
ielõtt állatvédõk köve-

telnék rajtam e szá-

jakhoz tartozó testek

elérhetõségeit és bilincseket csörren-

tenének végtelen haraggal, hamar

kinyilatkozom, hogy a szájak, tes-

tek, baseballütõk és véres pingvin-

fejek helyszíne csupán virtuális

játszótér. S bár bolondokházához

elég egy üres szoba és megfelelõ

személyek, az on-line játékokat

fõként gumírozott padlójú-falú

szobán kívül játsszák. Sokan a mun-

kaidõ szabad perceit, illetve a szabad-

idõ munkás óráit töltik „Szép napunk

van, öljünk egyet”– egérszorítással

és madárlapítással.

Ha valakit igazán elmélyült szor-

goskodással találunk a monitor

elõtt bonyolult matematikai számí-

tásokat és egyszerû négyjegyû

számokat mormolva maga elé, idõn-

ként káromkodva (rohadt madár)

vagy ujjongva (rohadt madár),

s alig egy-két másodpercre választ-

va csak el ujjait az  egértõl – az

nagy valószínûséggel nem a repü-

lõirányítás legszorgosabb munkatár-

sa, inkább a jetisport lelkes-törekvõ

ûzõje. A játék 4 szereplõje: egy jeti,

egy baseballütõ, egy szikla és egy

pingvin. Utóbbi szárnyas a szikla

tetején várakozik, hogy egy gomb-

nyomásra a jeti és az ütõ elé vet-

hesse magát azon okból, hogy a ta-

lálkozás pillanatában egészben vagy

darabokra hullva minél távolabbi

ponton fúródhasson a talajba.

A pingvin nagyon is segítõkész

a játékos fáradt agyának felpezsdí-

tésében; a gyengébbek kedvéért

végtelen szárnyalást mutat be

és nagyobb ütéseket áll ki, a profik-

nak nehezítésül összevissza pat-

tog, bátran viseli több száz kilós

tüskés durung csapásait, láncfû-

rész trancsírozását, illetve céltáb-

lába is fúródik (egy hógolyóval

ülepében).

Kutatók még vitáznak az erõsza-

kos játékok és az agresszió általá-

nos mértékének viszonyán, így az

elkötelezett játékosok széttárhatják

karjaikat a borzadó tekintetekre:

Ugyan, csak levezetjük a fölös

feszült attitûdöket!

Egyesek szerint mindennek

terjesztõi a Linux-szidalmazók,

kik szerencsétlen madáron verik

el a port (és a baseballütõt, láncfû-

részt vagy éppen a World Trade

Centert), ugyanakkor a játék 2004-es

debütálásakor érezhetõen csök-

kent a Microsoft termelékenysége...

Tehát, hajrá!

Halusz Léna
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Pingvin felszállóágban

Vannak, akik szerint leginkább a gyilkolási ösztön az, amely igazán közel
hozhatja az embert a természethez. Bizarr megközelítés ez olyanok szájá-
ból, kik arra okítanak: mely részén, milyen erõvel és ívben kell baseballütõ-
vel eltalálni egy pingvint, hogy annak véres testrészei a lehetõ legnagyobb
távot repüljék be…
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