
S Z I G E T,  2 0 1 1
Betekintés – nem éppen fiatalon – 

a Sziget életébe, a 0. napon.

Az óbudai Hajógyári-sziget bejáratánál, a HÉV megállónál, a közeli
Auchan bevásárlóközpontnál hömpölyög a tömeg a budapesti Sziget fesz-
tiválra, immár a 19. alkalom ez. A térség legnagyobb és legkedveltebb
könnyûzenei fesztiválja. 1993-ban kezdõdött a Diákszigettel. Akkor a na-
pijegy ára 300 forint volt, most jóval meghaladja a 10 ezret. Akkor 43 ezer
látogatója volt, ma – gazdasági válság ide vagy oda – közel 400 ezer. A sta-
tisztika szerint 5 kontinens 60 országából érkeztek a fesztiválozók, a leg-
többen Hollandiából és Franciaországból. 

Biztonsági vizsgálat nélkül nem lehet bejutni a Sziget területére. A ti-
zennyolc éven felüliek fehér
karszalagot kapnak, ez jelzi,
hogy engedélyezett számuk-
ra az alkoholos ital fogyasz-
tása. A szigeti dolgozók na-
gyon kedvesek, készségesek,
még a Sziget belsõ területén
történõ ellenõrzések is tapin-
tatosan, kedvesen zajlanak.

A K-hídon átkelve egy kis
nyelvleckében is részünk le-
het rögtön, megtanulhatjuk
hogyan üdvözöljük a más or-
szágokból hozzánk érkezõket. 

A papírpénzt számûzték a
Szigetrõl, mindenki fesztivál-
kártyával, fesztiválórával vagy
ha szerencséje volt, teszttele-
fonnal fizet. Mindenesetre
ezekben a napokban kész-
pénz nélkül kell élni a Szige-
ten. Gyors, kényelmes és
mellesleg biztonságos is így a
vásárlás. 

Közeli lakosként a kezde-
tektõl „érzékeltem” az áradó,
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hátizsákos, ma már guruló bõröndös szigetlakókat, sõt néha még a zene is
átszivárgott hozzánk. Most úgy látom, a közeli, korábban Tusculanum Ho-
tel is retro éveit éli, Retro Hotelre keresztelve, ebben a retro korszakban. Aki
„nem talál” helyet az óriási alapterületû „sátortáborhelyen”, a Szigeten, an-
nak ez bizonyára kiváló, pihentetõ helynek bizonyul. A Sziget azonban so-
kakat befogad, sok-sok sátor (szinte sokk) egymás mellett mindenfelé. Rend
és tisztaság mindenütt – no persze ez a 0. nap. A Szigeten értékcikk meg-
õrzõ is üzemel, biztonságot adva ezzel annak, aki ezt igényli.

Étlen, szomjan senki sem maradhat – van kínálat bõven, s a keresletre
sem nagyon lehet panasz. Az ételek és italok ára ugyan kissé magas, ezért
is a tömeg áradása az Auchan felé és vissza. Sok-sok nemzet konyhája in-
vitálja a jelenlevõket, de bemutatkoznak itt a kürtöskalács készítõk is. Van
is sor mindenütt, de természetesen abszolút elviselhetõ hosszúságú, szin-
te mindig ugyanannyi ember várja a harapnivalóját, szomjoltóját.

Jönnek fiatalok, jönnek babakocsival, kutyával, de érkeznek idõsebbek is. 
Milyen programokat nyújt napközben – az esti, éjszakai zenén és tán-

con túl – a Sziget? A számtalan lehetõség közül néhány.
Igazi látványosság volt a Hello Wood. Fa installációi a fa szeretete mel-

lett a környezetvédelemre is ráirányították a figyelmet. Köszönet ezért az
építészhallgatóknak, s ráadásul nemcsak megtekinteni, de építeni is lehe-
tett itt. 
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Aki az extrém helyzetekben szeretné kipróbálni magát, arra is van lehe-
tõség, lehet vízen járni (no nem ez a leghátborzongatóbb!), levegõben
lógni, ugrani … stb. 

Ebben az évben elõször van Kelet-Európai Vurstli, itt kapott helyet a
60-as évek hangulatát idézve a budapesti Vidám Park néhány régi játéka,
fényberendezése.

A logikai játékok standja is mindig foglalt, sokan szeretik az elméjüket
feladat elé állítani.

Octopus Összmûvészeti Helyszín az irodalomnak, a komolyzenének, a
táncnak és a színháznak ad teret.

A Civil Negyed közel hatvan civilszervezetnek, intézménynek teremtett
bemutatkozási lehetõséget. Témái: egészségügy (szívbarát táplálkozás,
cukorbetegség, májbetegség, szülészet-nõgyógyászat), Aids-szûrés, Rák-
ellenes Liga, drogprevenció, diszkrimináció, önkéntesség, oktatás, embe-
ri jogok, fogyasztóvédelem, vallás, környezetvédelem, az Európa Tanács
Élõ Könyvtára, amelybõl élõ embereket lehet kikölcsönözni egy-egy órás
emberi jogokkal kapcsolatos beszélgetésekre. Az egyik sátorban régi fil-
meket is lehet nézni. A NANE Egyesületnél a családon belüli erõszak el-
leni küzdelem áll a középpontban, az amerikai nagykövetség sátrában a
kinti tanulási lehetõségeken túl az amerikai önkéntes kultúra is bemuta-

Fordulópont 54 107

találkozási pont



tásra kerül. A Fõvárosi Bíróság az idén is szervezett Sziget Bíróságot,
amelyen ezúttal többek között a Kiskakas és Othello került a vádlottak
padjára. 

A Jane Goodall Intézet sátrában textiltáskákat készíthet az, aki nem
akarja a környezetét mûanyag zacskókkal szennyezni. 

A Múzeumnegyed – mintegy a Múzeumok Éjszakája miniatürizált vál-
tozata – bemutatkozó programjaival csábítja az állandó kiállítóhelyeire a
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látogatókat. Akár be is öltözhet korhû ruhákba, aki akar. Ezen a területen
van a Színház és Táncszínpad is.

A Hungarica falu idei fõ attrakciója a szüret bemutatása.
Nagyon hangulatos az az árnyékos pihenõ (a nagy melegben jól is jön),

amely folyamatosan gyönyörû képsorokon mutatja be Budapest látvá-
nyosságait. A külföldieket, de a hazai közönséget – sõt még a szomszéd-
ból (jómagam) érkezõket – is elvarázsolják a felvételek.

A fáradtság nagy úr, de pihenni mindenütt lehet, a fán is (mint az egyik
kép mutatja), de csak úgy elnyúlva a füvön is, de akár Princet várva, a tö-
meg között, is ki lehet nyújtóztatni az „elgyötört” testet. Elõkerülnek a
laptopok is, hol itt, hol ott folyik az a lázas billentyû ütögetés, csak úgy
„lerogyva” valahol a fûben, az utak mentén.

A Civil Sziget óriási ülõgarnitúráján többen is kényelmesen elférnek.
Rajta, vagy benne inkább? Ez nyilván az „óriások ülõhelye”. 

Ha elfáradtunk a sok-sok nézelõdésben, jövés-menésben, programok-
ban, kicsit vissza is lehet húzódni. Ezt szolgálja az Olvasósziget, kicsit tá-
volabb a nagy színpadoktól. Lehet itt olvasgatni akár idegen nyelvû (gon-
dolva a külföldrõl érkezõkre) könyvekbõl is. 

Üde színfolt (nemcsak a zöld szín miatt) a Bookline Bár területe. Jelen-
létével a könyvekre (is), az olvasásra irányítja a figyelmet, s egyben kelle-
mes pihenõhelyet biztosít a megfáradt szigetlátogató számára. 
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A színpadokról leginkább zene szól, pl. a Pop-Rock, Világzenei, Rock-
Metal, Petõfi Rádió, Blues Kocsma – hogy csak néhányat említsek. A nap-
lementével pedig elõkerülnek az igazi zenerajongók is, a területen meg-
nõ a népsûrûség. 

A nagy ász, Prince, a 0. napon válik láthatóvá-hallhatóvá a szigetelõk
számára. Az élõ legenda elõször jár Magyarországon. A kortalannak tûnõ
pop-ikon 2,5 órás monstre koncertet adott. Lenyûgözõ volt. A végén min-
denki táncolt, négyszer jött vissza, próbára téve a hallgatókat. 

A 0. nap történései közül ki kell emelni egy másik érdekes zenei ese-
ményt is. A Világzenei Színpadon a Magyar Rádió Szimfonikus Zeneka-
ra adott koncertet, komolyzenei hangszereléssel interpretálva a mai ma-
gyar slágereket. Akik pedig közremûködtek: Heaven Street Seven, a Swet-
ter, a Belmondo, Rúzsa Magdi, az Isten Háta Mögött, a Budapest Bár, Ja-
nicsák Veca, a Balkán Fanatik és még sokan mások. 

Ugyanaznap este a Sziget Rock-Metal Nagyszínpadán a szerb Boban i
Marko Markovic Orkestar lépett fel. 

És úgy éjfél felé, minden más mellett, akár hokizni is lehetett, mert mû-
jégpálya is akadt, és csak úgy spontán hastáncbemutató is kerekedett,
amely pillanatok alatt közönséget verbuvált magának… 

Naná, hogy jövõre is!
Kép és szöveg: Nincsevics Klára
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