az űrrepülés első óráiban szinte minden űrhajósnál 
jelentkezik egy jellegzetes, tengeribetegséghez ha-
sonló állapot - az „ürhajósbetegség". Erős hányinger-
rel és hányással, émelygéssel, sápadtsággal, verejté-
kezéssel, gyengeséggel és általános rossz közérzettel 
jár. Sok esetben maga az egyensúly szerv is érintett, 
így az asztronauta térérzékelése is zavarttá válhat. Ez 
nagyban befolyásolhatja teljesítőképességét. 

S e 
Azon űrhajósok, akiknél ilyen esetekben gyakori 
a hányás, súlyos folyadék- és sóvesztéssel néznek 
szembe. így felborul a szervezet egyensúlya, sóház-
tartása, és végső esetben akár életveszélyes állapotba 
torkolló szívritmuszavar is előfordulhat. Ezért kell 
odafigyelni az űrhajósok megfelelő folyadék- és ion-
pótlására. Az ürhajósbetegség az űrutazás folyamán 
bármikor visszatérhet, még a Földre való hazaérkezés 
óráiban is. Ezen átmeneti rosszullét magyarázatául 
két elmélet is szolgál. A folyadékátrendeződés és a 
szenzoros konfliktus elmélete. Végső soron mindkét 
hipotézis hasonló következtetéseket von le az élettani 
jelenségből. 

Nézzük a folyadékátrendeződés elméletét, mely sze-
rint a már említett felső testfél vérbősége okozza a 
betegséget. Ennek következtében felpuffad az arc, 
növekszik az intracraniális (koponyán belüli) és az 
agy-gerincvelői folyadék nyomása, továbbá a belső 
fűiben levő folyadékokra is nyomás hárul. Fülünkkel 
nem csak hangokat, de gyorsulást és egyensúlyhely-
zetet is érzékelünk; mindezt egy folyadékkal telt tér-
ben, így nem csoda, ha a folyadékra nehezedő nyomás 
megzavarja az észlelt jeleket. A valós és szervezetünk 
által érzékelt jelek közt különbség lép fel; ez lehet az 
ürhajósbetegség egyik magyarázata. 

Ám az űrhajósoknak „igazi" betegséggel is szembe 
kell nézniük. A minimum 3-5 hetet űrben töltők közt 
ugyanis nem ritka a „súlytalansági nátha". Ez teljesen 
megegyezik a Földön tapasztalt nátha tüneteivel, de 
kialakulásának okára még nem jöttek rá. Okozhatja 
a megváltozott levegő összetétel, vagy akár egy földi 
kórokozó, mely számára az űrbéli hideg és száraz klí-
ma ideálisabb a szaporodáshoz. 

Xenogén | 
További veszélyekkel fenyegetnek a különböző ere-
detű és erősségű kozmikus sugárzások is. A legve-
szélyesebb a Nap tevékenységeiből eredő gamma-
sugárzás. Egy hosszú marsbéli utazás során biztos 
előfordulnának napkitörések, így kötelesek lennénk 
ólomfalú óvóhelyeket is beépíteni űrhajóinkba. Elő-
fordul több más, kisebb erejű sugárzás is, ami hatás-
sal van az emberi szervezetre, ám hatásuk még pon-
tosan nem ismert - akár az űrhajón élő kórokozók 
fertőzőképességét is befolyásolhatják. Magát a sugár-
terhelést egyébként egy magyarok által kifejlesztett 
eszközzel, a Pille dózismérővel követik nyomon. 

Az űrben enni a mai napig nem egyszerű. Egyrészt 
mivel az evéshez fogak kellenek - így az űrhajósok-
nak fokozottan kell ügyelniük fogsoruk épségére, mi-
vel akár az ürhajósbetegség, akár a fokozatos csont-
pusztulás folytán, de folyamatosan csökken fogaik 
ásványianyag-tartalma így azok kilyukadhatnak, 
kieshetnek. A fogmosást egy videón Chris Hadfield, 
egykori kanadai származású asztronauta mutatja be, 
mely nagyjából úgy zajlik, mint bárhol máshol, azt 
az utolsó mozzanatot kivéve, mikor az utolsó cseppig 
kiszív mindent a fogkeféből, majd lenyeli azt. Spórol-
ni kell a vízzel. Hadfieldet egyébként az évtized leg-
menőbb űrhajósa cím is megilleti - millióan követték 
útjait a világűrben. Több videót is készített - többek 
közt olyan is akad, amikor az űrhajón egy szál gitárral 
valóságos klipet forgat le. Könyve is jelent meg uta-
zásairól - megdöbbentő részletességgel, lehengerlő 
őszinteséggel, apró titkokkal. 

Visszakanyarodva az evéshez, tudnunk kell, hogy 
minden morzsa űrbe szállítása drága, így ott takaré-
koskodnak - az ételek által foglalt Melyekkel is - ahol 
tudnak. Emiatt az ételek kiszárítva, összepréselve vá-
kuumbanjutnak fel. Ráadásul eddig még nem sikerült 
rájönni, milyen okból, de az űrhajósok ízérzékelése 
csökken az űrben. Hiába készítenek egyre fűszere-
sebb ételeket számukra, így is elképzelhetetlen meny-
nyiségű ízesítő és szósz fogy el egy-egy küldetésen. 
Mivel az űrben a víz minden cseppje aranyat ér, ezért 
igyekeznek teljes mértékben újrahasznosítani - tisztí-
tásához jódot használnak. Ám egészen 1997-ig nem 
szereltek be semmilyen rendszert, ami a vízből eltá-
volította volna a jódot. Ez hatással volt az űrhajósok 
pajzsmirigyfunkciójára. Ám a mért eredmények a 
jódeltávolító rendszer telepítése után sem különböz-
tek jelentősen. o 

o=K 
Összességében véve rengeteg az a testet ért változás, 
aminek ki vannak téve az űrhajósok egy-egy űrrepü-
lés során. Mondhatni felgyorsul az öregedésük. Elég, 

HO 'OH 
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Magányosan kergetőző hóesés. 
Magányos kanapéra ül. 

Letelepedsz. | 
Lassan beterít a szürke fehér megnyugtató egyszerűség. 

Éppen hozzád ér lassú léptekkel, | 
Megvár, ketten mentek, | 

El a szürkeségben két bársony nyomot hagyva. | 
Visszanézel a betelepedett fotelra. Nincs egyedül. 

Mellette van a nyugtató rövid este. 
v ~ T r 

[John Lucas-Clearing - Stones hangulatra] 

Mazsola 

ha arra gondolunk, hogy minden űrben töltött fél év 
a Földön 10 évnek felel meg. Szerencsére, amint az 
asztronauták visszaérnek a Földre, speciális rehabi-
litációs program segítségével visszapörgetik ezt az 
előreszaladt időkereket, így lehetővé téve, hogy ismé 
születési dátumuknak megfelelő korral rendelkezze-
nek. 

Rövid kis űrutazásunk végéhez értünk, hazautazunk. 
Az első lépések újra itthon, a Földön, elég nehezek. 
Elsorvadtak az izmaink, kevesebb terhet bírnak el 
csontjaink - órákig csak nagyon csekély mozgásra 
vagyunk képesek. Az űr mikrogravitációja következ-
tében lecsökkent a vérmennyiségünk is, amit most 
újra vissza kell állítani a régi térfogatba. Emiatt na-
pokig csak öntjük magunkba a vizet, kevesebbet já-
runk majd mosdóba - így próbálva visszanöveli vér-
volumenünket. A látásunk még mindig nem az igazi. 
Mintha hirtelen vénemberek lennénk. Ha ez még nem 
lenne elég, újra ránk törhet az űrben is észlelt rosszul-
lét. Elszoktunk otthonról. 

Farkas Zsuzsánna • Szinapszis 
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M a g a s h e g y i l 7 n 4 e r g r o u n c l i n t e r j ú 

Munkatársaink egy fergeteges JATE klubos koncert után a Magashegyi Underground énekesnőjével és 
basszusgitárosával beszélgettek. Azóta felléptek a Szegedi Egyetemi Napokon és közeleg az új lemez 
kiadása is. 

Pulzus-Siritus: Először is szeretnénk megköszönni 
ezt a hatalmas bulit amit itt adtatok. Hadd kezdjek 
egy standard kérdéssel: hogy indult az együttes és 
hogy alakult át olyan formába, amiben most van? 

Bocskor Biborka: Hosszú az út a két dolog között, 
2007-ben kezdődött. Gábor, nem akarsz mesélni er-
ről kicsit? Fűrész Gábor: Fodor Máriusz találta ki a 
Magashegyit és aztán megkereste Bíborkát. Mi akkor 
a Kaukázus nevű zenekart csináltuk, Máriusz szintén 
benne volt, így értek össze a szálak. Tulajdonképpen 
így kezdünk el mi is szerepelni a Magashegyivel. 
B.B.: Nekem nagyon izgalmas volt ez a fajta alkotói 
közösség, én éppen akkor voltam túl egy TV-s tehet-
ségkutatón és mivel megismertem azt a fajta világot, 
úgy gondoltam, hogy nem kérek belőle. Szerettem 
volna egy sokkal szabadabb, sokkal lázadóbb, saját 
magam számára sokkal vagányabb dolgot csinálni. A 
műsor után sok megkeresés ért engem is, mint min-
den más ilyen műsorban részt vevő embert és úgy 
gondoltam, hogy én velük dolgoznék együtt. És mi-
lyen igazam volt! :) 

P-S.: Azóta is töretlen a lelkesedés. Kanyarodjunk 
a dalokhoz, amik különleges atmoszférát terem-
tenek a koncerteknek. Hogyan alkottok meg egy 
dalt? Kinek mennyi beleszólása van? 

B.B.: Ami a végső lepárlása egy dalnak, az mind az 
öt ember közös döntése. Mindig szokott hozni valaki 
egy ötletet, egy fő vonulatot, amit többnyire együtt 
bontunk ki. De van, amikor az alkotó annyira ragasz-
kodik a saját gondolataihoz, elképzeléseihez, hogy 
hagyjuk. Viszont ez tényleg a mi közös többszörö-
sünk, ami létrejön: a legvégső forma. 

P-S.: Te például mennyit adsz a szöveghez? 

B.B.: Az elején nagyon sokat foglalkoztam ezzel, 
erőlködtem, hogy írjak szövegeket, viszont úgy érez-
tem, hogy ebbe a pop-szférába annyira nem fér bele 
az, amit én szavakba öntök. Úgyhogy utána letettem 
erről. A dalszövegeket zömében Tariska Szabolcs 
írja, de írt Beck Zoli is, Závada Péterrel is dolgoz-
tunk együtt, Parti-Nagy Lajos versét is feldolgoztuk 
és Szabó T. Annának is kísérleteztünk egy vicces ver-
sével. 

P-S.: Említetted Beck Zolit. Már több együttessel 
is dolgoztatok együtt, akár úgy, hogy egy embert 
átvettetek, akár úgy, hogy egy dalt feldolgoztatok. 
Vannak még ilyen jellegű terveitek, esetleg egy al-
bumot vagy valamilyen koprodukciót szeretnétek 
összehozni? 

Fűrész Gábor: Általában a feldolgozások jól szoktak 
sikerülni. Ezeket jól vették eddig az emberek. Na-
gyon jó lenne csinálni egyszer egy ilyen lemezt. Még 
nem jutottunk el oda, de majd egyszer. B.B.: Ez is 
egy organikus út kell, hogy legyen. 

P-S.: Ha már más együtteseknél tartunk, akkor 
említetted, hogy a Kaukázussal gyakorlatilag ösz-
sze vagytok fonódva. Ezen kívül Szepesi Matyi 
csinálja a Konyhát nagy erővel. A Magashegyi 
Underground melletti projekteket hogy tudjátok 
összeegyeztetni koncert szempontjából? 

F.G.: Jó kérdés. A naptárazás unalmas dolog. Fontos, 
hogy ne ütközzenek az időpontok, de meg lehet ol-
dani. 

k ,OH 
P-S.: Ezek szerint ez még problémamentes? 

F.G.: Igen, igazából azért problémamentes, mert 
nincs annyi klub Magyarországon, hogy teljesen 
káosz alakuljon ki. El lehet osztani a fellépéseket a 
fesztiválokon is. Mondjuk, van egy hónap a magyar 
fesztiválszezonban - júliustól augusztus elejéig - ami-
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kor nagyon besürüsödik. Ilyenkor az szokott történni, 
hogy egy napra szervezzük magunkat. Tehát kvázi 
mint ahogy a Volt fesztiválon csináltuk, Szepesi az 
egyik koncertjéről átmegy a másik koncertjére, vagy 
a Kaukázusból átmegyünk a Magashegyire. Eddig 
nem volt belőle semmi probléma. 

P-S.: Szóba jött az, hogy milyen CD-t adhatnátok 
ki. Most milyen CD-vel készültök? Folyamatosan 
szivárognak ki a dalok, de még nem tudjuk, mikor 
jön. 

a mostani kifejezési formája a világnak, az emberek 
erre táncolnak, jól érzik magukat. A nagyon elvont, 
absztrakt zenék nagyon jók, de csak egy nagyon szük 
hallgatói kör tudja befogadni. Lehet nagyon izgalmas 
otthon, CD-n, de koncerteken, valljuk be őszintén, az 
emberek jól akarják érezni magukat, táncolni akar-
nak. Ami szerintem egy teljesen normális dolog, csak 
meg kell próbálni olyan popzenét csinálni, ami egy-
szerre olyan is, hogy jól érzik magukat rajta az embe-
rek a koncerten, ugyanakkor mélysége és magassága 
is van. 

F.G. : Szerintem jövő év elején. Ez a dolog ilyen, min-
dig úgy van vele az ember, hogy addig nem ad ki le-
mezt, amíg nem tetszik neki minden dal. Megígérni 
időpontokat azért nagyon nehéz, mert közben zajlik a 
dalok írása és akkor sokszor van úgy, hogy dalokat az B.B.: Nagyon sokan mondják ezt. 
ember elölről kezd. Tehát valahogy felépíted egyfajta 
módon és nem tetszik, kidobod az egészet és kezded 
előröl. Ezért mindig nehéz megjósolni, mikor készül 
el. Mondjuk a Magashegyi nem arról híres, hogy 
évente dobálja a lemezeket, mert nagyon szigorúak 
vagyunk saját magunkkal szemben. 

P-S.: Ez tökéletesen sikerült ma este is. A koncert-
élmény teljesen más volt, mint otthon a CD-t hall-
gatni. 

P-S.: Ehhez nagyban hozzájárul a mozgásod il-
letve a ruhaköltemények is amik rajtad vannak. 
Mondanál ezekről valamit, honnan szerzed be eze-
ket? 

M U 

P-S.: Milyen stílusban, milyen irányba tartotok? 
Valami újat próbáltok felfedezni vagy a régit töké-
letesítitek tovább? 

.o 
B.B.: Mindig próbálja a zenekar saját magát inspirál-
ni, egyikőnk sem olyan, hogy meg tudjon maradni 
egyfajta formában, az ízlésünk is folyamatosan for-
málódik, megújul. Ehhez próbáljuk kötni és formálni 
az új lemezt is. F.G.: Mindig popzene lesz a Magas-
hegyi, nem lesz soha altér vagy más. De azért próbá-
lunk a kísérletező oldalán maradni a popzenének és 
nem a mainstreamen. Ez valamilyen szinten limitálja 
is a Magashegyi közönségét, mert popzene, de nem 
kommersz popzene. Viszont azért popzene, mert az 
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B.B.: Én nagyon modorosan azt gondoltam hosszú 
ideig, hogy ezek a fajta külsőségek nem kellenek és 
nem fontos egy ruha. Viszont belepuhultam ebbe a 
dologba, mert rájöttem, hogy mennyire inspirál. Tel-
jesen újrafogalmazhatom saját magamat: olyan, mint 
egy kirándulás. Picit olyan, mintha egy műalkotást csi-
nálnál, mert eltervezed, megszerkeszted, átérzed, és 
végül koncertről koncertre alakítod valamilyen szin-
ten. Az elmúlt év témája a szent lázadó nő volt, amit 
próbáltam a színpadon megcsinálni, teljes mértékben 
magamból inspirálódva. Ehhez nagyon jó segítsége-
im voltak és nagyon boldog vagyok, mert a divat vilá-
gában is hatalmas jelentősége van, hogy egy koncer-
ten megjelenhet egy ruha, nekem pedig sokat jelent, 
hogy nem egy butik-ruhát veszek fel. Nagyon tehet-
séges designerekkel dolgozom együtt, feltörekvőkkel 
és nagyobb nevekkel is, mint Tomcsányi Dórival, 
Szegedi Katával, Kerényi Virággal, Boomsdesignal. 
A fémes ruha Kerényi Virágé volt, a mai Tomcsányi 
Dóri kreációja. Mint minden évben - most már hagyo-
mánya van - idén is két stylist tanuló megkeresett és 
elmentem velük, hogy lefotózzanak, hogy ez legyen 
a vizsgaanyaguk. Nekem egyik fontos célom, hogy 
azok, akik feltörekednek, törekszenek valami felé, 
azokat segítsem valamilyen szinten. Jó és hasznos ta-
lálkozások születhetnek így mindkét fél számára. Én 
tapasztalom a frisset, ők pedig rajtam keresztül több 
emberhez juttathatják el a gondolataikat - ez a kezdeti 
fázisban fontos dolog lehet. Ilyen szempontból kicsit 
összefonódtam a divattal, de egyébként sem áll tőlem 
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kozom. Azok az emberek, akik valamiből képeznek 
valami mást, nagyon közel állnak hozzám. 

P-S.: Ha már így szóba jött az egyetem, van valami 
jó felsőoktatási sztoritok, amit meg is osztanátok 
az olvasókkal? 

B.B.: Gábornak sok van. 

F.G.: Persze, de ez nem olyan izgalmas, mert tanítot-
tam 7 évig felsőoktatásban. Olyan szempontból érde-
kes talán csak, hogy Tatabányán volt egy főiskola, a 
Modern Üzleti Tudományok Főiskolája (ez már meg-
szűnt és más név alatt újraalakították) és ott ismertem 
meg Kardost, a Kaukázus énekesét. Én nem tanítot-
tam őt, csak odajárt. Voltak a főiskolán kulturális na-
pok, ahol megjelent egy srác egy szál gitárral és olyan 
szöveggel énekelt, hogy szétröhögtük magunkat rajta. 
Úgy keveredünk össze, hogy valamelyik diák kitalál-
ta, hogy legyen egy olyan zenekar, amiben tanárok 
is vannak meg diákok is. Abban megjelent Kardos, 
teljesen véletlenül. Akkor találtuk ki, hogy mi lenne, 
ha csinálnánk egy zenekart, és ebből lett a Kaukázus. 
Fodor Máriusz, aki a Magashegyit alapította, oda 
járt levelező tagozatra, ott találta ki a Magashegyit 
ugyanazon a főiskolán. A két zenekar egymástól füg-
getlenül, de ugyanazon a főiskolán született meg, ami 
nagyon vicces. Máriuszt megkerestük először a Kau-
kázussal, mert tudtuk, hogy egy nagy „megfejtő", aki 
elektronikai dolgokkal foglalkozik, számítógépen írja 
a dalokat. (Ez mind a mai napig igaz, mert ő reklám-
zenéket is ír.) És megmutattuk neki először a Kauká-
zust, de kiröhögte. Nagyon béna meg kifejletlen volt 
az egész és kiröhögte. Aztán eltelt valamennyi idő és 
rábeszéltük valahogy, hogy csináljon meg egy szá-
mot csak nekünk. Végül megcsinálta, aztán valahogy 
elindult az egész és belépett a Kaukázusba, mikor 
már látta, hogy a dologból lesz valami. De először 
röhejesnek tartotta, az is volt, röhejes. Amíg az ember 
megtanul rendesen zenélni az egy idő: 
nyilván ez az elején ügyetlenkedés meg 
bénázás volt az egész, de utána jó lett. 

B.B.: Nekem is van ám! Én színművésze-
ti egyetemre jártam Marosvásárhelyre, 
de nem érdekelt semmi, ami az egyete-
men tanítási formában történt. Például 
megtörtént az, hogy abbahagytam har-
madéven, amire nem vagyok büszke, 
mert nagy érték a kitartás. Viszont előtte 
mindenféle őrültséget kitaláltam magam-
nak, jártam temetőbe, jártam kórházba 

random módon találkozni emberekkel. Egyszer el-
mentem az egyetemről, színészmesterség óráról a 
kórházba és vissza kellett siessek a következő balett 
órára. És én kék színű zacskós cipőben érkeztem az 
egyetemre. Nem vettem észre, mert végig csak föl-
felé néztem: balett órán derült ki, hogy végigjártam 
Marosvásárhelyet kék zacskós cipőben. 

P-S.: Hogyha már megtárgyaltuk az egyetem 
részt, most jön a dolog másik fele. Szegedről mi-
lyen élményeitek vannak? 

F.G.: Vannak élmények. Ott van a Szegedi Ifjúsági 
Napok, van egy nagyon jó kis hamburgeres, ahogy 
mész kifelé a városból. Ott a Tejivó, meg a halászlé. 

BB: A leégett halászkocsma. Igen, elmentünk halász-
lét enni, meg haltepertőt, mert Máriusz egy héten ke-
resztül áradozott egy helyről. Valahogy oda is érkez-
tünk és füstölt. És azt mondták, hogy leégett. Most 
ott, helyben az egész. Tényleg nagyon sajnáljuk és 
reméljük, hogy újra épült. 

F.G.: Ez például velem is megtörtént, csak Tatán. Ta-
tán is volt egy nádtetős halászcsárda és ott is ugyanez 
történt. „Menjünk el a halászcsárdába!" És elmentünk 
és egy rom volt az egész. 

B.B.: Itt is akkor aludtak ki a parazsak. 

F.G.: De Szeged egy nagyon kellemes város. Békés, 
nyugodt, hely. Messze van kicsit Budapesttől, de na-
gyon jó. Kicsit közelebb lehetne hozni, és akkor min-
denki jobban járna, többet jönne. 

B.B.: Igen, volt egy rádióinterjúnk két nappal ezelőtt 
és éppen azt kérdezték, hogy mit szeretek Szegedben. 
Azt mondtam, hogy a diákokat. Nekem mindig annyi-
ra jól esik újraélni a diákéveimet más arcokkal szem-
ben, más tükrökkel szemben. Abszolút szeretem, úgy-
hogy ez jutott eszembe. 

\ l 



namnézís 

P-S.: Bíborka, emlegetted, hogy egy színházi érá-
ban kezdtél el tevékenykedni egyetemistaként. 
Esetleg vannak-e olyan törekvéseitek, hogy ezt a 
zenét bevigyétek a színházba? Akár úgy, ahogy a 
Quimby csinálta a Vízkereszttel, a saját számokat 
beleágyazzátok egy színdarabba? 

F.G.: Volt egy műsorunk, de az még nem volt szín-
ház. A szimfonikus műsorunk mondjuk kicsit hasonló 
ehhez, mert az is más környezetbe ülteti át ezeket a 
dalokat. Jó kérdés, nem tudom... 

B.B.: Nekem nagyon sok színész barátom van és fo-
lyamatosan ezt sulykolják, hogy ezzel lehetne abszo-
lút játszani meg dobbanatni is. Talán illik a Magas-
hegyi misztikus világához az, hogy kibontsunk egy 
olyan világot, ami kicsit absztrakt, kicsit szürreális, 
de ugyanakkor abszolút szívhez-testhez szóló. Mi 
általában nem erőltetjük a dolgokat, ami jön és ami 
organikusan kialakul, azt tárt karokkal fogadja a ze-
nekar, de még nem jött el ennek az ideje. 

P-S.: Gyakorlatilag ti bizonyos mértékig egy mo-
dern népzenét csináltok. Akár a népies feldolgo-
zásokat nézve, akár a szimbólumvilágotokat. Ez 
mennyire volt tudatos, amikor az egészet elkezd-
tétek, vagy mennyire jött mindenkinek belülről, 
természetesen? 

F.G.: Szerintem nem volt tudatos. Most már több féle 
folkzene van átvezetve a dalokon, a korábbi számaink 
hangzásvilága sokkal inkább magyar népzenei jellegű 
volt. Volt az Ónos ablak című dal meg a Zölderdő, mi 
ezeket nagyon szerettük, de aztán megjelent a Balkan 
Fanatik nevű zenekar, akik tényleg rongyosra tolták 
a magyar népzenék elektronikus feldolgozását. Ak-
kor úgy éreztük, hogy ez inkább rombolja a magyar 
népzene használhatóságát, minthogy építené. Ezért 
kicsit visszavettünk a népzenei tartalomból, inkább 
az angolszász folkzenét hoztuk be. Tehát a mostani 
dalokban, az Árnyékokban, a Darazsakban épp ilyen 
hatás figyelhető meg. 

P-S.: A legnagyobb kérdés, amit már az internet 
segítségével is megpróbáltunk megfejteni, de nem 
ment: Mi az a macírfUzet a Rongyolódó című 
számban? („Számolgattam kedden a körtéket a 
fákon^Amacír füzetben nem volt semmi kész.") 

F.G.: Az nagyon egyszerű... 

B.B.: Taliska Szabolcs mesélte el nekem is, tényleg 
nagyon egyszerű. Volt egy olyan füzet, amin a maci 
ír és maci olvas. _ 
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F.G: Ez a szocialista időszakban volt. Az a lényeg, 
hogy a dal szereplője különböző stációkon megy át az 
időben és a „maci ír füzetbe" a gyerekkor. Egyébként 
tényleg vannak ilyen tipikus félreértések a szövegek-
kel kapcsolatban, a Szívtakarításban a „bódéligetest" 
valaki budiligetesnek értette és kérdezték, hogy miért 
kell ilyenekről énekelni, mit keres a dalban az, hogy 
budiliget, miért kell elrontani ilyen hülyeségekkel. 

B.B.: De volt már olyan kislány, aki a Fütengert úgy 
értelmezte, hogy „meleg szél, Barbiház". (Eredeti: 
„ Meleg szél, parti ház ") 

F.G.: Igen, ez az én lányom volt. Meg volt még egy 
a Metróhuzattal kapcsolatban is. Valaki azt kérdezte, 
hogy hogy van a refrén? 

B.B. : „Fekete lyukban húz a vonat. A föld alatt metró-
huzat van. Végigmérnek szemsugár-fények." 

FG: Végigmérnek, ez az! „De hát a metróban nem 
mérnek, ott nincs traffipax, mi az, hogy végig mér-
nek?" © Tehát a szövegek értelmezése nehéz dolog. 
De mindennek van valami értelme. Talán ilyen szem-
pontból a Szeplős váll a legnehezebben érhető szö-
veg. Egy olyan lányról szól, akibe az egyik zenekari 
tag volt szerelmes és akinek tele volt a válla szeplők-
kel. Erről szól a dal, elképzeli, hogy ezek a szeplők 
életre kelnek rajta. 

P-S.: Zárásképpen mi az a legnagyobb dolog, amit 
eddig elértetek és mi az, amit még most szeretné-
tek, mint cél lebeg előttetek? 

B.B. : Jaj, hát ez a legnehezebb kérdés. 
\ \ A 

F.G.: Hát, eddig a legnagyobb, amit elértünk - bár ez 
szubjektív -, az szerintem a MÜPA nagyteremben a 
kétszeres koncert. Művészi szempontból ez a legna-
gyobb. Most az, hogy fesztiválokon melyik volt a leg-
nagyobb közönség, azt el is felejti az ember... 

B.B.: Az is egy nagyon nagy dolog számomra, hogy 
2007 óta olyan is volt, hogy lejöttünk a JATE-ba és 
huszonötén voltak. Az emberek velünk együtt növe-
kedtek. Nem akarok pátoszos lenni, de úgy gondolom 
a JATE-ban eddig soha nem voltak a koncertünkön 
ennyien, mint ma. Úgy érzem, hogy ez így jó. 

P-S.: Ehhez szívből gratulálok. És reméljük, mire 
legközelebb jöttök, már annyi ember lesz, hogy 
alig férnek be. Nagyon köszönöm az interjút. 
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Egyetemi informatikai rendszer 
Modulo. 
Igen, az a zöld oldal, amit félévente ügy kb . négyszer nyitsz meg, optimális esetben. A nem 
egészen az elvárásoknak megfelelően működő informatikai rendszerek egyike, és akkor dip-
lomatikus voltam. 

De miért is mondom ezt? 
Hadd meséljek el egy történetet. Történt egyszer, 
hogy meg kellett nyitni eme csodás oldalt. Igen ám, 
de valószínűleg sokan jutottak még erre a döntésre 
abban az időpontban, így hát torlódott a sor. Nyílván 
a sok ember ügyét intéző rendszer csak a sok embert 
nem szereti. És akkor megfejeled ezt még a csodála-
tos kolinet adta mannával, és kijön belőle, hogy nem 
tudsz semmit csinálni. 

Hogy is néz ki ez a való életben? 
Úgy délután három óra fele jött a hír, hogy feltöltötték 
az ösztöndíjakat a modulora. Hajrá nézzük meg! Hét 
óra felé eljutottam oda, hogy behozza az adatlapot! 
Hurrá! 

De mi tartott eddig? 
Remek kérdés, örülök, hogy feltetted. Nos, kérem, 
hatféle képet láttam magam előtt főleg. 
Egyik ilyen, a már sokat látott „nem sikerült csatla-
kozni a hálózathoz" című csoda volt. Ehhez már elég-
gé hozzászoktam, elvégre a kolinak a nethálózata egy 
betépett pók háló-hálózatával ér fel. Komolyan mon-
dom, hogy postagalambbal gördülékenyebb lenne az 
adatforgalom. Csak nem papírt, hanem pendriveot 
kéne a lábára kötni, és már mehet is! És akkor nem 
azt mondjuk, hogy „120 Mbps-es netem van" hanem 
pl. egy 32 GB-os pendrive esetén, a net sebessége 
szélcsendben 12 m/s/32 GB. Házigalamb esetén Ez 
az érték a széljárástól változhat, illetve egy rétisas 
akár egy külső merevlemezt is elbír, 500GB nettó 
adatforgalom! 

A második, harmadik és negyedik képet egy csoport-
ba soroltam. Ez a hibakódok csoportja. 404,503, 504. 
Az én kedvencem az 503, azaz A szerver Jelenleg" 
nem elérhető. A teljesség kedvéért: 404 - A kért oldal 
nem található, 504 - nincs időben válasz a felsőbb 
szintű szerverről. Félreértés ne essék, „csak" túl van 
terhelve. „Csak". A csodálatos rendszer megalkotá-
sa utáni első nagyobb igénybevételnél biztos, hogy 
elhangzott a megalkotó ember szájából: „Az ügyin-
tézésre ugyan felkészültünk, de be kell vallanunk, 
hallgatókra nem számítottunk." Ez most olyan, hogy 

majd építek egy hidat, ami nem bír el csak maximum 
húsz autót, majd arra hivatkozok, hogy csak azért mi-
nek dolgozzak jól, mert van egy évben négy alkalom, 
mikor nagyobb forgalom is menne rajta... (Majdcsak 
leszakad...) 

Az ötödik kép az a teljesen formanélküli oldal, mikor 
csak a hivatkozások, kvázi a szöveg tölt be, formá-
ja nincs, de legalább használható valamire. Azt kell 
mondjam, hogy már hozzászoktam... szomorú, de 
muszáj volt. 

Es a hatodik! A leggonoszabb! Az, amikor már min-
den bejön, de a dokumentumodat persze nem tölti 
be! Illetve olyan, mintha elkönyvelné magában, hogy 
„Ok, tesó, én már megcsináltam, amit akartál, légyé' 
boldog!" Ebben a stádiumban nem történik adatfor-
galom. Persze kiírja, hogy „a dokumentum betöltés 
alatt" ellenben állhatsz felette egy évig, nem fog tör-
ténni semmi... Ha meg ráfrissítenél, akkor megint 
dobsz a kockával, hogy a hat lehetőség közül melyik 
jöjjön ki... 

J N ' N O 
1 OH 

Igazából nekem erről Litkai Gergely szavai jutnak 
eszembe: „Online felületet fejlesztünk. Ennek haszna 
nem lesz, de drága lesz. És megvan, aki fejleszti." 
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Prcyas istenei* 
Őszintén be kell vallanom, hogy teljesen véletlenül láttam az Egyiptom istenei előzetesét a 
facebookon, majd azonnal el is határoztam, hogy én ezt a filmet az életben nem fogom meg-
nézni. Aztán megnéztem, méghozzá moziban és 3D-ben. Eééés kellemeset csalódtam. A világot 
ugyan nem váltotta meg, de kifejezetten szórakoztató volt, meg olyan kis esztétikus. És azt sem 
mondanám, hogy nem volt elgondolkodtató. Egy idő után elkezdtem olyat játszani, hogy hol 
láttam már korábban ezt, és annyira belejöttem, hogy úgy éreztem, le kell írnom. Eredetileg 
nem cikknek készült, csak egy személyes beszámolónak, mert megígértem valakinek, hogy 
elmesélem milyen volt a film, ha már kölcsön adta a 3 D-s szemüvegét. Közben annyira belejöt-
tem az írásba, hogy úgy éreztem akár le is közölhetnénk. 

Figyelmeztetés: a cikk impresszionista stílusban íródott** 
Filyelmeztetés2: a míí teljes élvezetéhez szükséges az alapjául szolgáló film ismerete. És 
spoilereket is tartalmazhat 
Jaime Lannisternek visszanőtt a keze, ezért most már 

tud fegyvert forgatni, ami jelen esetben egy lándzsa-
szerü képződmény, és előszeretettel dobálja el mesz-
szire, de mivel nem bumeráng, nem jön vissza (pedig 
először azt vártam, olyan magabiztosan hajította el 
az egyetlen rendelkezésére álló harceszközt, ráadásul 
még pörgött is). De ő hősiesen azzal tölti a harcok 
jelentős hányadát, hogy ezután rohangál, miközben 
a változó számú és kinézetű (bár többnyire fekete, 
fehér, piros és arany színűre korlátozódó) ellenség 
megpróbálja eltenni láb alól. Egyébként ő Hórusz, 
akit a film elején meg kellene koronázni, de ez ter-
mészetesen csak a végén sikerül, mikorra a sikeres 
jellemfeljődés után már alkalmassá is vált rá (bár az 
nem teljesen tiszta, hogy hogyan sikerül ezt egy telje-
sen ép városban kivitelezni, amikor addigra mindent 
kétszer leromboltak). Ezenkívül ő egy isten, elvégre 
az Egyiptom isteneit néztük. Az istenlétük itt abban 
nyilvánul meg, hogy sokkal nagyobbak az embe-
reknél, vér helyett arany folyik az ereikben (szegé-
nyek nem tudnak plazmát adni), és néha átváltoznak 
állatiihletésű power ranger-transformer hibriddé. 
Egyébként természetesen ugyanolyan gyarlók, mint 
az emberek, viszont kevésbé okosak és a humoruk 
sem olyan jó. De az emberekről később, lássuk az is-
teni felhozatalt (ami amúgy tényleg egész esztétikus). 

Ott van még Ozirisz, aki a film elején elhalálozik és 
a későbbiekben bölcs uralkodóként és követendő pél-
daként emlegetik. Aztán a felesége ízisz, aki még nála 
is kevesebb szerepet kapott: ül egy trónon a koroná-
záson, mosolyog, megijed, gyászol, majd megtudjuk, 
hogy ő is meghalt. Ezt egyébként sajnáltam, mert bár 
lehet, hogy nem illett a film profiljába, de nagyon 

szeretem az ő történetüket. (Kiskorom óta rajongok 
az ókori mondavilágokért, különösen a görögért és 
az egyiptomiért.) De kárpótlásul ott van nekünk Leo-
nidász király, aki annyira felhúzta magát azon, hogy 
300 emberrel nem tudta megállítani a perzsákat, hogy 
most mindent ő akar uralni, első lépésként, második-
ként elpusztítaná a világot. (Hóruszt különösen nem 
kedveli, lehet, hogy azért, mert vérfertőző viszonyba 
bonyolódott szeretett spártai feleségével.) 

Szükségük volt még egy végzet asszonyá-
ra konfliktusforrásként -ha az akaromakoronád/ 
megöltedazapámat nem bizonyulna elegendőnek- ő 
lesz Hathor. Róla nem nagyon tudom, hogy mit írjak. 
Szép. És szerintem meglepően összetett karakter lett, 
plusz egész mitológiahű is. És surprise-surprise: ő, 
na, találjátok ki, hogy minek az istennője! Pontosan: 
a szerelemé, 10 pont a Hollóhátnak. 
A szörnyek közül érdemes megemlíteni Minótauruszt 

meg a kígyós lánykákat, bár ők viszonylag gyorsan 
kikerültek a képből. 
Lássuk csak kit hagytam ki. Ré a Napisten. Ő Ozi-

risz és Seth apja, Hórusz nagyapja-azt mondtam már, 
hogy Leonidasz itt inkognitóban Sethnek hívatja 
magát? Mindegy most mondom-, aki egy nyitott te-
tejű Millenium Falconon repked a korong alakú világ 
körül, ami csak a Nílusból és környékéből, illetve a 
másik oldalán a túlvilágból áll (kicsit emlékeztetet a 
földönkívüliek Föld-képére, csak itt az USA helyett 
Egyiptommal). Néha tüzcsóvákat lövöldöz egy ha-
talmas füstből és fogból (sok füstből és nagyon sok 
fogból) álló, a férgek valamely törzsébe tartozó izébe. 
Róla egyébként sokáig nem tudtam eldönteni, hogy 
Gandalfra vagy Szarumánra emlékeztet-e inkább. Az-
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tán Leo felépítette neki Szauron szemét, ezzel eldönt-
ve a dolgot. O ironmanszarumán. 
Következzen személyes kedvencem, a legbölcsebb 

isten: Thoth. Na, őt felesleges elemezni, őt látni kell. 
Úgyis többen van mindenki másnál. És néha még vic-
ces is. 

Nephtüszt nem igazán tudtam hova tenni. Azon túl, 
hogy a fehér bőrével és vörös hajával nagyon nem 
tűnt egyiptominak, tündérkirálynő-hintón közleke-
dett, és általam ismeretlen oknál fogva valahogy hoz-
zá kerültek ízisz szárnyai. De tényleg ő Seth felesége. 
Térjünk át az emberekre. Belőlük van három fonto-

sabb. (Mit vártatok? Egyiptom istenei, nem Egyiptom 
emberei). 

Zaya, aki igazából a legfontosabb karakter az egész-
ben. Az elején megtudjuk, hogy ő csak szeretné egy 
csinos ruhában megnézni a koronázást. És a film vé-
gén egy nagyon csinos ruhában díszhelyről nézheti a 
koronázást. Bár közben adódik néhány apróbb kelle-
metlenség, többek között az, hogy meghal, és az egész 
világ is majdnem elpusztul, de ezeket a hősszerelmes 
Bek megoldja neki. Kiemelném még a szájfényét, 
ami minimum több óra, de inkább pár nap alatt, amit 
ő hullaként egy sírboltban tölt el, semmit sem veszít a 
fényéből és tartósságából. Nekem is ilyen kell. 
És aki minden vágyát teljesíti, bármibe kerüljön is 

(félreértés ne essék, a dolgok megszerzésének ő azt a 
módját preferálja inkább, ahol nem kell ellenértéket 
szolgáltatnia): Bek. Nos, Bek nem kedveli az istene-
ket, mert szerinte nem törődnek az emberekkel (és 
tényleg). Ennek ellenére sikerül közel kerülnie Hó-
ruszhoz, és együtt mentik meg a világot ^Egyipto-
mot). Nem mellesleg jól néz ki és állandó humorfor-
rás. Jó dumája van és nem fél beszólni az isteneknek. 
Engem kicsit a fiatal Anakin Skywalkerre emlékez-
tetett. o 

Nem túl szimpatikus ember. Ráadásul nem ismertem 
fel benne az egyik kedvenc filmem férfi főhősét, úgy-
hogy rá nem is vesztegetek több karaktert. 

A film azoknak a felmerülő apróbb problémáknak 
a megoldásáról szól, amik Zayát a koronázás meg-
tekintésében akadályozzák. Jön Leo, felforgat és le-
gyilkol mindent és mindenkit. Jaime-t megvakítja. 
Bek ellopja az egyik szemét és visszaadja az ígéretért 
cserébe, hogy feltámasztja neki a menekülés közben 
elhalálozott Zayát. Harcolnak párszor, megmentik a 
világot ketten. Közben Hathor segít nekik és időnként 
drámáznak kicsit Jaimevel. Van egy szfinx is. Itt kide-
rült, hogy több eszem van, mint a legokosabb isten-
nek, mert elsőre megfejtettem a rejtvényét, amit neki 
csak harmadszorra sikerült (újabb 10 pont a Holló-
hátnak). Ezalatt Leo leszedi a többi isten kiegészítőit 
és rákovácsoltatja a saját powerformers hacukájára. 
Keményebb lesz még a kékszemű hósárkánynál is 
(kék szem is van rajta mert, Jaime másik látószerve 
a homlokára kerül). De egy Lannister mindig megfi-
zeti az adósságát, úgyhogy végül jellemfejlődése ha-
tására és az élet értelmét megfejtve Jaime is over lesz 
a 9000-en és legyőzi Leot. Bek közben meghal. De 
Jaimet ez elszomorítja (come back, Bek), így Zayával 
mindketten feltámadnak. Végül szerencsésen megko-
ronázzák, és ő felelősségteljes uralkodó módjára nem 
egészen öt perc után rá is bíz mindent Bekre (akit az 
üldözött tolvaj előélete teljes mértékben alkalmassá 
tesz a feladatra), hogy egy Vronszkij-műbukást köve-
tően elmenjen megkeresni élete szerelmét. Stáblista. 
És voltak nazgúlok is. 

PersepHone p 

*Mert mint kiderült, ha a színészek nem is, a rendező 
(Alex Proyas) egyiptomi volt. Köszönet a világ leg-
csodásabb szerkesztői csapatának az infóért. 
**Az impresszionista stílus itt azt jelenti, hogy a 

jelen sorok írója a moziból hazaérve éjszaka papírra 
(pontosabban az okostelefonja képernyőjére) vetette 
a (nem mindig értelmes) mondatokká formált benyo-
másait. Minden későbbi javítás levonna a mű irodal-
mi értékéből. 

Az ember a sötét oldalon (pedig ha valaki, ő bizto-
san meg tudta volna oldani, hogy alacsony legyen a 
villanyszámla): Urshu, a főépítész, Seth kiskedvence. 
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Szegedi nagy borteszt 
Az embernek sajnos józanul is támadnak hülye ötletei. Mert hogy egy kólával is épp, hogy 
fogyasztható „kohintosz"petpalack eltüntetése után megszáll valakit az ihlet, az egy dolog. 
Az meg, hogy színjózanul, egy szerkesztőségi ülés alkalmával felveti az „olcsó bor teszt" le-
hetőségét, egy másik. Ha emellé még a szóban forgó illető ráadásul szereti is a jó bort, már 
megbocsáthatatlan hibává emeli az előbbi lépést. Ezzel az előhanggal ragadott borospoharat 
kis szerkesztőségünk és szedett össze pár többé-kevésbé fogyasztható nedíít szigorúan 1500 
Ft/ kiszerelési egység alatt. Hét ember bontott, ivott és értékelt, csak hogy nektek ne kelljen. 
FIGYELEM! Felkavaró sorok következnek. 

Származási hely: Magyarország 

Alkohol: 11% 
Ár: 940 F t / 0 , 7 5 1 ^ J f e ^ S . 
Küllem: 3,4 
Első benyomás: 3,4 
Iz: 4,8 

Ár/érték: 4,1 

Összesen: 15,7 

„A név és kinézet alapján jónak tünt, arra számítot-
tam, hogy ad majd egy iható ízt, ami Budi büfé Bur-
ger mellé elmegy, de csalódtam. Már az „illata" is 
jobban marta az orrom, mint a formaldehid. Az íze 
ehhez képest gyengébb volt, de a friss citromban is 
kevesebb a sav." 

„Illatára a gólyatáborban, a borospincében tett látoga-
tás sejlett fel előttem, ami minden kétkedés ellenére 
annyira nem is rossz. A külalakot nem bonyolították 
túl, az üveg talpán lévő mélyedés viszont jóval töb-
bet ígért, mint amit végül nyújtott. ízre finom volt, de 
túl gyenge, vizezett hatású. Fröccsbornak, kollégiumi 
bulikra tökéletes, másra sajnos nem." 

„Azok a régi szép idők. Mikor elkezdtük a tesztet, a 
szememben még kiscserkészes csillogással vártam a 
jobbnál jobb borokat. Illetve korrekt borokat. Vagy 
egyáltalán borokat. Ehhez képest az első fehér bor 
igencsak vállrándítós-legyintős volt. Korrekt címke, 
híg szalmasárga szín, nem kerítésszaggató íz. Persze 
az egész híg, mint a bűn (instantfröccs szóda nélkül) 
és van egy kis mellékíze is, de ahhoz képest, ami ez 
után jött, ez még a kóstoló jobb felét képviselte. Fele 
ennyi árért még áldásom is adnám rá, így azért lehú-
zás." 

„Jancsó 2. emeleti bebaszás illata van... ja és vizes. 
Instant fröccs." 

„Sajnos nincs mit szépíteni az értékelésen. Ez a bor 
egyszerűen vízízű volt, amit inkább egy könnyed 
nyáresti öblítőnek javaslok víz helyett. Ez is körülbe-
lül olyan színtelen és szagtalan, mint a pillepalackos 
ásványvíz." 

„Először azt hittem kiemelkedik majd a többi közül, 
külalakja, illata, színe kimondottan bizalomgerjesztő 
volt. A pofára esés ezután következett: elkeserítően 
íztelen volt. Sem az alkoholt, sem a különleges za-
matát, de még a gumicsizmát sem lehetett érezni raj-
ta. Ennyi pénzért inkább veszek 3 üveg ásványvizet, 
meg egy doboz pezsgőtablettát." 

Szőke Mátyás és Zoltán - Bianco (házasításl. 2014. 
száraz 

Származási hely: Mátra 

Alkohol: 12% 

Ár: 1340 Ft/1,5 1 

Küllem: 2,8 

Első benyomás: 4,1 

íz: 4,4 

Ár/érték: 4,2 

Összesen: 15,5 

„Következett saját versenyzőm, amit szakboltból sze-
reztem be a lehető legalacsonyabb áron. A 1,5 literes 
palack sajnos nem nyerte el a társaság bizalmát, ahogy 
a még szerintem is kissé igénytelen címke sem. Bár a 
közhangulat a „pintyőkézős bor" címet szavazta meg 
neki, szerintem indokolatlan volt a bizalmatlanság. A 
palackban ugyanis „egyszer elmegy" jellegű fröccs-
bor volt, az előzőnél határozottabb ízzel és színnel és 
enyhébb (de sajnos még jelen lévő) utóízzel. Ha csak 
az itt indulók közül lehetne választani, talán ebből 
vennék még egy palackkal, de egyébként ez is mehet 
a felejtős kategóriába." Hó 
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„Olcsó, jó bor... kinézet alapján legalábbis így tűnt. 
A Borháló Borkereskedés meglepett már párszor. És 
tényleg. Olcsó, jó bor, legalábbis az árához képest. 
Nem volt túl jellegzetes, de iható. Fröccsnek minden 
mennyiségben ajánlom akár kőművesbe (ldl/4dl), 
akár művészbe (4dl/ldl) nyomja valaki." 

ni velem ezt az igencsak szagos első benyomást..." 

„Szintén saját nevezés, szintén borboltból, szintén po-
fára esés (bár ez számomra sokkal érthetőbb módon). 
A palack ugyanis a kifutó tételek közül származott, 
vagyis egy rozéhoz képest már öregecske. Ez általá-
ban azzal jár, hogy a bor egyszerűen nem olyan friss. 
De nem most. Ugyanis a kifejezetten ízléses címke 
mögötti palackba mintha egy babon és káposztán 
táplált hörcsögöt zártak volna IBS-sel. Irodalmi nyel-
ven fogalmazva kivált a kén, kevésbé úriemberként 
mondhatni pusztulatosan fing szaga volt a nedűnek. 
Igen, nedűnek, mert maga a bor, ha az ember túlteszi 
magát az első sokkon és bele mer kortyolni, igen jó. 
Ha nem lett volna az az atmoszférányi gáz a poharam 
tetején, akár vissza is tértem volna még egy palackért. 

. . . „ > ^ ., , , . . m , így azonban az ár/érték értelmezhetetlen, hisz normál 
mira emlekeztetett ez az Ezerjo-tele, behatarolatlan , , , , , 

, , „ esetben en sem merészkedtem volna kóstolóig. Fon-
undormanyos zamat. , . , 

tos azonban leszögezni, hogy ez a bor hibás volt es 
„A külalak tragikus, és már az illatától erős reflux 
kezdett gyötörni. Az íze sem javított, egy apró korty 
után ment a kancsóba, pedig ugye inkább a ku... "szó-

„Lehetséges, hogy én vagyok túl kritikus, de az a 
puszta tény, hogy ez a bort nem sikerült meginni, sok 
mindent elárul..." 

„A külalak már azért sem tetszett, mert a 1,5 literes, 
böszme üveget sehogy nem lehetett szépnek nevezni. 
Sőt, már itt, a második bornál feladtam és nem ittam 
meg a fejadagot... A szaga a gólyatáboros mámor-
ra és kegyetlen gyomorsavtermelésre emlékeztetett. 
Az ízében ezek után nem is csalódtam, kicsit a gu-

val alkoholt nem öntünk ki, na. Az első dolog, ami 
eszembe jutott róla, hogy mintha már egyszer gar-
galizáltak volna vele, majd visszacsurgatták volna a 
palackba további felhasználásra. Abszolút pocséklás 
pénzt kiadni értei" 

Pastor - Rose. 2014. száraz 

Származási hely: Magyarország 

Alkohol: 12% 

Ár: 900 Ft/0,75 1 

Küllem: 3,4 

Első benyomás: 1 

íz: 3,2 

Ár/érték: 3,1 

Összesen: 10,7 

„A külsőségeknél a minimaiizmus volt az uralkodó 
irány, és meglepőnek tűnik, hogy ezt írom, de igazán 
kár, hogy nem tartották meg a többi szempontnál is 
ezt a stílust. Illatra(?) a termálfürdőbe kihelyezett idő-
sek otthonát idézte, utóíze pedig hasonló lehet az em-
lített intézmény lakói által nettó 600 éve készített pos-
hadt, penészes barackbefőttjéhez. Nem. Nem. Nem." 

„Talán ez volt az egyik mélypont a szerkesztőségi 
borteszten. Ennek a rozénak a bélgázos bukéja oly-
annyira alulmúlta az elvárásaimat, hogy már kedvem 
sem volt megkóstolni. Befogott orral és összeszorított 
farpofákkal, de rávettem magam a kóstolásra. Igazság 
szerint semmilyen ízélmény nem tudta volna feledtet-

HO 

nem eleve trágyának elkészített (lásd a folytatásban)." 

„Húúú... aztaaa... gyerekek ennek fingszaga van! 
Nem vicc!! Egy iható rosét egy apró hibával a rang-
lista végére küldtek. Több kén volt benne, mint a 
déli bablevesben. ízre azonban egész jó volt, talán ha 
hagytuk volna szellőzni még egy picit el is fogyott 
volna." 

„Nos, a leplezetlen, testes fingszag nem keltett bizal-
mat a bor iránt, mindenki félve kóstolta meg. Azon-
ban kellemes csalódásként ért az íze (talán a penészes 
sajtok analógiájára), középmezőnybe emelte szá-
momra. Orrcsipesszel maximálisan ajánlott." 

BB-Tramini . 2014. édes 

Származási hely: Dunántúl 

Alkohol: 10,5% 

Ár: 710 Ft/0,75 1 \ _ . 

Küllem: 2,4 \ ^ 

Első benyomás: 3,2 

íz: 4,7 

Ár/érték: 4,8 

Összesen: 15,1 

„Na, itt kezdődtek nekem a bajok. A BB, amiről meg-
tudtuk, hogy már nem a balatonbogiárit fedi, sose 
volt a szívem csücske. A címke egyszerű, de nem is 
ez a baj. A bor egész kellemes színű és szaga sincs, 
szóval itt még örülhetnék is. Ellenben az az aprócs-
ka tény, hogy egy enyhén savanyú borba beleborult 
a szépemlékű magyar cukorgyártás féléves terméke, 
már hagy maga után némi kívánni valót. Már itt is 
beköszönt kicsit másik barátom, a muskátli szag. Na-
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gyobb szakmázás nélkül ez annyit tesz, hogy az er-
jedés közepén a borélesztőket nemes egyszerűséggel 
kinyírják, így alkohol is lesz a löttyben meg cukor is 
marad. Jobb helyeken persze, ha csinálnak is ilyet, az 
utóízt eltüntetik, de nem a párszázas csapatban. Ösz-
szegezve tehát a bor rossz is, gejl is, meg hibás is. 
De persze ha valaki eleve nem boros, neki jól eshet 
a cukororgia. Sajnos én nem tartozom ezen táborba." 

„Érdekes volt a borosüvegen lévő ismertetés. Ami-
kor a „reflexekkel" szót olvastam, egyből a hányási 
reflex jutott eszembe. De nem akartam azonnal ítél-
kezni, ezért megkóstoltam. Nem volt rossz, leginkább 
szörpként vagy gyerekpezsgőként tudnám elképzelni 
ennek a fogyasztását." 

„Saját nevezés, az érdekes, hogy eddig abban a hitben 
voltam, hogy mennyire szeretem ezt a bort. Jobban 
megfigyelve külalakja egy olcsó gyerekpezsgőjére 
hajaz, sajna az íz sem marad el mellette... Bár árát 
tekintve még talán meg is éri, 2 pohárnál többet nem 
lehet lenyomni, annyira telecukrozták." 

„„Bárhol-bármikor"... Mondja a felirat. A kinézete 
gyerekpezsgőre emlékeztető, üvege zöldes fényben 
csillog. Erre asszociál a rajta olvasható ajánlás is. De 
ne hagyjuk becsapni magunkat! Ez a bor... nem bor. 
Édes massza, amit cukorból, vízből és kevés csodával 
teremtettek egy nagy multi vegyiüzemében. Bár Jate 
után már jobban csúszik egy korty víznél is." 

„A borteszt egyik legvidámabb bora. Külsőleg olyan 
volt, mintha gyerekeknek (Gyermeklelkű felnőttek-
nek? Nekünk??) készült volna. Az illata olcsó, semmi 
különös. ízének stílusában visszaköszön a palacko-
zás, ugyanis az első korty által kiváltott meglepően 
komikus érzés utáni első mondat, ami eszembe jutott, 
a következő volt: „Olyan, mintha a Vitatigris „must" 
kiadását innám". Édes volt, itatta magát, de szörp jel-
legű. Gyermeklelkű, de nem borkedvelő felnőtteknek 
ajánlanám, kizárólag mesefigurás pólóban, gumicu-
korral, a „Buli van aprajafalván" című rockmusicalt 
hallgatva." 

Kultúra | 
Ikon - Merlot. 2014. száraz Tesztgvőztes. legjobb 
íz. 

Származási hely: Balatonboglár 

Alkohol: 12,5% 
Ár: 1390 Ft/0,75 1 

Küllem: 4,1 

Első benyomás: 4 
íz: 6,2 
Ár/érték: 4,2 
Összesen: 18,5 

„Most jön a trükk. Ugyanis ha a cukor a borok kecsap-
ja, akkor a barrique íz az italok curry fűszere. Magya-
rán ha eleget teszel bele AKÁRMIBE, az jó eséllyel 
iható lesz egy csoport számára. Sőt utóbbi esetben 
még el is hitetheted, hogy ez így jó. A tény ellenére, 
hogy a Balaton vidéke soha nem volt nagy vörösbo-
ros vidék, a címke igényességével elhiteti, hogy már 
a prémium kategóriánál jársz. A bor küllemében sincs 
szembeötlő hiba, egyedül talán a kiáradó vajszag le-
het gyanús. A barrique ugyanis azt a vajaskás ízt fedi, 
amit már mindenki érzett, aki ivott durvább vörös 
bort. Ez alapvetően a fahordó megfüstölt belsejéből 
„oldódik ki", de égetett forgáccsal, sőt mestersége-
sen is elérhető. Egy szó, mint száz ez az íz könnyen 
hozzáadható és nem jelenti azt, hogy a bor jó. Persze 
prédikálhatnék itt a műízekről, ha a bor finom lenne. 
Sajnos azonban itt is benne marad az ember szájában 
egy nagyon kellemetlen aroma, amin én nem tudtam 
túllépni. Az igazi fájó pont viszont maga az ár, hisz 
ennyiért már könnyen találni igazán jó bort is. Kicsit 
átverve érzem magam." 

„Számomra az abszolút győztes! Bár se az üveg, se a 
szín (meggybefőtt?), de még az illata sem győzött meg 
a szegényes bevezetés után SEM, némi reményt még-
is csepegtetett borház hasonlító bármiért vágyakozó 
szomorú szívembe. És IGEN! IGEN! Végre, hölgye-
im és uraim, végre igazi, iható bor! Nem gourmet, 
de mégis olyan, amit szívesen elkortyolgatnék egy 
fáradt, fülledt nyári napon a Tisza partján ücsörögve, 
a hullámokon hintázó kacsákat kémlelve. Komolyan 
mondom, elérzékenyültem. Bár az ára 1000 Ft felett 
van egy cseppel, mégis inkább egy üveg ebből, mint 
2 (vagy bármennyi) az összes többiből. Pirospont!" 

HO J 

„Első benyomásra sok jóval kecsegtetett, minőségi 
csomagolás, a felső polcokról származik, hangzatos 
név és a meghatározott max árba éppen csak beleférő 
cédula. Nem mondom, hogy nem volt finom, de most 
ár-érték arányt nézünk és abban nem volt nyerő. Ösz-
szességében ez egy jó vörösbor, de étel mellé, nem 
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45 Kultúra 
pedig az esti partyhoz ajánlom." 

„Ennek a bornak a külseje és ára miatt magasak vol-
tak az elvárásaim, amit sajnos az erőteljes hordóíze 
miatt nagyon nem sikerült megugrania. Kár érte." 

„Talán a mezőny legfancybb bora. Külalakra, illatra 
nagyon bíztató volt, de az íze elrontotta az összha-
tást. Sokáig találgattuk, de végül mellékízét hordó-
szerűnek állapítottuk meg. ínyencebbek próbálják ki, 
de egy csütörtök esti berúgáshoz, nem éri meg ennyi 
pénzt kiadni." 

Szent Imre pincészet - Boszorkány vér. ? év. fél-
édes Legjobb ár-érték arány. 

Származási hely: Kunság 

Alkohol: 11% 

Ár: 746 Ft/0,75 ) 

Küllem: 3,8 

Első benyomás: 3,2 

íz: 4,9 

Ár/érték: 5 

Összesen: 16,9 

- J p L 

„Na ennek volt a legizgalmasabb csomagolása. Re-
méltem a tartalma is olyan tüzes, mint az ábrázata. De 
ezt a ráírt „félédes" szó is feledtette. El kell mondjam 
viszont, hogy ez az amit az esti partikhoz ajánlok. 
Nem kár érte, fogyjon csak. ízre kellemesen édes, 
semmi savasság. Szódával elmegy." 

„Külsőleg az este fénypontja. Tüzes, vad, rock'n'roll. 
De fegyverek puskaporos gőze és rózsák simogató 
illata helyett sajnos muskátli buggyant ki a kis kaj-
la borospohárból. Mindemellett cukrossága összeta-
pasztotta a számat. Ittatok már édes vörösbort? (Nem, 
nem kólával. Szégyelld magad!) Ugye mennyire ab-
szurdum ez a kérdés? Hívjatok papot!" 

„Kezdjük a mocskos előítéletekkel: Magyarországon 
legfeljebb 10-20 olyan édes vörösbor lehet, ami em-
beri fogyasztásra alkalmas. Ezekből egyik se esik 
a szupermarketek alsó polcára, vagy a csütörtöki 
berúgáshoz sok palackkal megvehető árkategóri-
ába. Ezzel az előhanggal láttam neki a következő 
versenyzőnek, amin a címke sem javított. A palac-
kon ugyanis egy Zs-kategóriás metállemez borítója 
köszönt vissza, amiről a marketingeseknek biztos 
a feltűnő és a fiatalos szó jut eszükbe (csak épp a 
bor nem). Maga a bor is elég furcsa színű, de eh-
hez képest meglepően fogyasztható.. .lenne, ha nem 
köszönne vissza újból két pajtásunk a muskátli és 
a cukorgyár. Persze mivel a BB felvásárolta a cu-

HO ,H '* 

L5 

korkészletet, ide csak kevesebb jutott, de ezt kedvenc 
balkonnövényünk szaga jócskán pótolja. így a kate-
góriához képest még nem annyira borzasztó (értsd: a 
tapétát csak lassan marja le) ízből megint csak érté-
kelhetetlen szőlőszörp lett." 

„Külalakja teljesen elnyerte a tetszésem, bár kicsit 
a giccses felé hajlik, mégis figyelemfelkeltő. Sötét 
meggy színe és biztató illata miatt nagy önbizalom-
mal kortyoltam bele egy nagyot... hát kicsit elhamar-
kodva. „Édes vörös" élményért nem ajánlott meg-
venni, inkább egy „200 Ft-os bornál kiemelkedőbb, 
de azért annyira nem jó bor" élményért." 

„Nálam az elképesztően menő és dizájnos csomago-
lása, valamint a többi borhoz képest egészen iható 
volta miatt ez lett a nyertes. Nem világcsúcs, de egy 
csütörtök esti kikapcsolódós tivornyához egészen jó 
kellék lehet. Próbáljátok ki!" _ 

La Fiesta - Édes élménv vörös. ? év. édes 

Származási hely: Kiskunmajsa 

Alkohol: 9,5% 

Ár: 515 Ft/0,75 1 
Küllem: 2,7 

Első benyomás: 2,2 
íz: 3 
Ár/érték: 4,2 
Összesen: 12,1 

„A La Fiesta megint egy olyan jelenség, ami miatt 
megfordul a fejemben a kérdés, hogyha valaki eny-
nyi erőfeszítést szán egy termék elkészítésére, akkor 
miért nem gyárt inkább fogpiszkálókat? A palack 
dizájnja 5-ből 2 pont, az illata tragikus, az íze pedig 
cukrozott, vizezett összeöntött kutyulmány, amit még 
a rosszabb kocsmákban is maximum „facsart" néven 
lennének hajlandóak eladni (/odaadni). Hamarabb 
kérnék répás Kubut, mint hogy ezt igyam." 



Kultúra 
„A Tramini után következő cukorszirup jelöltünk 
következik, jó kis muskátliszagú, répacukor-oldat. 
Egyetlen előnye az ára, egy jó hígítással, fröccsben 
el tudnám képzelni. Vagy inkább boros-kólában, az 
elnyomja az ízét (szigorúan zéró cukorral)." 

„A borhoz komolyan viszonyuló emberek most szé-
gyenkezve sütik le a szemüket, hogy hogyan süllyed-
hetett idáig a világ. Édesnek édes, még szörpnek is el-
menne, annyi cukor van benne. A bor elnevezést max 
a csomagolás alapján gondolták jónak neki. Ajánlom 
a hétvégi lazuláshoz, mindent bele turmixok, lavór, 
valamint feledhetetlen élmények gyártásához." 

„Gyerekek, mit tanultunk az előbb? Olcsó, iható édes 
vörös bor nincs. Mi van itt előttünk? Olcsó édes vörös-
bor. Illetve vörös... valami, mivel a 9,5% már lassan 

üveges édes társai, ráadásul nem is szellentesz tőle 
vattacukrot (pardon, nincs agyoncukrozva). Ebből 
sem tudtam meginni egy pohárral, viszont az őszin-
tesége valahogy megfogott. Az áráért ugyanis pont 
azt kapod, amit várhatsz. Nincs flancos címke, nincs 
üvegdíj, nincs kilócukor. Csak egy rossz bor van, ami 
legalább olcsó." 

„Új nevezéktant képezve maga körül, a 
„legFrittmannabb bor" cím nyertese. Álmomban nem 
gondoltam volna, hogy egy dobozos bort életemben 
kipróbálok, azonban legőszintébb versenyzőnknek 
mondható. A legolcsóbb, mégis van olyan rossz, mint 
a többi." 

„Ez a dobozos (!!!!) rémség a bor megcsúfolása és a 
bortesztünk abszolút vesztese. Ez a dobozba zárt vö-

vicc kategória. A címke értékelésénél még próbáltam rös színű lötty a negatív rekord. Már az első megízle-
. i l , , • ' _ . 1 " 1 / J n rtr, r> l-\ < D f o t o K o n l o c n t o n i n r r o r a l f o o f i ó n \ í ó r i i 1/ T % 4 »„.'4.JL 1_ .. elvonatkoztatni a név előéletétől, de ez a bor esetében 

már nem ment. Se a színe, se a szaga nem stimmelt 
a löttynek, az ízét pedig az újabb tonna cukor sem 
tudta megmenteni. Ez a valami sajnos összekoszolta 
még az üveget is, ami a kiszerelés messze legértéke-
sebb része. Az „édes élményt" leginkább egy sünnel 
kivitelezett prosztatavizsgálathoz tudnám hasonlítani. 
Röviden: Ne. Vegyél. Ilyet." 

„Ez a „bor" nem ígér sokat. Nincsenek vele szemben 
túl nagy elvárásaink, de ami van, azt legalább hozza. 
Az este folyamán többen alkalmazták rá a „muskát-
li" jelzőt. Olcsó berúgáshoz alkalmas, másnapossági 
faktorát nem ismerem (hála a jó égnek...)." 

Vino tinto. ? év. ? édességű 

Származási hely: Spanyolország 

Alkohol: 11% 

Ár: 400 Ft/l 

Küllem: 1,7 

Első benyomás: 1,5 

íz: 2,5 

Ár/érték: 4 

Összesen: 9,7 

„Minden tesztbe kell egy sötét ló, a mi borozgatásunk 
sem lehetett más. Messzi földről érkezett s kihívó na-
rancsleves dobozba burkolózott, ami nem feltétlen a 
prémium kategória jele. Az sem túl biztató, hogy az 
egész dobozról ennyit tudtunk meg (bár a spanyol te-
sókban lehet, hogy fel sem merül a meredek gondo-
lat, hogy 400 forintért te édes vöröset akarsz). Ehhez 
mérten az első blikk sem volt túl pozitív: fura szín, 
semleges buké. Az íz viszont a várakozásokat felül 
múlta: semmivel nem volt rosszabb, mint a drágább. 

lés után ingerelte a hányási központot. Undorító, soha 
senkinek nem ajánlom." 

y —-• T ^ y j i B ] \ 
„Szép kis pontszám, ugye? Tragikomikuma pedig 

abban rejlik, hogy mégsem ez volt az este legször-
nyűbb bora, sőt! A szörnyű lepontozást azért kapta, 
mert - dobpergést kérek - dobozos. *hatásszünet* 
Nyugodtan olvass vissza kedvesem, még mindig az 
fog ott állni, hogy „dobozos". Nem tudom, hogy egy-
általán miért mertem belekóstolni, hiszen ez olyan 
foltot hagy az elveimen és a büszkeségemen, ami jó 
darabig ólmos súlyként nyomná a renomémat, DE! 
Hiába nyerte meg az illata a „legeslegFrittmannabb" 
jelzőt, és hiába volt borzasztó az íze, pozitív csalódást 
okozott. Szörnyű volt, de annyira mégsem. Csupán 
olcsó, kolis szintbuli jellegű volt. Akár „La voor" 
koktélra is felhasználható. Ebben a tekintetben pedig 
különdíjat érdemel, hiszen az ár-érték aránya több, 
mint tökéletes! Bravó!" 

Amúgy az est fő támogatója az S budget sós pálcika, 
ami segített egy- egy borzalom után feledtetni a kelle-
metlen érzéseket, így némely bor nem okozott hosszú 
távú károsodást. 
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