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Délelőtti gondolatok 

Délelőtt kilenc, szombat, én meg itt rohadok a gép 
előtt és növekvő undorral érzem, hogy szemeim 
valszeg irreverzibilisen károsodtak a monitor előtti 
végeláthatatlan gubbasztástól. Szívem szerint habzó 
szájjal és véreres fejjel rohannék hátra a kisbaltáért, 
hogy aztán agresszív vaddisznóhörgéssel verjem 
atomjaira a gépházat, mert ma ilyen hangulattal keltem 
fel. 

És tegnap is. 
Van, akik szerint a számítógép a sátán fattya – 

szerintem egyenes a sátán maga, Neumann János az 
antikrisztus, Steven Jobs meg… na… halottakról jót, 
vagy semmit, akkor szidjuk inkább Atanasoff-t. 

Ha nem dúlnának ily’ ádáz indulatok az egyébként 
gyermeki és ártatlan lelkemben, azért én is könnyben 
tocsogó szemekkel éltetném Jacquardot, Babbaget, 
Iversont, Pascalt meg pláne, Tim Berners-Lee-t pedig 
egyenesen piedesztálra emelném, de mint tudjuk, a 
hangulatom ma meglehetősen el van cseszve. Annyit 
mondok, hogy nyelvtanházi, és az egyetlen a kedves 
olvasó (üdv, tanár úr) tudni fogja minden bajom 
forrását. 

Milyen furcsa, nem? Nem is oly rég az újságokat 
még Casion, vagy Faciton írták, nagyanyámnak még a 
régi Erikája is megvan és boldogabb vele, mint én 
valaha is voltam anya kölcsönlaptopjával – legalábbis a 
szeme még mindig jobb, mint amilyen majd nekem lesz 
az ő korában. Aztán jön pár suhanc, és kicsavarják a 
világot a sarkaiból – te jó Isten! Tizenhét évesen néha 
csak pislogok, hogy mi folyik itt, pedig én még 
meglehetősen modernizálódott környezetben nőttem fel 
(ma is birkanyírás volt nálunk hajnalban, rofl). Múltkor 
is próbáltam rájönni egy fekete-fehér labirintus 
szabályaira a kedvenc logikai magazinom hátulján, mire 
a barátom előkapta az okostelefonját és becsekkolta vele 
az ábrát. QR kód. Hát akkor ezért nem volt hozzá leírás. 

A számítógép és az internet megjelenése 
megváltoztatta a mikénteket, a miérteket és hogyanokat, 
és nem csak kibővítette a határokat, de meg is szüntette 
azokat, ráadásul népszerű dologhoz híven táborokra 
osztja a társadalmat: vannak a vaskalapos antiPC-sek, 
akik vérben forgó szemekkel tiltakoznak mindennemű 
elektronikai eszköz ellen; vannak a kockák, akik előbb 
tanulták meg kezelni a PS2-t, mint a WC-t egyedül és 
hamarabb letolták Gundrak HC-t, mint a gatyájukat 
fürdés előtt; és vannak a kultúrállatok (MI), akik habzó 
szájjal próbálják megkeresni az arany középutat a 
rohanó világban. 

Az ellenzék által legtöbbet hangoztatott érv az az, 
hogy a számítógép minden időnket elveszi, nem marad 
idő se a barátokra, se a családra, ezért a számítógép 
rossz. Remélem, nem csak én érzem benne a logikai 
buktatókat. Sokan elfelejtik, hogy a számítógép 
ugyanúgy csak egy eszköz, egy tárgy, amit mi, emberek 
használunk – és korántsem ő használ minket. Nincs 
önálló akarata, nem egy isten, és nem is tudna az lenni. 
Olyanná válik felhasználója kezében, amilyen maga a 
felhasználó. Nézzünk például egy tök egyszerű folyami 
kavicsot. Ha beverjük vele a szomszédunk fejét, akkor 
rossz, ha kifestjük, akkor jó? Ha letuszkoljuk a 
padtársunk torkán, mert az a szemét fráter már megint 
megette a tízórainkat, akkor rossz, ha kitámasztjuk vele 
a vasalóállványt, akkor jó? Ha kitörjük vele az emeleti 
ablakot, akkor rossz, ha az akváriumba rakjuk, hogy a 
halak el tudjanak bújni mögötte, akkor jó? 

Az ember sunyi állatfaj – nemcsak, hogy 
folyamatosan ugyanazokat a hibákat követi el, de még 
meg is próbálja másokra ráfogni. Nem a gép kérte, hogy 
ülj oda elé, és mondj nemet a meghívásokra, amit a 
barátok küldenek neked. Nem a gép kérte, hogy 
chatszexelj azzal a pedofillal, aki érett huszonéves 
egyetemista macsónak adta ki magát. Nem a gép kérte, 
hogy ismeretlen embereknek ugass be álnéven. 

Nem a gép, ami veszélyes, hanem az emberek, akik 
előtte ülnek. 
 
Szilágyi Nóra 
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Cyberpunk 

Ha ezt a fogalmat halljuk, legalább két dologra 
illik asszociálni: Szárnyas fejvadász és Mátrix. 
Kulturáltabb entitásoknak esetleg a 
Különvélemény és az Idoru is beugrik, esetleg 
Sternhagen vagy Philip K. Dick neve. Viszont 
tudjuk-e, mit is takar pontosan a sci-fi ezen alfaja? 
Honnan jött és mitől olyan népszerű a kortárs 
irodalomban? 

Ha a műfajt nem is, de a fogalmat mindenképp 
Bruce Bethke-nek köszönhetjük – ő használta 
először ezt az elnevezést, amikor a 80-as évek 
elején ezt a címet adta egyik novellájának. 

Maga a cyberpunk valamikor a századforduló 
környékén jött létre – a hihetetlenül felgyorsult 
informatikai fejlődés, az eddigi értékrend teljes 
felborulása és a világ rohamos változása hívta 
életre. Az írók, rendezők, képregényrajzolók és a 
többi hóbortos művész érthető módon bepánikolt, 
és sivárabbnál sivárabb előrejelzések gyártásába 
kezdtek. A cyberpunk művekben az emberek 
túlzsúfolt, gigantikus metropoliszokban élnek, 
érzelmi életük ennek megfelelően csökött, vagy 
nem is létezik. A multik mindennél nagyobb 
szerepet kapnak, a politikai életet is ők irányítják. 
Jellegzetes szereplő az informatikus szakember, 
vagy a cyberróka, vagyis számítógépes hacker, 
bűnöző fenegyerek. Az emberek már nem 
billentyűzet és monitor segítségével kapcsolódnak 
föl a hálóra, hanem implantátumok és 
neurokanülök/neurosöntök közbenjárásával. Ha 
leszakad egy végtag – semmi gond! A mechanikus 
gépkar minden problémát megold. Az embereknek 
egyre kevesebb terük marad dönteni, érezni és 
élni, a háttérből a lusta pókként terpeszkedő 
mechanikus gépezetek és vérgazdag céges vezetők 
irányítanak. 

Sivár, ugye? Sajnos gyakorlatilag megjósolták 
az emberiség jövőjét. 
 
Íme néhány mű, a teljesség igénye nélkül, amit minden 
tisztességes kultúrállatnak ismernie kell: 
Philip K. Dick – Szárnyas fejvadász (könyv, ÉS film is 
készült belőle) 
William Gibson – Idoru (könyv) 
Kyle Sternhagen – Agyvihar (könyv) 
Jeff Noon – Vurt (könyv) 
Oshii Mamoru – Ghost in the shell (anime) 
Danny Cannon – Dredd bíró (film) 
 
Szilágyi Nóra 
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PSX/PS1 
A Sony első játékkonzolja mely Japánban 

1994-ben, az EU-ban és az USA-ban 1995-ben 
került a piacra. A korai fejlesztési időszakban 
hívták PSX-nek. Az első játékokat a Namco illetve 
a Sony fejlesztette ki hozzá és elég nagy sikert 
arattak, mivel ezek általában játéktermi játékok 
direkt átiratai voltak. Ez is nagyban hozzájárult a 
gép sikereihez. Az első játékok között szerepelt a 
Tekken, a Battle Arena Toshinden, a Warhawk, az 
Air Combat, a Philosoma és a Ridge Racer. 
A PlayStation erősségei között említhetjük a 3 
dimenziós grafikát, a CD-ROM technológia által 
nyújtott hang és képminőséget. Akkoriban kezdett 
a konzolozás kinőni a gyerekcipőből így nem csak 
a fiatalabb, hanem az idősebb korosztályt is 
megszólították a kampányokban. 

Hardver 

A Play Station-t egy 34 Mhz-es 32 bites 
processzor hajtja meg. 2MB RAM és 1MB 
VRAM 1foglalt helyet az alaplapon. A gép 
tartalmazott egy CD-ROM meghajtót, ami 
kétszeres sebességű volt (300kb/sec átviteli 
sebességgel). A PlayStation a játékok futtatása 
mellett képes volt audio CD-k lejátszására is. 
Scart, S-Video és RCA csatlakozós kábelekkel 
lehetett a tv készülékre kötni a gépet. 

2000-ben megjelent a PlayStation kicsinyített 
kompaktabb változata a PSOne. A legnagyobb 
különbség a méreten kívül a tápegység volt, ami 
nem a gépben foglalt helyett, hanem kikerült 
abból. Ehhez a modellhez megjelent egy 
felcsatolható LCD kijelző, amit használaton kívül 
a konzolra lehetett hajtani. 

Játékvezérlők/kontrollerek 

A PlayStation konzol irányítója a 
megjelenésekor egyedi volt. Az elején bal oldalt + 
alakban elhelyezett 4 iránygomb foglal helyet. 
Középen a select és start gombok, jobb oldalt 
pedig, a PlayStation védjegyévé vált X, kör, 
háromszög és négyzet gombokat találhatjuk. Az 
irányító legtetején a mutatóujjainkkal érhetjük el a 
bal oldali L1-L2 és a jobb oldali R1-R2 gombokat. 

                                                 
1 Grafikus processzorokhoz kifejlesztett gyors memóriafajta 

A későbbi revíziók kiegészítették a kontrollert 2 kis 
analóg karral és rezgéssel is. Ezek a lehetőségek 
hozzájárultak a precízebb és nagyobb élménnyel 
járó játékhoz. Az analóg karokkal a finomabb 
mozgások lettek elérhetők, például a kar 
döntésének nagyságától függött, hogy karakterünk 
lopakodik, sétál, vagy fut. A rezgés - eredeti nevén 
"Dual shock" egy újabb visszacsatolási lehetőség 
volt. Pl. ha egy játéknál megütik a karakterünket, 
vagy egy autóval lemegyünk az útról, az irányító 
rezgett. Jó példa erre a Gran Turismo című 
autószimulátor, ami kihasználta az előbbi két 
lehetőséget. 

Memóriakártya 

A játékok mentéseit egy külső 1 MB-os egyedi 
csatlakozóval ellátott memóriakártyára lehet 
menteni. A kártya 15 blokkra van felosztva és a 
legtöbb játék mentésének elég volt 1 blokk. 
Bizonyos játékok több blokkot is elfoglalhattak. 
Később megjelentek az azonos, majd a nagyobb 
kapacitású, külső gyártók által készített 
memóriakártyák is. 
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PS2 
A PlayStation 2 a Sony második játékkonzolja. 

Fejlesztését 1999 márciusában jelentették be, majd 
egy évvel később Japánban dobták piacra. 

Megjelenése, sikere 

A Sony 2000-ben dobta piacra az új 
PlayStationt (PS), megelőzve ezzel a konkurens 
Nintendo Gamecube-ot, és több mint 1 évvel a 
Microsoft Xbox-szal való konzolpiacra lépése 
előtt. A Sonynak jelentős kezdeti előnyt jelentett 
az, hogy számos first-party fejlesztővel 

rendelkezik (ezek 
az anyacég 
tulajdonában lévő 

játékfejlesztő 
csapatok), s így 
biztosítva volt a 

játékkínálat, 
ráadásul ez egyfajta 
garancia volt a jó 
minőségre, például 
a sikeres Gran 
Turismot is ilyen 
cég fejlesztette. A 
PS2-re ezenkívül 
számos nagy nevű 

sorozat is megjelent, pl. a Metal Gear Solid, Devil 
May Cry, Gran Turismo, Grand Theft Auto, Final 
Fantasy vagy a Tekken. 

Hardver 

A 300 MHz-es központi processzor az Emotion 
Engine (EE) névre hallgat, a Sony a Toshibával 
közösen fejlesztette ki. Maga a chip egyfajta 
kombinációja a CPU-nak és egy DSP 
processzornak2, melynek a fő felhasználási köre 
3D-s világok szimulálása. Az EE legtöbb része 
egyébként teljes mértékben 128 bites, ezzel a világ 
első ilyen, tömegtermékekbe szánt processzorává 
vált. Az EE lapkájára ezen felül integrálva van egy 
képfeldolgozó egység is, mely tulajdonképpen egy 
MPEG-2 dekóder néhány más képességgel 
felvértezve. Összességében nézve a PlayStation 2 
központi processzora erős, összesített 

                                                 
2 Analóg-Digitális Jelfeldolgozó egység 

teljesítményben körülbelül kétszer erősebb, mint az 
Xbox központjában dohogó Pentium III 733 MHz, 
és néhány alkalmazásban, mintegy 15x gyorsabb 
egy 400-as Celeron processzornál. A maximális 
teljesítmény eléréséhez azonban megfelelő 
programozásra is szükség van, ugyanis nehéz az 
EE-t programozni, így egyrészt az egyes 
játékoknak jóval hosszabb fejlesztési időkre volt 
szükségük, mint ahogy azt előre tervezték, másrészt 
a fejlesztők egyszerűen nem használják ki a 
processzor teljes teljesítményét, mivel így időben 
meg tudják jelentetni a játékukat. A legjobb 
eredményt a Sony belső fejlesztőcsapatai és 
programozói érik el, nem véletlen hogy a Gran 
Turismo 4-nek olyan grafikája van, mely 
napjainkban is jó szintet képvisel. 

A konzol másik legfontosabb processzora a 
GPU3, mely a Graphics Synthesizer névre hallgat. 
A 150 MHz-es GPU szintén összetett hardver, 4 
MB beágyazott memóriát tartalmaz. Ez fontos 
szerepet játszott a textúrák előállításában. 

Kompatibilitás 

A PS2 képes CD-t és DVD-t is olvasni, ennek 
köszönhető, hogy a megjelenés után a gyenge 
kezdő játékfelhozatal ellenére is sikeres eladásokat 
produkált; sokan csak DVD lejátszónak vásárolták 
meg. A játékok DVD-n jelennek meg, s ezen felül a 
gép le tudja játszani a DVD-VIDEO anyagokat, 
illetve az audio CD-ket is. A visszafelé 
kompatibilitás tekintetében már elhangzott, hogy a 
konzol képes futtatni az előd játékait (CD-ről), ezen 
felül annak majdnem az összes hardverével is 
elboldogul, így csatlakoztathatjuk hozzá a PS1 
DualShock kontrollerét vagy a memóriakártyáját is. 

PS3 
A PlayStation 3 a Sony harmadik asztali 

konzolja, a PlayStation 2 utóda. A PlayStation 3 fő 
különbsége elődeivel szemben az új online 
szolgáltatás a PlayStation Network, amely nemcsak 
multiplayer játékot tesz lehetővé, hanem 
böngészést, tartalmak letöltését stb. Ezenkívül 
számos újdonsággal rendelkezik, például rengeteg 
multimédia szolgáltatással bír, csatlakoztatható a 

                                                 
3 Grafikus processzor 
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PlayStation Portable-höz, és új típusú beépített 
Blu-ray Disc olvasója van. 

Megjelenése 

A PlayStation 3 először Japánban jelent meg 
2006. november 11-én. Az első napon kb. 81 ezer 
darabot adtak el. Az Egyesült Államokban pár 
nappal később, 17-én jelent meg, és itt a 
kiszállított készlet alacsony darabszáma miatt 
rengetegen próbálták erőszakosan megszerezni, 
sőt, lövöldözések is előfordultak. A PAL 
területeken4 2007. március 27-én jött ki, és a Sony 
szerint az első két nap eladtak 600 ezer darabot. 
2009 szeptemberén érkezett a boltokba a PS3 Slim 
120 GB-os merevlemezzel. Három hét leforgása 
alatt 1 millió darabot adtak el belőle. 

Konfigurációk 

A PS3 eredetileg 2 változatban, egy 20 és egy 
60 gigabyte-os winchesterrel jött ki (illetve némi 
különbség van még csatlakozások közt). Azóta 
többféle konfiguráció is megjelent de ezek közül 
csak a 80GB-os, a 160GB-os illetve a Slim 
(vékony) verzióban megjelent 120/250/320GB-os 
modellek maradtak fent. Mindegyik konfiguráció 
tartalmaz egy vagy két Sixaxis és/vagy DualShock 
3 kontrollert (2008. június 12-től), egy USB 
kábelt, egy kompozit AV kimeneti kábelt, egy 
Ethernet kábelt, egy energiaellátást felelős kábelt, 
Blu-ray olvasót, HDMI 1.3a csatlakozót és 
Bluetooth 2.0-t. 

Hardver 

A PS3 feltűnő jellegzetessége a beépített 2x 
sebességű Blu-ray Disc olvasó, ami lejátssza a 
DVD-ket és a CD-ket is. Ennek a legnagyobb 
előnye az, hogy ezáltal képes lejátszani HD-
felbontású anyagokat, amik csak Blu-ray 
lemezekre férnek rá. A PS3-t sokan csak mint Blu-
ray lejátszó vesznek meg, mivel a megjelenése 
idején az ilyen lejátszók még drágábbak voltak 
mint a konzol. Jelenleg körülbelül hasonló árban 
vannak. Minden PS3-ban van egy felhasználó által 
is bővíthető SATA merevlemez. Ezenkívül 7.1-es 
audió-t is képes lejátszani. 

                                                 
4 Európa, Ázsia, Ausztrália, Dél-Amerika 

A PlayStation 3 "lelke" az STI (Sony-Toshiba-
IBM) által kifejlesztett Cell névre hallgató 8 magos 
központi processzor melyek 3,2Ghz-es órajellel 
rendelkeznek, és egy mag le van tiltva 
praktikussági okokból, mivel ha egy másik elromlik 
egyszerűen bekapcsolható a letiltott. Hatot 
használhatnak a fejlesztők, a hetedik az operációs 
rendszeré, a nyolcadik pedig tartalék. 

A grafikus műveleteket a közös NVIDIA-SCEI 
fejlesztésű "RSX" nevű GPU végzi el, amely képes 
720x576 SD-től 1080p-s 1920x1080 HD jelig jelet 
kiadni. A PlayStation 3-nak 256 MB XDR fő 
memóriája van, és 256 MB GDDR3 memóriája az 
RSX-nek. 

Számos kiegészítő vásárolható hozzá, mint 
vezetéknélküli Sixaxis és DualShock 3 kontroller, 
PlayStation Eye kamera, BD távirányító és PlayTV 
DVB-T tuner/digitális videó felvevő. 2010 utolsó 
negyedévében jelent meg a PlayStation Move 
kontroller, ami 
mozgásérzékelőkkel is 
fel van szerelve, ez 
lehetővé teszi az olyan 
játékok vezérlését is, 
amelyeket 
mozgásunkkal 
irányíthatunk. 

Érdekességként megemlítendő, hogy 
felhasználtak PS3-okat szuperszámítógépek 
felépítéséhez, tekintve jelentősen nagyobb a PS3 
számítási teljesítménye az asztali számítógépeknél. 
Az egyes gépeket klaszterben üzemeltetik, rajtuk 
pedig Linux van telepítve.  

Xbox 

Az Xbox egy hatodik generációs konzol, melyet 
a Microsoft gyártott. 2001. november 15-én jelent 
meg Észak-Amerikában, 2002. február 22-én 
Japánban és 2002. március 14-én Ausztráliában és 
Európában az Xbox 360 elődjeként. Ez volt a 
Microsoft első próbálkozása hardverfejlesztőként a 
játékkonzol piacon, ahol a Sony PlayStation 2-vel, 
a Sega Dreamcasttal és a Nintendo GameCube-bal 
kellett szembenéznie. A beépített Xbox Live 
szolgáltatás lehetővé tette a játékosok számára az 
internetes játékot. 
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Az Xbox gyártásával 2005 augusztusában álltak 
le, azonban az utolsó Xbox játék; a Madden NFL 
09 2008 augusztusában jelent meg. 

Hardver 

• CPU: 32-bites 733 MHz, egyedi 
Intel Pentium III 

• GPU és alaplapi chipset: 233 MHz 
„NV2A” ASIC. A Microsoft és az nVidia 
közös fejlesztése. 

Az Xbox volt az első videojáték-konzol, melyet 
beépített merevlemezzel szereltek fel, ami főként 
játékok mentéseinek és az Xbox Live-ról letöltött 
tartalmak tárolására szolgált. Ennek köszönhetően 
nem volt szükség különálló memóriakártyákra. Az 
Xbox felhasználók merevlemezre másolhatják a 
zeneszámokat a szabvány hanglemezekről, majd 
ezeket a dalokat bizonyos játékokban még 
hallgatni is lehet. 

Az Xbox volt az első játéktermék, amely 
támogatja a Dolby Interactive Content Encoder 
technológiáját, amely lehetővé teszi a valósidejű 
Dolby Digital kódolást a konzolokon. A korábbi 
játékkonzolok a Dolby Digital 5.1 hangzást 
kizárólag a nem interaktív „átvezető jeleneteknél” 
voltak képesek alkalmazni. Az Xbox PC hardveren 
alapul, melynek köszönhetően jóval nagyobb és 
nehezebb, mint a riválisai. Ez főként a terjedelmes, 
tálcás megoldást alkalmazó DVD-ROM 
meghajtónak és a szabvány 3,5 hüvelykes 
merevlemeznek tudható be. Az Xbox számos 
biztonsági funkcióval is rendelkezik, mint például 
a „breakaway kábelek”, amelyek 
megakadályozzák a konzol lerántását. 

Kontrollerek és kiegészítők 

Az Xbox kontrollerén két analóg kar, egy 
nyomásérzékeny d-pad (iránygombok), két analóg 
ravasz (trigger), egy Back és egy Start gomb, két 
nyílás a kiegészítők számára és hat 8-bites analóg 
gomb (A/Green, B/Red, X/Blue, Y/Yellow, Black 
és White gombok) található. Az eredeti Xbox 
kontrollert (az angol szaksajtó gyakran a „Fatty” 
gúnynévvel illette) Japán kivételével mindenhol a 
konzolhoz csomagolták. A kontrollert számos 
kritika érte, mivel jóval nagyobb, mint a legtöbb 

videojáték-kontroller, melyet a Guinness World 
Records Gamer’s Edition 2008-as kiadása is 
igazolt. 2001-ben elnyerte az amerikai Game 
Informer magazin „év baklövése” díját, valamint az 
IGN egyik szerkesztője, Craig Harris a valaha volt 
második legrosszabb videojáték-kontrollernek 
kiáltotta ki. 

Egy 8MB-os eltávolítható memóriakártya is 
csatlakoztatható a kontrollerekhez, amire az Xbox 
fájlkezelőjének segítségével a merevlemezről lehet 
átmásolni játékmentéseket, illetve a játék 
közvetlenül is menthet rá. A legtöbb Xbox játék 
mentését át lehet másolni memóriakártyákra és 
használni is lehet azokat más konzolokon, viszont 
néhány játékmentés digitálisan szignózva van; 
minden konzolnak egyedi kulcsa van és néhány 
játék nem tölti be a mentést, ha azt egy másik Xbox 
írta alá, ezzel is csökkentve a memóriakártya 
használhatóságát. Néhány játék mentése 
másolásvédett vagy egyszerűen nagyobb, mint 8 
MB (Star Wars: Knights of the Old Republic). 

Xbox 360 
Az Xbox 360 egy a Microsoft, IBM, ATI, 

Samsung, SiS által fejlesztett hetedik generációs 
konzol, az Xbox utódja. A készüléket 2005 május 
12-én mutatták be először. Legfőbb vetélytársai a 
Sony PlayStation 3 és a Wii. 

Konfigurációk 

• Core rendszer: Xbox 360 alapgép; 
vezetékes irányító; kompozit kábel (kivonva 
a forgalomból) 

• Arcade rendszer: Xbox 360 alapgép; 
vezetéknélküli irányító; 512 MB beépített 
memória (HDMI kimenet), AV kábel, 5 db 
arcade játék, 1 hónap Xbox live gold 
előfizetés.(A Core rendszert váltotta fel) 
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• Premium rendszer: Xbox 360 
alapgép; vezeték nélküli irányító; 60 GB-os 
(régebben 20 GB-os) winchester; headset; 
1 hónap ingyenes Xbox Live Gold 
előfizetés; ethernet kábel; kompozit kábel 
(kivonva a forgalomból) 

• Elite rendszer: Fekete Xbox 360 
alapgép; HDMI csatlakozási lehetőség; 
120 GB merevlemez 15 GB előre feltöltött 
tartalommal; Fekete vezeték nélküli 
kontroller; Komponens/kompozit multi AV 
kábel; Szürke vezetékes Xbox 360 headset; 
HDMI kábel; Optikai és komponens audio 
csatlakozó; Ethernet kábel (A Premium 
rendszert váltotta fel.) 

• Elite Limited Edition rendszer : 
Vörös Xbox360 alapgép, HDMI kimenet, 
Microsoft Xbox360 120 GB merevlemez, 
vezeték nélküli joypad, Microsoft Xbox360 
fejhallgató, előlap, komponens videó kábel, 
HDMI kábel, AV, optikai adapter 

Ehhez jöttek még hozzá a Slim verziók, melyek 
ugyanezt kínálták csak új külső megjelenéssel. 

Kompatibilitás  

DVD-t, CD-t képes lejátszani, Blu-ray lemezt 
nem. A hozzá való játékok általában DVD-n 
kaphatók. A merevlemezéről és különféle 

adathordozókról képeket, zenéket és videókat is le 
tud játszani. A játékok a Microsoft saját formátumú 
lemezein vannak, a másolt lemezeket a gép nem 
játssza le. Bizonyos előző generációs Xbox 
játékokat szintén képes futtatni, ehhez azonban 
merevlemezre van szükség. 

Az 1920x1080-as FullHD felbontást nemcsak a 
PlayStation 3 támogatja, az Xbox360 is képes rá. 

Hardver 

• CPU: 3 magos, magonként 3,2 Ghz-
es órajellel rendelkező processzor 

• GPU: 4 milliárd 
képpont/másodperces 500 Mhz-es ATI 
GPU 

• RAM: 256MB-os, 700 Mhz-es RAM 
• Audió: Többcsatornás Dolby 

Surround kimenet 

Wii  

A Wii a Nintendo által gyártott konzol. A 
konzol korábbi kódneve Revolution (Forradalom) 
volt. Ez a gép a Nintendo GameCube utódja. 

Különleges tulajdonsága, hogy vezetéknélküli 
távirányító a játék vezérlője, melyet Wii Remote-
nak neveznek. Használatakor ezt az eszközt kézben 
kell tartani és a játék eseményének megfelelően 
3D-s mozgásokat lehet vele végezni. A konzol 
másik sajátossága, hogy WiiConnect24 kiegészítő 
szolgáltatás tartozik hozzá, ami lehetővé teszi, hogy 
üzeneteket fogadjunk és aktuális frissítéseket 
töltsünk le a konzolra az internet segítségével. 

A Nintendo először 2004-ben jelentette be a hírt 
a konzol készítéséről, valamint 2005-ben hozták 
nyilvánosságra a rendszert. Satoru Iwata a cég 
vezérigazgatója 2005 szeptemberében mutatta be a 
konzol prototípusát a tokiói játékkiállításon. 2006-
ban a Wii konzol számos első díjat nyert. Végezetül 
2006. december 8-án már három jelentős célpiacon 
is bevezették. 
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A konzol 

A Wii konzol mérete 44 mm széles, 157 mm 
magas, és 215,4 mm mély a dokkoló egység5 
nélkül. A súlya 1,2 kg, mely a legkönnyebb a 
jelenleg kapható három egyéb típusú konzolok 
közül. 

A konzol elején található a médiatároló egység, 
amely 12 cm-es Wii és 8 cm-es Nintendo 
GameCube játéklemezek olvasására képes. 

A konzol hátulján kettő darab USB port 
található, valamint egy SD kártya hely az elején. 
Az SD kártya használható fotók szerkesztésére, a 
játékmentések tárolására valamint játékok 
letöltésére is. A játékok a virtuális konzolra 
tölthetők le, az ún. Virtual Console-ra. 

A Nintendo a konzolt és a hozzá tartozó 
távirányítót számos színben mutatta be, mint 
például fehér, fekete, ezüst, világoszöld és piros. 
Azonban a konzol jelenleg csak fehér és fekete 
színben kapható. 2006 végén a Wii távirányítót 
világoskék színben is bemutatták. Az eszköz első 
bemutatása óta viszont már rengeteg módosítást 
hajtottak végre mind a megjelenés, mind a 
funkciók elhelyezése terén. 

A bevezető Wii csomag magába foglalja a 
konzolt, a függőleges dokkoló egységet, egy darab 
Wii távirányítót, egy darab Wii Nunchuk vezérlőt, 
kábeleket a külső csatlakoztatáshoz valamint a Wii 
Sports csomagot (kivéve Japánban). 

A Wii Remote 

A Wii Remote egy egy-
kezes vezérlőegység, ami egy 
3D-s gyorsulásmérővel és 
infravörös érzékelővel lett 
felszerelve. Ez a funkció 
lehetővé teszi a játékos 
fizikai mozgásának 
figyelembevételét a játék 
közben. 

A vezérlő egység Bluetooth kapcsolaton 
keresztül érintkezik a konzollal. A távirányítóhoz 
tartozik még csuklópánt is annak érdekében, hogy 

                                                 
5Tálcaszerű egység melybe bele kell állítani a Wii-t, hogy 
áramhoz jusson 

megfelelően kézben tudjuk tartani a vezérlő 
egységet. Az első bevezetés óta a Nintendo számos 
kritikát kapott a csuklópántok gyenge minőségével 
kapcsolatban, ami számos balesetet okozott játék 
közben (betört televízió képernyők, levert 
eszközök). Ezért a cég azóta már jóval erősebb 
csuklópánttal látja el minden eszközét. 

Hardver 

A Nintendo kiadott néhány technikai jellemzőt a 
Wii rendszerrel kapcsolatban. Habár ezen 
információk nem voltak hivatalosan megerősítve, 
általánosan arra mutatnak, hogy a konzol a 
Nintendo GameCube arhitektúra kibővítésén 
alapszik. A beszámolók szerint a Wii körülbelül 1.5 
- 2-szer erősebb mint az elődje. 

• CPU: PowerPC alapú Broadway 
mikroprocesszor, órajel: 729 MHz 

• GPU: ATI Hollywood (grafikus 
chip) órajel: 243 MHz 

• RAM: 88 MB elsődleges memóriatár 
(24 MB "belső" 1T-SRAM integrált, 64 MB 
"külső" GDDR3 SDRAM) 

• 3 MB GPU memória 
• Háttértár: 512MB belső flash 

memória+32GB-ig bővíthető SD kártya 
memória 
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Online 

Halász Tibor a Magyar Szín-Játékos szövetség 
által Arany Fokozatra minősített előadását április 
21-én ingyenesen tekinthettük meg iskolánkban. 
A témája felettébb időszerű: a virtuális, arctalan 
ismerkedésről és a tehetségkutató műsorokról ad 
különleges képet. Tibort pont az előadás után 
kaptuk el: 

 
Hogy kezdődött, hogy jött az Online témája? 

 
Az egész úgy keletkezett, hogy az egyik 

próbán, amikor bementünk, a diákok beszélgettek 
a próba elején, mert ugye nem találkoztak egy 
egész hétig. Megbeszélték, hogy mi történt velük, 
és az egyik diákom, aki fiú, kijelentette 
fennhangon, hogy ő nem hajlandó bárkivel 
beszélni, hogy ne hívogassák amikor otthon van 
csak iwiw – en, mert akkor még iwiw volt, a 
Facebook még nem jött be. 

Ez egy annyira érdekes felvetés volt, hogy 
„Nem beszélek senkivel csak az interneten 
keresztül ...”, hogy elkezdtünk ezzel a témával 
foglalkozni, körüljárni, játszogatni vele, 
jeleneteket csinálni és így kinőtte magát az egész. 

Az internet, a média hogyan működik, nagyon 
sok témát érintettünk de ezek a témák az 
előadásban nincsenek is benne, a 
műhelymunkában muszáj hogy megjelenjen, ebből 
állt össze az előadás vázlata amit aztán megírtam, 
és ez lett végül is az Online előadás. 

  

Tehát közösen raktátok össze, tapasztalatok 
alapján .... 

 
Igen, általában szeretünk így dolgozni, hogy a 

csoporttagok, akik játszanak, a saját gondolataikat 
érvényesítsék, hogy bele is lássanak ebbe a 
folyamatba. Tehát sok esetben nem kötött szereppel 
dolgozunk (bár azzal is), hanem inkább olyanból, 
ami saját tapasztalatokon alapul. 

 
Nehéz volt összerakni egy komplett dologgá a 
különböző gondolatokat?  

 
Nem, annyira nem. Kicsit bonyolult a szerkezete 

és oda kellett figyelni a dramaturgiára, hogy mi 
mire épül, és hogy minek hol van helye benne. Hol 
jelenhetnek meg különböző törések (mint a 
színházban), hol lehet megtörni a jeleneteket. Több 
szálon fut a történet. Ezeket kell úgy egyeztetni, 
hogy mi hol működik, hol jöhet létre. 

 
Az egész komoly témájú volt és mégis tele volt 
humorral, miért? 

 
A humor nagyon jó közvetítője bármilyen 

komoly témának. Bármilyen színházi előadásban 
fontos tényező, mert a közönséget nem lehet össze-
vissza terhelni. 

Tehát lehet komoly témát megvalósítani és lehet 
terhelni, viszont vannak olyan pontok, ahol 
egyszerűen oldani kell, mert elmegy a közönségnek 
a kedve az egésztől, és a humor erre nagyon jó 
irány. Főleg akkor, amikor a néző először nevet, és 
aztán elgondolkodik, hogy „Min is nevetek?” És 
van benne egy gondolat folyamat, hogy „Ja, ezen 
nevetek, de ezen nem is biztos, hogy nevetni 
kellene!”. 

Ez egy jó irány ahhoz, hogy különböző 
gondolati tartalmak átmenjenek, és gondolatokat 
ébresszenek. 
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Értem. Amikor megírtad, gondoltad hogy ilyen 
sikeres lesz? 

 
Én mindenképpen. Hát én tudtam, hogy ez az 

előadás egy jó előadás. Általában ha az ember 
sokat van színházi munkában, kialakul benne egy 
kritikai érték, amikor észreveszi,  hogy mi az ami 
jó, és mi az ami nem jó. És természetesen egy idő 
után nem nagyon gyárt olyan előadást, ami rossz 
lenne, vagy rossz elképzelés lenne. A sok tanulás, 
meg a sok színházi előadás megnézése... Én úgy 
gondolom, hogy ez egy jó előadás. Az elejétől 
kezdve. 

 
A témaválasztás miatt vagy egyéb más dolgok 
miatt? 

 
Kompletten. Sok minden összhangban van 

mindennel. Összhangban van a témaválasztás. Ez 
egy népszerű téma. Összhangban van azzal, hogy 
érdekes a megvalósítása. És összhangban van 
azzal is, hogyan játsszák. 

Akik az előadásban játszanak (a Spagetti 
diákszínjátszó csoport) már olyan szinten állnak, 
hogy ezt már meg tudják jeleníteni. Merthogy 
nagyon fontos volt, hogy a játszók tudnak olyan 
energiával játszani, ami így átjön és működteti az 
előadást. 

 
Te mit gondolsz a témáról? 

 
Ez nagyjából megjelenik az előadásban, mivel 

közős munka. Nem biztos, hogy az internetes 
valóság / virtuális valóság annyira jó. 
Gyakorlatilag ilyen végkövetkeztetés... Volt, aki 
tőlem számon kérte, hogy nem mondok a végén 
semmit, tehát hogy úgy ér véget az előadás, hogy 
nem jelentem ki, hogy jó vagy rossz. De én úgy 
gondolom, hogy nem lehet kijelenteni. 

Arról, hogy most a számítógép, az internet, a 
Facebook, az iwiw, a különböző 
tehetségkutatókról, nem lehet kijelenteni, hogy jó 
vagy rossz. Mindenkinek egyénileg, minden lehet 
jó, csak ésszel kell hozzáállni mindenhez, el kell 
gondolkodni. Tehát nem jelentem ki, hogy rossz. 
Ez egy olyan gondolkodás, amit én így nem 
vállalnék föl. Vannak rossz részei, és lehet rosszul 
használni. 

Olyan, mint mikor valakinek van jogosítványa, 
amit lehet ésszel használni, meg lehet örült módon 
száguldani is. 

 
Köszönjük szépen a riportot, sok sikert a 
továbbiakban is. 
 

Az előadás szereplői: 

Réti Timóteus:  Virág Bence 
Aliz:  Tóth Bagi Enikő 
Virtuális Timóteus:   Villant Bálint 
Virtuális Aliz:  Farkas Lilla 
Angyal Dóra:  Czirle Fanny 
Török Rita:  Hegedüs Hanga 
Haverok-Harold:  Márton Előd 
Haverok-Petra:  Baráth Petra 

 

Interjút készítette: 

Scarlat Bianka Katalin 
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Social Network 
- A közösségi háló 

Tartalma: 

Ez egy 2010-es film David Fincher 
rendezésében.  

2003-ban egy harvardi kollégiumi szobában 
Mark Zuckerberg (Jesse Eisenberg) kitalálta, a 
Facebook alapötletét, amire hamarosan felfigyelt 
egy testvérpár, és megegyeztek Zuckerberggel, 
hogy anyagilag támogatják az ötletet. Zuckerberg 
azonban felrúgta a megállapodást, és társai tudta 
nélkül, a szobatársa segítségével, létrehozta a 
Facebookot. Ezt persze a felültetett vállalkozók 
nem igazán nézték jó szemmel, és beszélni 
szerettek volna vele, ő azonban innentől kezdve 
bujkál előlük. A honlap eközben egyre ismertebb 
és népszerűbb lett, Zuckerberg és szobatársa 
Eduardo kitalálták, hogy nem csak a Harvardosok 
között kéne népszerűsíteni, hanem a többi 
amerikai egyetem tanulói között is. Nem sokkal 
később megismerkedtek Sean Parkerrel (Justin 
Timberlake) aki szinte rögtön be is társult a 
facebook-projektbe, Zuckerberg ezután teljesen 
elhidegült a barátjától. A Facebook növekvő 
népszerűsége miatt a testvérpár, akik egykor 
társalapítók kívántak lenni pert indítottak, hogy 
részt kapjanak a Facebook részvényeiből. 

 
Kritika: 

Eleve nem vagyok odáig a Fb-ért és ez után a 
film után sem változtak a nézeteim. A filmben 
elhangzik egy olyan kijelentés is, miszerint a Fb-
on nem lehetnek reklámok, ahhoz képest, ha 
felmegyek az oldalra kapásból hat hirdetést is 
össze tudok számolni… 

A Sean Parkert alakító Justin Timberlake pedig 
nem épp a legjobb színész, ezt már más filmekben 
is sikerült neki bebizonyítania. Meg lennék lepve, 
ha a valóságban akár csak egy amerikainak is ilyen 
hihetetlenül kevés mimikája lenne.  

Ami még ezeken felül hihetetlen számomra, 
hogy ilyen gyatra film olyan sok jelölést (11 
jelölés: BAFTA, Golden Globe és Oscar) és díjat 
(szám szerint 9-et (!)) kapott. Úgy látszik, romlik a 

színvonal, vagy csak én nem tudok megérteni egy 
olyan filmet, amiben a pénz, fordítja szembe 
egymással az embereket? 

Annyi értéke viszont van a filmnek, hogy aki 
eddig még nem tudta, hogy indult el a honlap az 
most már tudja. Akik eddig nem szimpatizáltak a 
Fb ötletével, azok ezután se fognak, akik meg 
„lájkolták” ezután is nagyvalószínűséggel ezt 
fogják tenni. Tehát a film igazából senkiben nem 
változtat meg semmit, és senkire sem gyakorol 
semmilyen hatást, ezért is csodálkozom, például 
azon, hogy hogy tudott ez összeszedni hármat egy 
olyan neves és magas színvonalú díjból, mint az 
Oscar és öt (!) olyat, mint a Golden Globe.  

Bocs, hogy spoilereztem, de szerintem nem 
érdemes megnézni, aki meg még ezután is kíváncsi 
rá, hát hajrá. Előtte azért szerintem mindenki 
nézzen meg még néhány kritikát valamelyik 
fórumon és csak azután veselkedjen neki eme 
sátánművének… 

T.A. 
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Ne ítélj a borítóról 
– Tad Williams: Másvilág 

 
Helyszín: Berlin, Németország – egy meglehetősen 
lepukkant diákszállás vaságya. 
Időpont: november, valamikor este kilenc fele. 
Hangulat: unatkozom. 
Az Objektum: első blikkre egy klisés tucatfantasy – 
a borítója elcsépelt, régies, a kilencvenes évek eleji 
igazi puhakötéses időket juttatja az eszembe. Nem 
túl vonzó látvány, nem is értem, hogyan 
kölcsönözhette ki Anna. 
A Kulcstörténés: kinyitom. Mondom, hogy 
unatkozom. 
 

És akkor itt történt az én nagyon mély és 
nagyon hosszú zuhanásom Tad csodálatos 
világába. Ritka eset, hogy egy történetről az első 
oldalánál kiderüljön, hogy az egy igenis jó 
történet, főleg ha tucatnyi előítélettel vágok bele az 
elolvasásába. Főleg, ha a borító a ponyvarajongók 
dzsuvagyönyörű korszakának jellegzetességeit 
hordozza magán. Meg merem kockáztatni, hogy 
nem szimplán ritka, de pofátlanul egyedülálló – én 
legalábbis addig a bizonyos mellbetaszajtó 
pillanatig nem találkoztam ilyen érzéssel. 

Na de elég a szócséplésről, nekem még kritikát 
is írnom kell róla – lássuk, mit az, amit a Másvilág 
tud, de a többiek nem. 

 
A kezdés és még sokan mások 

A felütés a könyv hátulján lévő összefoglalás 
után egészen döbbenetes. Paul Jones, az első 
világháború egy közkatonája vívja saját csatáját 
józan eszéért egy sáros lövészárokban – na állj, 
állj, áljj, ÁLLJ. A borítón valahogy nem ezt írták, 
lássuk csak…  Hogyaszondja „A kalandok kora 

lezárult. Az élmények átvonultak a 
szuperszámítógépek virtuális világábablabla…”. Ez 
nem stimmel. Hol van itt virtualitás, könyörgöm? 
John Atanasoff még tervbe sem volt véve, 
nemhogy még Neumann János, és akkor a 
Windowsról meg a Linuxról nem is beszéltünk. 
Apple? Hagyjuk már. Jó, teszek rá, kanyarodjunk 
vissza a történethez. 

Maga a körülményleírás – Paul saját harca, a 
kimerültség, a végtelen reménytelenség és 
fölöslegesség érzése – olyannyira megkapó, hogy 
elfelejtettem verni a mellkasomat nagy 
csalódásomban – nekem itt egy tucatcyberpunkot 
ígértek, kéremszépen! -, csak bambán faltam a 
sorokat tovább, és itt jöttek a további csavarok. 

 
Jones-t buksiját telibe trafálja egy gránát – 

namármost az egyszeri embernek ilyenkor normális 
esetben szerteszét loccsan az agyveleje, dúskálunk 
a vérben és szegény csóresz abban a szent 
pillanatban szörnyethal. De nem így Paul Jones! Ő 
ugyanis felébredve egy az addiginál is kopárabb 
mezőn találja magát. A körülmények nem változtak 
– csakhogy itt néma csönd uralkodik, se 
robbanások, se puskaropogás, se a haldokló 
bajtársak iszonyatos ordításai nem zavarják Jonas 
amúgy is szétcibált szürkeállományát. Ja, és nem 
mellesleg van egy batárnagy fa valahol mindennek 
a közepén – szegény katonánk akárhogy próbálja 
kikerülni, mindig visszajut hozzá. Nincs mese – 
mászni fog. És mászik is. Felérve a tetejére egy 
felhők tetején ücsörgő palotát talál – mi mást, 
kérlek -, a palotán belül egy kalickában egy rab 
madárnőt, aki különösképp ismerős neki. Nincs sok 
ideje agyalni a dolgon, mert visszaérkezik hosszú 
portyájáról a várúr, egy félig ember, félig gép 
monstrum. Jonas képtelen elég gyorsan futni – az 
úgynevezett Öreg már körbe is csattintotta a 
fogaival. Namármost ilyen esetben maga az 
egyszeri ember loccsan szét, de itt még a legsutább 
olvasó is elkezdi kapizsgálni, hogy kedvenc 
kiskatonánk nem az az egyszeri ember… 
Felébredve a lövészárokban – az eddigi 
sérülésektől eltekintve sértetlenül – a madárnő egy 
tollát tartja a kezében. 
 
He?! 

Fel sem ocsúdhatunk első megdöbbenésünkből, 
mert jön a következő fejezet, a következő hősével 
és a saját bonyodalmaival. Renie Sulaweyo 
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VVtervezést (Virtuális Valóság, NA UGYE, itt a 
cyberpunkom) tanít egy dél-afrikai főiskolán. 
Alkoholista apjával és netfüggő öccsével él együtt 
– anyjuk pár éve elevenen megégett, amikor tűz 
ütött ki a szomszédságban, azóta Renie keresi a 
pénzt, hogy eltarthassa a családját.  !Xabbu 
képében új magándiákot kap, akivel kiegészítheti a 
keresetét – ekkor még nem is sejti, micsoda 
segítséggé és igazi jó baráttá avanzsálódik a 
későbbiekben az apró termetű, koraérett busman. 

!Xabbu elsődleges céljai megalkotni ősei 
elveszett földjét, a régi Afrikát, ahol a mítoszok az 
emberek között járnak és nem csak a félőrült 
öregasszonyok nyelvén. Tisztában van vele, hogy 
egyedül a modernizáció segít neki, ezért kezd el 
programozást tanulni. Renie hamar felismeri 
tehetségét és bölcsességét, nem csak a VVban, de 
a való életben ugyanúgy. Amikor Stephen, Renie 
öccse nyomtalanul eltűnik, együtt indulnak a 
keresésére a Belső Kerületben (amolyan gazdagok 
játszótere, csak kettes alapú számrendszerből 
felépítve), és meg is találják a lehető legrosszabb 
hírrel rendelkező elitklubban (egy nagyjából 
tizennégy éves suhancról beszélünk, helló. Hát 
hova máshova menne ugyebár). Sikerül 
hazacipelniük, de persze a kis agyatlan semmiből 
sem tanul, úgyhogy kíváncsiságból visszamennek 
a haverjaival. 

Egyik barátja nyomtalanul eltűnik, a másik 
maradandó, flashbackekekkel jelentkező 
agykárosodást szenved, Stephen pedig mély 
kómába zuhan. Az orvosok tehetetlenül állnak az 
eset előtt – Renie nem tehet mást, mint paranoiája 
utasítására beleveti magát az események kellős 
közepébe, és nyomozni kezd. Busman barátjával 
másodszor is visszamennek a klubba, ahol 
majdnem ott is hagyják a fogukat – 
megmenekülésüket egy arctalan, szürke szim 
közbelépésének köszönhetik, aki egy titokzatos 
adatcsomagot is ajándékoz nekik. 

Stephen esete nem egyedülálló, gyermekek 
százai a világon kerültek katatón állapotba – 
felkapcsolódtak a Netre, és tudatuk soha többé 
nem tért vissza. Ahogy Reniék egyre több részletet 
fednek fel, úgy bontakozik ki szemük előtt egyre 
jobban egy globális összeesküvés. 

Természetesen a második fejezet még csak 
!Xabbu és Renie bimbózó barátságát boncolgatja, 
itt a kóma na meg az egyéb problémák még szóba 

sem jönnek, hisz ripsz-ropsz jön  a harmadik fejezet 
és szintén egy orrfricskával indít. 

Egy bizonyos Thargor nevű, messze földön 
híres-hírhedt harcos (tipikusan kliséfantasy 
karakter, hajj) és Pithlit, a tolvaj kincskeresésre 
indulnak éjnek évadján (mert az ott kliséföldön már 
csak így dívik), hogy aztán Thargor figyelmét a 
kulcsdöntő pillanatban elvonja egy látomás –egy 
semmihez sem fogható aranyváros képe jelenik 
meg előtte (mondjuk én azért megérdeklődtem 
volna tőle, hogy „Csak nem tán varázsgombát 
tetszett szívni?”), aztán már ketté is csapták a fejét, 
de második nyakcsigolyáig ám! 

Persze Thargor sem Thargor, legalábbis nem 
úgy – halálával Orlando Gardiner kilép a 
rendszerből és nem érti az egészet. Évek óta játszik 
kedvenc karakterével, mindenki elismerését 
kiharcolta, és akkor jön egy ilyen izé (ejnye 
kisfiam, legközelebb kevesebb abszint, jó?), és oda 
az egész. Hiába fellebbez a játék rendszergazdáinál, 
ők semmilyen külső behatolást nem találnak, 
titokzatos aranyvárost meg pláne nem. Orlandonál 
ez kicsapja a biztosítékot, úgy dönt, kezébe veszi az 
irányítást és nyomozni kezd. Segítségül hívja 
egyetlen barátját, Sam Frederickset (Pithlit, helló) 
és első lépésként felkeresik a hírhedt hacker-
csomópontot, a kaotikus, anarchista FaHázat, hátha 
ott többet tudnak meg a dologról. 

Puff, következő fejezet, következő szál! 
Christabel, egy amerikai katonai támaszpont 

bázisparancsnokának a kislánya nem az a 
szófogadó fajta, mint a legtöbb nyolcéves (bár 
cukinak cuki, azt meg kell hagyni). Szabad 
idejében rendszeresen felkeres egy titokzatos 
öregurat (többszöri tiltás ellenére!), bizonyos Mr. 
Sellarst, akit úgy őriznek, ahogy Hannibált sosem – 
persze ezt sem viszik túlzásba, hisz’ nem félnek a 
szökéstől. Az öregúr tolószékes, és mivel egész 
teste összeégett egy régebbi katonai baleset során, 
állandóan nedves környezetben kell tartózkodnia, 
és ha Sellarsnak nem lenne elég sütnivalója, élete 
végéig ott rohadhatna a növényei között. Na de itt 
jön a csavar! Mivel az egészet Christabel 
szemszögéből és Christabel felfogásából látjuk, a 
legutolsó pillanatig fel sem tűnik, hogy hoppá, 
márpedig Sellars megszökik, és nem is akárhogyan! 
Christabel tevékeny közbenjárásával. Hát, akkor 
mégsem pedofil az ürge, mint ahogy első blikkre 
gondolhatná az egyszerű halandó. 

Következő fejezet!!!!!!! 
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Felix Joungleur nemcsak a XXI. század 
leggazdagabb, de a legidősebb embere is. Szinte 
kocsonyássá vált teste különleges életben tartó 
készülékek segítségével vegetál luxustornyában, 
miközben tudata nagyon is élénk – saját Virtuális 
Egyiptomában, pontosabban Abudosz-amely-volt-
ban Oziriszként vezeti a világ legbefolyásosabb 
emberiből álló elitcsoportot, az úgynevezett Szent 
Grált. Együtt hozták létre a Másvilágot, egy 
grandiózus, szinte megszámlálhatatlan 
szimvilágból felépülő netes hálózatot, amin ők 
uralkodnak istenekként. Egy isten viszont nem 
isten halhatatlanság nélkül – de nem kell aggódni, 
hiszen épp azon dolgoznak, hogyan tarthassák 
életben tudatukat, miközben régi porhüvelyüket 
már rég a kukacok rágják. 

Innen már ugye sejthető a kialakuló 
bonyodalom…? 
 
A pók és az ő hálója 

Hazudnék, ha azt állítanám, hogy ezek az 
egyetlen szálak a történetben. Később egyre 
többen lépnek be az amúgy is szövevényes 
sztoriba, példának okáért Olga Pirofsky, az orosz 
származású, de Kanadában élő „színész”, aki része 
a Csiling Bácsi, a legnépszerűbb netes rajzfilmhős 
életre keltőinek. Időnként kínzó fejfájás tör rá, ő 
pedig nem érti a helyzetet. Az eddig csupán 
gyerekeket sújtó betegségre kezd gyanakodni, 
amely fejfájással, hányingerrel, legrosszabb 
esetben pedig kómával jár (khrm ha esetleg még 
valakinek rémlik Stephen, krhm). Nyomozásával 
felhívja magára Catur Ramsey ügyvéd figyelmét, 
aki a Fredericks és az Orlandó famíliának segít 
felkutatnia, miért került Orlando és Sam is katatón 
állapotba. 

Közben Ausztráliában Calliope Skuoros 
nyomozó egy régi gyilkossági ügy 
felülvizsgálatába kezd társával – egyre inkább úgy 
érzi, a válaszokat az ausztrálok ősi mítoszaiban 
kell keresgélnie. 

Dread Joungleur legfontosabb szolgája.  
Rengeteg pozitív tulajdonsággal rendelkezik, 
például pszichopata, így könnyed vállrándítással 
intézi el az öregember útjába ácsorgókat, továbbá 
különleges képességének köszönhetően képes 
manipulálni az elektromos áramköröket. Persze 
egy tisztességes pszichopatának megvannak a saját 
tervei is – Dread példának okáért fellázad 
Joungleur ellen, persze csak suttyomban. Az ő 

legfontosabb szövetségese Dulcinea Anwin, aki 
igazából semmit sem sejt megbízója valódi 
tulajdonságaiból, így kérdések nélkül teljesíti a 
legfurább kéréseit is. 

Martin egy vak francia nő – szeme világát egy 
gyerekkori kísérletben vesztette el, egy hirtelenjött 
áramkimaradásnak köszönhetően. Ő Renie egyik 
fontos szövetségesévé válik, amikor a lány korábbi 
tanárát (akit mellesleg azért keresett fel, hogy a 
segítségét kérje a nyomozásban) meggyilkolják, 
mert túl sok információt tudott meg. Együtt 
indulnak neki, hogy egy Kék Remetekutya nevű 
hacker segítségével betörjenek a Másvilág 
hálózatába, és hadat hirdessenek a Szent Grál ellen. 

 
Sok, mi? És akkor most még rövid voltam és 

tömör, és jó pár történetszálat kihagytam. Jogos a 
félelem, hogy ez a sok kesze-kusza történés egyszer 
csak önálló akaratra ébred, és onnantól kezdve 
nincs megállás – logikai buktatók, egymásnak 
ellentmondó információk, és a gyeplő szép lassan 
kicsúszik az író kezéből. De nem így Tad! Mérnöki 
pontossággal szövögeti gigantikus, tökéletesen 
megszerkesztett hálóját, majd szépen beül középre, 
és csak a jó írókra jellemző zseniális rosszindulattal 
húzogatja az éppen neki jóleső fonalat. A 
cselekmény szünet nélkül pörög, a rejtett utalások 
és még rejtettebb információk csak úgy röpködnek, 
az ember nem győzi kapkodni a fejét, hogy „Ez mi 
is volt?!”, már meg is van a válasz, feltéve, ha 
addigra nem felejtettük el a kérdést. Én a második 
kötettől döntöttem el, hogy jegyzetelni fogom az 
engem leginkább foglalkoztató dolgokat – a 
terjedelme helyből egy A4-es oldalra rúgott, és ez 
az idők során csak bővült és bővült, pedig néha 
még radírozni is tudtam belőlük. 
 
Az összegzés összegzésének az összegzésének az… 
á, hagyjuk a francba 

A Másvilágot nem lehet összefoglalni. Nézzétek 
csak az eddig leírtakat. Lassan kétezer szó, és 
mégis alig írtam róla valamit. Tad a cybervilág 
Tolkienje – mondjuk ő többezer oldalas, 
sokszereplős, mítoszokkal átszőtt fantasysaga 
helyett ő többezer oldalas, sokszereplős, 
mítoszokkal átszőtt sci-fi-szerűséget tol az arcunk 
alá, és meg merem kockáztatni, hogy sokkal 
emészthetőbb stílusban, mint ahogy azt a HF 
ősatyja teszi. 
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Azért írtam, hogy sci-fi szerűség, mert 
műfajilag gyakorlatilag besorolhatatlan – itt 
játszódik, a Földön, bár jó pár évvel beletolva a 
jövőbe, és a jó öreg bolygónkon bizony nem 
történnek csodák, leszámítva Dread különleges 
manipulálós képességét, amit még én sem tudok 
hova tenni, viszont a cselekmények nagy része már 
virtuális környezetben történik, a Másvilágban, 
ahova végül mindenki bekerül. Márpedig a 
virtuális környezetet nem igazán korlátozzák 
tematikai megkötések. Van itt minden, mi szem-
szájnak ingere és nem ingere: Mars, jégkorszak, 
Wells idegenek által megszállt Londonja, 
reneszánsz Itália, Alíz csodaországa, Xanadu, 
Amerika európai telepesek nélkül, az ókori 
Hellász, sugárhajtásos repülőkkel felszerelt 
Középfölde (itt mondjuk le kellett tennem a 
könyvet hogy megálljak röhögni, szerencsére ez 
csak egy apró technikai bug miatt lett 
megemlítve), Smaragdváros, egy rajzfilmkonyha 
rajzfilmfigurákkal, és a többi. Tad 
hátborzongatóan sok virtuális valóságon rángatja 
keresztül az olvasót, de természetesen nem csak ez 
adja köteteinek terjedelmét. 

Szereplőinek tulajdonságait, érzelmi hátterét és 
múltját is olyan pontossággal dolgozza ki, hogy az 
megérdemli a meghatott könnyeket – végre egy 
író, aki foglalkozik az történtével, és nem csak 
hagyja megtörténni azt. Dreadről komplett 
kórlapot kapunk, Sellars személyes 
élettörténetével oldalak foglalkoznak, és akkor ne 
is említsük Reniék további szövetségeseit, akikkel 
a lány a Másvilágban találkozik – a lánya után 
kutató Florimel; Török Szegfű, aki szerelmét 
vesztette el a Szent Grálnak köszönhetően, Kuan 
Li, aki az unokáját, stb.. Szerencsére egyikük sem 
megszokott, hétköznapi karakter, még a 
legmellékebb mellékszereplők is egyedülállóak és 
kliséktől mentesek. 

Mindebből is látható, Tad mennyire igyekszik 
lelkiismeretesen elvarrni az összes szálat, ami a 
történet során felmerül – igaz, hogy ha így gyorsan 
megszámolom, akkor nagyjából a negyedik kötet 
végére tartott 16 történetfonálnál. Amikhez 
gondolom a további részekben csak újabbak 
kapcsolódtak be. 

 
Summa summarum 
Én tényleg csak ajánlani tudom. Nem lehet 

szavakkal leírni, mennyire zseniális – a stílusok 

gyönyörűen elkülönülnek egymástól, ha 
Christabelről van szó, tényleg egy kislány szemén 
látjuk a világot, ha !Xabbu mesél, régies, mégis 
egyszerű mítoszokat olvasunk, Calliope 
kellőképpen rendőrös, Oziriszen érezzük, hogy fél, 
Dread pont olyan bomlott, mint amilyennek lennie 
kell… 

Sajnos mi, magyar rajongók korántsem tudjuk 
teljesen kiélni rajongásunkat, ugyanis 
mindösszesen két kötete jelent meg eddig a négyből 
– azok is kettéosztva - a Dáin Kiadó gondozásában, 
az utolsó ráadásul 2006-ban. A többi jelenlétét 
balladai homály fedi, valószínűleg soha nem fogom 
megtudni, hogy végződik ez a csodálatos 
törté*belebőg a mondat végébe*. 

Szóval, olvassátok. És vegyétek meg! Hátha ez 
ösztönzés arra, hogy a Dáin behozza a többi kötetet 
is! Boldoggá tennétek vele egy nyomorult lelket. 
 
Szilágyi Nóra 
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HÍREK  
Az Anonymus nem fér a 
bőrébe 

2011 végén ismét 
lecsapott a fiatal 
hackerekből álló csoport. 

Ezúttal a Stratfornak, 
egy amerikai privát 
biztonsági cégnek gyűlt 
meg a baja velük: a csapat nagymennyiségű 
felhasználói adatot lopott el tőlük. 9651 aktív 
bankkártyaszámot, 86594 email-címet, 27537 
telefonszámot és 44188 jelszavat. Ezen kívül az 
Anonymus azt is közölte, hogy 2,7 millió e-mailt is 
feltörtek, és nyilvánosságra fogják hozni a tartalmukat 
valamikor a közeljövőben. A támadást azzal 
magyarázták, hogy a Stratfor nem annak mutatja 
magát, mint ami valójában. 

Januárban először a cseh kormány és az ottani 
szerzői jogvédő hivatal honlapjait támadták le, majd 
pár nappal később a szlovák kormány honlapja sötétült 
el. Mindkét akció Ddos, vagyis túlterheléses 
ellehetetlenítés történt. A hackercsoport így tiltakozik a 
Hamisítás Elleni Kereskedelmi Megállapodás (Anti-
Counterfeiting Trade Agreement) ellen. Szerintük az 
ACTA még rosszabb következményekkel járhat, mint a 
SOPA vagy a PIPA. A tavaly még csak 8 ország által 
aláírt egyezményhez 22 EU-tag csatlakozott, köztük 
Magyarország, Csehország és Szlovákia is. A 
megállapodással szembeni legnagyobb kritika, hogy 
nem volt társadalmi egyeztetés az aláírás előtt egyik 
országban sem. 

Áprilisban az Anonymus magyar tagjai a Jobbik 
weblapját likvidálták. 20-án, este tíz óra után Facebook 
oldalukra kiírták: „jobbik.hu – TANGO DOWN!”, 
ezután az oldal teljesen elérhetetlenné vált. A csapat 
korábban többször is üzent a Jobbiknak, még azoknak a 
politikusoknak a nevét is felsorolta, akiknek 
célkeresztbe vették az e-mail fiókját. Tettüket a 
következő kijelentésekkel indokolták: „…miután a 
Parlamentben és a közéletben is elszaporodott az 
antiszemita (…) lépnünk kell! (…) Ma este Légió 
leszünk, közösen megmutatjuk, hogy milyen, amikor az 
emberek valódi hangja megszólalt, és NEM-et mond a 
gyűlöletre!” A támadás menete a következőképp nézett 
ki: 1.) e-mail bombázás, 2.) webloic (webfelületről 
történő terhelés) 3.) hoic (túlterhelés). 

A Wi-Fi és a tapéta 
A francia Institut Polytechnique de Grenoble és a Centre 
Technique du Papier duó munkatársai egy új és érdekes 
találmányukról rántották le a leplet a napokban: egy 
tapéta, amely képes blokkolni a Wi-Fi jeleket. 
Elmondásuk szerint 2,4 és 5 gigahertzes frekvenciák 
esetén is kiválóan működik, ráadásul csak specifikusan 
a Wi-Fi jeleit képes blokkolni, ezért az egyéb vezeték 
nélkül kommunikáló eszközöket (így a 
mobiltelefonokat) nem akadályozza működésükben. A 
kutatás vezetője szerint nem csak a vállalati internet 
„lopásának” az esélyét lehet ezzel csökkenteni, de ott is 
felhasználható, ahol esetleg a Wi-Fi hullámok 
interfernciát okozhatnak, vagy csak nem kívánatosak. 
 
Az Inernet Explorer újra középpontban 
Az Xbox 360 nemsokára saját böngészőt kapnak – 
legalábbis ezt állítja a Verge. Az Internet Explorer 
kilences verziója emlegetik a legtöbbször – 
természetesen rengeteg átszabáson fog keresztülesni és 
valószínűleg Kinect támogatással is rendelkezni fog, 
mert amíg egy kontrollerrel szinte lehetetlen kezelni egy 
böngészőt, addig a Kinect lényege a hang- és 
gesztusvezérlés. A hangvezérlés megjelenése miatt az 
Xboxok rendelkeznek beépített Bing keresővel, ám 
annak meglehetősen korlátozottak a képességei. Az IE 
nem csak ezt a problémát oldaná meg, de előrelendítené 
a Microsoft új programját: három képernyőt – PC, 
okostelefon, TV – akarnak egyesíteni. 
 
Elhunyt az Apple alapítója 
Október 5-én, mindössze 
56 évesen halt meg Steve 
Jobs, az Apple egyik 
alapítója. Nevéhez olyan 
fogalmak fűződnek, mint 
az iPhone, az iPad, a 
grafikus felület, ráadásul 
kevesen tudják, de az egeret is ő terjesztette el. Jobs 
állapota már évekkel ezelőtt megromlott, 2004-ben 
diagnosztizálták nála a hasnyálmirigyrákot, majd 
később átesett egy májátültetésen is. Tavaly 
augusztusban végül bejelentette lemondását – sokan már 
ekkor tudták, hogy egészségének további hanyatlása áll 
a bejelentés mögött, hiszen munkamániája soha nem 
hagyta nyugodni. Helyét Tim Cook vette át, aki az 
Apple értékesítésért felelős alelnöke.  
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A net győzedelmeskedett, avagy 
hogy akartak minket SOPAtni 

messzi nyugathonban 

Október végén eddig soha nem látott 
törvénytervezet látott napvilágot – példátlan 
szigora még nekem is nem egy álmatlan éjszakát 
okozott, el sem merem képzelni, hogyan 
reagálhattak az igazi netfüggők. A SOPA (Stop 
Online Piracy Act!) tervezői ugyanis azt ígérték, 
hogy sokkal szélesebb skálán határozzák majd 
meg az üldözendő célpontokat, és sokkal 
keményebb is lépnek majd föl ellenük. Nemcsak 
az olyan weboldalak ellen hirdettek harcot, 
amelyek teljesen jogsértő tartalomból állnak 
konkrétan, hanem minden és mindenki ellen, ahol 
akár csak egy pirinyó kis jogsértő tartalom üti fel 
rusnya fejét, akár linkelés útján is. A büntetés? A 
kalózkodás vádjával fémjelzett oldalak totális 
bojkottja. Ezzel gyakorlatilag halálra ítéltek 
minden olyan oldalt, ahol a felhasználói tartalom 
egyáltalán említés szintjén megjelenik: a videó 
megosztóktól a közösségi oldalakon át a 
blogszolgáltatókig. 

Ezzel megkezdődött a mi korunk eddigi 
legnagyobb internetes csatája a SOPA-hű zene-, 
játék- és filmkiadó óriások és az anarchistákat 
megszemélyesítő Yahoo-Facebook-Google hármas 
szövetsége között. 

Míg előbbiek azt a nézetet vallották, hogy ez a 
rendszer végre képes lenne eredményesen 
megtisztítani a hálót a büdös netkalózoktól, addig 
az utóbbiak szerint a SOPA nem csak hogy 
tehetetlen ellenük, viszont a szórakoztatóipar 
pénzéhes igazgatói kezébe adták volna a teljes 
körű cenzúra arany kulcsát. 

Az internethasználók fogták a képletesen 
értendő kapát/kaszát/ami van, és vérben forgó 
szemekkel mentek parasztlázadni. A tiltakozás, a 
negatív sajtó és az ezzel járó anyagi kár hatására 
először a GoDaddy doménszolgáltató, majd a 
három legsikeresebb videojátékos cég (Nintendo, 
Electronic Arts és Sony Playstation) hátrált ki a 
tervezet támogatásából. Később a Tumblr-
felhasználók szerveződtek csapattá, és úgy 
sújtottak le, amire senki sem gondolt: egy nap alatt 
több mint 87 ezer amerikai hívta fel és kérte arra 

képviselőjét, hogy szavazzon a SOPA ellen. Január 
18-ra meghirdették a Blackout Day nevű 
mozgalmat, amihez tucatjával csatlakoztak a 
weboldalak, többek közt a Wikipedia, a Reddit és a 
Boingboing. Az akció célja azt volt, hogy az egy 
napra elsötétített oldalakkal reprezentálják, milyen 
lenne az internet a SOPA brutális pusztítása után. 
Az Anonymus sem akart kimaradni a buliból – 
számos médiacég vezetőinek szerezték meg és 
tették közzé az adatait. Kotnyeles oknyomozó 
újságírók bizonygatták azt a tényt, hogy a 
törvénytervezetet kidolgozó jogászokat bizony 
csúnyán megvette a szórakoztatóipar – mégpedig 
kilóra. 

A lelkes, és legfőképpen eredményes 
népfelkelés hatására a kongresszusi képviselők 
egymás után hagyták ott a süllyedő hajót. 

Lamar Smith viszont nem adta föl egykönnyen – 
amikor viszont már az őssel lenség Facebook, 
Google és Yahoo mellé becsatlakozott az eBay, az 
Amazon és a Twitter, rá kellett jönnie, hogy a nép 
mennyire szereti a netes cégeket és 
szolgáltatásokat, a nagy multikat meg, hát – 
mennyire nem. 

Először még csak a leghajmeresztőbb részleteket 
húzta ki törvényjavaslatából (például, hogy bírói 
végzés és a védekezés lehetősége nélkül teljesen el 
lehessen vágni egy weboldalt a banki-és 
hirdetésszolgáltatóktól!), majd később egyre több 
és több méregfoga hullt a porba. Januárban végül 
megkapták a kegyelemdöfést: az Obama-
adminisztráció kerek-perec elutasította a 
törvénytervezetet, arra hivatkozva, hogy az online 
kalózkodás elleni harcban nem sérülhet a 
szólásszabadság. 

Lamar Smith és lobbistái egyvalamit 
megtanulhattak – nem érdemes packázni az 
internetfelhasználókkal, főleg ha százmillióan 
vannak és támogatja őket a Google. 

Szilágyi Nóra 
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Na ne arcoskodjá’ 
– Facebook botrányok 

David Fincher és az ő Közösségi hálója után már 
rendelkezünk legalább annyi információval ahhoz, 
hogy tudjuk, mi is pontosan az a Facebook. Úgyhogy 
erre nem is szeretnék szót fecsérelni – egy sokkal 
izgalmasabb témával készültem ugyanis. 

Gigantikus internetes szolgáltatóhoz híven a 
Facebook sem mentes a botrányoktól. Ha kicsit is 
aláásunk a témában, egészen meglepő, néha vicces és 
szórakoztató, néha kétségbeejtő dolgokat áshatunk elő. 

Tudtátok például, hogy pár NATO tisztviselő 
adatait lopták le a Facebookról? Először James 
Stavridis tengernagy nevében nyitottak egy ál-profil a 
közösségi portálon (aki egyébként az atlanti szövetség 
európai főparancsnoka), majd kapcsolati felkéréseket 
küldtek szét – amiket Stavridis számos honi és külföldi 
kollégája el is fogadott!  Mit sem sejtve szolgáltatták ki 
adataikat egy csaló csoportnak – mindezt abban a 
hiszemben, hogy az igazi Stardivis felkéréseit fogadják 
el. Az incidens inkább kínos, mint veszélyes, hiszen 
katonai információkhoz így sem juthatnak az átverők, 
viszont a a begyűjtött adatok lehetőséget adnak a 
célszemély bemérésére és zsarolására. 

Statisztikák kimutatták, hogy a walesi és brit 
rendőrök pont annyira körültekintőek Facebook-
profiljuk használatában, mint egy adag plázatini – 
abszolút nem. Egyáltalán nem meglepő köreikben a 
közösségi oldalon elkövetett kihágások miatti fegyelmi 
eljárás. Összességében mintegy 150 tisztek feddtek 
meg baromságaikért, valamint hét - szintén ezen okok 
miatt – önként távozott. Természetesen a rendőrségnél 
is divat a nyomorék és elítélhető képek megosztása, de 
mivel fakabátokról beszélünk, ezért pár eléggé sajátos 
eset is becsúszik. Páran például azzal dicsekedtek, 
mennyire megagyaltak valakit az augusztusi 
zavargások folyamán, megint mások az áldozatok 
elcsábításáról beszélt, egyesek kollégáik feleségét 
szidták, vagy épp egymást zaklatták, voltak rasszista 
megjegyzések, rágalmazások és sértegetések. Összesen 
58-an kaptak írásos figyelmeztetést, közülük kilencnek 
késélen táncol a karrierje. További 88 nem csak egy 
egyszerű levelet kapott, viszont 187 esetből 32-en 
megúszták. Röhej, nem? És mindezt négy év alatt. 

Ráadásul az utóbbi időben úgy tűnik, a Facebook 
magasról tesz a felhasználó személyes adataira. A Wall 
Street Journal szerint ugyanis a FB megosztja azokat az 
adatokat a hirdetőivel, amik alapján a felhasználók 
tökéletesen beazonosíthatóak. Mindezt úgy,hogy 
elküldte a hirdetőknek azoknak a felhasználóknak az 
ID-ját, akik kattintással érdeklődtek az adott hirdetés 
iránt. Sunyi? De még mennyire. Mindezek után a 
Facebook szóvivője még képes volt azt nyilatkozni: 
„Amint tudomásunkra jutott a hiba, azonnal nekiláttunk 

a kijavításához. Az elveink 
nem engedik meg, hogy a 
hirdetők adatokat gyűjtsenek 
a felhasználókról, azok tudta 
és beleegyezése nélkül!” 

És ez csak pár, kiragadott 
példa volt a teljesség igénye nélkül! 

Szilágyi Nóra 

Ha nem olvasod el... 

Van-e olyan netfelhasználó, aki még sosem 
találkozott, ilyen, és ezzel hasonló kezdetű többnyire 
rémisztő – szándékú de inkább unalmas – üzenettel? 
Van? ...Sejtettem. 

Ezek szerinte ismerős az érzés, amikor bejelentkezel 
az e-mail fiókodba, vagy valamilyen közösségi oldalas 
profilodra, várva a fontos, vagy felfrissítő üzeneteiteket, 
és akkor szembejön egy ilyen: „gyelem. (Az elírás nem 
véletlen, engem így várt az üzenet.) Ez nem vicc. – 
Szóval most egy vicc fog következni. – Élt egyszer egy 
kislány, aki egy baleset során súlyos sebesülést 
szenvedett. A szemét valamilyen oknál fogva többé nem 
tudták visszatenni a helyére. – Milyen meglepő... – Már 
csurgott neki szét. - ...és undorító. Nade, itt jön a 
turpisság. – Aki ezt a levelet nem küldi tovább, annak 
éjjel az ágya mellett fog állni a kislány és a ...... – Itt a 
szerző nagyon gondolkodhatott. – kicsurgott 
szemgolyójából csöpögtet az ember szájába. Ez egy igaz 
történet. – Szóval nem az. – Egy fiú, akit nem nevezünk 
nevén – Woldemort! Haha! – már tapasztalta. Utána 
komoly betegségei lettek. Ő sem hitt a körlevelekben. De 
kérlek küldjétek tovább 10 embernek. Nem akarom h 
bajotok essen. Ez már horror.” 

És tudjátok mit? Én továbbküldtem. Végül is, valaki 
töltött két percet azzal, hogy megírja. Nekem meg egy 
jó percet szerzett, mert ilyen hülyeséget ritkán találok. 
Vannak egy fokkal hihetőbbek, és ötletesebbek is 
szerivel. Én személy szerint már kismilliószor 
„meghaltam”, mert nem küldtem tovább őket. Ha nincs 
kedved a körlevelekhez, érdemes kitörölni őket. De 
megoldás az is, ha szánsz néhány másodpercet egy 
frappáns szidalmazásra, vagy ha jó kedved van, 
elmagyarázhatod a lehetetlenségét az éppen aktuális 
írásnak. 

Végsősoron a körlevelek nem ártanak senkinek ás 
nem valók semmire. (Bár néha meglepődöm, hogy 
valakik fogy fel tudják kapni maguk rajta.) Unatkozó 
emberek találják ki, és többnyire ők is foglalkoznak 
velük. Eggyel több szánalmas téma, amit mindenki 
egységesen lehurroghat. 

DE! Ha ezt nem küldöd tovább még legalább 15 
embernek... 

Scarlat Bianka Katalin 



 
 

 20  

Ha meguntad az életed – Amnesia : The Dark Descent

Meg nem tudnám mondani pontosan, hogyan 
akadtam rá erre a játékra – a horror, mint műfaj 
számomra abszolút érdektelen, egyszerűen nem 
látom értelmét, hogy miért akarjam 
szántszándékkal magamra hozni az infarktust egy 
játékkal, egy filmmel, vagy akár egy könyvvel, 
amikor ugyanezt eléri nálam a telefonszámlám 
vagy akár a szomszéd néni is. Egyszer egy zs-
kategóriás horrorfilm tíz másodpercben ijesztett 
meg olyan szinten, hogy aztán hetekig a 
ruhásszekrénnyel barikádoztam el a 
hálószobámba vezető egyetlen utat, 
nyctophobiámnak köszönhetően zseblámpával és 
éjjeli fénnyel alszom, kispárnával a fejemen 
persze, és ha lenne kulcs az ajtómhoz, hát én 
istenbizony bezárnám. 

A Frictional Games-nak viszont sikerült nálam 
elérnie, amit eleddig senkinek – nem csak, hogy 
könyörtelenül és szívtelen módon a monitor elé 
vonzott, de miközben gyakorlatilag a szart is 
kirémisztette belőlem, hát… be kell valljam, 
teljesen letaglózott. 

Minden kezdet nehéz – na de hogy a folytatás is? 

1839-ben járunk - egy meglehetősen 
lepukkant, poros(z) kastélyban, nevezett 
Brennenburgban ébredünk, a fejünk hasogat, 
lámpánkból kifogyott az olaj, a padlón 
beazonosíthatatlan eredetű vértócsa, a kintről 
beszűrődő napfény pedig inkább csak fokozza a 
sötétséget. Gyorsan kiderül, hogy irányítható 
karakterünk neve Daniel, akinek – mint ahogy a 
címből az kitalálható – halvány fogalomzavara 
sincs arról, hogy került oda és mit is csinál 
voltaképp. Ugyan állapota nem a legrózsásabb, de 
elindul – jobb híján, az egyetlen nyomon. 

Igen. A kisebb-nagyobb megszakításokkal 
ugyan, de folyamatosan követhető vérösvényen. 

Hála az égnek (?), gyorsan indokát találjuk 
ottlétünknek – egy saját magunk által írt 
naplóbejegyzés tájékoztat minket a nagy 
helyzetről, miszerint az amnézia még múltbeli 
énünk kedves kis fricskája (szegény fráter 
egyelőre meg nem nevezett okokból lazán 
kitörölte egész addigi életét), ellenben nekünk 
feladatunk van: felkutatni és megölni gonosz 
porosz házigazdánkat, a kastély urát, aki jelenleg 
a kastély legalsó szintjén (hol máshol), az Inner 
Sanctumban leledzik. 

Elsőre érthetetlen és teljesen indokolatlan 
küldetésünk nehéz feladatnak bizonyul, ugyanis 
lágy paradoxonként mi bizonyulunk az űzött 
vadnak, és nem fordítva. Nem csak a várúr által 
ránk küldött, végletekig eltorzított szolgák 
veszélyeztetik az életünket, de egy fáradhatatlanul 
utánunk kajtató természetfeletti entitás is a 
nyomunkban lohol. Amerre jár, összedőlnek a 
falak, és fura, húsos, lüktető organizmusok nőnek, 
jó szokásukhoz híven általában az egyetlen 
biztonságos kijárat elé. 

A nemzetközi helyzet fokozódik 

A sztorit a szokásos átvezető-videók helyett 
naplóbejegyzésekkel és a játék előrehaladtával 
egyre gyakoribbá váló hallucinációkkal 
ismerhetjük meg – gondolom mondanom sem kell, 
hogy a fehér villanással, elmosódó körvonalakkal 
és dülöngélő környezettel jelentkező flashbackek 
néha a legrosszabb pillanatban jelentkeznek. 

Ezek nem csupán a játékba való beleélést 
könnyítik meg, de így kapjuk meg a feladatainkat 
is – ha új infó jön, heveny tollkaparászást hallunk: 
Daniel új tennivalót jegyzett fel a naplójába. Ezen 
feljegyzések, valamint kémiai receptek, pár 
régebbi szolga naplóbejegyzései által áll össze a 
kép, mi is a következő lépés. Szerencsére a 
játékkészítők korántsem várnak el tőlünk oly’ 
izzasztó agymunkát, mint a Konami a Silent 
Hillben (izzadunk mi a rettegéstől így is eleget), 
elég egy egyszerű asszociáció és kész a megoldás. 
Maguk az apró küldetések egy jóféle tűlélőhorror-
kalandjáték crossoverre hajaznak – tárgyak 
felkutatása/kombinálása, kapcsolók fel-és 
lekattintása, logikai fejtőrök, és persze a 
legfontosabb: túlélés. Mindezek magukban, mint 
ahogy fentebb említettem, nem nehezek, a fennálló 
helyzet miatt mégis borzasztó kihívást jelentenek. 

 
Kedvenc Danielünk ugyanis – bár foglalkozását 

tekintve régész - határozottan nem az a Lara Croft 
típus, de még Indiana Jones-ra sem igazán 
hasonlít, ennek köszönhetően a játékban se 
fegyver, se fegyvernek látszó tárgy nem található. 
A felemelhető tárgyak egyedül azt a célt 
szolgálják, hogy a bátrabb lelkületű, 
Wolfensteinen edződött agresszív zombivadász 
kocahorrorosok azzal próbálják csépelni az 
életükre törő, testfelépítésükkel ellentétben 
meglepő sebességgel feléjük rohanó szörnyeket, 
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hogy aztán rádöbbenjenek: szégyen a futás, de 
hasznos. Bizony, rémisztő ellenlábasaink ellen 
egyedül kocsonyaként remegő lábaink gyorsasága 
jelent menedéket – na meg persze a sötétség. 

Itt újabb paradoxon üti föl sunyi fejét, ugyanis 
mind a fénynek, mind a sötétségnek megvannak 
az előnyei. A sötétség ápol és eltakar, 
felbecsülhetetlen értéke abban rejlik, hogy a ránk 
vadászó borzalmaknak sincs jobb szemük, mint 
nekünk, de még különleges nyolcadik érzékkel 
sem rendelkeznek – így ha meghalljuk az őket 
jelző idegölő hörgést, elég csak bekuporodni egy 
sötét sarokba és várni, míg tova nem csoszognak. 
Daniel idegrendszere viszont sajnos Malackáéval 
hasonlatos – ha megvonjuk tőle az (szó szerint) 
életet jelentő fényt, elméje fokozatosan bemondja 
az unalmast: először még csak a körvonalak 
folynak interferenciális hullámokként egymásba, 
majd teljesen elmosódnak, a képernyő megdől, 
mozgáskoordinációnk felveszi a lassú 
matrózegyenest, a tetőponton hallucinációk 
törnek ránk, majd végül az istenek kegyéből 
kifolyólag szerencsére elájulunk. És egy kis idő 
elteltével folytathatjuk a játékot. 

Hogy ne legyen ilyen könnyű dolguk a ránk 
vadászó ocsmányságoknak, a játék szerencsére 
rögtön két gyógyírt is kínál. Az éppen górcső alatt 
lévő fejtörő megoldása seperc alatt helyrerakja 
összezilált agyunkat, bár az áldomásos fény – 
amit gyutaccsal gyújtható fali fáklyákkal és a 
magunkkal cipelt olajüzemű lámpással 
idézhetünk meg – csak megakadályozza, hogy 
további egészségromlást tapasztaljunk. Igen, a 
fény. 

Használata sajnos nem problémamentes, 
egyrészt mert tüzelőanyag-készleteink 
meglehetősen korlátozottak, másrészről ha égő 
olajlámpással a kezedben futsz bele az ügyeletes 
csúnyaságba, a másodperc törtrésze alatt kiszúr 
és ha nem vagy elég gyors, szemfüles és nem 
rendelkezel elég erős acélidegekkel ahhoz, hogy 
egy gyönyörűen koreografált menekülést és 
szekrényben való elrejtőzést mutass be, pillanatok 
alatt szétkapja az arcod. 

Így válik az Amnesia a lehető legnyomasztóbb 
ellentét játékává: míg a fény ellenségeinket segíti, 
a sötétség az őrülettel karöltve támad. Ember 
legyen a talpán, aki mindezek után megtalálja a 
megfelelő stratégiát és alkalmazza is.  

Félelem és reszketés Brennenburgban 

Egy horrorjáték nem horrorjáték vesefagyasztó 
és májremegtető hangeffektek nélkül, amikből – 
hollá-hollá – az Amnesia-ban sincs hiány. A padlót 
lépések recsegtetik, a lyukakon befújó szél különös 
akusztikus remekeket produkál, random hörgések 
és távoli sikolyok hallatszódnak és mindezek 
ráadásul teljesen váratlanul törnek ránk – 
említettem már, hogy Daniel a hirtelen történő, 
megmagyarázhatatlan dolgoktól is megijed…? 
Mint ahogy én is. 

Sajnos a lépések és a hörgések a 
legkiszámíthatatlanabbak – sosem lehet eldönteni, 
hogy tényleg egy muci kis szörny az, vagy csak a 
fejlesztők újabb bájos tréfája. 

A grafika már egy kissé árnyaltabb, mert 
ugyan a fény-árnyék kivitelezése egyszerűen 
zseniális, a játékban fellehető számos bug, 
ellenlábasaink néhol egyszerűen beesnek a text alá, 
ami különösen zavaró lehet. Az edzettebb ínyencek 
a látványvilágot is kifogásolják, az sajnos három 
négy évvel idősebbnek tűnik a valódi koránál 
(2010-es játékról beszélünk, helló), de cserébe 
legalább ha a vérnyomásunk nem is, a gépigény 
kellemesen alacsony. 

Persze a Frictional Games még tudta fokozni a 
pánikot – az egész FPS-nézetből megy. Hát nehogy 
már tudjuk, mi van a hátunk megett… 

Összegzés 

Szinte gyomorfekélyt okozó konstans félelem és 
rettegés uralkodik az egész játékon, fél óránál 
tovább játszani szünet nélkül lehetetlen, nekem 
bizonyos időközönként kiscicás képeket kellett 
gugliznom, nehogy a kisagyam rituális 
öngyilkosságot kövessen el és lecsússzon a 
gerincvelőmbe megnyugodni. 

Az Amnesia apróbb hibáival együtt is az évtized 
legfélelmetesebb játéka – de tényleg. Embertelenül 
félelmetes. Nem hinném, hogy triplaerős 
szívgyógyszer nélkül valaha is újra végigjátszom… 

Alacsony vérnyomásban szenvedőknek szinte 
kötelező vétel. 

Gépigény: 
CPU - 1 magos 2000 Mhz 
RAM - 2048 Mb 
VGA - Shader Model 3.0 – DirectX 9.0c 256 Mb 
HDD - 3 GB 
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„A kalandok kora lezárult. Az élmények 
átvonultak a szuperszámítógépek virtuális 
világába.” Úgy érzem, a legcélszerűbb ezzel az 
idézettel nyitnom, ami Tad Williams Másvilág c. 
könyvének hátulján található. Nos, igaz is, bár 
szuperszámítógépek egyelőre a köznapi életben 
nem elérhetőek, de a kalandok kora – tényleg 
lezárult. 

Ma már szinte minden megtalálható az 
interneten, amire csak szüksége van az embernek. 
Nem csak szórakoztató eszközként funkcionál, de 
kapcsolatfenntartásra, információkeresésre 
ugyanúgy lehet használni, mint vásárlásra, és – itt 
el is érkeztünk a lényeghez – oktatásra. 

Először még csak Amerikában léteztek 
úgynevezett virtuális egyetemek – a hallgatónak 
nem volt másra szüksége, csak internet-
hozzáférhetőségre, egy webkamerára és egy 
mikrofonra. Videóformátumban megkapják az 
előadásokat, a szemináriumok és a vizsgák viszont 
már interaktívabbak, ott már képbe jön a 
webkamera és a mikrofon használta, 
kapcsolattartásra pedig ott az e-mail vagy a chat. 
Elsősorban felnőtt, már dolgozó emberek 
továbbképzését célozta meg ez a projekt, akiknek a 
család vagy munka mellett nincs elég ideje 
továbbképeznie magát, ezt főnökei mégis elvárják 
tőle. 

Később ez a módszer Ausztráliában is elterjedt 
– a hatalmas ország hatalmas távolságokkal is 
rendelkezik, így némelyik gyereknek még az a 
lehetőség sem adatott meg, hogy iskolába 
járhasson. Az internet viszont megoldotta ezt a 
problémát, így ott már nem csak az egyetemek, de 
sok általános iskola is átvette ezt az oktatási 
formát. 

Mára már Németországban is több egyetem 
képzése elérhető virtuális úton – ott 2003-ban 
nyitotta meg az első online kampusz „kapuit” 
Lübeckben. Ekkor még csak pár szak volt elérhető, 
például média és informatika, de mára már szinte 
minden elérhető a tanulni vágyóknak. Gabriele 
Flor, aki eladónőből informatikussá képeztette át 
magát, az első „úttörőkhöz” tartozott a távoktatás 

terén. „Leginkább időt, és pénzt spóroltam” – állítja 
a 39 éves családanya – „Nem kellett se szállást, se 
parkolóhelyet keresnem, de még kollégiumi 
szobáért sem kellett egy fityinget kiadnom. 
Ráadásul a nagyon tetszett, hogy számítógépen 
tanulhatok – érdekes volt. És két gyerek mellett is 
volt rá időm.” 

Magyarország egyelőre még egy kissé le van 
maradva, bár igyekszünk felzárkózni: a Szegedi 
Tudományegyetem 2005-ben elindította az ún. e-
universitas programot, ahol a hallgatók több 
kurzuson is részt vehetnek online módon, sőt 
bizonyos tantárgyakból interneten keresztül is 
vizsgázhatnak. 

De nincs okunk csüggedni, addig is több száz 
online oktatással foglalkozó oldal hirdeti magát, 
már középiskolásoknak is – csak szemfülesnek kell 
lennünk. A Matekerettsegi.hu-n, vagy akár a 
Doo.hu-n is elérhetőek olyan videók, amely az 
önálló tanulást segítik, persze némi pénz ellenében.  

Bill Gates 2011-ben egy kaliforniai Techonomy-
konferencián nyilatkozta a következőket: „Öt éven 
belül az emberek ingyen fognak hozzájutni a 
legjobb egyetemi előadásokhoz. És ez jobb lesz 
bármelyik egyetemnél!” 

Csakhogy Bill Gates tévedett. 
Az elmúlt évtizedek tapasztalatai alapján az e-

learning nem hozott forradalmi változást a 
felsőoktatásban, és korántsem váltotta be a hozzá 
fűzött hatalmas reményeket. A probléma viszont 
túlságosan sokrétű ahhoz, hogy vállvonogatva 
elsétáljunk mellette. Az OECD e-Learning in 
Tertiary Education. Where do we stand? című 
jelentése korántsem fedi föl a több sebből is vérző 
online oktatás problémáit. A jelentés szerint az e-
learning szerint kialakított koncepciók hiányosak, 
elhamarkodottak, bizonyos részei kezdetlegesek 
vagy ki sem alakultak, a keret-és tananyagfejlesztő 
rendszerek kihasználatlanok, ráadásul nem a 
legfontosabbat, az osztálytermi pedagógiát 
alakította át (ami eredetileg a cél lett volna), csak 
az adminisztrációt, a befizetést és a felvételit 
modernizálta. A felhasználására fordított hatalmas 
pénzösszegek tehát egyáltalán nem látszanak 
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megtérülni – sok online egyetem csődöt jelentett, 
és bezárt. 

Hogy mondjak egy példát: erre a sorsra jutott a 
brit UkeU is (UK eUniversities Worldwide 
Limited), ami bizony szempontokból az e-leraning 
alapokon szerveződő oktatás állatorvosi lovának 
bizonyult. Az intézmény 2001-ben alapult és más 
brit egyetemekkel karöltve kínált online 
kurzusokat. A megfelelő szoftverekért a Sun 
Microsystem felelt. Maguk a kurzusok csupán 
2003-ban indultak el – azonban a finanszírozási 
anomáliák és problémák 2004-re már fel is hívták 
a brit felsőoktatási-finanszírozási tanács figyelmét 
az intézményre. Felülvizsgálatot rendeltek el, még 
a brit alsóház is külön bizottságot hozott létre, 
hogy felderítsék az UkeU gyanús ügyleteit. A 
vizsgálatok olyan tényeket hoztak napfényre, amik 
szinte egész Nagy-Britanniában felháborodást 
váltottak ki. 

Az intézmény egy éves működése során több 
mint 50 millió fontot használt föl az adófizetők 
pénzéből – a vezérigazgató évi bére 180 ezer 
fontra rúgott, az alkalmazottak pedig évi 2 millió 
fontot kaptak kézhez. A felhasznált szoftverek és 
technikai eszközök javítása és előállítása is 
komoly költséget jelentettek, miközben ott voltak 
az ingyenes, bárki számára elérhető 
keretrendszerek és fejlesztési eszközök, 
amelyekkel ezek a költségek kikerülhetőek lettek 
volna. Ráadásul a kurzusok az elvárt 5000 fő 
helyett mintegy 900 főt vonzottak, és még ők sem 
voltak elégedettek az intézmény által nyújtott 
oktatás minőségével. Mindezek azt 
eredményezték, hogy egy hallgató képzése 
körülbelül 56000 font közpénzt emésztett fel, ezért 
2005-ben a brit kormány nemcsak beszüntette az 
UkeU finanszírozását, de az intézmény működését 
is felfüggesztette. 

Ez persze csak egy példa volt a sok közül, és 
még véletlenül sem világított rá a dolog összes 
hátulütőjére. Személyem szerint az egyik 
legnagyobb probléma a dolog személytelensége. 

A technológia valószínűleg soha nem lesz 
képes helyettesíteni a szociális tényezőt az 
oktatásban – ha a remek, hozzáértő tanárok és a 
tehetséges diákok interakciója és kommunikációja 
nem jön létre, lemondhatunk a minőségi 
felsőoktatás fogalmáról. Lehet a YouTube, aTED 
vagy akár az iTunes.University a világ legjobb 
professzorok előadásainak a gyűjtőhelye, ezek 

egyáltalán nem pótolják a személyes konzultációt, a 
közös gondolkodást és a csapatmunkát. Ez 
természetesen nemcsak az online egyetemeken 
probléma, hanem a e-learning-en szerveződő 
általános-és középiskolákban is. 

A tanító személyes jelenlétének a hiánya nem 
ösztönzi a tanulókat arra, hogy tanuljanak, elvész a 
külső motiváció, az érdeklődés a tananyag iránt, a 
kommunikációs feltételek megteremtésének 
nehézségei miatt csökken az interaktivitása, 
ráadásul azt az azonnali visszajelzést sem kaphatja 
meg, ami ennek a korosztálynak nagyon is fontos. 
Egy általános-és középiskolás tanuló az iskolában, 
a társai között tanulja meg a szociális viselkedés 
normáit és alapfeltételeit, leginkább nevelési és 
tapasztalati úton. Ha nincs osztály, ahova 
rendszeresen bejár, mert távoktatásban részesül és 
gyakorlatilag csak virtuális módon érintkezhet a 
többiekkel, akkor az az időmennyiség, amit 
szocializálódásra kéne felhasználnia, elvész. Egy 
szociálisan sikeres gyerek képes rögtönözni egy 
probléma felmerülésekor, képes mérlegelni egy 
adott probléma megoldásának következményeit és 
sokkal érzékenyebb, vagyis sokkal könnyebben 
felismeri ok-okozati összefüggéseket. Nagy József 
pszichológus rávilágít arra is, hogy az egyén 
személyiségét két leginkább befolyásoló tényező az 
otthoni és az iskolai környezet. Ha viszont mindezt 
a tanuló nem kapja meg, később (főleg felnőtt és 
tinédzserkorban) magatartásbeli problémák 
merülhetnek föl nála, és problémái adódhatnak 
olyan helyzetekben is, mint például a munkakeresés 
vagy a párkapcsolat. 

A vállalatokban egyre inkább keresik az 
alkalmazkodni képes, kreatív és együttműködő 
embereket, hisz a felmérések egyértelműen 
kimutatják, hogy az alkalmazottakból álló csapatok 
– ahol hajlandóak együttműködni a közös cél 
érdekében – nagymértékben növelik egy projekt 
sikerességét és versenyképességét. Ez viszont a 
kooperációs hajlandóság, és ami még fontosabb, a 
kommunikációs készség meglétét feltételezi – amit 
viszont legfőképpen az iskolában tanulunk meg. 

A távoktatásnál természetesen nem csak 
pszichológiai eredetű problémák merülhetnek fel, 
pont ugyanannyira fontosak az egészségügyi károk 
is. A monitor hosszú bámulása görcsös fejfájást 
idéz elő, ami a szemkörnyéki izmok tartós 
megfeszítése eredményez. Ezek elsősorban 
halánték-, homlok- és szemkörnyéki fájdalmat 
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okoznak, és gyakran vezetnek szédüléshez, 
hányingerhez vagy rosszulléthez. A számítógép 
előtti ülés a nyak rendellenesen merev tartásával is 
jár, ami a nyakizmok görcsét, így a fejtető- és 
tarkótáji fájdalmat okozza. Ez hosszabb távon, a 
gerinc nem megfelelő terhelése miatt 
porckorongsérvhez is vezethet. Ráadásul a tartósan 
monitor előtt ülők kevesebbet pislognak – 
átlagosan percenként 22-24-szer pislogunk, míg 
amikor kitartóan bámulunk valamit (például a 
monitort), ez a szám drasztikusan lecsökken, ekkor 
mindössze csak 7-10 alkalommal csukjuk össze 
szemünket. Ez a szem kiszáradásához, később 
pedig látásproblémákhoz vezet. Az egér rendszeres 
használata ínhüvelygyulladáshoz vezet – ha 
egyoldalúan erőltetjük meg végtagjainkat, az 
ínhüvelyek begyulladnak. Ez a probléma 

leggyakrabban az ujjak feszítő inaiban, vagyis 
kézháton alakul ki. 

Mindezekből tökéletesen látható, 
tulajdonképpen mennyi veszéllyel is jár a 
távoktatás, e-learning, online oktatás, vagy 
nevezzük, ahogy akarjuk. Mérlegelnünk kell: 
tényleg megéri mindenáron a rohanó világgal 
tartani, és beszállni a virtuális cirkuszba? 
Kiválthatja-e a távoktatás számos előnye az általa 
okozott számottevő károkat? 

Mi a fontosabb: a bárhol és bármikor, vagy a 
lassan, de biztosan? 

Szilágyi Nóra  

 

 


