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Mikor ünnepeljünk, és mit?

Több,inínt csírkefogúk



Pentium® II

processzorral

s^f^cesszorokai vaiva'^

” Albacomp Rt.

8000 Székesfehérvár

Mártírok útja 9.

Tel.: (22) *315-414

Fax; (22) 327-532

Milyenek vagyunk? A láthatatlan alkatrészek megbízható

mködése, gyorsasága csak egy dolog. Segítségnyújtás

bárminem probléma ésetén - ez tipikus Albacomp tu-
Szaküzletek:

Budapesti

Kirendeltség

1139 Budapest

Frangepán u. 8-10.

Tel.: 329-1493

Tel./fax: 349-0152

lajdonság. Egy ideje már ránézésre is azonosíthat ben-

nünket: a számítógépeinket emblémánk színei díszítik.

Nos ilyenek...

1065 Budapest

Nagymez utca 25.

Tel.: 311-8095

Tel./fax: 331-8108

1011 Budapest

F utca 31.

Tel.: 201-4409

Fax: 201-4322
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ALBACOMP 3525 Miskolc

Széchenyi u. 49.
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Tel.: (46) 354-266

Tel./fax: (46) 353-100



Internet.galamsuyy
Ma már nyilvánvaló, hogy az ipari társadalomból

az információs társadalomba való átmenet az

emberiség történelmének egyik legnagyobb

változást hozó, legmélyebb folyamata. Ily módon az

információs társadalom, mint vonzó jövkép, olyan

tudáson alapuló társadalom, amelyben szinte

korlátlan és fizikai távolságtól független az

információhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés

lehetsége.

Az indulástól kezdve az Internet.galaxis program-

sorozat célja, hogy olyan fórumot teremtsen,

amely ötvözi az üzleti, a tudományos, mvészeti,

oktatási és kulturális szférát úgy, hogy ezek a

területek egymás elrehaladását segítsék anyagi,

technikai és szellemi keretet biztosítva az új

kommunikációs lehetségeknek, a legújabb technikai

vívmányok gyakorlati alkalmazásának, valamint a

mvészetek és a multimédia lehetségeit

kihasználó egyéb megnyilvánulásoknak. Az 1 999-

ben megrendezésre kerül lnternet.galaxis

kiállítást elssorban a dátum tészi különlegessé.

Az évezred utolsó éve egy olyan korszakhatár,

amely az információs társadalom új korszakba

lépésének nyitányát, az informatikai szakmában

milleneumi bombaként emlegetett 2000. év

problémájának (y2k) megoldási kényszerét és az

egyre bvül kommunikációs lehetségekbl

adódó paradigmaváltást is jelenti.

Kiemelt témáink:

Dátum és id

Pénz és érték

Felelsség a tartalomért

A rendezvénynek a modern mvészetek legnagyobb

magyarországi kiállítóhelye a Mcsarnok ad otthont,

ahol az lnternet.galaxis 99 társrendezvényeként,

közös rendezésben A dátum címmel a kortárs

képzmvészet legjelentsebb mvészeinek

munkáit felvonultató, nagy érdekldésre számot

tartó kiállítás is megnyílik. Célunk, hogy erre a

néhány napra a Mcsarnok falai között a jöv

évezred hétköznapjait teremtsük meg és tegyük

emberközelivé, hogy minden látogató egy rövid

idutazásként élje meg ezt a kiállítást, ne szorongva

és idegenkedve tekintsen a jövre, a harmadik

évzredre.

Mc
Részvételi

arnok Kunsthalle február 25 - március 3 -március 16
feltételek és további információk: aDaMStudid Telefon: 1 267 3460, E-mail:studio@adam.hu, http://www.adam.hu/internet.galaxis
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Internet
Az els magyar Inteniet-magazin.

Kiadja:

PRÍM Információ-technológiai Kft.

1116 Budapest. Hunyadi Mátyás u. 32.

Felels vezet:

Szabó Hédy (szabo(a;prim.hu)

Fszerkeszt:
Vértes János Andor
(vertes(ó^prim.hu)

A Barangolás rovat szerkesztje:

Fagyai Csongor

( lnyl(i:<;impulzus.sch.bmc.hu)

A VVeb-mester szerkesztje:

Balogh Attila Balázs

(abalogh^tprim.hu)

Tervezszerkeszt:

Henger Attila (hengerrí/.prim.hu).

Krébecz József. Krébecz Krisztián

(krebeczíí^bonl ine.hu)

Címlapterv: Rusz László

Olvasószerkeszt: Fábián Gábor

Karikatúra: Nagy Kornél

Telefon: 228-3372, 228-3373

Telefa.x; 228-3373/13

V Mobil: 20-343-077, 20-343-078

E-mail: ikalauz@prim.hu

CompuSeiv'e: 105277.140

1506 Budapest, Pf.: 140.

Egy lapszám ára: 269 Ft

Elfizetési dij egy évre: 2640 Ft

Megrendelhet: a Kiadónál

e-mailben. levélben vagy faxon.

Az Internet Kalauz megtalálható

a Világhálón:

http://www.prim-onlinc.com
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Geoform 32

Areco 15 Hungary Network 63

ArecoNet 52
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Internet Galaxis 3

Business Online 33
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InterWare 12

Caori 4 Kern 56

Compaq Bili Novell 37

DPG 50
I
OKI 12

ECDL 35 i Prakticomp 25

Elender . . . .BIV Qwerty 63

Hirdetésfelvétel: a Kiadóban

Reklám-marketing:

Henger Ágnes lhenger@prim.hu)

Nyomdai elkészítés:

Artúr Repró Stúdió

Nyomás:
Veszprémi Nyomda Rt.

Ready

SCI Modem

Server

Tantál

TVNET 15

Új Alaplap 66

Visine 50

WebTimfr 6

X-Byte 15

Zenebona 6

Terjeszti:

Budapesti Hirlapkereskedelmi Rt.

Kiadói Lapterjeszt Kereskedelmi Kft.

Nemzeti Hirlapkereskedelmi

Egyesülés

Magyar Posta Rt. Hírlapüzletági

Igazgatóság

Hozzáférhet még a nagyobb

. könyvesboltokban és

az Intemet-kávéházakban.

írásaink szerzi jog\ édelemben

részesülnek.

A szcrkfszlöscg mindem megesz az Intemciról szánna

zó képek és anyagok szerzi jogainak tisztázásáért.

Az ismeretlen forrásból .szerzett dokumentumok jogai-

nak tisztázása érdekében kérjük a szerzk iclemkc/,''éi

'ii jüuuk hitelt érdeml ii;azoIá>ával.
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Cipt a ...

(Úgy van! ... a cipboltból!)

Szoftvert a ...

(Rövidesen nyílik a

www.szoftverbolt.com)

Több, mint 60 000 CD.

www.zenebona.hu

Jliiíkiúi; %} -vL-hav^ //i.Vi-liCt:*'

I Rendelje meg ön is dQmentesen az
|

ét^klödési körémk megfeleldJ
üzleti ^jánlatol^:!

Lw'ebBusmi^s

g
További infr^cidkkal mimkatársaink

személy^ii is

álln^ rendelkezésére:

._"Fly and Drive" utazások:

^ Florida 9 nap 104.300 Ft-t6l

Kalifornia 9 nap 111.600 Ft-tól

Keleti part 9 nap 112.300 Ft-t6l

Nemzeti parkok 16 nap 145.900 FM6I

Kelet-nyugat 16 nap 162.300 Ft-tól

A fenti árak tartalmazzák a repüljegy, a szállás valamint az

autóbérlés összegét, korlátlan kilométer-használattal

QJ

E

o
•SS
0^

Autóbérlés Floridában

1 hét már 6.750 Ft-tól!^
www.american.hu Forró drót: 266-6548

1 052 Budapest, Váci utca 1 5.

E-maíl: reservation@american.hu

repüljegy árai.
Eredeti ár Akcis ár

Amsterdam S^jmFt 32.000 Ft

London 37.700 Ft

Párizs Jflj900^=t 38.900 Ft

Zürich Jfl.80e-Fr 38.400 Ft

Peking 115.6erFT 104.500 Ft

Prága .-38r50tTFf 32.700 Ft

Tel Aviv _52r5erFf 46.600 Ft

New York J8:80trff 62.990 Ft

San Francisco '69:O0rTÍ 83.000 Ft

Miami -6+TflO(rFÍ 85.900 Ft

Los Angeles -89:060^ 83.000 Ft

Las Vegas _9öre0trTr 95.000 Ft

Toronto -TftrOtrTT 66.500 Ft

Sidney

Bangkok
A fenti repijegyárak nem tartalmazzák

a repültéri illetéket és bizonyos feltételekkel érvényesek.

156:fl(rFf 145.500 Ft

183^0T^ 98.000 Ft

Miért utazna drégén,

ha nlcsún is lehet?

1999 FEBRUÁR
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Magamat lehülyézem, ha kell...

...de hogy más tegye, nem tröm el... Bár tulajdon-

képpen ez a kissé eltorzított idézet sem fedi a történ-

teket, hisz nem más hülyézett le engem, hanem én

hülyéztem le magamat, és ettl más sértdött meg...

Ne beszéljünk rébuszokban. Legutóbbi számunk

vezércikkében egy RCI-csereüdülés kínált ürügyet

a világhálós információgyjtés szépségének ecsetelé-

sére, s ennek kapcsán éreztem szükségét annak, hogy

minsítsem bepalizásomat, gyarlóságomat. Mint vár-

ható volt, több sorstársam is elektronikus tollat raga-

dott, s annak rendje és módja szerint nekiállt felmen-

teni engem a hülyeség vádja alól, s megvédeni az üdü-

lési jogok árusítóit és az egész RCI-rendszert tlem...

Az én becsületemet (és a cégét) persze mindenki ma-

ga miatt védte, lényegében azt kérve ki magának,

hogy lehülyéztem ket. Ezt én ugyan nem tettem, de

az áttétel világos: ha én nagy nyilvánosság eltt hü-

lyének nyilvánítom

magam azért, mert

bedltem a marketer

cégnek, akkor óhatat-

lanul kiállítom a bi-

zonyítványt azokról,

akik szintén bedl-

tek... Ezt cáfolandó

épp ezért mindenki

megírta nekem, hogy

mennyit lehet megtakarítani ezekkel az

üdülési jogokkal, milyen hasznos az

RCI nemzetközi katalógusa, mennyi

mindent megtudhattam volna az álta-

lam szidott cég saját kiadványaiból

Internet nélkül is...

Nos, szívesen megkövetek egyen-

ként mindenkit, aki magára vette azt az

inget, amit a téma kedvéért én egyes-

egyedül magamra kívántam felhúzni,

ám egyúttal felmentést kérek az alól,

hogy idézzem az RCI melletti érvek

mindegyikét. Ezt legfképpen azért nem teszem, mert

annak a cikknek semmi köze nem volt az RCI-hoz,

csupán egy példa volt a kínálkozó sok közül arra,

hogy az Internet akár nyaralás eltt is sokoldalúan le-

het segítségünkre...

Ha ma írnék hasonló cikket, akkor lehet, hogy a ja-

nuár végén Frankfurtban megrendezett nemzetközi te-

lekommunikációs sajtókonferenciáról beszélnék, s ar-

ról, hogy a Hotel Intercontinental megkeresésében

milyen segítséget nyújtott az Internet. Hogy

a www.frankfurt.de oldalról kiindulva miképp talál-

tam meg a hotelek közt azt a helyszínt, ahová

a Deutsche Telekom meghívása szólt, hogyan kerestem

meg utána Frankfurt térképét, s ezen a Maina-hidakra

kattintgatva miképp jött el Java-alkalmazásként egy

ahhoz hasonló térképrészletecske, mint

amilyen az Intercontinental Hotel hálósze-

mén is volt. így váltak egyértelmvé az ut-

cák, vagyis hogy az autópályáról a reptér

eltt kell lekanyarodni a Kennedyallee-ra,

onnan át a Friedens-brückén, majd a túl-

parton jobbra a szállóig... De ez is csak egy példa, mi-

képp az is, hogy hogyan szedtük le a gyereknek a ki-

dolgozott érettségi tételeket, vagy a számítógépünk

újrakonfigurálásánál hogyan találtuk meg egy pillanat

alatt a hangkártya meghajtóját a gyártó honlapján.

Ez a magazin errl szól. Nem az RCI-ról, nem

Frankfurtról, nem az érettségi tételekrl s nem a hang-

kártya-meghajtókról, hanem arról, hogy az Internet ma
már a legtermészetesebb módon épülhet be az ember

mindennapjaiba, gazdagabbá, egyszerüTíbé, kelleme-

sebbé téve életünket, felkészültebbé téve minket. Min-

den egyes Internet-cím ebben a lapban egy-egy példa

csupán, s amikor egy-egy lapszámot - amelybe azért

nem ritkán 5-600 web-címet is belegyö-

möszölünk - kénytelenek vagyunk lezár-

ni, azonnal indul a következ szám

szerkesztése, hogy újabb példákkal pró-

báljuk olvasóinkat meggyzni az

Internet hasznosságáról, sokrétségérl,

egyszerségérl és nagyszerségérl...

Ez a lap mer pél-

dabeszéd... Itt van

mindjárt e cikk ele-

jén az a három bet,

amit lehet, hogy né-

hány akaratlanul is

„lehülyézett” olvasó

pontosan ismer, de

olvasóink többsége

bizonyára nem; egy-

általán nem szükség-

szer tudni, hogy mit

is jelent. Régen, ha

ilyesmi fordult el
egy cikkben, az em-

ber felütötte a lexikont. Most azt javaslom: üssék be

csak úgy próbaképpen, hogy www.rci.com. Ha a be-

tszó feloldását nem is leljük meg nyomban, azt már-

is látjuk, hogy ez maga a Vacation.net, vagyis itt bizo-

nyosan az üdülésrl, nyaralásról esik szó, s elég

hamar kiderül minden egyéb is. Aki nagyon figyelmes,

az megtalálja az oldal alján a Resort Condominiums

International kifejezést is, ami azért igazán értékes is-

meret, mivel eddig én egyetlen olyan RCI-taggal sem

beszéltem, aki tudta volna, hogy mit jelent az RCI...

így egyébként, hogy most már én is okosabb va-

gyok, ígérem: sohasem fogom magam lehülyézni, ne-

hogy más azt kikérje magának...

Vértes János Andor

jvertes@prim.hu

Lapunk

olvasásakor

érdemes figyelni

az alábbi jelekre;

Cikk, amit mindenki

figyelmébe ajánlunk:

Szakmai jelleg

információ, vagy

egyéb okból a

köznyelvtl

eltávolodott,

,4nagasan szárnyaló”

cikk, aminél laikus

olvasóink

kiadhatják Pósalaki

bácsi jelszavát:

„ugorgyunk”:

Vélemény, vitairat,

gondolat:

Levél, vagy

levélcímet (e-mail)

tartalmazó írás:

Fontos figyelmeztetés,

szabályismertetés:

Talány, kérdés,

rejtvény:

1999 FEBRUÁR
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minden kétségen

felül az Internet eddigi

legsikeresebb éve volt.

Nemcsak újabb tízezrek lettek

milliomosok (és sokon közülük

minden tranzakción pénzt veszí-

t Internet-vállalkozásoktól,

mint amilyen például az

Amazon.

Az America Online elképeszt gy-
zelmet aratott az srivális Microsoft fe-

lett. Ha gólra játszanék ezt a mérkzést,

akkor most - úgy a második félid kö-

zepe táján - azt mondhatnánk, hogy

AOL-Microsoft 3:0. Talán érdemes

visszajátszanunk a gólokat, ho-

gyan is sikerült Dávidnak egy-

más után többször is bevenni

Góliát hálóját.

Elször is - a kezdetek

kezdetén -, amikor Case,

Kimsey és néhány vállalkozó

kedv „venture c^italist”

elérkezettnek látta az idt,

hogy a vállalkozást a követ-

kez szintre vigye. Bili

Gates szemet vetett az ötlet-

re. Jó maffiózó módjára két

lehetséget ajánlott a meg-

illetdött AOL-csapatnak:

vagy megveszi vagy megeszi

ket. A Microsoft vételi ajánla-

tát igazából nem szokás vissza-

utasítani, ha valaki sokáig élet-

ben akarja tartani vállalkozását...

Errl sok cég, egyebek közt a har-

madik gól „labdája”, a Netscape is so-

kat tudna mesélni...

Az AOL igazgatótanácsa összeült, és

lényegében fele-fele arányban szavazott

a vételi ajánlat elfogadása mellett, illet-

ve ellen. Volt valaki, aki sokáig vacillált,

majd végül megszólalt: „ha ennyi pénzt

megér az AOL a Microsoftnak, ak-

kor valójában biztosan többet

ér.” így azután - s ezt még ne

is nevezzük gólnak, hiszen

ez a mérkzés kezdetét

jelent sípszó - egy sza-

vazattal, de nemleges

döntés született. Meg-

kezddhetett a friss

vért jelent AOL ruta-

zása... No meg az

Internet mindmáig leg-

hevesebb háborúja.

Az els ütközet 1995

nyarán zajlott le, amikor

az America Online csapata

,Az AOL a Microsoft Viet-

huszon- és harminc-egynéhány éves

szerencsések, akik „megütötték az

Internet-lottót", ahogy azt Észak-Virgini-

ában, az Internet fvárosában szokták

mondani), hanem hatalmas átrendezdés

is lezajlott a versenyben. Szinte behozha-

tatlan elnyre tett szert egy cég, amely jó-

val egymilliárd dollár fölötti összeget kasz-

szíroz pusztán az elfizeti díjakból. Holly-

wood is felfedezte az AOL-t, hihetetlen si-

kerrel toborozva milliós új elfizet-tábort

az online szolgáltatásnak. Az AOL befu-

tott, „blue chip" céggé változott, ami

igencsak megkülönbözteti a spekula-

tív, valódi bevételekkel alig bíró és

námja” feliratú pólóingekben sorozott

a legendás péntek délutáni sörpartikon.

Az energia sistergett a levegben, az op-

timizmus és a munka sebessége új szint-

re emelte a csapatot. Mindenki tudta az

AOL-nál, hogy nem sok id van: a Góli-

át már megindult, a Microsoft bejelentet-

te az MSN Networköt. Gyzni kellett,

méghozzá gyorsan. Beindult a sznyeg-

bombázás, amikor majd’ minden ártatlan

amerikai polgár szinte naponta egy

íprofilel fbiographvl

James V. Kimsef
Founder, America OdId

Inducted int the Acadeniji

AOL-szoftvert tartalmazó diszket talált

a levelesládájában. Az America Online

egyébiránt a túlélés igazi nagymestere.

Nem nagyon akad egyetlen cég sem az

újabb kori történelemben, amelyet ilyen

gyakran elsirattak volna. Elször az

Internet lett volna hivatott elsöpörni a

fold színérl az elavultnak kikiáltott zárt

rendszert, még azokban az idkben, ami-

kor úgy körülbelül 15 ezren használták

a szolgáltatást egyidejleg... Ez a szám

azóta alaposan megugrott, és manapság

vannak pillanatok, amikor félmilliónál is

többen vannak a vonalon. Még egy lecke

arról, hogy a technokrata okoskodás nem
mindig válik be, a piaci versenyben a

dönt szót mindig a felhasználó mondja

ki. Neki ugyanis eszébe sem jut a tech-

nológia, nem érdeklik az olyan fogal-

mak, mint zárt vagy nyílt, használja

a szolgáltatást, s ha gyorsabb és jobb

eredményeket nyújt az egyik a másiknál,

akkor az gyzni fog, még ha egyenesen

kkorszakinak kikiáltott technológiát

alkalmaz is a cél eléréséhez.

És egymilliárd dollár elköltése után

az AOL megtöbbszörözte tagságát, míg



idUüd5
@ktuális

az MSN sok milliárd elköltése után szo-

morúan átszervezdött. 1 :0. De ettl

még nem tntek el a pesszimisták, akik

továbbra is meg voltak gyzdve arról,

hogy a meccs az AOL csúfos vereségé-

vel, mi több pusztulásával végzdik...

Kett nullra 1997 táján változott az

eredmény, amikorra világossá vált, hogy

az MSNBC és MSN kábeltévé - az új

médiaszövetség - sokszoros stratégia-

váltás és vezetcsere ellenére sem váltja

be a hozzá fzött ambiciózus reménye-

ket. Közben pedig az AOL tagsága

szépen gyarapodott.

íintennewl

Elkezddtek a találgatások a hagyo-

mányos médiában: itt valami egészen új

jelenségrl van szó... Az AOL nem egy-

szeren egy online szolgáltató, hanem

egy újfajta médiacég! Ebben az idszak-

ban kezdett el Jim Barksdale és Steve

Case leveleket váltani, és lassan kiala-

kult a küls szemlélben is az a kép,

hogy - amolyan második világháborús

szóhasználattal élve - a Netscape és az

AOL szövetségesek. A II. világháborúra

való utalás nem véletlen: Steve Case

„Sztálinnak” kiáltotta ki Jim Barksdale-t,

aki ezt finoman visszautasította, és

inkább Churchill szerepére pályázott

a „Hitler” elleni harcban.

A szövetségesek végül harmad-

szor is megrezegtették a Microsoft

kapujának hálóját azzal, hogy be-

jelentették a részvénycserés

egyesülést. Bár a meccset ko-

rántsem fújták még le, a játék

alakulását nézve kicsi a valószí-

nsége annak, hogy itt az ered-

mény megfordulna. Mert nézzük

csak meg, hogy mi is a legfonto-

sabb tényez az Interneten?

A technológia? Ha az lenne, akkor

fabatkát sem érne az AOL-
részvény, márpedig jóval többet ér,

hiszen az ára - szokásához híven -

1998-ban is többszöröséire ntt.

A hardver? Ha az egyre nagyobb fel-

használói tábor a jövben is bizonyosan

PC-t használna, talán igen, de mi van,

ha nem? Akkor bizony a hardver iránti

igény nem lesz elég ahhoz, hogy a vég-

s gyztes a PC-vonalról kerüljön ki -

talán ezért vágott bele egy befektetési

cég létrehozásába Michael Dell.

Nagy valószínséggel az birtokolja a

stratégiai információt, aki a felhasználó

interaktív „vándorlását” nyomon tudja

követni, s nem az, aki ehhez bizonyos

részlet^et biztosít... „Where are you go

today?” - kérdezi a Microsoft, de a vá-

laszt az AOL tudja! Ezért valószínsít-

het, hogy ebbl a biztos pozícióból

már nem veszítheti el a meccset az

AOL.
Kétféle Internet-használó létezik: a

fizet és a nem fizet. Az elbbi jelen-

leg 15 milliós tábort alkot az AOL-nál,

egymilliárd dollár fölötti összeggel gaz-

dagítja havonta a szolgáltatót, s emellett

- mint fizet réteg - a legértékesebb cél-

közönséget képviseli a hirdetk szem-

szögébl. Az AOL-nak több fizet tagja

van, mint az összes access providemek

együttvéve - különösen amióta az AOL
a múlt évben bekebelezte a betegesked

CompuServe-öt. A nem fizet használók

diákok és olyanok, akik munkahelyük-

rl szörfolgetnek. Ez egy olyan célkö-

zönség, amely majdan lehet otthoni fi-

zet felhasználó is, tehát a kegyeiért

verseng az online iparág. Hogy itt kinek

van elnye? Akinek az oldalait gyakran

látogatják... És bizony, úgy tnik, az

AOL.com itt is behozhatatlan elnnyel

vezet. De
nem csak por-

tai site-ot kínál az

AOL. Nála az ICQ önma-

gában napi ötezer új használót toboroz,

és aki nem „ájszikjuzik”, az nem „cool”

a tizenévesek között.

Mindehhez jön még a Netscape,

amelynek böngészje megteremtette az

internetes szörfölést mint mfajt...

Szó sincs róla, a Microsoft nem adja

fel könnyen, sok pénzt fognak még
Redmondban (bután) elkölteni, de egyre

nyilvánvalóbbá válik, hogy ez az ereden-

den nem internetes cég elbb-utóbb ki-

szorul az online portai vállalkozások vi-

lágából, s érvényesül a suszter-kaptafa

alapelv: megmarad szoftverszállítónak.

Az AOL-CompuServe-Netscape trió

pedig folytatja majd menetelését, felte-

heten a már kirajzolódó irányba...

A horizonton a hagyományos média

Internetre való költözése és a médiumok

integrációja látszik; ez az az irány, ahol

az egyre nagyobb sávszélességnek és

a nagy sebesség Internetnek van mind

nagyobb szerepe.

Ebbl persze az is következik, hogy a |
lélegzetelállító cégvásárlásoknak, fzi- |
óknak koránt sincs vége, a java csak

|

most jön.

Horváth László
1999 FEBRUÁR
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I
Telefonon keresztül is lehet e-mailt küldeni bárkinek,

hála az EasyCall legújabb szolgáltatásának. Bár a cég

nevérl sokan az ÉRMÉS szabványú személyhívókra

asszociálnak, a dolognak ezúttal nem sok köze van

a „pagerekhez”, a cég - építve az operátori kapacitásra,

valamint az e mögé kiépített call center- és Internet-háttérre

- a személyhívástól független szolgáltatásként indította be

a telefonos e-mail közvetítést. (Aki mégis kapcsolódást

keres, az abban találhat, hogy míg a pager-ti^jdonosok

eddig csak kaphattak személyhívójukra e-mailtt^y).stantól

az adatforgalom kvázi kétirányúvá vált; ha akarnak, akár

azonnal válaszolhatnak is, még ha nem is pageren,' hanem

telefonon keresztül.)

Annak tehát, aki éppen nincs Internet-lehetséggel ellátott

számítógép közelében, elegend egy gyors e-mail elküldésé-

hez a telefont felvennie, és feltárcsáznia a 06-50-676- 100-as

telefonszámot, ahol az EasyCall operátorai felveszik, és to-

vábbítják a szóban bediktált elektronikus üzeneteket a világ

bánnely pontjának bármely e-mail címére. A nap 24 órájában

mköd szolgáltatásnak nincs külön fizetend díja, illetve

a díj benne foglaltatik az említett szám tárcsázásában,

ugyanis ezt a számot a helyi telefontarifánál kicsit drágábban

(ugyanakkor az ország bármely pontjáról egységesen) nettó

80 forintos percdíjjal lehet hívni. Az e-mail megfogalmazá-

sánál érdemes arra is tekintettel lennünk, hogy a feladó sorá-

ba az EasyCall kerül be, ha tehát valakitl e-mailben várunk

választ sorainkra, akkor - mondjuk a levélvégi aláírás alatt -

a címünket is meg kell adni, az e-mail közvetítje is jelzi,

hogy nem jó a „reply”...

Immár Magyarorszá-

gon is egyre többen

tartják számon február

14-ét a szerelmesek napja-

ként. A meglehetsen nagy-

számú nemzetközi Valentin-

napi oldalak között akad im-

már magyar is: a Szerencsi

Középiskolai Kollégiumból

Kriisó Krisztián rendszergazda hívta fel figyelmünket az álta-

la készített www.kollegium-szerencs.sulinet.hu/valentin

oldalra. Különösen azoknak ajánljuk, akik kedvesüknek berbe-

rül vagy maláj nyelven is el szeretnék mondani, hogy „szeret-

lek” (48 fordítást számoltunk össze), de lehet képeslapot külde-

ni, üzenni vagy éppenséggel szerelmes verseket olvasgatni.

^ Azoknak a kedves olvasóknak, akik az Internet Kalauz

múlt havi számának Webmester rovata alapján szeretné-

nek Image Map-oldalakat fabrikálni, fel kell hívnunk

a figyelmét arra, hogy egy „u” bet nyomdába menet elve-

szett... Vagyis aki a 36. oldal els hasábjából az IMG TAG át-

másolására vállalkozott, az javítsa a „semap” szócskát (alulról

a 10. sor) „usemap”-re, különben se kép, se hang, se map...

(Elnézést kérünk a sajtóhibáért.)

4 Február elején indítja menedzselt bérelt vonali szolgál-

tatását a PanTel. A koncessziós szerzdések lejárta után

az alternatív távközlési szolgáltató szerepkörére aspirá-

ló cég elssorban az egyik tulajdonos - a MÁV - nyomvona-

la mentén húzódó korszer gerincvezetékre épít, az átviteli

utakat optikai kábeleken, SDH berendezéseken keresztül biz-

tosítja, a végpontokon mikrohullámú vagy optikai kábeles be-

kötéssel. A cég a legkorszerbb infrastruktúra felállítása mel-

lett az árakban is vetélkedni kíván legfbb konkurensével:

a gerincvezeték 50 kilométeres körzetén belül a 256 kbps-os

átvitelt biztosító menedzselt bérelt vonalat például havi

70 ezer forintért kínálja. Németh Attila kereskedelmi igazgató

lapunknak elmondta, hogy az értékesítésben a távközléstl ed-

dig idegen megoldásokat is alkalmaznak: partneri megállapo-

dásokkal egyfajta dealeri hálózatot hoznak létre a szolgáltatá-

si csomagok forgalmazására. A menedzselt bérelt vonalhoz

önmagában Internet-hozzáférés nem jár, ám e téren a távköz-

lési szolgáltató együttmködik az EuroWebbel, amelynek az

elmúlt évben a PanTel többségi tulajdonosává vált.

I
Az Internet Kalauz „alvilági sorozata” is bizonyítja,

hogy a Világháló sem fenékig tejfel, szép számmal

akadnak rajta olyan mellékutcák, ahová gyermekeinket

nem szívesen engednénk. A Siemens által kifejlesztett Smart

Filter szoftver lényegében ezen a gondon igyekszik segíteni,

megoldva persze azt is, hogy mondjuk a vállalati Internet-hoz-

záférést se szerencsejátékra használják a munkatársak.

Az informatika informáiii iro’^i.sn
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A Smart Filter adatbankja 250 000 címet tartalmaz. A letil-

tandó címeket 27 kategóriába sorolja - pl. szerencsejáték,

bnügy, rasszizmus, politika, vallás, szex, sport stb. -, de a té-

mák mellett napszakot is állíthatunk be bizonyos címekhez.

Vagyis mondjuk egy iskolában elképzelhet, hogy a játékok

déleltt még „indexen” vannak, de délután már nem... Az in-

dexen lév címekrl természetesen semmj^n információ

nem tölthet le, st a szoftver jelenti a kísérletet,^^gy a Smart

Filterrel rendelkez gépeken jobb nem is kísérletezni azzal,

hogy hátha a mi címünk nem szerepel az adatbázisban.

(A Sulinet Programirodától kért információ szerint egyéb-

ként a középiskolákba kiszállított gépeket központilag nem
látták el szrprogramokkal, az iskolák maguk döntenek arról,

hogy ilyeneket alkalmaznak-e. Az Egyesült Államokban az is- *

kólái Internet-kabinetek egyharmadában alkalmaznak szr-
programot.)
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I
A chatesek márci-

us 6-án rendezik

meg az els or-

szágos Net-találkozót

az érdi Viper Party

Clubban. A részletes in-

formáció és a jelentke-

zési lap a WWW.
extra.hu/netbuli/ olda-

lon található, de annyit

elzetesként elárulha-

tunk, hogy egyebek

mellett fellép az Animál Cannibals és Dart Vader a Star

Warsból. Lesz tombola (amin Internet Kalauz-elfizetéseket is

lehet nyerni), lesz tánc, és lesz él chat is, ismerkedés.

1 Egyre kevésbé szempont a tengerentúlon a web-építés-

ben, hogy egyes kapcsolt vonalas internetezk számára

lassú a gazdag adattartalommal megtöltött színes-sza-

gos-mozgóképes honlapok letöltése: a vélekedés úgy szól,

hogy a maximumot kell nyújtani, s látva a kínálatot, elbb-

utóbb mindenki megteremti a maga számára a szélessávú

adatátviteli lehetségeket. Ennek jegyében született meg az

Excite@Home terve is, természetesen azután, hogy a @Home
bejelentette az Excite megvásárlását. A szélessávú szolgáltatás

keretében az él sportközvetítések is élvezhetek lesznek, de

a nézkrl szóló visszajelzések is finomodnak a hirdeti piac

további szélesítése érdekében.

Maga a cégvásárlás egyébként hagyományos módon, rész-

vénycsere formájában történik, s mintegy 6,7 milliárd dollár

érték tranzakció áll mögötte, amit egyes elemzk a piaci ár

másfélszeresének tartanak.

A A tokiói Aszahi Simbun cím lap adta hírül január vé-

gén, hogy a Sony pénzügyi szolgáltatásokkal kíván be-

tömi az Internet-piacra. A szórakoztatóelektronikai ter-

mékeket gyártó világcég már jelenleg is mködtet biztosítási

részleget, ezért nem meglep a Sony elnökének, Iba

Tamocunak az a bejelentése, hogy a Sony honlapjáról megva-

lósítják az életbiztosítási kötvények értékesítését és más érték-

papírok, részvények forgalmazását is. Az elnök döntése össze-

függésben áll a japán pénzpiac korlátozásait megszüntet

deregulációval és azzal, hogy az emiatt élezd árverseny

a pénzintézetek közvetítési díjainak csökkenésével jár. Az
Internet révén ugyanis mérsékelhetk a pénzügyi mveletek-

kel kapcsolatos személyi és egyéb kiadások.

Egy, azaz egy Matáv-részvény marad majd az állam tu-

lajdonában, miután értékesítik még az állami tulajdon-

ban lév 70 milliárd forint érték részvényt. A nagyará-

nyú tranzakció lebonyolításával azt a céget bízzák meg, amely

megnyeri az ÁPV Rt. zártkör meghívásos pályázatát.

Az értékesítést felteheten nem befolyásolja alapveten,

hogy idközben a Matáv monopolhelyzetének hamarabbi fel-

oldásáról is megkezddtek a tárgyalások a KHVM és a társa-

ság között. Bár a kétoldalú szerzdés módosítása hosszú és

körültekint munkát igényel, nem kizárt, hogy mire lapunk

megjelenik, talán a megegyezés is megszületik arról, hogy

a belföldi és nemzetközi távbeszélhívások monopóliumához

a Matáv ne ragaszkodjon az eredetileg biztosított határidig,

vagyis 2001. december 31-éig.

Az Amazon.com részvényeinek ára 19%-ot esett arra

a hírre, hogy konkurensei megkezdték az önköltség alat-

ti áron történ forgalmazást. Ez a látszólag öngyilkos

ötlet korántsem életképtelen, hiszen a ráfizetés akár befekte-

tésnek is tekinthet, amelyet a negatív haszonkulccsal dolgo-

zó cég arra áldoz, hogy nagyságrendekkel növelje látogatott-

ságát s ezáltal reklámbevételeit. Az Amazon.com egyelre

kivár, hátha kiderül, hogy a stratégia nem válik be,

s a buy.com is kénytelen lesz abból megélni, amibl a viccbé-

li Kohn bácsi: vasárnap zárva tart...

BUY.COM
The Internet Superstore
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Miss World...
Wíde Web

avagy éljenek a királynk!
Meghalt a királyn, éljen a királyn...

Nincs pontosabb Jelzés a folytonosságra, mint amikor

a britek a fenti mondatot szinte egy szuszra eldarálják;

a trónörökösi rendszernek hála, nem tud úgy elmenni

a brit uralkodó, hogy egy percig is király vagy királyn

nélkül maradjanak az alattvalók.

Elmúlt a szépségverseny, éljen a szépségverseny...

Angol mintára nekünk valami efféle szlogent kellene

gyártanunk, ha érzékeltetni akarnánk, hogy miképp is zaj-

lik az Artnet oldalán (www.datanet.hu/artnet/) az immár

három éve tartó, s felteheten soha véget nem ér szép-

ségverseny. A 1 0 eldönt és a decemberi dönt után ja-

nuár 1 6-án egy gálaest keretében kihirdették, hogy ki lett

az 1998-as év legszebb Net-leánya, a Miss World Wide

Web, vagy ahogy itt mondták: Miss Cyberspace. A
„kibertér szépe” ugyan semmivel sem kevesebb aWWW
szépénél, ám a névbeli pontosítás - és imigyen a korláto-

zás - azért is szükségszer, mert a Miss Internet World

verseny még csak most következik. Ez egy másik verseny

(licenctulajdonosa Fási Ádám), amelyen az indulás jogát

éppen ezzel a gyzelemmel érdemelte ki Juhász Ági...

Na, de leírni sincs idnk Juhász Ágnes nevét, hiszen

aki most, lapunk megjelenése táján betér a fent említett

oldalra, az láthatja, hogy már újra zajlik a szépségverseny,

elkezddtek az idei eldöntk. Az élet megy tovább, hogy

majd decemberben újra legyen egy dönt, januárban újra

legyen egy gála, s februárban újra induljon a Miss

Cyberspace az Artnet oldalain. Meghalt a királyn, éljen

a királyn... Vége a szépségversenynek, elkezddött

(folytatás a 14. oldalon)
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Niss World...

(folytatás a 13. oldalról)

a szépségverseny... Mert a szépség mindig velünk van, nem

csak a kézzelfogható, hanem a virtuális valóságban is.

Cherchez la fémmé, keresd a nt! Azt, hogy ez a klasz-

szikus mondás az eredeti értelmétl megfosztva sokak

iránytje a weben, mindenki tudja, de hál’ istennek nem
csupán az XXX oldalak szaporodnak... Az Artnet szép-

ségversenyét nyilván felkeresik a nimádók, hiszen

a gyengébb nem legszebb, legbájosabb virágait gyjti az

oldal csokorba, s ráadásul az oldalnak (illetve bemutatása

miatt nekünk) nem gylik meg a baja (bajunk) az érzéke-

nyebb, szemérmesebb (vagy éppenséggel álszent, farize-

us) olvasókkal. Sokan vannak, akik nem szívesen lépik át

a jó ízlés határait, ám mégis építenének az ersebbik nem
eme gyengeségére: site-juk látogatottságának növelésé-

hez szívesen bevetnék a lányokat, ámde mértékkel... Ta-

lán ezért is jelentkeztek az Artnetnél jugoszláv, szlovák és

cseh érdekld cégek, s talán ezért vált valószínvé, hogy

a magyar virtuális szépségverseny rövidesen exportcikk

lesz, elindulnak a hasonló versenyek szerte a weben.

Éljenek a királynk!
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kínál(S)t

A nap 24 órájában elérhet

INTERNETES ÁRUHÁZAK
az Areco-tól!

- többszörösen díjnyertes szoftverrel dolgozunk

- gyors áruháznyitást garantálunk

- egyedi elképzeléseit is megvalósítjuk

- kulcsrakész megvalósítást és akár üzemeltetést is vállalunk

.
Tekintse meg mköd referencia áruházunkat: www.irodaszer.com

Internet a kábeltévén!
Ön csatlakozik a rendszerhez, fizeti a havi

elfizetési dijat, amely mindent-tartalmaz.

Kábeltévén nincs idarányos költség!

ön a nap 24, a hét 168, a hónap 700 órájából annyit

van a hálón amennyit akar,

és a havi átalánydíj mellett nincs más költség.

A TVNET Kft.

Budapesten a következ kábeltelevíziós hálózatokon

keresztül teremtette már meg az Internethez való

hozzáférés lehetségét:

City TV Kft. (V. kér.), Terézvárosi Kábel TV Kft. (VI. kér.)

Sztár TV Kft. (VIII. kér.), Bakáts Parabola (IX. ken),

SATIMEX Kft. (XIII. ken), Zugló TV Kft. (XIV. ken),

Multicom Kft. (XVIII. ken), NET-T Kft. (XIX. ken), RADIANT Rt. (XXII. ken)

^ /fax: 318-1 985 URL: http://www.tvnet.hu

^ /fax: 318-1 926 E-mail: info@tvnet.huO 1056 Budapest, Molnár utca 53.

TELEFONszámítógép

BELÉPTET

INTERNET

HÚZZUNK
EGY KÁBELT

A XXI.
SZÁZADBA!

Szeretné, ha mindez egy
kábelrendszeren és akár

200 Mbs adatátviteli se-

bességgel mködne?
Szeretné, ha számítógép-

hálózata élettartam-garan-

ciával készülne?

Ha igen, akkor hívjon

most bennünket!

r-BVT€
számítástechnikai kft.

A HÁLÓZATMESTER

1037 Budapest, Hunor u. 55., tel.; 250-7016, fax: 250-7024

E-mail: xbyte@xbyte.hu
,
internet: www.xbyte.hu '
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Egyetemek, fiskolák
Magyar felsoktatási intézmények a Világhálón I

Megyékkel foglalkozó honismereti sorozatunk

sikerén felbuzdulva ismét egy hazai témát vet-

tünk el: olvasóink leveleit is figyelembe véve

magyar egyetemek és fiskolák honlapjait

mutatjuk be.

Eszterházy Károly
Tanárképz Fiskola

Azt hiszem, sokan egyetértenek velem, ha

azt mondom, hogy Eger nagyon különleges

magyar település. Ha valaki fiatalon látja a vá-

rat, olvassa az Egri csillagokat, egészen bizto-

san szívesen gondol majd Heves megye szék-

helyére egész életében. A város a dics múlt és

a hsiesség, egy valaha volt szebb világ emlé-

kén kívül még egy különleges tulajdonsággal is

bír: ha az ember kicsit elmereng, mintha régi

kosztümös filmek diákjait látná maga eltt.

A macskakövek furcsa hangulatot árasztanak,

mintha elénk vetítenének egy képet, amin hosz-

szú köpenyes „íródeákok” és a tanításban meg-

szült, megfontolt lépt professzorok lépdel-

nek. Hogy honnan ez az érzés, nehéz megmon-

dani, de az biztos, hogy bármilyen egyetem

vagy fiskola is választja magának székhelyéül

Egert, nem jár roszszul. Ezek után már szinte

természetes, hogy az Eszterházy Károly nevét

visel fiskola tanárképz. Mi másnak is tanul-

hatna itt az ember, mint oktatónak, tanítónak?

Az EKTF történelme 1947-48-ban indult,

amikor az akkori kormányzat elhatározta peda-

gógiai fiskolák létesítését. Ezek közül a deb-

receni tanárképz volt az, amely 1949-ben az

Egri Líceumba - mely az ország egyik legré-

gebbi felsoktatási intézménye - költözött.

Több változás utáji 1964-re kialakult a mai

rendszer kétszakos, négyéves oktatási rend.

Az utóbbi pár év jelents fejldést hozott: az

oktatási intézmény jelenleg 36 tanszékkel és

több mint 250 oktatóval büszkélkedhet. Diák-

jainak száma a nappali tagozaton 2700, és még

ugyanennyien vannak a levelezk. Felépítésé-

ben az EKTF leginkább egy egyetemre hason-

lít, tanszékei ugyanis az azoknál szokásos inté-

zeti rendbe szervezdtek. A Társadalomtudo-

mányi Intézet a klasszikus bölcsészettudomá-

nyi, valamint a társadalomtudományi tanszéke-

ket foglalja magába, és végzi a humán szakos

hallgatók képzését. A Természettudományi In-

tézet a természettudományi, a Mvészeti és

Testnevelési Intézet az úgynevezett készség-

szakok tanszékeit gyjti egybe, végezetül pe-

dig a Tanárképzési Intézet koordinálja a peda-

gógiai felkészítéssel kapcsolatos oktatást.

A mai EKTF felszereltsé-

gében és oktatási anyagában

halad a korral, így foglalko-

zik számítástechnikával is.

Ez utóbbira jó példa maga

a homepage, illetve a Multi-

média Labor által készített

több CD. Az utóbbiakról az

elbbin rövid ismertetket is megtekinthetünk,

st néhányat le is tölthetünk.

Végezetül pár szóban mindenképpen meg

kell emlékeznünk az iskola névadójáról,
j

Eszterházy Károlyról. Az 1 725-os születés gróf
|

1762-ben érkezett Egerbe, hog>' haláláig betölt-
[

se az egyházmegyei püspöki, valamint a várme-

gyei foispáni címet. Munkásságának sokat kö-

szönhet a város, amely biztos kez irányítása

alatt nyerte el mai szerkezetét és barokk város-

képét. Érdemei hasonlóak az oktatás területén is:

építteti meg a Líceumot, mellyel eredetileg

egy négyfakultásos egyetemet szeretett volna

létrehozni. Nevéhez fzdik az egyetem számá-

ra tervezett könyvtár, mely ma Magyarország

egyetlen nyilvános egyházi könyvtára.

Eszterházy vásárolta az els

köteteket is: nagy gonddal válo-

gatta ki az általa fontosnak tar-

tott könyveket, melyek enciklo-

pédikus jelleggel ölelik fel

korának tudományait. A könyv-

tárjelents kódex- és helytörté-

neti-, valamint újabb kori kéz-

iratanyagával ma is a kutatók és az olvasók
|

rendelkezésére áll, s mint idegenforgalmi látvá-

nyosság is jelents.

http://www.ektf.hu - az EKTF nyitóoldala

http://www.ektf.hu/mmlabor/munka/cdpan/cdpan.htm - az EKTF multimédiamúlielye

sigti is f

A Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem

története körülbelül 150 évre nyúlik vissza,

akkor kezddött el ugyanis a Gellért-hegy déli

lábánál - vagyis azon a területen, ahol ma

a Budai Arborétum egy része található - a ker-

tészképzés. Az alapí-

tó, dr. Entz Ferenc, az

1848-49-es szabad-

ságharc honvédtiszt-

orvosa 1853-ban hoz-

ta létre a jogeldöt,

a Haszonkertészeket

Képz Gyakorlati

Tanintézetet. Az ak-

kori tanintézetbl fej-

ldött ki az egyetem, amely ma a termesztés,

feldolgozás és kömyezetalakítás oktatásának

els számú központja: hazánkban ez a három

szakterület egyedül itt található meg együtt.

Minden felsoktatási intézmény egyik f
törekvése, hogy ne csak elméleti tudást adjon

diákjainak, hanem jól megfogható gyakorlat-

Kertészeti és Élelmiszeripali Egyelem
Onivaisity ol HorticuUuie and Food Indaahy

hoz is juttassa ket. Ez alól a KÉÉ sem kivétel,
|

azonban a természethez és a környezethez kö-

zel álló szakterületei miatt az utca emberének I

szemében talán kissé szokatlan módon. Ez azt |

jelenti, hogy az egyetem felügyelete alá tarto-

zik két arborétum és |

egy botanikus kert.

A Soroksári Bota-

nikus Kert a XXIII.

kerületben fekszik, I

a Kísérleti Üzem
[

mellett. Itt az oktatás,
|

a kutatás és a nem-

zetközi szaporító-

1

anyag-csere mellett
|

génalaptartalék-élögyjteményeket is fenntar-

tanak. (Egy pillanatra elgondolkozván a mai I

zrös és pénzközpontú világ dolgain, ezt a cikk I

írója kellemes megkönnyebbüléssel vette tudó-

1

másul.) Évente megjelen kiadványát megnéz-

hetjük az egyetem honlapjának vonatkozó
|

oldalán.

Üdvzdijak a

Kertészeti és

Élelmiszeripari

Egyetemen!
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A Szarvasi Arborétumot 1978-ban

csatolták az intézményhez. Valószínleg

keveseknek kell bemutamunk, hiszen ez

hazánk egyik legnagyobb és leglátogatot-

tabb gondozott természetvédelmi terüle-

te. Hires fás gyjteményében közel 1600

fa- és cseijefaj található. Jelentségét az

is fokozza, hogy az évi százezer látogató

közel fele fiatalkorú, s így az arborétum

fontos szerepet játszik a környezet- és ter-

mészetvédelemre történ nevelésben.

A Budai Arborétum az egyetem buda-

pesti campusát foglalja zöld keretbe. A
Gellért-hegy déli lábánál terül el, a Villá-

nyi út, a Somlói t és a Szüret utca között.

Az összesen alig hét és fél hektáron egyik

leggazdagabb arborétumunk található.

Megdöbbent, de különleges mikro-

klimáját éppen a környezetszennyezés

„állítja el”: a Budapestet borító szennye-

zett légtömeg és a hsugárzás az ország

legmelegebb területévé teszi. A nagykö-

zönség eltt reggel 8-tól este 6-ig nyitva

áll, hétvégén elzetes bejelentkezés után

csoportosan látogatható. Minden pestinek

és budainak ajánljuk, aki unja a betonren-

geteget, és egy kicsit sétálni akar, de

nincs ideje nagyobb túrára.

Fentebb már említettük a Kísérleti

Üzemet. Ezt az intézményt 1964-ben ala-

pította a Földmvelésügyi Minisztérium.

Itt kutatásokat, fajtanemesítést és -elál-

lítást, technológiai és genetikai fejleszté-

seket, valamint különféle egyéb kutatáso-

kat, illetve növénytermesztést végeznek.

St mi több, még borokkal is kísérletez-

nek... Legalábbis erre utal az az üveg igen

kellemes ned, amit e sorok Írójának is

módja volt „letesztelni”.

Szervezeti egységeit, illetve oktatási

rendjét tekintve az egyetem két részre

bontható. A fvárosban mködik három

egyetemi kar, amely okleveles mérnöki

diplomát ad. Név szerint az Élelmiszer-

ipari, a Kertészeti, valamint a Tájépíté-

szeti, -védelmi és -fejlesztési (a legújabb,

1992-es) Kar. Lehetség van a Ph.D fo-

kozat megszerzésére is. Emellett vidéken

még két fiskolai kar mködik: Szegeden

az élelmiszeripari, Kecskeméten pedig

a kertészeti. Mindkett mérnöki diplomát

ad. A hallgatók száma összesen közel

3700, ebbl nappali tagozatos 2300 f.

A KÉÉ homepage-e nem csillog-vil-

log, de az itt leírtakon kívül még rengeteg

érdekes információt tartalmaz, méghozzá

nagyon kellemesen megszerkesztett, átte-

kinthet formában. Úgy gondoljuk, ez az

a mérce, amit minden magyar felsokta-

tási intézménynek meg kellene ütnie,

ezért az figyelmükbe is ajánljuk.

„Most rajtad a sor! Mit tegyünk veletek

együtt, hogy ezek az oldalak még érdekesebbek

legyenek? Esetleg nem tetszett valami?

(Hmmm...) Várjuk ötleteiteket.”

Tulajdonképpen ezek a legfontosabb sorok

a nemrégiben beindított Írisz-oldalon, ahová

bizony nagyon kellenének az ötletek... Még csak

a hmmm mellett sem igen tud a recenzens vok-

solni, mert ahhoz, hogy ne tetsszék, elbb lennie

kell ott valaminek...

Ha a www.sulinet.hu-ról idekattintunk, ak-

kor elször Pokorni Zoltán miniszteri üdvözletét

csalhatjuk el a háttérbl. A tárca irányítója szin-

te ugyanazt mondja, mint amit az elz bekez-

désben hangsúlyoztunk: „Az itt található lapok

szolgáljanak könnyed ízelítül. Hogy milyen

lesz az igazi?. . . Ez Önökön és rajtatok is múlik.”

Hogy mit szeretne a miniszter, az egy-két sorral

feljebb olvasható: „Az írisz egyszerre szórakoz-

tat és tanít. Könnyedebb oldalai a kikapcsolódást

szolgálják, ám ezeken keresztül is tanulhatunk.

Annyit mindenképpen, hogy megfeleljünk az in-

formációs társadalom hordozta elvárásoknak.

Azonban nem csupán a szórakozást, kikapcsoló-

dást szolgáló oldalakat szeretnénk interaktívabbá

tenni, hanem azokat is, amelyek a tanulást segí-

tik. Hiszen tudjuk, hogy gyakran nem elég a le-

tölthet tananyag, és gyors segítség szükséges

valamilyen váratlan probléma megoldásához.

Több figyelmet szeretnénk tehát arra fordítani,

hogy hálózati találkozásaink mindenki számára

tanulságos, élményszámba men eseményt je-

lentsenek. Ez akkor lesz így, ha az együttmkö-

dés fejldéséhez minél többen járulunk hozzá új

gondolatokkal, ötletekkel.”

Els ötletként egy képeslapküld szolgálat

van az oldalon, s hogy legyen minél több külde-

nivaló, mindjárt egy képeslaptervez verseny is.

Sajnos ez utóbbit máris elérte az ilyen típusú ol-

dalak átka, a határidcsúszás, január 1
8-

án kellett volna' kihirdetni a nyerteseket,

de január 22-én, amikor kénytelenek

voltunk ezt a cikket lezárni a magazin-

ban, bizony még a nyomát sem leltük.

(Pedig egy-két eredeti képeslapot szíve-

sen bemutattunk volna...)

Miképp az ötletbörzébe is szívesen

beleolvastunk volna, de az ideákat egy-

elre csak oda lehet küldeni, nem jön

vissza bellük egy sem az oldalra, nincs

duplex üzemmód, és nincs egy ideatár,

ahol esetleg az eddigi ötletek megtekint-

hetk lennének. Kár, pedig lehet, hogy

ez megindítaná mások fantáziáját is.

Ha egy diák írna dolgozatot az oldal-

ról, akkor annak erényét csupán a formában tud-

ná összegezni: mi tagadás, van ízlése a web-

mestemek, az oldal „szépni szép”... Bár ehhez is

hozzá kell tenni, hogy ez a kimért elegancia

inkább idézi egy drága menedzsermagazin for-

mavilágát, semmint egy 500 ezer középiskolás

diáknak és 50 ezer pedagógusnak készül fórum

mozgalmasságát. Egy pici tartalmi érték is van:

a farsang ürügyén találtunk némi „tananyagot”

az idszámítással kapcsolatban, amit tisztes

stréber nebulóként mindjárt beépítettünk

a Sulinet hátrább található oldalain zajló század-

vég-polémiába...

Mindez korántsem jelenti azt, hogy mi

továbblapozásra biztatnánk bárkit is: ám attól

tartunk, hogy amíg az Írisz lapjain ennél nem

lesz több, biztatás nélkül is tovább fognak lapoz-

ni azok, akikhez az oldal szólna...

V. J. A.

újult ervel • Pokonii ZoltAn oktatási miniszter

fldvzlete diákoknak, tanároknak is minden

6-dekldnek a OM Írisz programjának céljairól

és a további tervekrl

Küldj egy képeslapot! Márr^en válaszoltál a

barátaid e-mailjeire? Használd ki a közelg
karácsoriyt és új évet, adj hirt magadról - ha nagyon
lusta va^, csak egy kattintásra van szükséged!

Kiváncsi vagy, hogyan? Ünnep ide, ünnep oda, nem
I tudod levetkzni kekeckedö természetedet? Rád is

I V>ndoltunk: nftány gonoszkodó képeslapot is

1 találhatsz. Válassz hangulatod és a címzett személye

szerint, és már mehet is a lap!

Ragaddm^ az alkalmat és az egeret; újból próbára

teheted amúgy is fantasztikus személyedet Tervezz

képeslapokat, szerezz zenét! Hidd el, m^éri...

http://www.kee.hu
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CSILLAGASZAT

Rádiócsillagászat

www.vsop.isas.ac.jp

arise.jpl.nasa.gov

Már csaknem három évti-

zede annak, hogy az ameri-

kai kontinensen kifejlesztet-

ték az els VLBI (Very

Large Baseline Interfero-

metry) rendszereket, lehet-

vé téve igen jó (0,1-1 szög-

másodperc) felbontású ké-

pek készítését távoli rádió-

forrásokról. A ma is a legna-

gyobb felbontásúnak mon-

dott képalkotási rendszer

azon alapszik, hogy az egy-

mástól nagy távolságra lév
rádiótávcsöveket eltér fá-

zisban érik az ugyanazon

kozmikus forrásból szárma-

zó rádióhullámok. Ezt a fá-

ziskülönbséget felhasználva,

interferomertriai módszerek-

kel nyerhet ki a több állo-

mástól összegyjtött adatok-

ból a végleges kép, melynek

minsége az egyedi anten-

nák által szolgáltatott képek

minségét jócskán megha-

ladja. A távcsövek eme ösz-

szehangolt rendszere tulaj-

donképpen a rendszer bázis-

vonalának megfelel nagy-

ságú rádióteleszkópként

mködik. A földi telepítés

rendszerek eseten a bázis-

vonal nagysága maximum a

Föld átmérje lehet, viszont

egy távcsövet Föld körüli

pályára helyezve a rendszer

nagysága, így felbontása is

többszörösére növelhet.

Ennek az ötletnek a megva-

lósulásáról árulkodnak ezek

a lapok, melyeken a japán

kezdeményezés VSOP és

az amerikai fejlesztés

ARISÉ programról nyerhe-

tünk bvebb információkat.

A VSOP lapja a frissen

felbocsátott, 10 méteres an-

tennával rendelkez telesz-

kóp els képeit

hordozza. Mi-

vel a program

csak pár hónap-

ja indult, a fej-

lesztre még
sok feladat vár,

mire a rendszer

a tle várt telje-

sítményt nyújtja

majd. így a lap

még jobbára csak technikai

információkkal és néhány

tesztképpel válja az érdek-

ldket, viszont a címet ér-

demes megjegyezni, hisz

néhány hónapon belül szen-

zációs képek lelhelye lesz.

(Részletesebb képet a rádió-

csillagászatról a NASA gon-

dozásában lév lapról kap-

hatunk.) A valószínleg a

közeljövben megvalósuló

ARISÉ program egy 25 m
átmérj rádióteleszkópot

használ, amely igen elnyúlt

pályán kering a Föld körül.

A program irányítói azt vár-

ják, hogy a VSOP méréseit

kiegészítve, pontosítva az

égbolt több olyan területe

válik majd tanulmányozha-

tóvá, amelynek vizsgálatára

a korábbi felvételek alapján

nem nyílt lehetség. Ilyen

területekként említi a háló-

szem a távoli fekete lyuka-

kat, a galaxisok középpont-

jait, amelyek mélyreható

vizsgálata csak a néhány

gigahertz frekvenciájú rádió-

hullámok tartományában le-

hetséges (a többi tartomány-

ban az objektumokat körül-

vev porfelhk túlságosan

nagy elnyelést produkálnak).

Amint az a honlapról kide-

rül, e területek vizsgálatával

világosabbá válhat, hogyan

viselkedik az anyag több

millió Napnyi tömeg testek

környezetében. Az új tech-

nológia révén tanulmányoz-

hatóvá válnak majd a gravi-

tációs lencsék, a százmillió

fényévre fekv kvazárok,

amelyek megfigyelése révén

az univerzum méretére, for-

májára és tágulási gyorsasá-

gára utaló információk

gyjthetk.

Végül, de nem utolsósor-

I

bán a napkorona vizsgálata

; célja a közeljövben fel-

bocsátandó mholdnak, hisz

a bioszféra életét is jelent-

sen befolyásoló napkitörések

esetleges elrejelzése fontos

lehet. A honlap persze olyan,

a technológiát érint, kérdé-

seket is megválaszol, mint

hogy miként alakították ki

a távcs extrakönny tükrét,

vagy hogy hogyan dolgoz-

zák fel a szondától érkez

nagy mennyiség adatot.

A lapon található adatok

mind azt segítik, hogy átfogó

képet nyeljük a jelen és a jö-

v rádiócsillagászatáról.

Sumf’n

marktwain.miningco.com/

tqd.advanced.org/2847/novels/huckfinn.htm
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Ha az olvasó a címben

szerepl szóra tekint, való-

színleg nyomdahibára, egy

távol-keleti istenre, de sem-

miképpen sem valamely ci-

vilizált nép nyelvén értel-

mesnek tekintett kifejezésre

gondol. Pedig az utóbbiról

van szó, a kifejezés ebben

a formájában ugyanis

Sámuel Langhorne Clemens

egy örökbecs mvébl
való, jelentése pedig „vala-

mi”, vagyis angolul „some-

thing”. Aki angolos, gyorsan

rájöhet, hogy egyfajta szlen-

ges írásmódról

van szó: some-

t h i n g ,

sumthin’, sum-

f’n - ha így

próbálkozunk,

mindjárt nyil-

vánvaló. Már

többször írtuk

az Internet Ka-

lauz lapjain,

hogy bizony a

mfordítás nem
egyszer dolog,

és aki csak tehe-

ti, néha nézzen

utána egy-két is-

mert m eredeti

szövegének is,

hiszen az

Internet lehetséget biztosít

rá, az eredmény pedig na-

gyon tanulságos. Talán cél-

szer az embernek kedvenc

regényeit vagy jól ismert

(kötelez?) olvasmányok

mondatait megkeresni, mint

ahogyan mi is tettük.

Clemens úr közismert neve

ugyanis - hiszen biztosan

sokan nem jöttek még rá -

Mark Twain, a fenti idézet-

foszlány pedig a Huckle-

berry Finn kalandjaiból való.

Nem véletlen, hogy egy

ilyen szlenget emeltünk ki a

Huckleberry-

The Adventures of
Huckleberrv Finn

HuckUbm Finn by Jaio

CabaSero. Jxnor

Marit To-ain'i Th* Adrtntuns I .

4í««£*feí«abyPh4p 1 irodalommal

bi. Mark
T w a i n r 1

nem annyira

közismert,
amit az angol

közelebbi ba-

1999 FEBRUÁR



rátságban lévk jól tudnak,

hogy egyike volt az els

olyan irodalmároknak, akik

stíluselemként használták

a kiejtés szerinti írást. Nem
csoda egyébként, hogy eh-

hez az eszközhöz fordult.

Élete elég kalandos volt, és

az sem véletlen, hogy regé-

nyei annyira kötdnek
a Mississippihez. A folyón

járva-kelve - vagyis hajóz-

va - sok egyszer, nyers

emberrel akadt dolga. Elles-

te beszédüket, hogy aztán

minél hitelesebb képet fest-

hessen könyveiben a sze-

replkrl, sokunknak gyö-

nyörséget okozva ezzel.

Bár többnyire regényeirl

ismerjük, számos szórakozta-

tó novellát, köztük sok szar-

kasztikus hangvételt is írt.

Magyarul is megjelent Meg-

szelídítem a kerékpárt cím
kötete, melybl aktualitása

miatt mindenkinek ajánljuk

a Kikúráltam a náthám cím
írást. Ebben megtalálhatunk

néhány hatásos nátha elleni

gyógymódot, például hagy-

ma-pálinka kúrát, illetve a fél

mérföld hosszú jeges leped-

be csavarást...

Eötvös Loránd munkái és méltatása

www.neumann-haz.hu/digital/eotvos/eotvos.html

Eötvös Loránd
munkái és méltatása

Dolgoztok dokuiranlutnok gyjtemáijre

Bevezetéi

EotvOa Loránd tudományos munkaiból

EötyOg.Lormd.tud^

Levelek, vereek. dokumentumok
EdtvOs Loránd életérl és munkáCTégárál

Eiitige Arbeilen von Loránd (Roland) Eötvös

Eötvös Lorándot (1848-

1919) igazából nem kell be-

mutatni, hiszen neve szoro-

san összefonódott a magyar

tudománytörténettel, több

természeti jelenséget, tör-

vényt és eszközt is elnevez-

tek róla. Nem véletlen, hogy

oly sok tudományos és ok-

tatási intézet vette fel az

Eötvös nevet. Sokan talán

nem is tudják, de a geofizi-

ka tudománya is az bábás-

kodása mellett született

meg. Az oktatásban szintén

igen nagy elismerést vívott

ki, aminek betetzése az ok-

tatásügyi miniszteri posztra

való kinevezése volt. Persze

a tanításból személyesen is

kivette a részét, hiszen so-

káig a róla elnevezett ELTE
professzoraként mködött.

Kozma Andor a Magyar Tu-

dományos Akadémia 1929.

május 1 2-ei ünnepi közgy-
lésén e szavakkal dicsítette

t: „Eötvös Loránd a legna-

gyobb, a legdicsbb lélek-

ember, akinek fennkölt

fénykörébe, egyszer éle-

tem díszéül, sza-

bad utam volt

énnekem.3; Eöt-

vös Loránd,'
.
a ;

végtelenség örök

törvényeit meg-^ ^
ért, világraszó-

ló nagy tudós

bevégzé földi küldetését, s a

végtelenbe visszatért.” Nem
sok magyar tudósról hang-

zott el ilyen gyönyör le-

írás, így nem csoda, hogy az

utókor is igen nagy súlyt

fektet emlékének megrzé-

sére és tudományos munkái

eredeti forrásanyagának do-

kumentálására. A Magyar

Elektronikus Könyvtár

(MEK), a Neumann János

Kulturális Társaság és a

KFKI Részecske- és Magfi-

zikai Kutató Intézet Számi-

tógép Hálózati Központjá-

nak kezdeményezésére egy

igen kitn honlap lelte

meg helyét a kibertérben.

Eötvös Loránd tudományos

és tudománypolitikai mun-

káiból adnak közre egy

csokorra valót, s megismer-

kedhetünk életével és mun-

kásságával. Mindemellett

pár levél, vers és egyéb más

dokumentum segíti a kuta-

tót, ha közelebbrl szeretné

megismerni e nagyszer tu-

dóst, tanárt és nemkülönben

kiváló sportembert.

TÖRTÉNELEM

Örült monarchák

www.xs4aIl.nl/~kvenjb/madmon.htm
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Az emberiség történeté-

I

nek könyve telis-tele van

'p uralkodói családok dics

Ltet^yel. Hány király, cár,

^Lzulm, császár és még ki

tudja, milyen cim viselje

irta fel nevét e hatalmas

könyv lapjaira! Persze e tet-

tek nem mindig voltak olyan

csodálatosak, st sokszor

emberek millióinak vére

szolgált tintaként, amivel

a sorokat írták. Az abszolút

hatalom valószínleg min-

ket is „megbillentene” egy

kicsit. Nem le-

het egyszer

megélni azt a

hihetetlen ert,

amellyel e kivá-

lasztottak ren-

delkeztek, és

sokukon az el-

mebaj jelei is

tisztán megmu-
tatkoztak. Emlékezzünk csak

vissza IV. Ivánra, akit Rette-

gett Ivánként is ismertek,

vagy Nadir Shah Afsharra,

aki Perzsia uralkodója volt,

és többek között arról vált

híressé, hogy lopta el

a Kohinoor gyémántot. Az
Örült monarchák sorozat

ezeket az uralkodókat mu-

tatja be, akik, mint itt kide-

rül, a hivatalos hírverés mel-

lett mégiscsak egyszer,

gyarló emberek voltak. A

site pontos történeti adatok-

kal szolgál, és képekkel il-

lusztrálja az elmúlt évszáza-

dokat. Az anyag nagyságára

igazán nem lehet panaszunk,

hiszen az oldal önmagában

is eléggé terjedelmes, de

ami itt nem található meg,

az linkként van beépítve.

Hihetetlen, hogy mennyi

rültséggel, szadizmussal,

szexuális elferdüléssel és

még jó pár egyéb szörny

dologgal találkozhattunk

a történelem során. Nos, az

életrajzok mellett a leírások-

ból megtudhatunk jó néhány

olyan történelmi eseményt

is, amely nem igazán köz-

ismert. Az oldal egyetlen

hátránya, hogy a háttérkép

csíkozása miatt helyenként

nehéz olvasni a szöveget,

ami azért itt fontos lenne.

Mindenestre az oldal nem
csak a nebulóknak kiváló

forrásanyag, hanem egyszer-

smind lenygözen izgal-

mas olvasmány is.
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A 2000. év közeledtével, az

Internettel együtt járó információs

globalizáció által támasztott igények

miatt - komolyan vagy komolytalanul -

egyre gyakrabban merül fel egy új id-

számítás bevezetésének ötlete. Leg-

utóbb a svájci Swatch óragyár tett ja-

vaslatot a tízes számrendszert használó

és napi 1000 percet számláló Internet-

id alkalmazására, melynek újdonsága

nem csak az évezredes hagyományon

alapuló, 24/60/60-as felosztással való

felhagyás, hanem az abszolút, zónák

nélküli világid is. Az internetezés

szempontjából fellelhet némi logika

ebben a javaslatban, ám aligha képzel-

het el, hogy a mindennapi életben is

érvényesüljön. Arról nem is beszélve,

hogy a kronológia tudományában ketté-

válik a napi és az éves idszámítás, te-

hát attól még, hogy felhagyunk a 24

órás napokkal, még nem fogunk 1999

helyett másik évszámot írni. Ehhez

a VI. században született, de igazán

csak a XII. század után általánossá váló

dionysiusi, vagy ismertebb nevén ke-

resztény idszámítást kellene egy má-

sikkal felváltani. Talán sokan akadnak,

akik azt gondolják; ez nem is olyan

nagy ügy, csak át kell állítani néhány

gépet, és kész. (Könny belátni: ha ez

így lenne, akkor a 2000. év, az Y2K
problémája sem létezne.) De nem csak

arról van szó, hogy nem olyan egyszer

a világ összes óráját átállítani, hanem

arról is, hogy a ma használatos, eleddig

legpontosabb kronológiai rendszer ki-

alakulásához és általánossá válásához

évezredekre volt szükség. Ha csak

a legutóbbi szakaszát tekintjük e folya-

matnak, az is majd’ másfél évezredig

tartott, és csak e század elején zárult le

- ha egyáltalán lezárult.

Mitl olyan bonyolult ez a ma már

kézenfekv rendszer? Elssorban attól,

hogy három égitest mozgása által meg-

I határozott különböz szakaszokat kell

I egységbe foglalnia. A Föld saját tenge-

I lye körüli forgása szerint számoljuk a

1 napokat (melyeket tovább bontunk órá-

á
ra, percre és másodpercre); a Hold Föld

[y
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körüli pályája, azaz az ebbl adódó

holdfogyatkozások ciklusai határozták

meg egykor a hónapokat, de ez mára

módosult a harmadik egység, a Föld

Nap körüli pályája miatt, ami viszont az

évszámítás alapja. E három periódus

nincs pontos összhangban egymással.

Ráadásul a helyzetet tovább bonyolítja,

hogy mivel a Föld tengelye nem párhu-

zamos a Nap körüli forgásának tenge-

lyével (ugyebár ez okozza az évszakok

változását), valamint magában a pályá-

ban is vannak különböz eltérések, az

egyéves idtartam meghatározása is

függhet attól, hogy ún. tropikus évet

számolunk-e (itt a Napnak ugyanazon

téríthöz való visszatérte jelenti az egy

évet), vagy csillagévet, amely a Nap kö-

rüli pálya ugyanazon pontjához való

visszaérkezést jelenti. Ez utóbbi

(sziderikus) év 365 nap, 6 óra, 9 perc és

9,35 másodperc hosszú, tehát több mint

hat órával tér el a naptári év hosszától.

Ebbl a negyed napból keletkezik

a négyévenkénti szökév, mellyel ki-

egyenlíthet az eltérés. (A 9 perc és 9,35

másodperc eltérést az küszöböli ki,

hogy a kerek évszázadok közül csak

minden negyedik szökév, tehát például

1 900-ban nem volt február 29., de 2000-

ben lesz.) Persze egy sziderikus év

hossza így sem azonos egy naptári évé-

vel, és hogy a helyzet még bonyolultabb

legyen, a sziderikus és a tropikus év ter-

jedelme sem egyezik meg, st a két

érték közti eltérés hol n, hol pedig

csökken. (Ennek kiegyenlítésére majd

valamikor a 4800-as évek tájékán be

kell iktatni még egy szöknapot.)

A fentiek tudatában érthet, hogy

a történelmet idszámítási kísérletek so-

rozata kíséri. A legnagyobb lépést a már

említett Dionysius eltt Julius Caesar

tette, aki a hónapok ma használatos el-

rendezésének alapjait lerakta (az tisz-

teletére lett a quintiliszbl július). Ezen

a századok során már csak kisebb refor-

mokat kellett végrehajtani (a legismer-

tebb a XIII. Gergely pópa-féle 1582-

ben), és csak a XX. század elejére

alakult ki világszerte egységes idszá-

mítás. (Akinek még volt piros nyakken-

d a nyakában, emlékezhet, hogy a nagy

októberi szocialista forradalom évfordu-

lóját november 7-én ünnepeltük...)

Eddig csak az év és az abban foglalt

egységek számításáról beszéltünk. Más
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kérdés viszont, hogy honnan számoljuk

ezeket az éveket. Mai idszámításunkat

Krisztus születésétl datálja a hagyo-

mány - ami csak most, kétezer év eltel-

tével tnik olyan magától értetdnek -,

de nem Krisztus születése óta, hiszen

Dionysius Exiguiis római apát csak a ha-

todik században állapította meg ezt az

idpontot, és tette az akkoriban haszná-

latos római idszámítás 753. évére, vé-

ve azt 1-nek. Ezért van, hogy az ezred-

és századforduló - a közhiedelemmel és

a saját, januári Internet Kalauz-beli állí-

tásommal ellentétben - nem ez év végén

lesz, hanem majd csak 2000. december

31 -éri 2001. január 1-jére lépve követ-

kezik be. Azaz a harmadik évezred és

1999. januar 18-ai szamanak

cii^mpsimii*pobléniát sokan hozzák közös nevezre

az ^edfordulóra fövendök világvégével, s hát ezzel sent!

várhatjuk aáS§ 2(f0(k decSfter 31 -ét, a gondok ez év véff

egyben a XXI. század els napja: 2001.

január 1 .
- mellesleg hétf.

Ennek ellenére nem hiszem, hogy le

lehetne beszélni az emberiséget 1999

nagyszabású búcsúztatásáról, valószín-

leg mindkét alkalommal egyformán

fognak durrogni a pezsgsüvegek, és

igyekszik majd mindenki a lehet leg-

jobb bulit csapni. Ám jusson eszünkbe

mindegyik ezredfordulón: ezek csak

virtuális pillanatok. Valójában nem tör-

ténik semmi különös, hiszen az idszá-

mítás nem abszolút, nem örök. Orosz-

országban például egészen Nagy Péter

cárig a bizánci idszámítást használták,

amely Krisztus születésekor már 5509-

nél tartott, és a világ teremtésétl ere-

deztette magát - hason-

lóan az alexandriai és

a zsidó idszámításhoz.

Utóbbi a mai napig fenn-

maradt - a juliánitól elté-

r holdhónapokkal együtt -, és jelenleg

5759-nél tart, azaz ennyi év telt volna el

azóta, hogy az Örökkévaló kimondta

a teremt igét.

Persze vitathatatlan, hogy mára a vi-

lág dönt részén a keresztény idszámí-

tást használják, és mint nagy eseményre

tekintenek a 2000. év beköszöntére. Azt

viszont - gondolom - igen kevesen hi-

szik, hogy valamiféle világvége követ-

kezne be ekkor, legfeljebb néhány szá-

mítógéprendszer bénul majd le, de azok

sem egyszerre, hiszen például London-

ban egy órával késbb lesz éjfél, mint

nálunk. Az új idszámítás formájában

kínálkozó megoldással a technikai gon-

dokon kívül egy új kérdés is felvetdik:

mikor kezddjön? Tettünk-e olyat a hu-

szadik században, ami alkalmas lenne

egy mindenki számára elfogadható, új

kezdpontnak?

Kis Ervin Egon

Kis Ervin Egon nagyjából ugyanakkor küldte be a fenti írást

szerkesztségünkbe, amikor a múlt hónapban indított

„Évezredfmálé” (Finálév) sorozathoz megérkezett

az alábbi olvasói e-mail:

rHE„

iApocalypse

iputers méh
éty?Aguideto|

IMADNEiS.

Eddig sem vontam kétségbe az Internet Kalauz erénye-
it, de szintén megvallva, a jövbe látás képességét
eddig nem feltételeztem az újságról. Egy egy év múlva
elkészül interjút már az idén leközölni (Évezredfiná-
lé: A bvös szám 200, nem 2000), ez igen!

Komolyra fordítva a szót: sajnos ti is beleestetek
a csapdába, és akaratlanul tovább ersititek az olva-
sókban az igen elterjedt téves nézetet az ezredfordu-
ló „hollétérl" . Az interjú felvezetésével ellentét-
ben, a huszadik század utolsó évében majd csak jövre
kezdhetitek faggatni a beszélgettársakat, ez az utol-
só év ugyanis csak 2000. január 1-jével kezddik.
Ahhoz ugyanis, hogy elkezddhessen az új évszázad, év-
ezred, elször le kell telnie az évszázad 100., az év-

ezred 1000. évének. Ez, sajnos vagy szerencsére, tény-
kérdés, bármelyik történész, matematikus, fizikus vagy
csillagász szívesen megmagyarázza, miért van igy. Na-

gyon röviden megpróbálom én is.

A tévedés kiváltó oka - a számmágiához való ösztö-
nös vonzódásunkon túl - az a kevéssé felismert tény, J
hogy az idszámítás, hagyományosan, nem a már letelt, %
hanem a megkezdett éveket (hónapokat, napokat) tartja S

(folytatás a 22. oldalon) ;
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(folytatás a 21. oldalról)

számon. Ezért nincs (nem volt) 0. év, mint ahogy
nincs 0. hónap vagy a hónapban 0. nap; igy az

idszámitás els napja 1. január 1-je (és termé-

szetesen nem 0. 0. hó 0-a)

.

Mieltt továbbmennénk az olvasói levélen, hadd vessek

közbe valamit; én ismerek egy olyan idszámítást, amely a

már letelt éveket tartja számon: ez bizony minden ember saját

idszámítása, s igazából akkor lép életbe, amikor életrajzunk

egy mondattá zsugorodik, s elfér a végs nyughelyünknek

szánt szk otthonunk oldalán: élt 74 évet. Vagy 32-t. Itt bizony

csak a befejezett év számít. S mivel Krisztus születéséhez csak

több száz évvel „Krisztus után” kezdték viszonyítani az id-

számítást, ki az, aki bizton állítja, hogy nem Krisztus eltelt

éveit azonosították a krisztusi kor évszámával mint sorszám-

mal?! Mert ha így van, akkor ebbl visszafelé haladva érte-

lemszeren Krisztus els születésnapjára kell tenni az els év

kezdetét, vagyis annak ellenére, hogy nincs nulladik hónap,

nincs nulladik nap, az idszámításunknak van origója, s az

mégiscsak nullával kezddik. Ez persze csupán egy felvetés,

egy lehetség, de tudja valaki cáfolni?

Na, de bocsánat a közbeszólásért, nézzük tovább a levelet:

Minden más feltételezés feloldhatatlan ellent-
mondásokhoz vezet. Ha 2000 az új évezredhez tar-

tozna, akkor az idszámításban lett volna egy
csonka évtized, amely csak 9 évbl állt volna,

egy deficites évszázad, amely csak 99 évbl áll-

na, és egy ugyanilyen sérült, mindössze 999 évet
számláló évezred. Ha viszont feltételezzük egy 0.

év létét (ami önmagában ellentmondás: nullás sor-

szám nincs, csak tszám!), az idszámítás szim-
metriája borul -fel, és a „sérült" évtizedet,

-századot, -ezredet szükségképpen „áttesszük"
a negatív tartományba, az i. e. idszakra.

Újlaki László

Terjedelmi okokból ennek az érvrendszernek további alátá-

masztását most átugrottuk, de a helyzet az, hogy illetlen

közbeszólásom erre és a kihagyott matematikai okfejtésre

egyaránt elre válaszol, hiszen ha van 0. év, akkor értelem-

szeren az nem csak a Krisztus utáni 1-ig, hanem a Krisztus

eltti 1-ig is eltart, intervallumban tehát két év hosszúságú,

s ez a szimmetriát és a csonka évek problémáját egyaránt meg-

oldja. Hogy ez ab ovo marhaság? Csakúgy, mint 3 a mínusz

ötödik hatványon. Egy számot nem tudok mínusz ötször

összeszorozni önmagával, de tudom úgy definiálni a negatív

hatványkitevs mveleteket, hogy az beilleszkedjen a pozitív

hatványkitevs mveletek logikájába. Mer véletlen, hogy az

egyetemet magam, is matematika szakon végeztem, ezért kö-

zelebb áll hozzám Újlaki László vélekedése, de én nem mer-

ném bizton állítani, hogy Dionysius Exiguus az egybl indult

ki, annál is inkább, mivel épp a papok terjesztették el azt a má-

sik, a leélt éveken alapuló idszámítást...

Ráadásul újságíróként azt is megtanultam, hogy vannak

dolgok, amelyekben amúgy is elsöpör minden logikát és ma-

I tematikai vagy történelmi bizonyítékot a közvélemény, ezer

I cikkel vagy olvasói levéllel sem lehet lebeszélni a világot ar-

I ról, hogy 1999 végén búcsúztassa ezt az évezredet. Kis Ervin

1 Egon szerint mindkét évben durrogni fognak a pezsgs-

í palackok és a petárdák, szerintem azonban két év múlva már
1999 FEBRUÁR

csak annyira, amennyire egy századközi évben, mert akárhogy

is nézzük, a nagy változás „kilométeróránkon” mégiscsak az,

amikor mindegyik számjegy ugrik egyet, s nem az, amikor

csak az utolsó.

A vita ugyanakkor jó alkalom arra, hogy egy kicsit elmerül-

jünk az idszámítások történetében. Megnéztünk néhány ol-

dalt a Világhálón, hogy milyen vélekedések olvashatók arról,

mikor kell ünnepelni az ezredfordulót. Természetesen nem ke-

vesen akadnak, akik ugyanúgy vélekednek, mint Újlaki Lász-

ló. Az alábbi sorokat az Alarmix szerverén, egész pontosan

a www.alarmix.net/freeweb/turtle/calendar/alap.htm#millen

oldalon találtuk:

Aki már behtötte a pezsgt 1999. december 31-

ére, azt türelemre kell kérnem: a millennium egy
évvel késbb lesz!

Az idszámításban ugyanis nincs nulla. Az id-
számítás kezdete tehát i. sz. 1. január 1. Esze-
rint az i. sz. 10. év végén volt vége az els év-
tizednek (ezt persze csak utólag mondjuk,

a Krisztus születése szerinti évszámítást csak
a VI. századtól kezdve használják), 1000 decem-
berében pedig az els évezrednek. Az i. e. III.

század például i. e.

decemberéig tart.

Ily módon a XX.

század nem azonos

az 1900-as

300 januárjától i. e. 201

Illusztrációink forrása

a Montana Rt. által kiadott

Senki többet?... 2000! cím kiadvány

évekkel: az elbbi 1901-tl
2000-ig, az utóbbi pedig 1900-tól 1999-ig tart
(azaz mind a kett pontosan 100 évig, csak egy év
eltolással)

.

A második évezred utolsó napja tehát 2000. de-

cember 31-én lesz, s 2001 januárjában lépünk a har-

madikba. (Krisztus hagyományos születési dátumának
kétezredik évfordulója: 2000. december 25.)

Tulajdonképpen szimpatikus a logika, s akár el is fogadhat-

nánk, mondván, hogy „Finálév” sorozatunkkal nem a husza-

dik századot, a második évezredet, hanem az 1900-as éveket

búcsúztatjuk, de meglehetsen sokan akadnak, akik már az

utolsó mondatot is vitatják. Grüli Tibor a Hetek cím lapban

írt errl egy tanulmányt, sorai teljes terjedelemben a

www. hetek. hu/hetek/index,cfm?szam=9803 1302.

011&rovat=Fokusz&cikk=12_fo.htm web-címen olvasha-

tók, mi csak egy részletet közlünk:

Manapság gyakran hallani egyes történelmi fele-

kezetek részérl, hogy 2000-ben ünnepeljük Krisz-
tus születésének kétezredik évfordulóját. A dolog
azonban nem ilyen egyszer: Jézus Krisztus ugyan-
is nem „nullában" (vagyis az idszámítás kezdete-
kor) , hanem minden bizonnyal Krisztus eltt 8-ban
vagy 7-ben látta meg a napvilágot. A Jézus szüle-
tésével és gyermekkorával kapcsolatban legtöbb



iskol@
információval szolgáló Lukács evangéliuma a szü-

letés idpontját Augustus császár (i. e. 27 -

i. sz. 14) népszámlálási rendeletének idejére teszi,

amikor Publius Sulpicius Quirinus volt a sziriai

helytartó. A Jézus születése utáni betlehemi
gyermekgyilkosságokat Nagy Heródes (i. e. 37-4)

rendelte el. Ebbl egyszer logikával kikövetkez-
tethet, hogy Jézusnak valamikor Augustus trónra
lépése és Heródes halála között (i. e. 27-4) kel-

lett születnie. De szkitsük tovább a kört.

Augustus kbe vésett önéletrajza, a hires ankarai
emlékm szerint a császár három nagy népszámlá-
lást tartott a birodalomban: i. e. 28-ban, i. e.

8-ban és i. sz. 14-ben, halála évében. Vagyis az

egyetlen szóba jöhet évszám: i. e. 8. Most el-
lenrizzük ezt a dátumot az egyetlen kérdjeles
adattal: Quirinus sziriai hely-

vinciát - vagyis (ujjongtak a bibliakritikusok)
Lukács adatai tévesek.

Csakhogy a XIX. század legnevesebb német ókor-
történésze, Theodor Mormsen feliratos adatok
alapján egyértelmen bebizonyította, hogy
a konzulviselt Quirinus, Augustus befolyásos és

hséges embere, i. e. 11 és 7 között éppen a Li-

banon-hegységben fellázadt itúreaiak ellen veze-
tett hadjáratot, st összeírást is tartott,

amelynek során „117 ezer ft számláltak meg"

a római hivatalnokok. Vagyis Lukács adatai
helyesnek bizonyultak, és a názáreti Jézus Krisz-
tus valóban valamikor a mai idszámításunk elt-
ti 8-ban vagy 7-ben született meg a júdeai

Betlehemben. Úgy tnik tehát, hogy az emberiség
kissé lekésett Jézus Krisztus születésének 2000.

évfordulójáról, hiszen azt 1992/93-ban kel-lett

volna megünnepelni.
De mibl adódik ez a néhány éves eltérés a nap-

tárban? Nem másból, mint a késbbi korokban szük-
ségszervé vált naptárreformokból...

Ha már a Sulinet-oldalakra tettük ezt a kis történelmi

visszatekintést, érdemes benéznünk a www.sulinet.hu alfeje-

zeteként megnyílt írisz-oldalakra is, mit ír a minisztérium

oktatási tartalomszolgáltató oldala az idszámítás kezdetérl

(irisz.sulínet.hu/xm/unnep/bíblia.shtml):

A Jézus születésére vonatkozó történeti forrá-
sokból az derül ki, hogy az évnek nincs olyan
hónapja, amelynek valamely napjára ne datálták
volna a megváltó születését. A II. század végén
Alexandriai Kelemen feljegyezte, hogy egyes
Egyiptom-beli teológusok május 20-ára teszik
Jézus születését. Mások április 19-ére, illetve
20-ára, maga Kelemen november 17-ére.

Origenész

,

az segyház egyik kiemelked tudósa
Kr. u. 245-ben a leghatározottabban elutasította
Krisztus születése megünneplésének még a gondo-
latát is. Ennek ellenére a karácsonyt elször
a keleti egyházban ünnepelték, de nem december-
ben, hanem január 6-án.

Más volt a helyzet Nyugaton. Aureliánus római
császár a 3. században nagy tisztelje volt
a napistennek, és ezért bevezette a „legyzhetet-
len nap" ünnepét december 25-ére, az antik szá-

mítás szerinti napéjegyenlség napjára. Ez a IV.

században már nagyon népszer ünnep felkínálta
a lehetséget a keresztényeknek - vagy az akkori
politikusoknak -, hogy átkereszteljék a napot,

így jelenleg a nyugati egyház szerint’ Jézus
Krisztusnak, „az igazság napjának" és a „világ
világosságának" ünnepét üljük meg.

Jézust születésekor Betlehemben „keleti böl-
csek" keresték fel. Ezek a bölcsek valószínleg
perzsa asztrológusok voltak, akik a csillagokat
vizsgálták, és úgy vélték, az égbolt szokatlan
jelenségei azt jelzik, hogy fontos események fog-

nak történni a földön. A „csillag", amit láttak,

a Halak csillagképben együttállásba került és igy

nagyon ers fénnyel sugárzó Jupiter és Szaturnusz
bolygó lehetett. Az ókori gondolatvilágban
a Jupiter az istenek és emberek uralkodójához tar-

tozó királyi csillag volt, a Szaturnusz pedig
Izrael csillaga. így nem meglep, hogy az asztro-
lógusok Jeruzsálembe jöttek, hogy megkeressék
a világ új urát. A Jupiter és Szaturnusz együtt-
állása i. e. 7-ben történt, és csak minden 794.

évben fordul el. Egyes asztronómusok eltér ja-

vaslata szerint a csillag rövid élet „nova" volt,

amelynek tündökl lobogását egy fehér törpecsil-
lag felrobbanása okozta. Kinai források szerint

i. e. 5-ben tnt fel egy „nova" a keleti égbolton.

Jézus születésének valódi éve nem tisztázott...

Az oktatási kormányzat oldaláról ugorjunk át egy már-már

tradicionálisnak tekinthet oktatóoldalra, a Repetáéra.

A www.repeta.hu/repeta/arch/tema/961217.1525.html cí-

men ezt olvashatjuk az idszámításról;

Az id mérése mindig is fontos volt az emberek
számára. A történelem során különféle rendszere-
ket találtak ki állami és egyházi használatra.

Mi például irományaink végére dátumot írunk. Ez

annyit tesz: kiadatott, a do, dare - adni - igé-

bl. Ezt írták a középkori oklevelek aljára. Né-
ha - a charta szó mellett - a data nnem alakot
használták. n

Az éveket - a Kr. u. VI. századi Dionysius |
Exiguus apát által kidolgozott rendszerben - |

Krisztus születésétl számítjuk. Az munkája J

(folytatás a 24. oldalon) i
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I

(folytatás a 23. oldalról)

nyomán írták az évet a középkori oklevelekben an-

no incarnationis Domininak, az Úr megtestesülése
évének. Ezt a formát rzi az angol történeti iro-

dalom az A. D. rövidített alakban. Az annus (év)

szó tovább él a magyar egyetemek által is évente
kiadott tanulmánykötetek, az annalesek nevében.
Az annales különben középkori történeti mfaj is.

A római naptárban a hónapok. els napját calen-
dae-nak nevezték. Ez .a calo - kikiált - igébl
származik. A pap, a pontifex kiáltotta ki ugyan-
is újholdkor az égre tekintve a holdhónapok kez-

detét. Az elnevezés megmaradt akkor is, amikor
már nem használtak holdhónapot.

Ez volt az adósságok visszafizetésének napja.

Az ebbl a szóból származó calendarium a rómaiak-

nál adósságlistát jelentett. Augustus, ha egy adó-

sa nem adta meg, amivel tartozott, állítólag ezt

mondta: majd fizet Ad Calendas Graecas - a görög
calendae-n. Mivel pedig a görögöknél nem volt

calendae, így ezt fordíthatjuk a „soha napján,

kiskedden" magyar szólással is.

A hónap egy másik jeles napja az idus volt.

Spurinna jós állítólag figyelmeztette Caesart, hogy
óvakodjon március idusától, de az nem hallgatott
rá, és meg is ölték. Az idus volt egyébként a ka-

matfizetés napja. Ez egyes hónapokban március 13-

ára, más hónapokban 15-ére esett.

A rómaiak korai naptáráról keveset tudunk. A
hagyomány szerint az év tíz - eltér hosszúságú
- hónapból állt. Ezek között
els volt Martius. Ez Mars-
ról, a hadistenrl kapta
nevét. Április, Venus ha-

va, a természet nyílásá-
nak ideje, az - aperio,

aperire igébl. A harma-
dik, Maius, nevét az azo-
nos nev - a növények és az

állatok növekedését else-
gít - istenrl kapta. A kö-

vetkez hónapot a hókarú Héra
latin megfeleljérl, luppiter
hitvesérl, lunóról nevezték el

Júniusnak. A Quintilis, Sextilis,

September, October, November,
December szavakban latin
számneveket találunk. Ez

volt az ötödik, a hatodik,

a hetedik, a nyolcadik, a ki-

lencedik és a tizedik hónap.
A római naptárat elször Numa

Pompilius király, majd Kr. e.

46-ban Julius Caesar reformál-
ta meg, aki ekkor pontifex
maximus is volt.

A Quintilis hónapot Kr. e. 44-tl, Caesar ha-

lálának évétl hívják Júliusnak, Caesar nemzet-
ségnevérl. A Sextilis hónapot viszont, amikor
Augustus elször lett consul, a római senatus ne-

vezte el róla Augustusnak Kr. e. 8-ban.

Már Numa király 12 hónapossá tette az évet.

Martius elé illesztette Februariust. Ez az en-
gesztel áldozat, a februa hava. Februariust meg-
elzve lett az els hónap Januarius. Ennek név-
adóját, Janus istent így szólítja meg Ovidius:

„Kétarcú Janus, suhanó év kezdete, mennyben

egyetlen, ki magad látod a hátadat is."

Ez a hónap, természetesen, az újév ün-
neplésével kezddött. Ez már az ókorban
is a vidámság napja volt. Libanios így ír

a Kr. e. JV. századi Antiochiáról : Az em-

berek mulatnak, jó hangulatban vannak.

Ezen a napon mindenkit a költekezés vá-
gya száll meg. .

.

Ez után a meglehetsen merkantilista naptár-

ismertet után, ahol a napok az adó- vagy a kamat-

fizetésrl, netán a költekezésrl váltak nevezetessé,

szeretnénk néhány sort idézni Határ Gyztl is,

akinek Bejövetel-Bemenetel cím írása - bármily

furcsa - a Miniszterelnöki Hivatal szerverén van, el-

érhetségi koordinátája: www.meh.hu/mo2000/
Szekcío/4/hatarbemenetel.htm.

A csillagid tengelye csupán az elkép-
zelt koordinátának: mi kalibráljuk. Hogy
hol vesszük fel az origót, az önkényes.
Aki Róma-rajongó, annak az id a város alapítá-
sától számítódik: Ab rbe Condita. Ma 2752-t
írunk, de ne higgye senki, hogy tréfálok: ez az

idszámítás Spanyolországban a vizigótok alatt
megmaradt, éspedig 1180-ig, Castiliában 1382-ig,
Portugáliában 1415-ig. A görögök Alexandriában a

babilóniai Nabonasszar-idszámítást használták,
amelynek origója i. e. 747 volt; ez terjedt el

Levante-szerte, széltében használták a 15. szá-
zadig: minden okmányon, szerzdésben ott szere-
pelt, s azért úgy is nevezték, hogy a „szerzdé-
sek idszámítása" . Magában Hellászban az

olümpiász idszámításával csupán a 4. század vé-
gén hagytak fel. A mi idszámításunkat a 6.

században vezették be: Dionysius Exiguus,
a görögül beszél mvelt szkíta,
Cassiodorus baráti körébl, indítvá-
nyozta elsül, hogy Krisztus legyen az új

origó, de nem a születése, hanem a szep-
ltlen fogantatás napja. A kopt egyház az

ún. „világteremtéstl" számolja éveit,

amelyet i. e. 5500-ra tesz. A bizán-
ci ortodoxia, ideértve a moszkvai

patriarchátust is, ezt az

Annus Mundit 5509-ben
állapította meg; idszá-
mításuk hivatalosan ér-
vényben volt keresztle-
vélen/házasságlevélen
a modern idkig. Hogy

Kínáról, Indiáról mit se

szóljunk, és az iszlámot ne

is említsük, melynek az ún.

millénium a Hegirától számított
1376-ik esztendre esik, és ez az egy-

milliárdnyi „igazhív" a szemét se rebbenti arra
a hírre, hogy Londonban hat labdarúgópálya nagy-
ságú, roppant dómot emelnek a millennium tiszte-
letére. S itt már, nolens volens, rá kell kanya-
rodnom a második „rázós" pontra, ahogy beígértem:
hogy mi is a világ nyugati orbitusán e nagy
nekibuzdulás miértje - mi az, amit ünnepiünk,
és miért?

[ . . .]

Színt vallók, és azonosítom magam az angol kon-
szenzussal, amely alighanem a kontinens konszen-
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zusa is: nem az idt és nem
a kereszténységet ünnepeljük.
Van azon túl is mit ünnepel-
nünk. Egy kiváló lengyel iró,

Stanislaw Lem, egyik interjú-
jában tömören megfogalmazta:
„a Föld egy gömb, amit apró,

embernek nevezett lények né-

pesítenek be. Jóval apróbbak
a Földhöz viszonyítva, mint
a mikrobák egy grapefruit
vagy narancs héján" . így hát

a grapefruit mikrobái hozzánk
képest óriások. Magyarán:
3 másodperces jelenésünkkel
a törzsfejldés 24 órájában,
bízvást mondhatni, parvenük
vagyunk, fajunk a bizonytalan
sorsú felkapaszkodók, a sze-
rencselovag törtetk genusá-
hoz tartozik. A csodák csodá-
ja, hogy eddig átvészeltük

meteoresinket, jégkorszakainkat, sziderális
kataklizmáinkat, és még vagyunk.

Most kezdünk csak fenyegetettségünkre ráéb-
redni .

Megértjük azokat, akik az ateista („bjezbozs-
nyik"

)
parancsuralom embertelenségeit megsíny-

lették, és szenvedéseik nyomán hitük új erre
kap. De ahogyan Arisztotelésznél az állam elsd-
leges kötelessége, hogy segítsen a szegénységen,
ugyanúgy a szekuláris társadalom elsdleges kö-

telessége a tolerancia. A tolerancia mindenekfö-
lött. Élvezzék hát e toleranciát az egyházak is.

Bels ügyük, hogy kordában tartsák fundamentalis-
táikat, ha vakhitük atavisztikus rohamában
a demokrácia lehetségeivel élve, az istenuralom
visszaállítása érdekében - a demokráciára törnek.

Akinek nevetésre áll a szája, nevessen. Akinek
ünnepelhetnékre áll a szíve csücske, ám ünnepel-
jen kedvére. Ünnep, hogy idáig eljutottuhk; de mi

lesz ezután? Nem maradhatunk örökké a valláshie-
delmek járókáiban, nem bízhatjuk sorsunkat a hum-
bug gondviselésre. Ébredjünk rá kozmikus magá-
nyunkra, fogadjuk el; njünk fel, njünk hozzá
veszedelmeinkhez. Talán ország-világnak ez a rit-

ka, rendhagyó ünnepe ösztökélni fog bennünket ar-

ra, hogy felntt önállósággal, felntt felels-
ségérzéssel, felntt hivatástudattal vágjunk
neki a harmadik évezrednek abban a szekuláris
világban, amelyhez a negyedikben alkalmasint meg-
érkeznünk rendeltetett.

Itt, a végén (s a teijedelmi okokból nem idézett részletek-

ben) Határ Gyz már nem az idszámításról ír, de kiinduló-

pontunkhoz talán hozzá tartozik, hogy „anno Domini
1999-2000” nem az Úr megtestesülését, nem Jézus Krisztus

születésének kerek évfordulóját, hanem felismeréseinket, az

emberiség korszakhatárát ünnepeljük. Ebben pedig az emberi-

ség maga húzza meg a korszakhatárokat, függetlenül attól,

hogy létezik olyan logikus és elfogadható érvrendszer, amely

szerint az ezredvég fináléjáig van még egy évünk, s a „finálév”

csak 2000 lesz... Engedelmükkel: mi itt és most mégiscsak

folytatjuk sorozatunkat, tovább beszélgetünk az ezredforduló

ürügyén kiváló gondolkodókkal. Kérjük, lapozzon...

Vértes János Andor
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E havi interjúalanyunk, Farkas Ödön 1966-

ban született Zalaszentgróton; 1989-ben végzett

az ELTE-TTK-n mint okleveles vegyész. Több

külföldi ösztöndij (Franciaország, USA) után

1996-ban, harmincévesen lett a kémiai tudomá-

nyok kandidátusa. Kutatási területe: nagyméret

molekulák modellezése, optimálása és szerke-

zetvizsgálata számítógépes eszközökkel. Az el-

múlt két évben az Egyesült Államokban a Gaus-

sian 98 elnevezés kémiai szimulációs program

fejlesztésén dolgozott, amelynek kidolgozója,

John Pople kapta a tavalyi kémiai Nobel-díjat.

sz óta ismét itthon folytatja munkáját, az

ELTE-TTK Szerves Kémiai Tanszékén.

Amikor azt mondjuk, a jöv század a szá-

mítástechnika százada lesz, többnyire a hét-

köznapi változások jutnak eszünkbe: pénz

helyett chipkártyával fogunk fizetni, telefon

helyett az Interneten beszélgetünk, fax helyett

e-mailt küldünk, és az autóban a fedélzeti kom-

puter súgja a dugó elkerülésére legmegfelelbb

útvonalat. De vajon milyen változásokat ho-

zott, és hoz majd a tudomány számára az új

kor? Hamarabb rátalálunk-e a rák ellenszerére

vagy a világegyetem titkaira, ha kérdéseinket

betápláljuk egy hatalmas számítógépbe?

- Számítógépen az átlag felhasználó több-

nyire azt a PC-t (esetleg Macet) érti, amin

a hétköznapi élet tevékenységei folynak:

szövegszerkesztés, banki átutalás, internetezés,

képszerkesztés stb. Ugyanakkor léteznek olyan,

nag)> teljesítmény gépek is, amelyek kívül

esnek a Windows világán: ezeken komoly tudó-

sok, mérnökök „ misztikus ” tevékenységeket vé-

geznek, például, mint Ön, molekulákat model-

leznek. Mennyire mások ezek a berendezések

a mi megszokott gépeinkhez képest?

^ 1999 FEBRUÁR

Finálév Beszélgetés
Farkas Ödönnel

Mindig lesznek

megt#i$zoktkn kérdések

Januárban új sorozatot kezdtünk Évezredfinálé címmel, s ezt folytatjuk most (immár

az elz oldalak tanulságaként Finálévnek átkeresztelve a dolgot, és gondosan ügyelve

arra, hogy itt és most az 1900-as éveket zárjuk le, nem feltétlenül a századot). A soro-

zat lényege azonban nem változott: az 1900-as évek utolsó évében arról faggatjuk tudós

beszélgettársainkat, milyen jövt látnak a bvös határon túl, mit hoznak a kétezresek...

- A nyolcvanas évek végén egyetemeken,

kutatóintézetekben kezdtek kvantumkémiai szá-

mításokat végezni, fleg Unix operációs rend-

szert használó munkaállomásokon. Ezek még

valóban nagy, sokszor szobákat betölt gépek

voltak, de az elmúlt pár évben fordulat követke-

zett be a személyi számítógépek teljésítménye

terén. így azokra a számításokra, amelyeket haj-

danán egy IBM- vagy Silicon Graphics-

munkaállomáson is csak nehezen lehetett elvé-

gezni, ma már egy jobb PC ugyanúgy képes -

tized áron! A különbség tehát most már nem a

berendezésbl, hanem a rajta futó alkalmazás-

ból adódik. Ahogy egyre több és olcsóbb számí-

tógép lett, egyre több kutató juthatott hozzá, ma-

guk a módszerek, illetve az azokat megtestesít

szoftverek tudtak fejldni. Mégsem beszélhe-

tünk nagy horderej áttörésrl, hiszen például

egy átlagos kvantumkémiai számítás skálázódá-

sa olyan, hogy a molekula méretének negyedik

hatványával n; ez azt jelenti, hogy amikor ki-

jön egy csúcsszámítógép, ami teszem azt tízszer

gyorsabb, mint az eldje, akkor a molekula mé-

retét csak egy icipicit kell növelni ahhoz, hogy

máris kevés legyen a kapacitás. A változás tehát

inkább abban mérhet, hogy sokkal pontosab-

ban, jobban lehet kiszámítani a dolgokat, esetleg

ugyanazt a feladatot gyorsabban, valamivel

nagyobb molekulára lehet elvégezni, és

mindehhez végül is bárki hozzájuthat.

- Hogyan hat ez vissza a tudomány fejl-

désére?

- Bródy András e sorozat elz inteijújában

az emberi gondolkodás fejldését kétszáz éves

ciklusokra tagolja. Nem számoltam utána, ám

azt hiszem, a tudományos gondolkodásmód

változásához is kell, ha nem is ilyen hosszú, de

mindenképpen többgenerációs átmenet. Ugyan-

is a tudományos kutatás és a számítástechnika

egymásra hatása elssorban attól függ, hogy

a kutatást végz tudós - aki normális esetben

nem számítástechnikus - szükségesnek látja-e a

számítógép alkalmazását. Egyelre ez még nem

általános gyakorlat, bár egyre többen

vannak, akik a kísérletek mellett látni

szeretnék, hogy ötletüket számítással

is alá lehet-e támasztani; másrészt ren-

geteg olyan kísérleti eredmény van,

amelynek a részleteit nem lehet kimér-

ni: tudjuk, mi a vége, mi az eleje, de a

közte zajló folyamatok csak sejthetk.

Ilyenkor elméleti számításokkal felde-

ríthet minden finomság. Természete-

sen lehetségként adott az is, hogy kísérletek

elvégzése nélkül modellezzünk kémiai reakció-

kat. Különösen a gyógyszerkutatásban használ-

ják például a Gaussian 98 nev programot,

amelynek fejlesztésén magam is dol-

goztam; tehát egyre inkább elterjednek

ilyen módszerek, de a számításokat el-

végezni sem könny. Lényegesen ol-

csóbb, mint kísérletezgetni, ám a prog-

ramok még nincsenek olyan szinten,

hogy a kísérlet gyakorlati elvégzése ne

legyen egyszerbb, mint az azt model-

lez számítás. Ajövben, ha már lesz-

nek olyan programok, amelyeket

a szerves vegyész éppúgy tud majd ke-

zelni, mint egy szövegszerkesztt, mert már az

egyetemen vagy a gimnáziumban találkozott

vele, akkor egy kísérleti feladatnál eleve átgon-

dolja, hogy milyen számítást lehetne elzetesen

végezni. Ez lesz az a pont, amikortól fogva ko-

molyan beszélhetünk arról, hogy a vegyészet-

ben is jelents szerepet kapott a számitógép.

Mert azért azt nem szabad elfelejteni, hogy más

tudományos területeken már ma is elterjedt:

például a repülgép-tervezésnél használnak

számítógépes szimulációt, így nem kell össze-

törni száz repült ahhoz, hogy a százegyedik jól

repüljön. A mai gyakorlati kémiatudomány szá-

mára - miután nem egy

vegyület elállítása jelent

problémát, hanem hogy

hogyan állítsuk el úgy,

hogy közben környezet-
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kímél, olcsó és veszélytelen legyen - a számí-

tógép óriási segítséget jelenthet, hiszen majd-

nem mindent lehet modellezni anélkül, hogy

büdös lenne, felrobbanna, vagy feldolgozhatat-

lan mellékterméket hagyna maga után.

- Több évet dolgozott az USA-ban. Mennyi-

re más ott a tudomány szemlélete a számítás-

technikával kapcsolatban?

- Elmondok erre egy jellemz példát: ami-

kor megérkeztem Detroitba, és elször bemen-

tem az egyetemre, hogy megismerkedjek a

professzorral, az egyik masina éppen elromlott.

Szinte le sem tettem a kabátomat, úgy ültem le

elé, bemutatkozásként rendbe tenni. Nem sike-

rülhetett volna, ha nem találkozom a problémá-

val itthon. Néhány évvel ezeltt még óriási

energiákat fektettünk be, hogy majdnem a sem-

mibl hozzunk létre - szinte csak az eszünkkel

és minimális alkatrésszel - olyan fel-

adatok megoldására képes eszközö-

két, melyekhez nyugaton csúcstech-

nológiát alkalmaztak. Egy amerikai

szakember nincs rászorulva ilyesmi-

re: ha valamire szüksége van, megve-

szí, ezért sokkal kevésbé tudja az

agyát komplex problémák megoldá-

Sára használni. Saját területén tökéle-

tesen elvégzi a munkáját, megbízha-

tó, számíthatsz rá - amit esetleg

itthon kevésbé lehet elmondani -, de kreativitá-

sa csak szk határokon belül érvényesül. Nem

véletlen, hogy a szürkeállományt még mindig

importálják Amerikába. Amiben valóban lehet-

nek nagy különbségek, az a pénzhez és

az eszközökhöz való hozzájutás lehe-

tsége, de nekem ebbl a szempontból

szerencsém van, hiszen a módszerfej-

lesztéshez, amit csinálok, nem kell ak-

kora technikai kapacitás, amekkorát

ne lehetne bárhol megteremteni.

- Ezek szerint a magyar tudomány

a hazai körülmények között is ver-

senyképes tudott maradni?

- Feltétlenül. Persze hasznos volt

számomra is a két év, amit kinn töltöttem, hiszen

olyan ember mellett dolgozhattam, aki tényleg

kiváló; de egy ember nem tudja helyettesíteni

azt a tudományos közeget, ami az ELTE-n kö-

rülvesz: a barátokat, a kollégákat, akik sokféle

nézpontból, sok mindent kutatnak, s akikkel

érdemes és jó együtt dolgozni. Ami itt valóban

nehéz, és ott könny: az anyagi lét. Amerikában

egy korombeli kutatónak természetes, hogy há-

za, kocsija és mindene meglegyen, semmiféle

egzisztenciális problémával ne küzdjön - csak-

hogy nagyjából ennyi az egész! El kell dönteni,

hogy kinek mibl áll az élete. Akinek fontosak

az emberi kapcsolatok,

nem szabad kinn marad-

nia Amerikában.

- Mégis sokan ma-

radnak külföldön, és

minden tudományos fórumon elhangzik, hogy

mennyire nincspénz a kutatásra. Másrészt egy-

szer azt olvastam valahol: nem mindig a pénz

hiányzik afelfedezésekhez, hanem a segítkész,

jóindulatú környezet, amelyben nem irigylik,

hanem elismerik az eredményeket.

- Biztos ez is igaz valamennyire, de azért

sok minden változott a rendszerváltás óta, job-

ban érvényesülnek a szakmai szempontok, át-

láthatóbbak a szabályok, és már többet számít

a teljesítmény, mint a párttagkönyv. Ami pedig

a pénzt illeti: nagyban függ attól, hogy milyen

területen dolgozik valaki, hogyan tud források-

hoz jumi. Az, amit a magyar költségvetés

biztosít, valóban minimális, de például

a gyógyszerkutatás óriási mérték visszaesé-

sében az is szerepet játszik, hogy jóval keve-

sebb a megbízás. Ám meggyzdésem,

hogy ez csak átmeneti állapot, hiszen azok

a cégek, akik beruháznak Magyarországon,

elbb-utóbb felismerik a meglév szürkeál-

lományban rejl lehetségeket. Nem beszél-

ve arról, hogy a kommunikációs forradalom,

az Internet éppen arra ad módot, hogy „tér-

beli” elhelyezkedésünktl függetlenül részt

vegyünk a világ bár-

mely kutatásában,

magam is itthonról

folytatom a Gaussian-

fejlesztésben való

közremködést. Pon-

tosan ebben látom az

Internet jelentségét:

lehetvé teszi az em-

berek számára az utaz-

gatás, jövés-menés

nélküli munkavégzést,

megkönnyíti a napi

kapcsolattartást, újra

kialakulhatnak, fel-

éledhetnek az életünk-

höz alapveten hozzá

tartozó kisközösségek: ha a munkahelyemmel

videokonferencián beszélem meg a napi teen-

dket, Interneten küldöm át az anyagokat, ak-

kor több id marad a családra, a gyerekekre

vagy akár a szomszédokra. Ha ez a jöv, akkor

az emberiség elmúlt ezeréves történetének

egyik legnagyobb áldása a Világháló; ha az el-

lenkezje történik - ami éppúgy lehetséges -,

akkor talán az utolsó csapás.

-A tudomány óriásifejldésen ment keresz-

tül ebben a században. Ezen a számítástechni-

ka csak még nagyobbat dobott az utóbbi évtize-

dekben, de vajon közelebb kerültünk-e a világ

megértéséhez, meg tudjuk-e válaszolni az alap-

kérdéseket?

- Tegnap láttam a tévében az Alkonyzóna

egyik epizódját, amelyben egy kisfiú úgy tartja

életben a dédapja nagyapját, hogy minden este

mesél neki, de sosem mondja el a mese végét,

hanem azt ígéri: „majd holnap megtudod”.

A 140 éves öreget kíváncsisága élteti. Aztán

ugrunk az idben, és a kisfiút öregemberként

látjuk viszont: megint csak megy hazafelé

a könyvtárból, mesekönyvekkel felszerelkez-

ve. A filmben a történetet egy tanárn meséli

kislányának, aki ezen a ponton már nagyon tü-

relmetlen, és megkérdezi: „na, és mi lett a 140

éves öreggel?” A válasz csak ennyi: „majd hol-

nap megtudod...” Az alapkérdésekkel vagy

végs kérdésekkel is ez a helyzet: ha valamire

megkaptuk a választ, az attól kezdve már nem

érdekes. A középkorban senki sem vonta két-

ségbe Isten létezését, de vérre men viták foly-

tak arról, hogy vajon a Föld forog

a Nap körül, vagy fordítva. Mindig

az a lényeges, amit nem tudunk,

nem értünk.

- Most, hog)> a tudomány soha

nem látott mélységekig hatol az

anyagi világ szerkezetébe, törvény-

szerségeibe, egyúttal kitörve az r
felé is, mi lesz ajöv évezred - vagy

évszázad - alapkérdése?

- A tudományt nem azért támo-

gatják, hogy megpróbálja megfejte-

ni, miként ment végbe az srobba-

nás, mi is a lényege az úgynevezett fizikai

valóságnak, egyáltalán honnét vannak fizikai

törvények; a pénzt arra kapjuk, hogy megtaláljuk

mondjuk egy gyógyszer vagy manyag elállí-

tásának legolcsóbb, esetleg környezetkímélbb

módját. Nekem sincs idm azokkal a problé-

mákkal foglalkozni, amik hallgatókoromban

izgattak; ráadásul idközben rájöttem: a jelen-

legi matematikai eszközökkel, azzal a kétvála-

szos - igaz, nem igaz - logikával, amit haszná-

lunk mi, és használnak a számítógépek, bizo-

nyos kérdésekre nem lehet választ adni. Hiszen

nem értjük még a saját teremtményeinket sem!

Valamit létrehozni nem ugyanaz, mint megér-

teni, és ismerni minden apró mozzanatát, lépé-

sét. Lehet, hogy nemsokára éppúgy a fejünkre |

nnek a számítógépek, mint a saját gyerekeink, %

és olyan csodálkozva nézünk majd az általunk |

teremtett világra, ahogy talán Isten is néz ránk. ;

Kis Ervin Egon i
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Nincs ÚJ a Net alatt
~ Fejezetek az Internet eltörténetébl (13.)

^1^ Nincs új a Net alatt: sorozatunk azt kívánja bemutatni, hogy az Internet jellegzetes alapfunkcióinak történeti el-

képeit nem harminc évvel ezeltt, az Arpanet-kezdet idszakában, hanem annál jóval - esetenként több ezer év-

^ vei - korábban kell keresnünk. A „régi” és az „internetes” megoldások közötti feltn hasonlatosságokkal, analó-

giákkal, áthallásokkal, keresztkapcsolatokkal talán sikerül a technológia fell ismét a társadalomra irányítani a figyelmet

- hogy annál jobban kezdjük csodálni az Internet által biztosított határtalan lehetségeket. Mint listánkon is látható, a fe-

jezetcímek többségét már „lehívtuk”, ezek megjelentek a lapban, és olvashatók a www.prim-online.hu Internet Kalauz-

archívumában. A sorozatban a mostani cikket elreláthatólag még két további rész követi.

A/ era/mis(a lc\ ole/óháló/at

Kemény János és az ..új életközösség”

A hálózat-s telefon hskora

iMundaneum - a „másképp virtuális világkönyvtár”

A hangok színházától a rádiójátékig - a rádió hskora

Éter-szörf: a rádióamatrök hskora

A Minitl tündöklése és... életlien inariuiása

Stafford Becr és a CAbersyn

A mail-arttól a ..megsokszorozódott cjjvedi identitásig
^’

-Az eredeti infosztráda

Céhbehívás és társai: a korai hírcsoportok történetébl

Hvper-sök: a nem lineáris közleménvszervezés elfutárai

A memória gépi kiterjesztése: Vannevar Bush és a Memex Mobil és multimédia alapú: a postagalamb hskora

Burusztól Bernig: a postahálózat hskora

Céhbehívás és társai

Az ókori bölcsnek bizony bámulatos szerencséje volt, ha saját nagyváro-

sában akadt néhány hozzá hasonló gondolkodó f, akivel módjában állt el-

mélyült eszmecseréket, izgalmas beszélgetéseket folytatnia. Amennyiben

nem akart egy-egy bizonytalan üzenetváltással hosszú hónapokat várni, em-

berünk a kor szellemi vérkeringésének egyetlen formában lehetett részese:

ha útra kelt, és a hosszú (esetenként többéves) vándorlást választotta, hogy

egyenként felkereshesse tudóstársait. Sikere határokat is átlép közösség-

teremt ert hordozott, elssorban a távolság legyzésével.

Pontosan a fordítottja történt akkor, ha

az információs kapcsolat és a technika nem

létrehozott, hanem fenntarthatóvá, szervez-

hetvé tett viszonylag zárt, kapcsolatot ha-

gyományos módon tartó, de mködésmódja

miatt idnként kiegészít kommunikációs

megoldásokra igényt tartó közösségeket.

Nekik ugyanis az tdöt kellett legyzniük,

hogy tagjaik minél hatékonyabban tudják

összehangolni cselekedeteiket.

Ennek a közösségtípusnak a „klasszikus”

esetei a céhek (gildék), a középkori Európa

jól ismert, jellegzetes szerepli. A céhek

I
a kézmves mesterségek képviselit tömörí-

3 t „szakmai és érdekvédelmi szervezetek-

I ként” egészen a modem gyáripar kialakulá-

" sáig szinte kizárólagosan határozták meg az

^ általuk képviselt szakmavilág mködését és
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szabályozását. Kapcsolataik sokszor túlnyúl-

tak az országhatárokon is, és jó néhány eset-

ben viszonylag korán „nemzetközivé” váltak

(a legények külországi vándorlásai ennek

a nagy „hálózatnak” a fenntartását is szolgál-

ták). Mégsem a határokat átlép, .

hanem a földrajzilag egymáshoz

viszonylag közel (maximum 50 ki-

lométeres sugarú körön belül) elhe-

lyezked tagokat azonnali cselek-

vésre bíró információk hatékony

eljuttatásának kényszere alakította

ki a kapcsolattartásnak a mai háló-

zati hírcsoportokra számos vonatko-

zásban kísértetiesen emlékeztet

megoldásait.

Számos ok miatt válhatott szük-

ségessé, hogy az együvé tartozó
I

céhmestereket és -legényeket gyorsan és

maradéktalanul értesítsék a kötelez megje-

lenést igényl eseményekrl. Ezek lehettek

rendes negyedéves, de a közös ügyek és

a váratlanul felmerül gondok miatt havi

vagy akár heti rendszeresség gylések,

választások is. Hasonlóképpen indokolták

a tagok összetrombitálását bizonyos rendkí-

vüli események (pl. egy céhtárs halála, illet-

ve temetése), egyes céhtípusoknál a foglal-

kozással összefügg, gyors fellépést kívánó

esetek (a borbélycéhek a súlyos betegekhez

„konzíliumra” hívták a tagokat, a sürgs

megbízáshoz jutó fútárcéhek „berendelték”

a dolgozóikat).



OO
A saját mhelyben dolgozó társakat kö-

zös eseményre invitáló közleményt az ese-

tek dönt többségében a céhmester indítot-

ta el, az Európában viszonylag egységesen

kialakult ún. táblajáratás formájában.

A hírt vagy egy „specialista”, az ún. szolgá-

lómester, vagy a legfiatalabb tag, az iQú-

mester hordta szét személyesen (körlevél),

de elterjedt volt az a megoldás is, hogy

a mesterek saját legényeikkel, láncszeren

továbbították egymásnak (foi-ward) az üze-

neteket. A „tábla” nem volt más, mint

a közlemény hitelességét biztosító, a céh

jelvényének vagy címerének formáját meg-

gyzen felidéz, sokszor mvészi kivitel

céltárgy. Funkciója kezdetben nem több

mint a szóban átadott üzenet hitelesítése: ne

felejtsük el, hogy a koraközépkor ími-

olvasni szinte egyáltalán nem tudó, képek-

ben-szimbólumokban gondolkodó világá-

nak szereplit kötötte össze. Késbb egyes

táblákat óralappal és kézzel állítható rézmu-

zó „hivatalos” álláspontot. A regisztrumok

gyakran kérdés-felelet formában íródtak, és

afféle FAQ-ktnX tartalmazták a leggyakrab-

ban felvetd problémák magyarázatát.

A céh szigorúan rködött a közleményfor-

galom tisztasága felett is, különösen a vi-

szályhoz vezet hazugság és a nyelvi norma

megsértésén keresztül közösséggyengít

hatású trágár beszéddel szemben igyekez-

tek határozottan fellépni.

„Aki nyilvános hazugsággal [...] akar

magának szolgálatot és tekintélyt szerezni,

8 dénár büntetést fizet” - áll a brassói kötél-

verk legénytársulatának 1613-as szabály-

zatában. „Ha valakit [...] káromkodáson ér-

nek, bne arányában büntesse a céh” - írja

elosztás, a marketing és a többi üzleti tevé-

kenység integrációja állt: a dolog ugyanis

megérte. A növekedés azonban már koráb-

ban is megállt, ha küls szerepl alkalma-

zásával a költségek csökkenthetk voltak,

az újabb technológiai forradalom következ-

tében pedig megkezddött az óriásszerve-

zetek lassú lebomlása. Mivel az integrált,

szélessávú hálózatokkal és a személyi szá-

mítógépekkel az egykori versenyelny-for-

rás, a centralizált döntéshozás és a bürokrá-

cia értéke rohamos hanyatlásnak indult, az

információ átvitele és terítése olcsóbbá vált.

Az új koordinációs technikák „az iparosítás

eltti idk kis, autonóm vállalati egységeit

látszanak visszahozni”, mind többen jósol-

ják a céhek reneszánszát, az állandó nagy-

vállalatok helyére lép rugalmas, idszakos

szakmai szövetségbe tömörül, projekten-

ként önmagukat „újra és újra konfiguráló”

csoportosulások domináns üzleti szervezeti

formává válását, egy „elektronikus szabad-

THE GUILD OF
ARCHITECTURAL
IRONMONGERS

The Guílds of

Florence

Hie gudd were Ihe center oTthe

ecooomic acbnty of Florence

There were over 200 {áctories

tatóval láttak el,

amely a meghir-

detett gylés, te-

metés vagy mise

kezd idpontját

ábrázolta, s a hi-

telesít funkció

változatlanul

hagyása mellett

fejldésnek in-

dultak maguk

a táblák is. Az

írásbeliség terjedésével párhuzamosan kü-

lönféle rekeszek, pántok, mélyedések kezd-

tek helyet adni az írásos üzenetnek vagy ép-

pen a hírrel elérend tagok névsorának.

(Akik aztán - afféle átvételi elismervény-

ként - x-et odatéve láttamozták az üzenetet.)

A táblajáratást szigorú elírások szabá-

lyozták, a gyorsaság és az azonnali továbbí-

tás kötelme büntetés terhe mellett minden-

kire vonatkozott. Szóbeli üzenetnél különös

gondot fordítottak arra, hogy ne csorbuljon

a tartalom. A nagy céhek egyszerre több be-

hívótáblát is útnak indíthattak.

A céhek információháztartása zárt, szi-

gorúan szervezett rendszer volt, amelyet

a hírcsatorna fenntartása és üzemeltetése

mellett számos kiegészít kommunikációs

szabály tartott keretek között. A céhtagok

eltt gyakran olvasták fel a regisztrumot,

a céhszabályzatot, hogy ezzel sulykolják

a helyes és helytelen viselkedésre vonatko-

el a brassói és barcasági egyesült molnár-

céh 1570-es szabályzata (a becsületsértés-

számba men szitkozódás már a törvény

hatáskörébe esett).

Mindez nem volna több egyszer histó-

riai ínyencfalatnál, ha nem látná mind több

szakért úgy, hogy a céhek, amelyek a ma
nagyváUalatai által biztosított jóléti funkci-

ók nagy részét egykor biztosítani tudták,

újra meghatározó szerephez juthatnak

a számítógépes hálózatok világában, a 21.

század gazdaságában.

Az egykori céhes világot a koordináció

rendelkezésre álló technikája, a tranzakciók

(az áruk és az információk mozgásának) se-

bessége határozta meg. A távíró és a vasút-

vonalak, a szállítás és a közleményforgalom

19. századi nagy felgyorsítói, az elosztott

munkaert összetett, hierarchikus iparválla-

lati keretek között foglalkoztató termel-

üzemeknek is lehetvé tették a koordináció

fenntartását. Mivel a tranzakciókat olcsóbb

volt a vállalati kereteken belül lebonyolíta-

ni, a méretnövekedés mögött a gyártás, az

úszókból álló gazdaság”, az ún. „e-lance

economy” kialakítását.

A szakirodalomban szívesen idézett pél-

da az itáliai Prato tartományba vezet. A 70-

es évek elején itt egyetlen haldokló textil-

ipari óriásüzemben folyt a termelés, amit az

örökös azonnal 8 új vállalatra osztott, hogy

mostanra már 15 ezer (!), átlagosan öt alkal-

mazottat foglalkoztató cégecske virágoztas-

sa fel, és tegye világhírvé a pratói textilt.

A modell legizgalmasabb szerepli szá-

munkra mégis az információbrókerek, az

impannatorik, akik a gyártók és a felvásár-

lók között biztosítják a kapcsolatot. Félezer

évvel korábban hasonló tevékenységbe fogó

eldeiken némileg túltéve elektronikus piac

formájában termelik meg és tartják karban

a koordinációhoz szükséges információ-

tömeget (üzemek kihasználtsága, gyártási

kapacitások, várható igények). Mesterségük

címere - ha még mindig táblát kellene járat-

niuk - minden bizonnyal a mobiltelefon és

a hordozható számítógép lenne.

Z. Karvalícs László

Irodalom: A céhbehívásnál Nagybákay Péter: Magyarországi céhbehívótáblák

(Corvina, Bp., 1981) c. munkájára támaszkodtam, a céhes „információháztartás”

más vonatkozásaihoz Kovách Géza és Binder Pál válogatására: A céhes élet Er-

délyben (Kriterion, Bukarest, 1981). A „digitális jöv” céheire Id. Róbert J.

Laubacher, Thomas fV. Malone: Flexible work Arrangements and 21st Century

Worker’s Guilds (http://ccs.mit.edu/21c/21CWP004.html).
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Több mint csirkefogók

Az elz két részben leírt

csalásokat, lopkodásokat és

más „kreatív” tevékenysége-

ket a közvélemény általában

a csínytevéssel helyezi egy

szintre, st mondhatjuk, mil-

liók szüretelik le e fáradozá-

sok gyümölcseit. A népszer

bandák mellett azonban tö-

megével vannak jelen az

Interneten olyan csoportok is,

amelyek tevékenységét a köz-

vélemény egyértelmen el-

utasítja, a törvény pedig szi-

gorúan bünteti.

Pedofüparadicsom

Ha a Hálózaton végzett illegális tevé-

kenységeket romboló természetük sze-

rint rangsorolni akarnánk, valószínleg

a gyermekpomográfia vinné el az els

helyet. A pedofilok tíz évvel ezeltt még
legmerészebb álmukban sem gondolták

volna, hogy egyszer olyan - lehetsége-

iket megsokszorozó - csodaeszköz

birtokába jutnak, mint az Internet.

Zökkenmentesen tarthatják egymással

a kapcsolatot, gond nélkül küldözgethe-

tik egymásnak az illegális anyagokat, s

a hús-vér gyerekek „szerzése” is sokkal

könnyebbé vált.

Anonimitás, gyorsaság, titkosítás:

ezekben hozott az online pedofilok szá-

mára áttörést az Internet. Csak meg kell

keresniük a gyerekek által látogatott

csevegszobákat, ahol a hasonló korúak

órákon keresztül beszélgetnek egymás-

I sál, gyakran ismeretlenekkel, szüli en-

I gedély nélkül. (Senkinek sem kell azo-

I nosítania magát, így a gyerekek végül is

i
nem tudhatják, hogy egy 1 3 vagy egy 40

^ évessel beszélgetnek-e éppen.) A pedo-
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filok általában értenek ahhoz, hogyan

férkzzenek a fiatalok bizalmába, akik

gyorsan igent mondanak az újdonsült

baráttal való személyes találkozóra. Az
ilyen típusú beszélgetéseket rendkívül

nehéz automatizáltan, a cseveg-

szoftverbe épített „intelligenciával” ki-

szrni: egyrészt hihetetlenül magas

hibaszázalékot produkálhat, másrészt

a rendszer kiismerhet, harmadrészt -

ami talán a legfontosabb - a találkozót

és annak részleteit nem csevegve, ha-

nem e-mailben szokás megbeszélni.

Nem hallgatható el persze az a tény,

hogy az esetek nem csekély hányadában

az áldozat sem teljesen ártatlan, a -

mondjuk - 13 éves leányka szívesen be-

szél meg a csevegéskor megismert,

szimpatikus 16 éves deli legénnyel sze-

xuális célú találkozót, csakhogy nem az

jön, akit várt.

Hetven esetben pedig ugyanez

a gyermekmegrontó szemszögébl tör-

tént: nem a várva várt ifjú, hanem az

FBI által beépített „fiatal” jött a találko-

zóra. Ezek a fíilön csípések azonban

legtöbbször kirívó óvatlanságra vezet-

hetk vissza, a beszélget fiatalokat fel-

teheten nyíltan szexpartner-keresési

céllal szólították meg. (A hírcsoportok

igénybevétele ugyanakkor sokkal koc-

kázatosabb a chatnél; bár sikerrel ke-

csegtethetnek például az olyan felhívá-

sok, amelyekben - a tizenévesek szexu-

ális kíváncsiságára apellálva - fiatal

lányokat és fiúkat keresnek szexuális

képek és videók készítésére, viszont

a nem kívánt személyek beépülésének

esélye nem lebecsülend.)

Az egyéni „cseveg” vadászokkal

szemben a szervezett internetes pedofíl-

hálózatoknál a hangsúly a folyamatos in-

formációcserén és a gyermekpomó anya-

gok terjesztésén van (bár itt is lehetnek

olyan tagok, akiknek a friss beszerzés a

feladata, és ilyenkor szóba jöhet a cseve-

géses vagy hírcsoportos vadászat). Mivel

nem áll szándékukban lebukni, a legtöbb

hálózat tagjainak szigorú biztonsági kö-

vetelményeknek kell megfelelni. Manap-

ság a titkosított üzeneteket szinte lehetet-

len útközben elfogni, ilyen szempontból

az egymás közti kommunikáció jófor-

mán kockázatmentes. Az illegális anya-

gokhoz, illetve az azokat tároló számító-

gépekhez való hozzáférés biztonságos

megoldása már jóval nagyobb feladat, de

az óvatosabb csoportok gondot fordíta-

nak bonyolult kód- és jelszórendszerek

kidolgozására. Csakhogy bármilyen pro-

fi is a titkosítás és a védelem, néha becsú-

szik egy-egy hiba.

Az els internetes gyermekpornográ-

fiai ügyre már 1993-ban fény derült, de

igazán 1995-tl gyorsultak fel az esemé-

nyek: valószínleg ekkor kezdték el

használni az Internetet a hagyományosan

tevékenyked bandák, ekkortól kezdtek

kialakulni új online csoportok - feltehe-

ten a hírcsoportokból kinve
(a „sex.pedophiles”, „pictures.erotica.

young” „pictures.erotica.pre-teen” típusú

newsgroupok ma is léteznek, bár a leg-

több szolgáltató letiltja ezeket). 1995-ben

ugrott meg a felderített esetek száma, és

azóta folyamatosan n, s 1998-ban már

minden hónapra jutott olyan hír, amely
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szerint a világban sikerült egy nagyobb

hálózatot felderíteni. Ugyanakkor azzal

mindenki tisztában van, hogy mindez

csak a jéghegy csúcsa.

A legnagyobb rendri akciót tavaly,

szeptember elején hajtották végre:

a Wonderland nev pedofilklub több

mint 100 tagját tartóztatták le 3 konti-

nens (Európa, Ausztrália, Amerika)

12 országában. A világméret, össze-

hangolt akció kapcsán az egyik meg-

döbbent információ az volt, hogy több

mint 100 000 képet foglaltak le, a másik

pedig, hogy a képeken látható gyerekek

közül jó páran a letartóztatottak közeli

rokonai voltak. A „Katedrális Hadmve-
let” elzményei 1996-ig nyúlnak vissza,

az akkor kezdd egyedi letartóztatások

és számítógépes adatbázisok feltörése

nyomán egyre bvült a gyanúsítottak

köre, végül 1998 nyarán az érintett or-

szágok rendrtisztviseli az Interpol

franciaországi központjában készítették

el a szeptemberi akciót. Ezután már

egyik pedofilhálózat sem
érezheti magát biztonságban,

mint ahogy a brit mveleti

parancsnok magabiztosan

nyilatkozta, viszont arra sem

lehet számítani, hogy az

internetes gyermekpomográ-

fia mostanában visszaszorul.

Tomboló erszak

A Net Nanny nev blokko-

ló szoftvert fejleszt cég által

összeírt KID List több mint

5000 (!) olyan web-címet tar-

talmaz, amely a gyermek ésl a felntt közötti szexualitást,

azaz a pedofíliát népszersíti

vagy bátorítja, de a szrprogramok
nem blokkolják automatikusan. Ez a ta-

valy júniusi hír arra utal, jó az esélye,

hogy - fként szr program híján -

a kiskorúak ilyen web-helyekre tévedje-

nek, és akár reális lehetségként fogad-

ják el az ott leírtakat.

Csakhogy a szerz megfigyelései

alapján ehhez képest nagyságrendekkel

több olyan erszakos web-site létezik,

amely a fajgylöletet, a kábítószerezést,

a vandalizmust, az önpusztítást, a kanni-

balizmust stb. hirdeti. Bár úgy tnik,

hogy az Internet nagy óceánjában ösz-

szességében ezek az oldalak is elvesz-

nek, viszont nem nehéz olyan nagyobb

linkgyjteményekre találni, amelyek

mindezeket összefogják, és teljes képet

adnak róluk. Egy ilyen gyjtemény egy-

tizedének bejárása után elgondolkozik

az ember, hogy mi történne, ha mindezt

utánacsinálná egy kíváncsi, 1 0 év körü-

li gyermek - szinte biztos a sokkoló

hatás. Különösen a minden határon túl-

men szexuális perverzitás és az igen

erszakos halálesetek képeit találni

nagy mennyiségben, amikhez képest

a keménypomó-fotók ártatlan finomsá-

goknak tnnek. Hozzá kell még tenni,

hogy az elbbiek szabadon hozzáférhe-

tk, míg a közönséges pomó-site-ok

általában akadályokat gördítenek a kis-

korúak belépése elé.

Szép számmal akadnak az Interneten

drognépszersít oldalak is, mégis úgy
érezhetjük, hogy számuk messze elma-

rad ahhoz képest, hogy mekkora problé-

mát jelent a kábítószer a valós életben.

De hát a népszersítésben a drogkeres-

kedk nem is igazán szorulnak rá az

Internet segítségére, annak megvan

a maga jól bevált mechanizmusa.

Mindenesetre olyan mennyiség er-

szakos, brutális tartalom van a Világhá-

lón, amely kis hányadának megismerése

is arról gyzi meg az embert, hogy ahol

kiskorúak intemeteznek, ott mindenhol

szrprogramokat kell a böngész-

szoftverek mellé telepíteni. Ezek sem

jelentenek azonban teljes védelmet, st
egyik-másik kifejezetten gyenge min-
ség termék. A hírekben persze alig hal-

lani többrl, mint például arról a bot-

rányról, hogy a legtöbb szrprogram
nem blokkolta a Clinton-Lewinsky-

jelentést, mivel azok „bíztak” abban,

hogy a kormányzati web-helyek vagy az

ismert kereskedelmi hírközpontok nem
közvetítenek pornográf tartalmat. E
szoftverek tudását közelebbrl megvizs-

gálva viszont általában már nem azt

mondjuk, hogy „alapveten jó termé-

kek, apró hibákkal”, hanem azt, hogy

nem átgondolt koncepciójúak. Az egyik

legfelkapottabb szrprogram, a Net

Nanny például 95%-ban a szexuális tar-

talom kiszrésére koncentrál, így mond-

juk a „hátborzongató”, a „bizarr” és

a „kínzás” szó angol megfelelire nem
marad ereje, pedig ezeknél a kulcssza-

vaknál találhatók a sokkoló ocsmánysá-

gok csúcsai. Ezért a szülk és az általá-

nos iskolai tanárok nem hagyatkozhat-

nak csupán a szrprogramokra, mellet-

tük személyes felügyelet is javallott.

Bnös játékok

Az internetes brutalitás visszaszorítá-

sára az illetékesek messze nem helyez-

nek akkora hangsúlyj, mint a gyermek-

rontók üldözésére. Van azonban egy

online szerepli kör, amelynek sikerült

a bnüldözk figyelmét ugyanannyira

felkeltenie, mint a pedofilhálózatoknak:

k az internetes fogadóirodák és játék-

kaszinók üzemelteti.

Csakhogy ezek nem az erkölcsi tör-

vényeket szegik meg, és igazából nem is

azért üldözik ket, mert jelenleg még -

az üzemeltetk és játékosok részérl

egyaránt - sok a visszaélés. Az igazi ok

az, hogy az internetes fogadóhelyek és

kaszinók busás bevételektl „szabadít-

ják meg” az egyes államokat (amelyek

törvénnyel védett monopóliummal ren-

delkeznek). Az online szerencsejátékok-

ból származó bevételek ugyanis

a Datamonitor szerint 1 998-ban megha-

ladták az 500 millió dollárt, az idei

évben pedig közel 1 milliárdra, míg

2002-re 10 milliárdra nnek, tehát ez

nemsokára a legnépszerbb interaktív

szolgáltatássá válhat.

Persze ebben az üzletágban is az USA
játssza a fszerepet, így az els letartóz-

tatás is amerikai nyomozók érdeme: ta-

valy márciusban Curacaón, Antiguán,

Costa Ricában és a Dominikai Köztársa-

ságban mköd cégek amerikai vezetit

tartóztatták le. A jól végzett munka után

magabiztosan nyilatkozhatták, hogy

nem lehet elrejtzni az Interneten, még
offshore helyeken sem. Azóta Ameriká-

ban már hoztak egy olyan törvényt,

amely magukat a játékosokat is bünteti

(ha amerikai állampolgárok). De vajon

utána miért nem fogták vissza jóslataikat

a piackutató cégek?

Veszelka Tamás
vete@inf.bme.hu

„Tisztátalan” web-helyek címei:
Parazitefiles: http://www2.clinet.fi/~msihvo/files

Parazite links: http://www2.clinet.fi/~msihvo/liiiks.html

Cyberthrill.com (csaló kaszinó): http://www.cyberthrill.com/

„Tisztító” program;
Net Nanny. http://www.netnanny.com
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ALARMIX Hungary

1118 Bp., Brassó u. 169-179 D/1.

Tel.; (40) 200-319, (1) 30-900-30

E-mail: sales@alarmix.net -

http://www.alarmix.net

TanNet oktató és felügyeleti rendszer számítógépekhez.

Tanári segítség a diákoknak speciális hardverhálózaton keresztül.

A TanNet hálózat szolgáltatásai:

- A tanári számítógép videoképe kiadható bármelyik diák monitorjára vagy az

öszszes számítógépre.

- A program kezelése szemléletesen bemutatható a diákok számára.

- A központi analóg videoforrás (pl. videomagnó) képe kiadható a monitorokra

(+videoA/GA átalakító beépítésével), így a monitorok tv-ként is mködhetnek.
- Kijelölt diák monitorképe bemutatható a többi diák számára is.

- A tanár bármelyik diák monitorképét a saját monitorára kapcsolhatja, így láthatja

a diák munkáját.

- A tanár saját billentyzetét rákapcsolhatja bármelyik diák PC-jére.

- Lehetvé válik a diákok munkájának gyors ellenrzése és kijavítása

a tanári PC-n.

A tanár ezzel a speciális hardvereszközzel betekinthet a diákok munkájába, és segít-

het nekik anélkül, hogy helyét elhagyná. A TanNet rendszer egy olyan számítógépes

videó- és billentyzethálózatot valósít meg, ahol a tanár nyomógombos kezelegysé-

gén összeköttetéseket tud létrehozni. Meglév és újonnan létesítend számítógépes

oktatóteremben egyaránt alkalmazható.

Mködtetéséhez hálózati szoftver nem szükséges.

(ÖlOOÍ^ÉIl!) Kft.

1149 Budapest,
Nagy Lajos kin útja 117.

Tel.: 220-6454
Fax: 220-6455

MAPNET ORSZÁGOS HÁLÓZATA
‘96 Stúdió Kit. 3531 Miskolc, Kiss E. u. 21.

TeL/fax: 36-46401-692

e-mail: studio96@elender.hu

ALEXSYS Kft. 9030 Gyr, Kereknád u. 9.

Tel.: 36-20 514-599, fax: 36-96 332-340

e-mail: kisss@eiender.hu

CAD+Inform Kft. 4026 Debrecen, Bem tér 18/C.

Tel.: 36-52 452-685, fax: 36-52 452-685

e-mail: cad.inform@mapnet.hu

Foton-2000 Kft. 1073 Budapest, Akácfa u. 63.

Tel.: 36-1 352-0317, fax: 36-1 352-2910

e-mail: foton@mapnef.hu

Geofonn Mérnök Stúdió Kft.

3531 Miskolc, Kiss E. u. 23.

Tel.: 36-46 401-230, fax: 36-46 401-880

e-mail: geoform@mapnet.hu

GEO-INFO Kft. 7030 Paks, Hársfa u. 21.

Tel./fax: 36-75 310-236

e-mail: geoinfo@mail.matav.hu

Geonet Bt. 6630 Mindszent, Téglás u. 15.

Tel.: 36-62 226-932

e-mail: geonet@mapnet.hu

GEOTRADE HUNGARY Kft.

1149 Budapest, Nagy L. király u. 191.

Tel.: 36-1 251-8327, fax;^36-1 252-6745

e-mail: geotrade@mapnel.hu

KREATÍV BAU Kft. 8315 Gyencsdiás, Park. u. 6.

Tel.: 36-83 316-328, fax: 36-83 316-328

e-mail: kreativbau@mapnet.hu

PANNON GEODÉZIAI Kft.

8200 Veszprém, Kádártai út 31/A.

Tel./fax: 36-88403-290

e-mail: pannongeod@mapnet.hu

SZUMMATEL Kft. 4484 Ibrány, Lenin u. 59.

Tel.: 36-42 200-433, fax: 36-42 423-805

e-mail: szummatel@mapnet.hu

Teodollt Kft. 9400 Sopron, Várkerület 112.

Tel./fax: 36-99 340-477

e-mail: teodolit@mapnet.hu

Keresse az Ön MAPNET Partneréti

Miénk itt

Információ elérése

környezeti sajátosságok

és szeinpontok szerint

az Internet-en keresztül

e

Országos Ügyfél hálózat

'

közvetlen kapcsolat

• szolgáltatásaihoz

e

Közvetlen kapcsolat

Internet címéhez
e

Önkormányzathoz
tartozó nonprofit

szervezeteknek ingyenes

megjel^és
• -

Látogasson el hozzánk:

,
httpi//www.nMi|Ínét4iu

/\z ön által jelenleg is használt Internet-technológia rohamos

fejldést mutat és várhatóan az egyik leggyorsabban fejld
szegmense lesz a telekommunikáció ezen területének.

A fejldés egyik következ lépésének eredményeképpen

szeretnénk bemutatni a internet szolgáltatást.

A lAapNet szerver alaptechnológiája a korábbi böngészk
alfabetikus keresési eljárását helyezi térképi alapokra.

Lehetség van egy-egy település megfelel lépték térképén

különböz tematika szerint adatokat elhelyezni, pl. felületek,

feliratok, szimbólumok, amelyek a tematikaleírás alapján

egyértelmen hordozzák az objektum sajátságos tulajdon-

ságát. Mit jelent ez?

A felhasználó az Internet-en keresztül a megszokott térképi

környezetben keresheti a kívánt információt. A MapNet
segítségével könnyszerrel megtalálhatja az ön Web oldalát,

hirdetését, szolgáltatásait, termékeit.

MapNet
^ www.mapnet.hu
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Support

Nemrégiben még csak legyin-

tettünk, hogy az Interneten át

hang- és képátvitel is lehetséges,

miközben az AT&T amerikai te-

lefontársaság aggodalmáról szóló hírek - miszerint a hagyományos

telefont használók száma ersen megcsappan - hozzánk is eljutottak.

Ez érthet is volt azok számára, akik tudták, az amerikai telefon-

vonalakon kábeltévé-adást is meg
lehet valósítani a rendkívül nagy

sávszélesség miatt. Ugyanehhez

itthon nagy sebesség ISDN-

vonalra vagy drága bérelt vonali

megoldásra volt szükség,

legalábbis a szolgáltatók ezt

ajánlották. Nos, ha a képátvitel

nem is megoldott, a hangátvitel

manapság egyszer kapcsolt

vonalon is tiszta és élvezhet.

A módszer egyetlen hátránya is

megsznben van: terjed az a le-

hetség, hogy helyi tarifával ha-

gyományos telefonkészüléket is

felhívhassunk bárhol a világban.

Telefónia az Interneten

Communications Software

Gall Anywhere.
Talk Forever.

Never Pay Leng Distance'.”

i can start saving money by using

the hitemet insteadofyour telephoné Thafs
what OígíPhone Internet Telephony software

enables you to do. Connect to whoever you
want to call using an e-mail address If the

person you want to call is nt on-line at the time. you can leave an e-mail

or a voice mail message.

; -r," • ' There are three versions of DigiPhone Internet telephony
' software. You can downioad a 30 dav (ree tnal of the

standard version of DigiPhone or DigiPhone fór Mac
DiqiPhone Deluxe has an enhanced interface and extra

features such as voice mail and three-way calling and is

available with on-line documentation in Danish, English,

French, Germán, Italian, Norwegian and Swedish

Hardveres szükségletek

Hardver szempontjából a mai gépek több-

sége - már amelyekkel internetezni szoktunk

- alkalmas az internetes telefóniára.

Nem kell hozzá más, mint egy mo-

dem és egy hangkártya. Hangkártya

tekintetében megfelel egy 6-7000

Ft-os SoundBlaster! 6, modem ese-

tében egy 10 000 Ft alatti 33,6-os,

illetve végs esetben egy 28,8-as is

megteszi. A modemtl függetlenül

sarkalatos pont az Internet-szolgál-

tató, de a legnagyobbak mindenkép-

pen használhatók erre a célra. A fen-

ti hangkártya képes full-duplex

üzemmódra is, ami lehetvé teszi,

hogy mindkét fél egy idben beszél-

hessen. Ez fontos kényelmi szem-

pont. Mintegy 30 000 Ft-ért már

beszerezhetk azok a hardvereszkö-

r1/\+Vv

INGYEN
RÁDITELEFON-LEHETSÉG

egy Pannon Praktikum
alapcsomag formájában a

Business Online

Részletek, további ajánlatok:

www.prim-online.com
vagy hívja Tamási Csillát

a 06-20-9868-11 2-es számon
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rért, annak elssorban a Vocaltec Internet

Phone 5-ös verziója ajánlható (www.

vocaltec.com), vagy a több operációs

rendszerre is elkészült DigiPhone

(www.digiphone.com). Ez utóbbi lehe-

tvé teszi a hangátvitelt vállalati intranet-

hálózaton, és ugyancsak támogatja

a hagyományos telefonok hívásához

szükséges protokollt. Nem csak PC-, ha-

nem Macintosh-verziója is létezik.

A sikeres beszélgetéshez vagy kon-

ferenciához nem elég a szoftver elindí-

tása - kell egy felület, ahol a beszélge-

t felek találkozhatnak. A találkozás

kétféleképpen lehetséges; vagy egysze-

ren begépeljük az illet e-mail címét,

vagy a megbeszélt idben a megfelel

csatornán találkozunk. Ilyen célú

beszélgetcsatornákat az ils.fourll.

com címen találhatunk, de szinte min-

az összes többi szoftverben úgy oldot-

ták meg, hogy a belépettekrl külön ab-

lakban aktuális lista ad tájékoztatást, és

ez bármikor frissíthet. Ezzel a mód-

szerrel a beszélgettárs kiválasztása jó-

val egyszerbb feladat.

Ahhoz, hogy a hangátvitel sikeres le-

gyen, a hangkártyához célszer vásárol-

ni egy egyszer fejhallgatós mikrofont,

így nem gerjedünk össze a hangszórók-

kal beszélgetés közben. A kártyát támo-

gató szoftverben (SoundBlaster eseté-

ben a Creative Mixerben) engedélyezni

kell a mikrofonbemenetet. Miután min-

den eszközt beállítottunk, kezddhet

a beszélgetés. Ez els nekifutásra a régi

rádióamatr-idket idézi, ahol is egy

csatornába belépve hallgatózni is lehe-

tett, de adó birtokában bátran hozzászól-

hattunk a minket érdekl témához.

hatunk meg. In-

gyenes, és saját

levelezlistával

rendelkezik a na-

zök (monitorra szerelhet kamerák) is,

amelyek a képátvitelt támogatják. Ma
már nem az eszköz ára, hanem a rendel-

kezésre álló sávszélesség a korlát, fleg

kapcsolt vonalon. Bizonyos szoftverek

— például a DigiPhone - olyan rugalma-

san képesek szabályozni a mintavétel

gyakoriságát, hogy - a forgalmazó szán-

déknyilatkozata szerint - lassú, 9600-as

modemmel is megpróbálkozhatunk.

Szoftveres megoldások

Az internetes telefónia természete-

sen „célszoftvert” igényel. Ilyet bven
találhatunk a legismertebb szoftver-

katalógusokban, de az egyik megoldás

az Ingyenes Internet Explorer része,

amely Netmeeting névre hallgat.

A konkurens termék, a Netscape

Communicator is

tartalmaz hang-

átvitelre alkalmas

szoftvert, amit

Netscape Confe-

rence néven tatái-

dén telefonos szolgáltató üzemeltet sa-

ját beszélgetfórumokat. A Fourll

nagy elnye, hogy szinte minden

szoftverrel könnyen hozzáférhet. A
Netscape Conference például kizárólag

ezeket használja. Hátránya, hogy ez

a program a Navigator segítségével

csak web-felületen teszi elérhetvé

a Fourll directoryt, így nagyon nehéz

olyan beszélgettársat találni, aki való-

ban belépett a rendszerbe. Ugyanezzel a

problémával küzd a PowWow is, azzal

tetézve a dolgot, hogy nem a jól ismert

Fourll-en, hanem saját web-felületén

tárolja felhasználóinak listáját, egy

WhitePagesnek nevezett oldalon. Igaz,

ebben sok szempont szerint kereshe-

tünk beszélgettársat, de a lista nem ak-

tuális, órákig kutakodhatunk, amíg talá-

lunk valakit, aki éppen online van, és

futtatja a PowWow-t. Ezt a problémát

MS NetMeeting
Ez a program egyszersége és ingye-

nessége miatt bárkinek ajánlható. In-

gyenessége ellenére szolgáltatásválasz-

téka nagyon b, bár hangminsége és

mködési biztonsága nem a legjobb.

Belépéskor hat darab Microsoft- és há-

rom darab Fourl 1 -csatorna közül vá-

laszthatunk. A Microsoft saját csatornái

nem minden esetben érhetk el, vagy

megszntek. A Fourl 1-ben viszont so-

kan vannak - gyakori, hogy magyarok-

kal is összefutunk. Három kategóriára

osztották a csatornákat: általános, csa-

ládi és üzleti részleg áll rendelkezé-

sünkre. Amint kiválasztottuk a nekünk

tetszt, máris letöltdik a belépettek lis-

tája. Mivel ezzel a szoftverrel maxi-

mum két ember beszélgethet, a foglalt

„ügyfeleket” kis csillaggal jelölik. Az is

gyón puritán felü-

let Speak Freely.

Ez a szoftver je-

lenleg a 7.0 béta-

verziónál tart, le-

tölthet a www.brisoft.com/

users/brian/speakfreely/ URL-
címrl. Ez az egyik legnehezebben hasz-

nálható szoftver. Ezzel szemben gyors,

kicsi (kevesebb mint 500 kB), és támo-

gatja a helyi hálózatokat, valamint több

operációs rendszerre is elkészült. Ez

utóbbi azért fontos, mert a telefonos

szoftverek többsége - fleg az ingyenes

verziók - csak hasonló szoftverrel képes

kommunikálni. Ugyancsak ingyenes

a nagyon látványos felület PowWow
(www.tribal.com). Ez nem támogatja

a képátvitelt, viszont képes elektronikus

leveleket küldeni és fogadni. A pénzes

verziók együttmködnek a konkurens

termékekkel is, támogatják a hagyomá-

nyos telefonok hívását, valamint hang-

minségük és érthetségük messze felül-

múlja az ingyenes verziók által nyújtott

élményt. Aki hajlandó fizetni a szoftve-

N=davigare necesse est.

leírások, tippek, letöltés.
1999 FEBRUÁR



kiderül a listából, van-e az illetnek ka-

merája és mikrofonja. Ha valakivel be-

szélgetni szeretnénk, egyszeren duplát

kell kattintani a nevére. Gátlásosabbak

kivárhatják, hogy t szólítsák meg, ami

néhány percen belül szinte mindig meg-

történik. Ehhez használni kell a Gall

menü Lóg on to <aktuális directory>

menüpontját, különben nem érzékelnek

minket a csatornában. Beszélgetésein-

ket „titokban” a History tárolja. Itt

visszanézhetjük, kivel sikerült eddig

szóba elegyednünk, és egyszer dupla

kattintással bármikor újra hívhatjuk

kedvenceinket.

Ez a program, mint általában mind-

egyik, támogatja a valós idej képátvi-

telt, de szöveges csevegésre is lehet-

séget ad (például címek vagy tulajdon-

nevek egyeztetésére), illetve lehetvé

Speak Freely

Inkább helyi hálózatokon használható,

mint az Interneten át. Egyszerre többen is

beszélgethetnek, minden bekapcsolódott

beszélgetpartnerünk saját ablakot kap,

és a kurzort a megfelel ablakra helyezve

a lenyomva tartott egérgomb küldi el az

üzenetünket. Hangminsége kapcsolt vo-

nalon nem a legjobb, így online tele-

fóniára nem a legalkalmasabb. Nem
ajánlja fel az adott címre bejelentkezett

felhasználók listáját sem, és a képátvitelt

sem támogatja. Ezt azzal próbálja áthi-

dalni, hogy egyszer GIF formátumú

fényképet tehetünk közzé saját magunk-

ról. Egyetlen elnye az ingyenesség mel-

lett, hogy lelkes felhasználói tábora saját

levelezlistát üzemeltet, ahol minden se-

gítséget megkap az érdekld.

hálják úgy áthidalni, hogy a legmániá-

kusabb csevegkrl külön lista kérhet.

A PowWow nem csak telefonos szoft-

ver, hanem hagyományos levelezésre is

alkalmas. Ha valakit nem találtunk

online, a program üzenetet hagy neki e-

mail formájában. Az ingyenes verziók

közül ez a legalkalmasabb arra, hogy

egy konkrét személlyel egy megbeszélt

idpontban találkozzunk. További szol-

gáltatásai a számítógépes underground

játékaira emlékeztetnek: lehetséges el-

re felvett hangok küldése, valamint hat-

féle Interneten játszható társasjáték is

használható, többek között kártya és

sakk, ahol passzív szemléli is lehetünk

mások játékának, ha úgy tartja kedvünk.

Mindez természetesen nem von le

semmit a hangátvitel tökéletes megvaló-

sításának értékébl, mint ahogy az is

figyelemreméltó, hogy

a szoftver plug-inekkel

bvíthet. Képátvitelre

nem alkalmas, de egy

maximum 10 kB mére-

t JPG-képpel látható-

vá tehetjük magunkat

beszélgettársaink szá-

VocalTec

Internet

PhoneS

teszi, hogy beszélgettársunk gépére

(az megkérdezése és jóváhagyása

nélkül) bináris fájlokat továbbítsunk

a Fiié transfer menüpont segítségével.

Ugyancsak tartozék a WhiteBoard. Ez

olyan rajztábla, amire valós idben
rajzolhatunk, és az megjelenik beszél-

gettársunk képernyjén is. Támogatja

a helyi hálózatokat és a H.323 proto-

kollt, amely hagyományos telefonokra

képes hívást küldeni egy ITSP-szolgál-

tatón keresztül.

A NetMeeting szolgáltatásválaszté-

kát tekintve annyit tud, mint pénzbe

kerül társai. Viszont ha a beszélgetés

mellett bármi más funkciót is használni

szeretnénk (WhiteBoard, Fiié transfer),

a hangátvitel lelassul vagy megszakad,

de mindenképpen zavarossá válik. Sze-

rencsére a videoanyagok fogadása le-

tiltható.

PowWow
A PowWow felülete inkább játékos,

mint komoly hatást kelt az emberben.

Ennek ellenére hibátlanul kezeli a hang-

kártyát, nagyon gyors, szöveges cseve-

gt, WhiteBoardot - pontosabban ahogy

a fejlesztk elnevezték: WhiteBördöt -,

valamint hagyományos levelek küldésé-

re és fogadására alkalmas fúnkciókat

tartalmaz. Ingyenességének az az ára,

hogy gyakorlatilag a gyártó saját web-

oldalain található a felhasználók listája.

Ehhez egy tetszleges böngész kell,

ahol az e-mail címek ismeretében kez-

deményezhetünk beszélgetést azokkal,

akik ott regisztrálták magukat. Éppen

úgy, mint a Netscape Conference eseté-

ben, nagyon nagy szerencse kell hozzá,

hogy online találkozzunk valakivel, aki

épp benne van a listában. Ezt megpró-

Ez az egyik legrégebbi telefonos

szoftver. Gyorsaság, tetszetsség, kivá-

ló hangminség, könny témaválasztás

és sokoldalúan beállítható felület jel-

lemzi. Konferenciabeszélgetésekre és

valós idej képátvitelre éppúgy alkal-

mas, mint hagyományos telefonok hí-

vására. Egyetlen hátránya, hogy nem
ingyenes. Nem csak hangátvitelre

használható, hanem hangos e-mail üze-

neteket is küldhetünk vele azoknak,

akiket nem sikerült valós idben elér-

nünk. A szöveges cseveg, a Fiié trans-

fer és a WhiteBoard éppúgy tartozék,

mint a NetMeeting esetében. A
Community Browser - ami leginkább

egy web-böngészre hasonlít - jeleníti

meg a beszélgetcsatomákat és a po-

tenciális beszélgetpartnerek neveit,

bséges információval együtt. Itt áll

rendelkezésünkre a legtöbb beszél-

rt böngészni kell...
www.bongeszok.com
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getöcsatorna. Kezdknek létezik

egy konferenciaterem, ahol beállíthat-

ják és letesztelhetik a terméket. A
Community Browserben igazi csoport-

beszélgetésre számíthatunk. Több álta-

lános csatorna közül választhatunk, de

léteznek speciális csatornák is. Érdekes

például a veteránok csatornája, ahol

nem a vietnámi sebesültek, hanem

a magukat veteránnak tekint Vocaltec-

userek találkozhatnak. Arra is lehet-

ség van, hogy nyelvterületenként vá-

lasszunk csatornát. Mondanom sem

kell, a magyar nyelv hiányzik a válasz-

tékból, de legalább néhány európai or-

szág szerepel. A VocalTec egyik nagy

elnye a többi termékkel szemben

a rendkívül jól strukturált és bséges

csatomaválaszték, amit kétszint „tar-

talomjegyzék” tesz átláthatóvá. Nem
csoda, hogy ez az egyik legnépszerbb

internetes telefonszoftver.

Tribal

The LeacSng
Providerof Online

Community &
Communications

Software

OW‘

az ehhez szükséges protokollt, bár a PC-

rl telefonra szolgáltató cégek szinte

mind a Vocaltec szoftverét ajánlják, és

ezzel garantálják saját

szolgáltatásuk mködé-
sét. Az ilyen szolgáltata-

Oumlmf oí iH* liicii
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News Flash
Ask the Expert: Internet Stocks 101

Renowned Inteniet stocks analyst Steve Hannon will

lead a PowWow Community discussion on November
10, 1998 at 5 PM PST. Steve’s community address is

stocks r me@hotmail.com. Make síire PowWow is

running and click on the link above. Fór more
infonnation, visit our Community Events page.

PowWow 3.7 Now Available!

Tribal Voice introduces PowWow 3.7 fór quick and

easy creation ofPersonal Portals™. A Persona!

Portai is a Communications center that acts as a

Central point fór Internet Communications, online

Hagyományos telefonok

hívása PC-rl •

Hogy PC-n keresztül hagyományos

telefont hívjunk, olyan szolgáltatót kell

választanunk, amely képes megvalósíta-

ni a hívást. A Vocaltec Internet Phone 5,

a DigiPhone és a NetMeeting támogatja

tókat ITSP-nek, azaz

Internet Telephony Servi-

ce Providernek hívják.

Egyszer hitelkártyával

fizethetünk el a szolgál-

tatásaikra, amit a beszél-

getésre felhasznált idtar-

tam függvényében terhel-

nek meg, tehát nem havi

díjas. Mint ahogy Ameri-

kában a helyi telefonszol-

gáltatók és azok tarifái

rendkívül differenciáltak,

ugyanez jellemz az

ITSP-szolgáltatókra is.

A Vocaltec web-oldalán

átfogó linkgyjteményt

találhatunk, ahol ezeket a tarifákat

összehasonlíthatjuk: gold.vocaltec.com/

iphoneS/services/itsp list.htm. Ha jól

választunk, vagy ha elfizetünk több

szolgáltatóra is, akár az egész világot

végigtelefonálhatjuk helyi tarifával.

Perjés László

lezli@best.com

íme néhány oldal, ahonnan ITSP-szolgáltatót választhatunk:

www.biztrans.com/Service/callingrate.htm
www.accesspower.com/itsp / rates. htm I

www.deltathree.com/html/vocaltec.asp
www.iscom.net/OurServ/pccall/rates_new.htr
www.internetphonecall.com/english.htm

ECDL*
, .K Önnek már van ECDL-vizsgája,

AZAZ EURÓPAI SZÁMÍTÓGÉP-HASZNÁLÓI JOGOSÍTVÁNYA?
Már elfogyott, de januárra újra megjelent a Novorg és a PRÍM Kiadó közös gondozásában a hivatalos ECDL-tankönyv.

{TANKÖNYV tankönyv MUNKAFZCT YV
6/A^ f

^ liítiri

TANKÖNYV ÉS PÉLDATÁR A FELKÉSZÜLÉSHEZ!
Rendelje meg a hétkötetes Tankönyvet (6832 forint plusz 550 forint postaköltség)

és/vagy a Vizsgapéldatárat (5488 forint plusz 400 forint postaköltség) faxon,

e-mailben, levélben a PRÍM Kiadónál: 1116 Budapest, Hunyadi Mátyás u. 32.

Tel./fax: 228-3372, 228-3373 E-mail: prím@prim.hu
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Nagy segítség kisvállalatoknak:

Kisvállalati NetWare 4.2
Egy egyszer és hatékony munkaeszköz, amelynek segítségével kiaknázhatok az Internetben rejl üzleti lehetségek, és a bels

munkafolyamatok is hatékonyabbá tehetk. Könny használhatóságával, sokoldalúságával és bvíthetségével a Kisvállalati

NetWare 4.2 a ma kapható egyik legmegfelelbb hálózati operációs rendszer a folyamatosan fejld kisvállalatoknak.

Együtt könnyebb - csoportmunka-támogatás
a GroupWise révén

A Kisvállalati NetWare 4.2 munkakörnyezet lehetséget teremt, hogy

leveleket küldjünk, közös dokumentumokon dolgozzunk, megosszuk

feladatainkat és naptárunkat társainkkal a beépített GroupWise 5.2

nev program segítségével. A találkozók szervezése, a feladatok nyo-

mon követése, a csoportmunka soha nem volt ilyen egyszer. Mind-

ez egyetlen helyrl áttekinthet az egyszeren használható felület se-

gítségével - az irodai munka mindenki számára hatékonyabbá válhat.

FaxWare - automatikus központi faxolási

lehetó'ség

A Kisvállalati NetWare segítségével központilag fogadhatunk és

küldhetünk faxokat. Nem kell többet várni a faxokra a cégen belül,

azok rögtön megérkeznek, illetve elindulnak a hálózaton keresztül.

A Kisvállalati NetWare 4.2 a Tobit FaxWare programot tartalmazza

a NetWare-rel azonos felhasználószámban.

Adatvédelem
• Vírusvédelem - McAfee Netshield és VirusScan. A beépített ví-

rusfigyel szoftver állandóan figyeli és védi a szervert, valamint

a kliensgépeket a számítógépes vírusok támadásától.

• C2 hálózati biztonság. Legértékesebb információinkat a jól vé-

dett hálózati szervereken tároljuk, ezért ezeknek a szervereknek

a legmegbízhatóbbaknak és legbiztonságosabbaknak kell lenniük.

A Kisvállalati NetWare a C2 hálózati biztonsággal rendelkez

NetWare 4. 1 1 rendszeren alapul - ez önmagában védelem az illeték-

telen behatolók ellen.

• Új grafikus mentó' program. A beépített új, grafikus Sbackup

rendszer (a NetWare 5 ment modulja) segítségével rendszeres, el-

re idzített mentéseket készíthetünk akár a teljes rendszerrl, akár an-

nak egy kritikus részérl.

Oracle 8 - a legkorszerbb adattárolás

A Kisvállalati NetWare felhasználói számára a Novell ingyenesen

hozzáférhetvé teszi az Oracle piacvezet OracleS 5 felhasználós

adatbázis-szerverét.

Még könnyebb az Internet-kapcsolat

A beépített router-szolgáltatás segítségével hagyományos telefon-

vonalon is elérhet az Internet. Csak a szolgáltató telefonszáma kell

- és ia.szoftver máris k<

bön^P^i^ssen a Világ

nete^^etóket tudjon

tartalmazza a^etsca

szerf
'

A K
Wiza

hasz^Óspecifikus

Üvállalati

m;nevu vara:

guráijl t Internet:-kapc^l^t

a, hogy egyszerre több felhasználó is

illetve a GrounW^ rendsz^jjjter-

ni és fogadnLA^^ftlI^Iati N^t^^e
avigator böngészt, st saját

itett webs^erver-szoftver segitscgcv;el.|^

4.'2 tart^^za az Internet (lonnectioji

spla^oz szükséges egy-két fel-

r megad^lfután automatikusan konfi-

Még gyorsabb az Internet-kapcsolat

Á Kisvállalati NetWare 4.2 dobozában benne van a BorderManager

FastCache szerver, ami az Internet-elérés sebességét drámaian meg-

növeli a költségek csökkentése mellett (kisebb telefonszámla).

Még könnyebb az internetes publikálás

A Kisvállalati NetWare tartalmazza a Netscape FastTrack web-

szervert és a NetObject Fusion nev web-szerkeszt terméket.

Alkalmazásfelügyelet/szoftverelosztás

A beépített Z.E.N.works StarterPack révén másodpercek alatt telepít-

het bármely alkalmazás: elegend egy telefon a rendszergazdának,

aki jogosultságot ad hozzá. Megjelenik egy ikon a felhasználó asztalán,

amelyre kattintva az telepíti, majd konfigurálja magát egyedi paramé-

terekkel (pl. az e-mail címmel), teljesen automatikusan.

Automatikus szoftverjavítás

Ha egy alkalmazást nem sikerül elindítani, mert bizonyos fájlok hiá-

nyoznak, akkor a Z.E.N.works automatikusan felkínálja a Helyesbí-

tés parancsot, amellyel a hiányzó fájlok viszszamásolhatók. Ez az

intelligens opció nem csupán újramásol minden fájlt és változást

a regisztrációs adatbázisba, hanem összehasonlítja a helyi merev-

lemezen lév fájlokat és regisztrációs adatbázis-bejegyzéseket az

„Alkalmazás” objektumban tároltakkal, és a hiányzókat pótolja.

Asztali felügyelet/egyedi profilok - szintén

a Z.E.N.works Starter Packkel
• A cég bármely számítógépe eltt ülve ugyanazt az asztali környe-

zetet láthatjuk, ugyanazokkal a jogosultságokkal rendelkezhetünk

stb. („digitális személyiség”).

• Bárki más PC-jérl is jelentkezünk be, nyomtathatunk a saját nyom-

tatónkon, anélkül, hogy bármit át kellene konfigurálni. Minden nyomta-

tómeghajtó azonnal rendelkezésre áll, és szükség esetén telepíti magát.

• Kezeli a Windows 3.1-et és az összes többi népszer Microsoft

OS-változatot.

Távoli felügyelet

A NetWare Management Agent modul folyamatosan figyeli a szervert,

és elre képes jelezi, ha az meghibásodik, vagy elfogy valamely erfor-

rás, pl. betelik az egyik diszk. A NetWare Management Agent a NetWare

Connect tárcsázási lehetségével kombináj^y^eális J|jj^séget teremt

a kisvállalat szerverének távoli felügyeletére, monitorozásra.

Egyszer telepítés, egyszer felügyelet

A Kisvállalati NetWare kcvesebl^ mint ^^erc al^Rlepíthet. A
szerver bekapcsolása után minden teendt elvégez a^^jítprogram,

néWcsak a hálózatot, hanem a GroupWise rendszert is üzembe állít-
!

vai A QuickStart ^a NEAT^^Kam se^^gével j^^enkénti ma-

gyarázatokkal támogatva egyszeren felvehetk a félhasznájjc

Sportok, alkalmazások, nyomtatók.
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Ébredezik a MaCi, jön a BoCi...

Február elején minden maci kijön a barlangjából

(még ha némelyik meg is ijed a saját árnyékától,

és visszamegy), így bízunk benne, hogy a MaCi
néven emlegetett Magyar Címtár is újra megtelik élettel,

a téli álomnak nevezett decemberi bakik után újra elegen-

d friss címmel bvül majd lapunk, és az online MaCi adat-

bázisa is. Ahhoz, hogy minden újonnan kialakított magyar
honlap címe bekerülhessen ebbe az egyszer címtárba.

Önnek, kedves olvasónk, továbbra is ugyanazt kell tennie,

mint eddig: el kell eveznie a www.prim-online.com oldal-

ra, s ott egy kattintás'^ MaCi-ra. Ezután meg lehet nézni,

hogy az a cím, amire gondolt, szerepel-e a MaCi-ban, s ha

nem, az „Új bejegyzés”-re klikkelve meg lehet adni az ol-

dal nevét és URL-címét.

Továbbra sem kérünk ide e-mail címeket, ám a MaCi si-

kerén felbuzdulva úgy gondoltuk, hogy elhelyezünk a prim-

online.com kiszolgálón a MaCi mellé egy „BoCi-t” is, egy

„Business Online-címtárat”, amelynél már az e-mail címe-

ket is meg lehet adni. Ez egy üzleti katalógus lenne,

amelybe elssorban cégek, vállalkozók jelentkezését vár-

juk, mégpedig olyanokét, akiknek van saját web-site-juk,

e-mail címük. A cégekrl az alábbi kis kérdív adatai kerül-

nek be a BoCi-ba:

A vállalat, vállalkozás (vagy vállalkozó) neve:

A vállalkozás tevékenységének jellemzése 1-8 címszóval:

Felels vezet, III. kontaktszemély neve:

Postai cím:

Telefon: Fax:

A vállalkozás web-címe a Világhálón:

A vállalkozás e-mail címe:

Ezek az adatok megadhatók akár a fenti kis mez kitöl-

tésével és elfaxolásával (228-3372), illetve elpostázásával

(Prím Kiadó, 1116 Budapest, Hunyadi Mátyás u. 32.), továb-

bá e-mailben (boci@prim.hu) vagy a www.prim-online.com

online rlapján keresztül.

Úgyhogy várjuk olvasóink (inter)aktivitását, hadd hízzon

a MaCi, hadd induljon fejldésnek a BoCi...

#Babalany IRC-csatorna members.

tripod.com/-video_page/baba.htm

#sliders.hu IRC-csatorna

'

zsolt.benke.com/irc/

[Ata] klán www.extra.hu/atasok/

2001
,
avagy mikor kezd(5dik az új évez-

red? www.extra.hu/y2000/

3.a vww.extra.hu/home3a

A 26-os párhuzamos világ (Sliders)

wvw.extra.hu/the26lhworld

A hét... wvw.extra.hu/djbobo/

www.extra.huAekkocka

Abszurd világ hello.to/abszurd

Acapulco H.E.A.T.

zsolt.benke.com/heat/
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Advanced Disk Catalog

sharewareklub.emg.hu/adc

Agni vegetáriánus étterem

vww.extra.hu/agni

Agroinfo - Agrár és Élelmiszeripari

Marketing Kiadvány

wvw.mak.hu/agroinfo

Akden and Ironcross

vww.extra.hu/akdenic

Alanis Morissette

wvw.extra.hu/alanismorissette

Alarm Electronic Service Kft.

alarm.inext.hu

Aliens - Földön Kívüli Intelligenciák

Kutatásának Központja

vww.extra.hu/aliens

Állami Pénztárfelügyelet

wvw.penztarfelugyelet.hu

Almási József vww.sch.bme.hu/-jam

Alpin-Salewa Kft. vww.extra.hu/alpinsal

Alvilág sörözö - Magyarország legjobb

kocsmái extrarhu/cssteve

AllyMcBeal

zsolt.benke.com/allymcbeal/

Andrew ThomasAfterglow

wvw.bleys.org

AndrewBOY vww.extra.hu/drexler1

Árkádia Humanista Mvészeti Kör

wvw.extra.hu/arkadia98

Arnóti Papírmalom wvw.extra.hu/paper/

ARS Poetica Alapítvány és Virtuális

Központ vww.c3.hu/~poetica

Art Force Grafikai Stúdió

vww.artforce.hu

Atlantisz Klub

vww.nexus.hu/atlantisklub/

Attila26 vww.extra.hu/attila26/

Bajtai András & Borbély Tamás

vww.extra.hu/koontz

Bala www.extra.hu/bala1

Barabú vww.barabu.hu/

Békés Kft. vww.bekes.hu

BekíJEdit lxx.bibo.hu/-bekoe

Biblíaiskola wvw.extra.hu/bibliaismeret

Bili Gates bgates.cjb.net

Bioda - natúr termékek boltja

vww.extra.hu/bioda

Black Cat vírusterjesztö

vww.extra.hu/blackcat

Bocskai István Általános Iskola

vww.extra.hu/bocskai

Brad Pitt vww.extra.hu/judy/

BRAVO-FA Pipagyártó és Faipari Kft.

vww.extra.hu/bravofa

Cár Page vww.extra.hu/carpage

Cassandra Reisen

vww.extra.hu/cassandra

CaveDog vww.extra.hu/cavedog

Cinquecento.net

vww.nexus.hu/carpage/cinquecento

Claudia Schiffer Gallery

vww.extra.hu/schiffer

Cleanexpo Tisztítás-technológiai

Kiállítás 1999 wvw.Cleanexpo.com

Cleopatra fodrászat

vww.extra.hu/cieopatra

Csaba Rádió vww.extra.hu/szomdu104

Család- és Nvédelmi Központ

vww.extra.hu/dnlaszlo_csnk

Csiba Kft. vww.csiba.hu

Csicsó vww.extra.hu/csicso/

Csorba János vww.extra.hu/csorba

D2 fotóstúdió

vww.extra.hu/d2cdrom/index.html

Danicica vww.extra.hu/danicica

Danko vww.extra.hu/danko

Deeperlands deeperlands.cjb.net

Devil vww.nexus.hu/devil1

Devosa Iván

rubin.szote.u-szeged.hu/~studivan

Dj. FuSe WareZ vww.extra.hu/dj_fuse

Dj. Halogén vww.extra.hu/dj_halogen/

Dömösi Imre vww.extra.hu/dome

Dr. Bori Viktória web-oidaia

vww.nexus.hu/boriviki

Dr. Hanyecz Vince háziorvos

wvw.extra.hu/hvince

Dream vww.extra.hu/dreamt

Dunakeszi Klub

vww.extra.hu/dunakesziklub

Dunaújvárosi csati vww.extra.hu/ujvaros

Dune vww.mya.hungary.nu

Dydo wvw.extra.hu/dydo

Earthguard - Kozmikus Védelmi Program

vww.extra.hu/earthguard

Eifert János fotómvész

wvw.ivn.hu/internetto/irasok/eifert.htm

Emulator.hu welcome.to/emulator.hu

Estéé vww.extra.hu/estee

Európa Kaszkadr Liga

w3.datanet.hu/-slunt

Ezocenter - alternatív gyógymódok

rendelje vww.extra.hu/ezocenter

Fábián István vww.extra.hu/ifabian

Farkas Adorján wvw.extra.hu/dreamer

Fatherhood képgaléria

zsolt.benke.com/fatherhood/

Felfedez vww.nexus.hu/emszabi

Ferencz Mónika vww.vein.hu/-ferenczm

Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközép-

iskola wvw.ferenczi-eu.sulinet.hu/

Filmajánló vww.extra.hu/attilaka

Filó Gerg vww.nexus.hu/fige

ForestCom Internet Shop

vww.extra.hu/forestcom

FortissImoS Fesztivál Jegyiroda

wvw.extra.hu/fortissimo5

Fuel F22 ADF vww.extra.hu/fuel



Fun Languages

www.extra.hu/funlanguages

Garfield www.extra.hu/garfield

Garrison Forma-1 Club

www.extra.hu/GF1C/

Gáspár és Fodor Bt. www.extra.hu/gfbt

GBS System www.extra.hu/gbssystem

Gejza www.nexus.hu/gejza

Geotipp Kft. www.digitel2002.hu/geotipp

Gergely Ákos www.exfra.hu/GergelyAkos

Golden Retriever Kör

www.extra.hu/golden

Golden Years (Aranykor)

zsolt.benke.com/goldenyears/

Góliát www.extra.hu/goli

Guji www.extra.hu/Guji

Hadkötelezettséget Ellenzk Ligája

www.c3.hu/-farkashe/hel

Hársfa Online pons.sote.hu/harsfa

Hentai-Manga www.extra.hu/hentai

Holdén Stúdió Kft. www.holden.hu

Holló Színház hello.fo/hollo

Hon-Lap szórakoztató internetes magazin

www.extra.hu/hon-lap

Horváth Attila

www.angelíire.com/ca/gilgames

Hungaroton Records www.hungaroton.hu

Igor www.extra.hu/igor88

Imperátor Travel www.extra.hu/imperator

Info-Szoig Immobilien - Balaton

www.extra.hu/immobilien

Jancsó család www.extra.hu/jancso

JATE BMI www.extra.hu/jatebmi

Jóga a Mindennapi Életben Egyesület

www.tiszanet.hu/jamet

K@csa-Web kacsa.hungary.nu

Kal-BauKft. www.kalbau.hu

KamiX és ZuPpa www.extra.hu/rskamikz

Kané, Shadow, Warhead

www.extra.hu/computer_games

Károly Márk Miklós www.extra.hu/kmmO

Keller Lajos Városi Könyvtár

www.c3.hu/-keller

Kende Bon-Bon www.kendes.matav.hu/

Kennedy rközpont

www.extra.hu/nasa-ksc/index2.htm

Kesro www.nexus.hu/kesro

Kieselbach Galéria www.kieselbach.hu

KinetKft. www.kinef.hu

Király Csaba www.principal.hu

Kiss Gergely www.extra.hu/kissgergely

Klárái Zombor

www.nexus.hu/gabor17/zombor/

Kláris - irodalmi-kulturális folyóirat

www.nexus.hu/gabor1 7/klaris

Lacccc www.extra.hu/lacccc

Lagúna Kft. www.laguna.hu

Lajtai Edit www.nexus.hu/leddy/

Lajtai Gábor www.extra.hu/gabor17/

Láncéi www.extra.hu/lancel

Leskó Eszter www.extra.hu/ticke

Leslie www.extra.hu/lesbat/

Lexy www.exfra.hu/lexy

Lingva Nyelvstúdió www.extra.hu/lingva

Logicstudio www.logicstudio.hu

Lombard FC, Tatabánya

www.extra.hu/lombard

Lukácsi Péter www.nexus.hu/spurs

Lutter Kft. www.extra.hu/lutter

Magyar Fotómvészek Szövetsége

www.webdesign.hu/mfsz

Magyar Labrador Retriever Klub

www.extra.hu/labrador

Magyarchat www.extra.hu/konfora/

Manó Sárkány galériája

members.tripod.com/-Manocska/

Márfai Intern Markt Kft. www.mim.hu

Márfai Péter www.marfai.hu

Mariah Carey www.extra.hu/mariah

Marshall marshall.hungary.nu

Másik oldal www.extra.hu/masikoldal

Mega Computer www.extra.hu/mezs

Mérei Tamás www.extra.hu/mereitamas

Mifi www.extra.hu/mifi

Moana PR Stúdió www.extra.hu/moanapr

Molnár Norbert www.extra.hu/mono

Money-Market

www.extra.hu/Money-Market

Monitoring System Technology

www.most.hu

Monotop Kft. www.elender.hu/pantax

Moon www.extra.hu/moon

More Pictures www.extra.hu/morepics

Mórocz Ferenc www.extra.hu/moci

MSZP Országgylési Képviselcsoport

www.mszpfrakcio.hu

Mtnet www.extra.hu/mtnet

Multicontroller Kft. - Shareware játékok

magyar nyelven www.multicontroller.hu

Multiprint Reklámpóló és Filmnyomó

www.extra.hu/multiprint

Nagy Natália hello.to/natalia

Nemes Béla

members.fripod.com/~nmsbl/

Netspider-news

www.extra.hu/Netspider-news

NewsAttack www.extra.hu/newsattack

NightDj aaronboy.hungary.nu

Nothin Carrot the jungle hardcore

www.extra.hu/ncarrot

Nyiri www.exfra.hu/nyyry

Országos Gyógyszerészeti Intézet

www.ogyi.hu

Országos Kórház- és Orvostechnikai Intézet

www.orki.hu

ózdi Városi Televízió KhL

www.datanet.hu/ovtv

Paja Film 3D-rajzfilmek

www.elender.hu/~toth_pal

Paks www.extra.hu/lovas/

Pápai Attila www.nexus.hu/papai

PC Döme online számítógépes

játékmagazin pcdome.gyaloglo.hu

Peter* s Textil Kft.

www.extra.hu/peterstextil

PiedI Lajos www.extra.hu/piedll

Pira-Mix Bt.

www.extra.hu/piramix/motor.html

Pcze Balázs www.extra.hu/pandyonline

Prímavéra Balettegyüttes

www.extra.hu/primavera

Pro Família Háziorvosi Szövetkezet

www.extra.hu/soling

Procent Immobilien

www.balatel.hu/procent

Quake Zone www.exfra.hu/quake2

Rein Zsolt wvw.extra.hu/pubyhome

Rex és barátai www.extra.hu/peterhp

Rh+ gondolkodó www.extra.hu/oldalgy/

rUleZ www.extra.hu/rulezpage

Sanders Trading Bt. www.sanders.hu

Sex 666 www.extra.hu/a_csajok666

Sex és egyéb gyjtéseim

www.nexus.hu/kromek/index.html

Sex Stádium www.angelfire.com/me/

sexplaces/index.html

Siklóernyzés - Szabó Ern www.

digitel2002.hu/geotipp/sikloernyo.htm

Sliders Virtuális 4. szezon - történetíró

pályázat zsolt.benke.com/virtualslide/

Sodexho-Pass www.sodexho-pass.hu

SomY www.extra.hu/SomY/

Soproni MAFC Kyokushinkai Karate Klub

www.hszk.bme.hu/-bb042

www.artforce.hu

www.nexus.hu/carpage/

cinquecento

www.extra.hu/labrador

w3.datanet.hu/-stunt

Special Tours

www.extra.hu/special_tours

Spiders Alpintechnika

www.extra.hu/spiders

SterSoft Bt. - szoftverfejlesztés

www.baum.hu/star

Statikus Mérnöki Iroda Bt., Kecskemét

www.extra.hu/statikus

Steigler Sándor www.exfra.hu/steigler/

Stempel Heinzel-Sabaria Tipo Kft.

www.extra.hu/stempeltipo

Step 96 Marketing Bt.

www.deltav.hu/~stepbt96

Suzuki www.extra.hu/karika

SzaZo www.extra.hu/szazo

Szoborpark Múzeum, Budapest

www.szoborpark.hu

Szójaplusz Kft. www.extra.hu/soya

Sztana György www.extra.hu/sztana

Sztárlista www.extra.hu/lisfava

Taksonyi Diáksport Kézilabda Egyesület

w3.swi.hu/tdke/

Takuan Dojo Tradicionális Kyokushinkai

Karate-do www.fakuan.gyor.hu

Tamás János és autói

www.extra.huAamasj

Tamási Fúvós Egylet

www.extra.hu/fuvosok

Tarokk kezdknek és haladóknak

www.extra.hu/tarokk

Telegram Interkulturális Magazin

telegram.mak.hu

Teleprt

www.extra.hu/teleport/teleport.html

Tesztek Nektek

www.extra.hu/PsychoSelf/index.hfml

Thomasker & Chemiris Vegyszerbolt

www.thomasker.hu

Tigger www.extra.hu/tiggerhu

Tigrincses hobby www.nexus.hu/gpetya

Time Trax zsolt.benke.com/timetrax/

Tippmix tippajánlatok

www.extra.hu/tihanyilaci/

Tiszaújvárosi Városi Könyvtár

www.nexus.hu/tujvkvt

Tomesz www.extra.hu/tomesz

Toonz! Erotic House

www.extra.hu/toonz-house

Top Prices - hardver-árlista

www.extra.hu/topprices

Tóth Dávid Levente

www.exfra.hu/tdl-dreamlove

TVP Televíziós és videomsorokat

gyártó Kft. w3.datanet.hu/~tvp

Újpesti Mszaki Szakközépiskola

www.umszki.hu

Valentin-nap www.kollegium-

szerencs.sulinet.hu/valentin/

Varga Zoltán www.extra.hu/airun

Varicontroll Bt. www.extra.hu/varicontroll

Városi Könyvtár Újkerti Könyvtára,

Debrecen www.vkdebrecen.c3.hu

Verseskönyv www.extra.hu/verseskonyv

Viccek www.extra.hu/vicc/

ViRex www.extra.hu/virex

Virtuális Gyermekorvosi Rendel

come.to/dr.acsai

Virtuális Marketing és PR Központ

www.c3.hu/-poetica/vmprk

Vizuális Pedagógiai Mhely, Gyr
www.extra.hu/vpm-gyor

Vodipagev3.0 wviw.fzlk.com/capak/vodi

Web Bála reko.tsx.org

Windows Commander wincmd.emg.hu

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

wvw.zmne.hu

Zseb Béla wvw.nexus.hu/beci
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* BRÖND rovatunk támogatója a American Service Travel Utazási Iroda

A fáraó átka

www.artsima.org/mythology/ancirntegyptian.htiTiI

Mit érezhetett Howard
Carter, amikor 1922-ben rá-

bukkant az elrejtett, sziklába

vágott lépcsre, majd hama-

rosan megnyílt eltte

Tutanhámon érintetlen síija?

Minden bizonnyal borzon-

gatóan izgalmas, csodálatos

élmény lehetett elsként

megpillantani a hosszú évez-

redek óta érintetlenül pihe-

n, elfeledett kincseket, egy

másik világ emlékeit. Sajnos,

a hajdani nagy uralkodók,

rettegett erej, világhódító

fáraók síijai nem maradtak

meg érintetlenül. Arról,

hogy micsoda pompa és ha-

talom vehette ket körül,

halvány képet alkothatunk

csak az iQan elhunyt

Tutanhámon sírja nyomán
is, aki mindössze néhány

évig ült a trónon, s a forrá-

sok szerint játékszer volt

csupán a papság és az udvari

intrikusok kezében. A király-

szobrok láttán alig tudjuk el-

képzelni, hogy azok az em-

berek, akiket ezek a mvek
ábrázolnak, valaha jártak,

keltek, éreztek, pihentek, tud-

tak vidámak vagy szomorúak

lenni. Szoboralakjuk kiemel-

kedik a hétköznapi létbl,

idtlen nyugalmat áraszt.

Fenségesek, mint az istenek,

akiktl származtatták magu-

kat. A mitológiáról, a szoká-

sokról, a hajdani istenekrl

mesél a oldalon található ös-

szeállítás. Átlépve e különös

világba szinte el is hiszi az

ember, hogy a fáraók átka va-

lóban utolérte azokat, akik

felbolygatták sírhelyeik nyu-

galmát. De aki az Internettel

indul az idutazásra Ó-Egyip-

tomba, bizonyára nem vívja

ki haragjukat.

Azok a csodálatos britek

www.edunet.com/uk-reg.html

Manapság az élet minden terü-

letét elönti az amerikai ízlés:

akciófilmek, gyorsétkezdék,

baseballsapka, bomberdzseki,

feltöltött ajkak és keblek. Ez-

zel együtt szerencsére ma is

sokak szívének kedves han-

gulatot jelent a fekete londoni

taxik, az emeletes angol bu-

szok, a keménykalapok, a sé-

tapálcák, az Agatha Christie-

krimik világa: mindaz, ami

jellegzetesen angol. Vagy

mondhatnánk inkább, hogy

jellegzetesen brit: mindenki

ismeri a „spórolós skótokat”,

a „forróvér íreket”, a „karót

nyelt angolokat”, a „kemény-

fej walesieket”. S mikor ép-

pen már nagyon unalmasak

az izompólóba bújt amerikai

hálás témát a filmkésztknek

Robin Hood, Arthur király,

Ivenhoe vagy az angol elnyo-

más ellen küzd skót ,Jlettent-

hetetlen”. A bulvárlapok is

szegényebbek lennének témá-

ban a brit királyi család áldá-

sos botrányai nélkül, hiszen

viselt dolgaik több olvasót

vonzanak, mint az összes töb-

bi uralkodói família minden

marhasága együttvéve. Szó-

val, érdekes népek ezek a bri-

tek, ott, a csatorna túlpartján.

Arról, hogy az ország hány

tartományból áll, és ezeknek

mik a f jellegzetességeik, ér-

dekességeik, részletesen elol-

vashatjuk az Internet http://

wwwedunet.com/uk-reg.htm 1

oldalán.

Botswana

(Affican Travel Gateway - Botswana Focus)

www.africantravel.com/botinf.html

Hát szintén megvallva nem
volt egy enyhe telünk! Ha
a globális felmelegedés ve-

szélyes is, attól még nem
kell félnünk, hogy a Körúton

soha többet nem látunk hó-

lapátolókat. Ha pedig hideg

van, az ember szívesen tes-

ped az Internet eltt. Mit kell

ilyenkor felkeresni? Mond-
juk, valami nagyon hideg

helyet, hogy örüljünk, ná-

lunk azért melegebb van...

Na nem, akkor inkább jobb

álmodozni egy kicsit. Hol

van meleg? A konyhában,

a szobában és Afrikában - ez

utóbbi talán érdekesebb,

mint az elz kett, nézzünk

hát el arrafelé!

Turistacsalogatásban az afri-

kai országok közül is élen

jár Botswana. Mostanság

valahol 40 fok körül lehet

arrafelé a hmérséklet, nem
mintha ez minket nagyon ki-

segítene, bár lehet, hogy az

információs oldal második

lapján röhög hiénát páran

hirtelen irigyelni kezdik.

A körülbelül Franciaország

nagyságú ország egyébként

tipikus „klisés” Afrika, ez

benne a jó. Ess és száraz

évszak, nagy meleg, sivata-

gos részek, nagyjából sík, de

a tengerszinttl jó 1000 mé-

terre lév terület. A honlap

készíti szerint hideg és me-

leg egyaránt jelen van, ápril-

isban akár az extrém 25 fo-

kig is lecsúszhat a hmér
higanyszála. Csoda, hogy ki-

bíiják...

A lakosság közel 1,4 millió

ft számlál, de ehhez hozzá

kell tenni, hogy a sivatag az

ország területének jó 70%-

án elterpeszkedik, ott pedig

minimális a népsrség. Az
1966-os függetlenné válása-

kor a világ legszegényebb

országa újabban érdekes fej-

ldést mutat. A gazdasági

fellendülésben az élénkül

majomtenyésztés mellett ta-

lán az is szerepet játszik,

hogy Botswana bizony az

elkel harmadik helyet fog-

lalja el a gyémántkitermel

nemzetek körében. Ez azt is

jelenti, hogy ha a szafári al-

kalmával nagy üvegszem-

cséket találunk a cipnkben,

akkor érdemes meggondol-

nunk, mit csinálunk velük.

Kastélyok közelrl

fox.nstn.ca/~tmonk/castle/castle.html

Borostyánnal befutott, ha-

talmas kövekbl épült, ko-

mor várfal magasodik

a holdfényben. Huzatos lo-

vagtermét a kandallókban

lobogó lángok sem tudják

befteni, nem csoda, ha

a házigazdának és vendé-
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geinek jóféle borok és a

környék formásabb paraszt-

lányai segítségével igyek-

szenek felmelegedni... Új

szín: reneszánsz hölgyek

csevegnek a nagy, boltíves

ablakú teremben: ejnye,

hogy ez a Henrik király mi-

lyen telhetetlen, már a hato-

dik feleségét fogyasztja...

Néhány évszázaddal arrébb

rokokó urak és hölgyek lej-

tenek kecsesen a gyertyák-

kal telezsúfolt csillárok fé-

nyében: és azt hallotta már.

kön, monumentalitásukon,

fényz vagy éppen titok-

zatos, rusztikus külsejükön

kívül ez is hozzájárul von-

zerejükhöz. Bizonyára so-

kan szívesen bebarangolnák

az si skót várak szellem-

járta folyosóit vagy a dí-

szes-tükrös, aranyfényben

úszó rokokó kastélyok ter-

meit, elmerengve a hajdani

lakókról, eseményekrl. Ezt

kényelmesen, otthonról is

megteheti, aki felkeresi a

http://fox.nstn.ca/~tmonk/

madame, hogy a múltkoriban

a márkiné másfél méter ma-

gas, rizsporozott frizurája

lángra kapott a gyertyáktól?

Micsoda blamázs, mon
dieu... Némi elrelépés az

idben, s máris szegény Lady

Di vagdossa az ódon falak

között a jó Charles fejéhez,

mi a véleménye Rottweiler

Camilláról... Kastélyok, pa-

loták, várak évszázadok óta

tanúi a bennük lakó gazda-

gok és kivételezettek életé-

nek, politikai eseményeknek,

cselszövéseknek. Szépségü-

castle/castle.html oldalt,

ahol egyrészt kastélyokról

szóló könyvek címlistáját is

megtalálja, másrészt képe-

ket és leírást talál a világ hí-

res palotáiról. Felkeresheti

pl. a Safford-kastélyt, a

„Windsor” kastélyt és a hí-

res Buckingham-palotát. S

ha netán kedve támad ez

utóbbit személyesen is meg-

nézni, azt is elolvashatja,

melyik része és mikor nyi-

tott a nyilvánosság számára,

és milyen számon rendelhet

belépjegyet. .

.

serdk végveszélyben

www.amazon-ecotours.com/pa/

Gyakorlatilag már nincs

érintetlen terület a Földön,

és mostanra sikerült elérnie

az emberiségnek, hogy

a csodálatos serdk is

pusztulásnak induljanak.

Ezzel nem csak egy pótol-

hatatlan egzotikum veszne

el örökre, de gyakorlatilag

a bolygó „tüdeje” semmi-

sülne meg. Korunk embere

gyakran már nincs is tudatá-

ban annak, hogy valójában

maga is a természet elvá-

laszthatatlan része. Megfe-

ledkezik róla, hogy tisztelet-

ben kell tartania a természet

törvényeit, ha nem akarja el-

pusztítani a környezetet,

amelyben él, s ahol egykor

utódai élnek majd. Fként
a nagyvárosok lakói igye-

keznek egyre inkább elme-

nekülni az ell, aminek ere-

detileg meg kellett volna

könnyítenie az életüket.

Dél-Amerika feltehetleg

70 millió évvel ezeltt sza-

kadt el a többi kontinenstl

- az északi kontinenssel va-

ló összeköttetés csak késbb
alakult ki - s ettl fogva az

állat- és növényvilága sajá-

tos, külön úton fejldött.

A civilizáció sokáig megkí-

mélte pusztításaitól a konti-

nens nehezen megközelíthe-

t helyeit, de ma már nincs

akadálya á környezetpusztí-

tásnak. Nem internetes

túristáskodásra hívnak

a fenti címen. Arról számol

be egy perui szervezet, hogy

az Amazonas környék lakó-

inak, embereknek és állatok-

nak, valamint a növényzet és

az serdk helyzetének javí-

tását célozza meg, s hogy

errl a témáról idrl idre

friss hírekkel jelentkezik.

Akit érdekel e téma, vissza-

tér vendége lehet a szerve-

zetnek.

Turisztikai hálózat izraelitáknak

):o:<
(Jewish Travel NetWork)

www.jewish-travel-net.com/

www.jewishfamily.com/

Utazni szép és izgalmas do-

log, pláne ha kényelmesen,

jól szervezetten tehetjük, és

ráadásul nem kell mindig

feladni alapvet szokásain-

kat, tevékenységeinket. De
mi van akkor, ha, teszem

azt, valamely vallás szigorú

követi vagyunk, és magunk-

ra nézve is köteleznek

érezzük annak szabályozó

elveit? Gondoljunk csak be-

le, milyen is az egy arab em-

ber számára, ha az étterem-

ben szinte csak alkoholt le-

het inni, a hindunak, ha

a pincér egyfolytában tehén-

hússal próbálja tömni, vagy

a zsidónak, ha disznócsülök

a ház specialitása. És akkor

még nem is beszéltünk ar-

ról, hogy a legtöbb vallás-

nak megvannak a saját étel-

megszentelési szokásai,

amelyek speciális elkészí-

tést kívánnak meg. Persze

nem árt ellátogatni a helyi

templomba azokon a napo-

FEBRUÁR

VOLÁN

vetítvászon

TÖRTÉNELEM

TECHNOLÓGIA

MOZGÁS

LAPSZEMLE

JÁTSZÓHÁZ

HIÚSÁG

VÁSÁRA

HAPSINÉZ

GÉPÜÜNK

TÁPLÁLÉKA

ÉTLAP

ÉJSZAKA



ÉJSZAKA

ÉTLAP

GÉPÜÜNK

TÁPLÁLÉKA

HAPSINÉZÖ

HIÚSÁG

VÁSÁRA

JÁTSZÓHÁZ

LAPSZEMLE

MOZGÁS

TECHNOLÓGIA

TÓRTÉNELEM

VETÍTVÁSZON

VOLÁN

b(S)rBnQolás ^ ^ ^

£ We'veGotIt!
Moaaama«avav.v.%v.v

^^Jewíshfamíiy.com^^^^

kon, amikor azt egyébként

is meg szoktuk tenni. Az
ilyen „speciális” turisták és

üzletemberek számára jöt-

tek létre azok az utazási lán-

cok, amelyek segítenek

megoldani e problémákat.

Ez a web-site kimondottan

izraelitáknak készült, és tu-

lajdonképpen összefoglalója

azon helyeknek, ahol a Tóra

követi biztonsággal hajt-

hatják álomra a fejüket, ahol

biztosan találhatnak egy zsi-

nagógát, és kóser ételeket

vehetnek magukhoz. Ez egy

tipikus információs web-

site, ahol kevés kép, ám an-

Európ@ fvárosai

nál több ajánlat várja a ki-

váncsi érdekldket. Csak

csatlakozni kell a hálózat-

hoz egy e-mail vagy egy

rövid telefonhívás segítsé-

gével, és máris rengeteg le-

hetséget kapunk utazásunk

minden tekintetben kedvez
lebonyolításához. Kedven-

cem a dél-afrikai kóser

szafárira invitáló kis kétso-

ros, amely ugye önmagáért

beszél. A „linkek” rovatnál

érdemes még bekukkantani

a www.jewishfamily.com

website-jára, mert ott is ren-

geteg hasznos tudnivalóval

gyarapodhatunk.

BRÜSSZEL
(Képek Brüsszelbl) .

www.brussels-online.be/photos/plan.htm

(Belgiumi vasút)

www.b-rail.be/E/index.html

Ha azt mondom, hogy szá-

momra Belgium Jea/7-

Claude Van Damme mellett

elssorban Brüsszelt jelenti,

talán nem maradok egyedül

véleményemmel. Erre az

adhat okot, hogy Belgium

független állammá csupán

1839-ben vált, 9 évvel er-

szakos elszakadási kísérlete

után. A flamand, francia és

német közösségekbl álló

állam a jellemzen jóval

mélyebb gyökerekkel ren-

delkez európai államok la-

kosainak szemében nem-

igen alakított ki egységes

képet. Nem úgy Brüsszel.

A fváros története a kelta

I idkig nyúlik vissza, amikor

I is még vallási, kereskedelmi

I
csomópont és lakhely volt.

“ Késbb, 977-ben /. Károly

székhelye lesz. A XV. szá-

zad közepére lakóinak szá-

ma meghaladja a 60 000-et,

mely a század végére egy

járvány következtében a fe-

lére esik vissza (ez az ese-

mény 89 évvel késbb
kísérteties módon megis-

métldik). A XVI., XVII. és

XVIII. század forrongásai

után, amikor a város hol

holland, hol francia kézre

kerül, végül a XIX. század

elején, a belga forradalom

után rendezdik a helyzet -

az új fváros ekkor 138 000

lakóval büszkélkedik.

Ha a mai Brüsszelre va-

gyunk kíváncsiak, legjobb,

ha a Brussels Online oldala-

iról indulunk. Itt minden

nagyon szépen össze van

szedve, de sajnos a legtöbb

információ a helybélieknek

szól, ugyanis a linkek általá-

ban címlistákat takarnak.

Néhány kivétel azért akad,

például a múzeumokat érde-

mes meglátogatni, valamint

a város történelmérl és

a politikai helyzetrl szóló

részeket elolvasni. Ez utób-

biról dióhéjban csak annyit,

hogy Belgiumban a király-

ság intézménye még mindig

mködik, de Angliához ha-

sonlóan a király „uralkodik,

de nem kormányoz”.

Érdekességnek megjegyez-

nénk két dolgot. Az egyik

Hollandia és a holland szelle-

miség közelségét mutatja: ta-

lálunk ugyanis egybl a fol-

dalon egy linket, amely alatt

masszázsszalonok és „escort”

szolgáltatásokat kínáló höl-

gyek reklámozzák magukat

címmel, névvel, telefonszám-

mal, de képek nélkül. A másik

inkább csak egy kis móka

BUKAREST
(Bucharest Online)

bucharest.com/

(A román parlament)

rísc.icí.ro/docs/casapop.html

Bukarestrl rögtön érdekes

dolgokat tudhatunk meg, ha

felkeressük a Bucharest

Online foldalát, ahol na-

ponta (?) friss hírekkel lepik

meg a szörfözket. Ottjár-

tunkkor megtudhattuk, hogy

közel 5 milliárd forint érték

beruházásra készül a város,

egy „megnevezni nem kí-

vánt” nyugati bank segítsé-

gével ugyanis hatalmas szó-

rakoztatóparkot hoznak

majd létre, amely méretei-

ben a párizsi Disney-parkkal

fog vetekedni.

Innen továbblépve betekin-

tést nyerhetünk a város tör-

ténetébe és földrajzába.

Mint az közép- és általános

iskolai tanulmányainkból

valószínleg rémlik, Buka-

rest a Duna és a Kárpátok

azoknak, akik látták a Pony-

varegény cím Tarantino-

klasszikust. Ennek elején az

egyik gengszter (John

Travolta) éppen azt meséli,

hogy a sajtburgert Párizsban

sajtos Royalnak hívják, majd

a közönség jót nevethet azon,

hogy a Big Macet ezzel

szemben le Big Macnek. Nos,

a „bárok” link alatt mi is talál-

tunk egy Le Speak Easy nev
helyiséget...

déli része között nagyjából

félúton található. A területen

már 150 000 évvel ezeltt is

laktak, de a Bucuresti név

elször 1459-ben jelenik

meg. 1 640-ben lakóinak szá-

ma már meghaladja a száz-

ezret, fvárossá pedig 1 862-

ben lett.

Az igazi fejldés azonban

a XX. században indult meg,

melynek elején utcáit még
jellegzetesen gázlámpákkal

világították. A 30-as évek

gyors fejldése a világháború

elejére azt eredményezte,

hogy a lakosság közel egy-

millióra gyarapodott. A hábo-

rú után aztán jött a Caucescu-

rezsim, melynek történetét és

élben közvetített halálát

mindannyian láthattuk.

A mai Bukarest egyik leg-

jellegzetesebb vo-

nása a terekbl

sugárszeren ki-

induló utak és sé-

tányok nagy szá-

ma. A két f utca
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- név szerint a Balcescu

boulevard és párhuzamos

párja, amely az Unirii nevet

viseli - közül utóbbit a dik-

tátor ideje alatt kiszélesítet-

ték, tönkretéve számos törté-

nelmi jelentség épületet.

(Ekkor még A szocializmus

gyzelmének sugárútja volt

a neve.) Többek között a ro-

mán parlament terve, mely-

nek Caucescu eredetileg

a Polgárok Háza nevet adta,

is ekkor, 1980-ban született.

Érdemes kicsit jobban utána-

nézni létrejöttének és mosta-

ni megítélésének! A hatal-

mas épület helyén egykor

XIX. századi, memlék érté-

k házak álltak, ezért az új

monstrumot sokan utálják.

Nem szabad azonban elfelej-

teni, hogy a világ második

legnagyobb bels ter épít-

ményérl van szó (az els a

Pentagon)! 1982-ben elkez-

ddött a rombolás, majd 84

után 20 000 épít 24 órában,

700 mérnök tervei szerint

készítette folyamatosan. 900

szobája közül néhány megta-

lálható a Weben, megtekinté-

süket mindenkinek ajánljuk.

Azt pedig, hogy szégyen-

folt vagy büszkeség lesz-e

ez az épület, eldönti majd

az utókor.

A város építészeti látvá-

nyosságai között sok bizán-

ci stílusban épült templomot

találunk. Ezek közül min-

denképpen megemlítend
a Curtea Veche (régi bíró-

ság) templom. Felsoktatási

intézményei közül legjelen-

tsebb a Bukaresti Egyetem,

valamint a Bukaresti M-
szaki Intézet. Múzeumai kö-

zül figyelemre érdemes

a Román Szépmvészeti

Múzeum, a Bukaresti Törté-

neti Múzeum és az 1936-

ban alapított Falumúzeum.

Egyébiránt, eltekintve kultu-

rális és mvészeti örökségé-

tl, Bukarest tipikus fejld
kelet-európai fváros, szá-

mos Budapestre emlékeztet

vonással. Ilyen például a la-

kosok száma (valamivel

2 millió felett), az átlagh-

mérséklet és az idzóna. Bár

a mindennapi életrl is talál-

hatunk információt a weben,

talán jobb, ha errl szemé-

lyesen gyzdünk meg.

ÉJSZAKA

Prostitúció a nagyvilágban

(The World Sex Guide)

www.worIdsexguide.org/

Akár tetszik valakinek, akár

nem, a prostitúció mindig is

hozzá tartozott az éjszakai

élethez, és - hacsak valami

nagy csoda nem történik, ak-

kor - hozzá is fog. A leg-

sibb mesterség képviseli,

akik biológiai és társadalmi

okokból többnyire nk, szá-

mos saját homepage-dzsel is

rendelkeznek. A World Sex

Guide egyike ezeknek az ol-

dalaknak. Elsként talán ar-

ról, hogy mit nem találunk

itt: szexképeket és fizets

bannereket. Mint ahogyan

a cím végén álló .org domain

is mutatja, ez egy nonprofit

„szervezet”. Tartalmát több

ember fejleszti érdekmente-

sen, szakmai (khmmm...)

vagy ideológiai okokból,

többek között k végzik az

alt.sex.prostitution news-

group anyagának részbeni

feldolgozását is, hiszen az az

oldal hivatalos „faliújsága”.

De lássuk, mi az, amit vi-

szont megtalálunk itt! Nos,

elssorban „gyakorlati” in-

formációkat és tanácsokat

a prostitúció témájában. Ide

tartoznak az egyes országok

törvényei (tilos-e vagy nem,

mi a nagykorúsági korhatár,

mi az, ami már büntetend),

egy FAQ az AIDS-rl, vala-

mint a legnagyobb teijedelm

anyag, amely egy számtalan

kuncsaft által összegyjtött

autentikus leírás országokról

és városokról, természetesen

a szex irányából megközelít-

ve. Ez kitér az árakra, szoká-

sokra, ajánlott és elkerülend

helyekre, valamint természe-

tesen jó és rossz tapasztala-

tokra. Jó tanácsokat olvasha-

tunk arról is, hogyan tarthatja

titokban a férfiember felesé-

ge eltt kicsapongásait, ha

pedig éppen érdekeltek va-

gyunk a „szakmában”, akkor

megtalálhatjuk a különféle

érdekképviseletek, szerveze-

tek címeit is.

ÉTLAP

Kínai finomságok

www.sh.com/china/cuisine/home/recipe.htm

Szerencsére ma már Ma-
gyarországon sem probléma,

ha valaki az egzotikus ízeket

kedveli, számos arab, japán,

indiai, vietnami és fként kí-

nai vendégl vagy gyors-

étkezde várja a vendégeket

(és akkor még a szerb, görög,

ír és zsidó étkeket kínáló he-

lyekrl nem is szóltunk).

Mindenkinek megvan a ma-

ga kedvence, a kínai konyha

azonban talán a legnépsze-

rbb. Olyan sokféle és válto-

zatos, hogy biztosan minden-

ki megtalálja a neki való

re-ceptet az Interneten is. Lep-

jük meg a családunkat valami

igazán finom különlegesség-

gel a www.sh.com/china/cui-

sine/home/recipe.htm olda-

lon fellelhet étkek közül...

GÉPÜNK TÁPLÁLÉKA

Java 3D

www.anfyjava.com

Annak idején, mikor a Java

programozási nyelv meg-

született, sokan játékszernek

nézték, és nem jósoltak neki

nagy jövt - elssorban las-

súsága miatt. Késbb kide-

rült, hogy nagyon is megvan

a helye, ráadásul átgondolt-

sága, modem objektumori-

entált szemlélete és újabban

a 4GL támogatása miatt je-

lentsen beleszólhat az

Internet, a számítástechnika

fejldésébe. Egyre újabb és

újabb API-k és package-ek

jelennek meg hozzá, bele-

értve az animációkezelést,

a hangfelismerést, st
a standarddá váló JDBC-t

(adatbázis-kezel felület) is.

Ami pedig a legújabb: a 3D-

támogatás. Mindazok, akik-

nek van megfelel grafikus |
kártyájuk, és persze azt ke- |
zel szoftverük (pl.

|
DirectX), el fognak csodál-

“
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kozni, ha meglátogatják

a fenti oldalt. Abszolút valós

idej 3D-S objektek, texture-

mapping, phong-shading,

fog, lens flare - szóval szinte

az összes szokásos 3D-s

effektet most már Javából is

elérhetjük. Bájtkódos szerke-

zete sokakat a Basic toke-

nizált programsoraira emlé-

kezteti - na de C64-en nem
forgattunk 3D-s objektumo-

kat! Úgy látszik, Sunék, akik

kitalálták a Javát, ráhibáztak:

a gépek teljesitményének

fejldése, valamint a hard-

vereszközök uniformizált

kezelése mostanra lehetvé

tette, hogy ezeket a számí-

tásigényes feladatokat egy

önmagában kis hatékonysá-

gú - interpreteres - nyelv

segítségével is elérjük. Le-

het, hogy a C++ után a XXL
század nyelve a Java lesz?

Reméljük, igen.

stcmd odt from thQ crowd^r ^

Felgyorsult oldalak

(Improve Home Page Performance By 50%)

www.microsoft.com/misc/backstage/bkst_4_Mike.htm

Aki már komolyabb szinten

foglalkozott honlapok készí-

tésével, az valószínleg

találkozott túlterheléses

problémákkal. Itt nem
a programozó terhelésérl,

sokkal inkább a hálózat, il-

letve a web-szerver szabad

kapacitásának elfogyásáról

van szó. Hiszen ha egy oldal

szép, „csicsás” képekkel tele-

zsúfolt, akkor elfordul,

hogy bizony sokáig kell az

otthoni gép eltt ülni, amíg

a teljes látvány eljut a ször-

fös monitoráig. Az is ismere-

tes (vagy ha nem, akkor most

elmondjuk), hogy egy oldalt

szimplán „kettévágva” nem
lesz kétszer gyorsabb a letöl-

tés. A sebesség növeléséhez

kiskapukat kell keresni. Mike

Moore, a Microsoft egyik

vezet programozója, aki

közremködött a cég új

homepage-ének kifejleszté-

sében, úgy döntött, hogy né-

hány tapasztalatát megosztja

a Világháló közönségével.

Ezek a tanácsok, felismeré-

sek bizony néha még a pro-

fiknak is jól jöhetnek.

A jó öreg Norton

(Symantec Béta Test)

www.symantec.com/region/reg_eu/trialware/

Az asztali PC-k hskorában

az ember a gépeket két mó-

don tudta kezelni. Az egyik,

hogy megtanulta az operáci-

ós rendszer utasításait (vagy

legalábbis nagy részüket),

a másik pedig, hogy amikor

fájlokkal kellett operálnia,

Peter Norton nagyszer

Commanderét használta. Ez

a program 1986 óta könnyíti

meg a „gépkezelk” munká-

ját. Azóta persze számos to-

vábbfejlesztés és klón ké-

szült, de sokaknak még ma is

a Norton jelenti a fájlokkal

való manipulációt. Az új ko-

rok (és operációs rendsze-

rek) elvárásainak megfelel

jelenlegi verziók már a Sy-

mantec Inc. égisze alatt je-

lennek meg. A Symantec hí-

res cég a felhasználói progra-

mok területén, elég, ha csak

az ismert vírusirtó csomag-

jukra gondolunk, esetleg

Boasam Norton 2000
t t * o r í

a Visual Caféra vagy a Norton velésére és a hibák kijavításá-

Utilitiesre, amely különböz ra. Ezeket a szoftvereket

programokat tartalmaz a szá- a fenti oldalon tekinthetjük

mítógép hatékonyságának nö- meg, illetve próbálhatjuk ki.

Linux-programok és -játékok

www.freshmeat.net

www.Iinuxgames.com/

Egyre többet hallani a PC-ken

is futtatható unixos operációs

rendszerrl, a Linuxrl. A do-

log nem véletlen, hiszen egy

olyan, jól skálázható, biztonsá-

gos és megbízható rendszerrl

van szó, amely ráadásul még
ingyenes is. Egyre több cég fej-

leszt alá programokat, és

a nagy multik is kezdik belátni,

hogy nem árt a Windowsnak

egy ellenfél a piacon. Sokan

azokkal a tipikus kifogásokkal

érvelnek ellene, hogy túl bo-

nyolult a kezelése és az instal-

lálása, s különben is kevés rá

a program meg a játék. Mind-

ezidáig e vádaknak talán még

volt is valami igazságalapjuk,

de a legutóbbi fejlesztéseknek

köszönheten már igazán Win-

dows-felhasználóbarát a dolog.

A desktop teljesen grafikussá

vált, és ha nagyon ragaszko-

dunk a Windowshoz, akkor

még Start gombot is kreálha-

tunk rá. Nem kevés web-oldal

segíti a kezd és haladó fel-

használót. Ezek közül az egyik

legkedveltebb a FreshMeat,

amely rengeteg programot tar-

talmaz, a leírásukkal együtt.

Van itt minden, ami egy normál

Internet-felhasználó gépére va-

ló: ICQ, IRC, web-böngészk,

letöltést segít programok,

MP3-lejátszók stb. Jó néhány

ismersöm döbbent meg, ami-

kor megmutattam neki ezt az

oldalt, hiszen a Unixrl az a té-

ves információ'terjedt el a köz-

tudatban, hogy szinte csak

karakteres formátumban hasz-

nálható. Nos, ezt az oldalt ki-

sebbfajta mennyországként

tartják számon a „szakértk”

körében, hiszen szinte minden

olyan alkalmazást megtalálha-

tunk, amelyre szükségünk le-

het. A másik vádra, miszerint

nincsenek játékok Linux alá,

a Linuxgames web-oldala ad

remek cáfolatot. Természete-

sen nincs annyi játék, mint

Windows alá (nem is ez a cél),

de jó pár alapvet világsiker

megtalálható a site-on: a Quake,

a StarCraft, a Duke Nukem
(Dave Gnukem álnéven) vagy

az Unreal. Nos, megszállott

„ablakosoknak” is érdemes ellá-

togatni ide, ha másért nem, ak-

kor egy kis információszerzé-

sért és gondolatébresztésért.

HAPSINÉZ

Istenien ördögi

home.earthlink.net/~joepez/jack

Jack Nicholson túl van már számot tarthat a szebbik

a hatodik X-en (ráadásul nem vonzalmára. Brad Pitt,

magassága mindössze 167 Johnny Depp és az agyon-

cm), de azért még mindig sztárolt Leonardo di Caprio

FEBRUÁR



mellett az érettebb korosz-

tályba tartozó férfi sztárok

sem kerültek még le a vonz-

er-toplistáról, st. Sean

Connery, Harrison Ford és

Jack Nicholson, akik állító-

lag népszerbbek fiatal kol-

légáiknál, egyes szakértk

szerint olyanok, mint a jó

bor: az id csak használ ne-

kik, és megérleli ket.

Nicholson származása való-

sággal filmbe ill. Alkoholis-

ta apja és folyton cselleng

bátyja helyett ers kez any-

ja és két jóval idsebb nvé-
re irányította a család szeke-

rét. Jack már felntt korában,

ismert színészként tudta meg
az igazságot: akit anyjának

hitt, valójában a nagyanyja.

Az igazi mamája az egyik

„nvére”, June, aki tizenéve-

sen hozta világra...

Els meghallgatásán kereken

közölték vele, hogy remény-

telenül tehetségtelen, és csu-

pán irodai munkát kapott

a filmstúdiónál. A második

próbálkozásnál valami

Dennis Hopper nev ürge

azt mondta neki: „Érdekes

fejed van. Majd szólok, ha

nagyon szükség lesz egy

ilyen figurára...” Aztán

hosszú szünet következett,

mialatt Jack „B” kategóriás

motoros- és horrorfilmekben

játszott, st néhány ilyen té-

májú forgatókönyvet maga is

elkövetett. Végül felvirradt a

szerencsés nap, amikor az a

bizonyos Dennis Hopper je-

lentkezett telefonon: „Hello,

Jack, nagyon nagy szüksé-

gem van az érdekes feje-

dre...” így csöppent bele

Nicholson a legendássá vált

Szelíd motorosok-ba, és

a filmvilágba, gyakorlatilag

egy rövid színmvészeti kur-

zust leszámítva minden el-

képzettség nélkül.

Saját bevallása szerint az éle-

tében mindennél többet jelen-

tenek számára a gyerekei.

Harmincéves koráig verseny-

ben volt önmagával, hogy mi-

nél több csinos lányt tudjon

elcsábítani. Ám egy szép na-

pon elege lett, és úgy döntött,

ezentúl jó fiú lesz, feleségé-

nek és 1965-ben született lá-

nyának szenteli magát. Hosz-

szú ideig sikerült látszólag

„egy helyben” maradnia, bár

az Interneten gyermekei fel-

sorolása végén megjegyzik

a készítk, hogy valószínleg

akad még a hivatalos utódo-

kon kívül néhány jól sikerült

kis Nicholson. 1990-ben az-

tán vége szakadt a házasságá-

nak Anjelica Hustonnal, és

egy új kapcsolatból megszü-

letett Lorraine, majd 92-ben

Raymond. Megcsalt partnere-

ivel utóbb mindig sikerül ki-

békülnie, úgy látszik, nem
tudnak ellenállni az istenien

ördögi Jacknek. De hát a fér-

fiak már csak állhatatlanok,

nincs mit tenni, mondja

Nicholson, aki Bili Clinton

szexbotrányának kirobbaná-

sakor üdvözl táviratot kül-

dött az elnöknek.

Ha valaki arra kíváncsi, mit

és hogyan szeret Jack enni,

szerezze meg személyes sza-

kácsának, Tommy Barattának

a könyvét, melyet a sztár el-

szavával dúsítva, „Jacknek

fzök” címmel adtak ki.

(Magyarul még egyelre

nem jelent meg.)

Nicholson 98-ban nem csinált

egyetlen filmet sem. Igaz, az

elz évben készült „Lesz ez

még így se” elég jól sikerült.

Arany Glóbuszt és Oscart is

Seagal, az aíkido mestere

hozott a konyhára. Nem fog-

lalkozik a korával és a múlttal,

inkább elre tekint. Abban re-

ménykedik, hogy a pusztán

látványos effektekre és trükk-

felvételekre épül filmek kor-

szaka egyszer véget ér Holly-

woodban, és a filmeknek is-

mét lesz története. Jó történe-

te, amihez már csak az érde-

kes fejére van szükség.

www.maavwik.simplenet.com/seagal/seagal.html

Steven Seagal rendkívül

népszer sztár, annak elle-

nére, hogy több filmjét je-

lölték már az év legrosszabb

produkciója címre. „Köz-

szájon” forog az az informá-

ció, hogy egykor japánban

a CIA-nek dolgozott. Ezt

se nem cáfolta, se meg
nem ersítette. Az viszont

tény, hogy Seagal az egyet-

len nem japán aikidomester,

akinek a távol-keleti sziget-

országban saját aikido-isko-

lája volt. Ezt a sportot még
tizenévesen kezdte mvelni
Japánban, és hét dánig ju-

tott. Annak érzékeltetésére,

hogy ez mekkora teljesít-

mény: még a japán mesterek

között is kevesen érnek el

hét dánig. A távol-keleti kul-

túra más téren is meghatáro-

zó életében: felszentelt

buddhista pap, és els fele-

sége is japán volt...

HIÚSÁG VASARA

Eszement esküvó'i ruhák

www.visi.com/~dheaton/bride/the_bride_wore.html

Állítólag a nk életének leg-

boldogabb napja az esküv.

Egyeseket annyira boldoggá

tesz ez a nap, hogy örömük-

ben aztán többször is megis-

métlik, mindig új férjjelölttel.

Ilyenkor a menyasszony kiél-

heti rejtett vagy nyílt szerep-

lési vágyát és feltnési visz-

ketegségét, ha van neki.

Olyan mhakölteményeket ölt-

het magára, amit csak emberi

agy ki tud ötleni. Vannak per-

sze gyönyör mhák, de jócs-

kán akadnak félresikerült öt-

letek is. Ilyen poénos borzal-

makat gyjtöttek össze a

www.visi.com/~dheaton/bride/

the_bride_wore.html cím

alatt. A leglököttebb fej-

díszektl a legbénább fenék-

masnikig mindenféle jóval

szolgálnak az összeállítók.

Aki megtekinti a képösszeál-

lítást, biztosan jót röhög sze-

gény idétlen menyasszony-

modelleken. Vagy esetleg vá-

laszt magának egy mhát...

Divatról is els kézbl

www.origo.matav.hu

Újdonságokról, aktuális hí-

rekrl és eseményekrl ol-

vashatnak ebben a folyama-

tosan frissül és bvül
magazinban. Mindenki meg-

találja az Origó térképén

a neki való témát, a bevásár-

lástól a politikáig. Ha pedig

a hazai és külföldi divatról

akar valaki naprakészen tájé-

kozódni, a legjobban teszi, ha

felkeresi az Origó Divat ol-

dalait. Filmezések, fotózások

helyszíneire, éttermekbe,

szórakozóhelyekre látogathat

el az ide belép olvasó, és in-

terjúkat olvashat a divatszak-

ma szereplivel. Szavazni le-
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hét a hónap O.D.-modelljére, mely állítólag nagyon színes

és véleményét is nyilváníthat- szín. S. Hegyi Lucia a hideg

ja az olvasó. Ezenkívül még napokra a mszrme és

divattanácsokat is kaphatnak a természetes anyagok kom-

az érdekldk. Ezen a télen binációját ajánlja. Divatos

például, ha valaki nem vette anyag a hemyóselyem,

volna észre, a szürke a divat, a bársony és a csipke. .

.

Plasztikáztassunk, vagy mégse?

www.cosmetic.org

Egy valamirevaló amerikai

n szinte kötelességének ér-

zi, hogy fölkeresse a plasz-

tikai sebészt. Alapvet
követelmény a minimá-

lisra vágott orr és

a maximálisra pumpált

kebel. Ha pedig jönnek

a ráncok, máris lehet tovább tásának üdvös következmé-

szabni-varmi. Az Interneten nyeit: 5-10 évet fiatalodha-

egymást érik a plasztikai se- tünk, feltéve, hogy nem kö-

bészettel foglalkozó tájé- vetkeznek be komplikációk.

k 0 z't a t ó k , Semmi komoly, csak fert-

ajánlatok, zés, zsibbadás, arcidegsérü-

lés, brelszínezdés vagy

aszimmetrikus hegesedés.

Ha mindezt megússza a

páciens, elolvashatja,

mit kínálnak még a

plasztikai sebészetek: ke-

legtöbb mellett az USA fel- belkisebbítés, -nagyobbítás,

irat szerepel. Magyar szép- -felvarrás, kövér nyak kar-

ségklinikát nem találtam csúsítása, pocak eltüntetése,

a Hálón, pedig már nem egy ványadt vádli dúsítása, duci

áll rendelkezésére a változni térd slankítása, áll kerekítése,

vágyó, vastag pénz-

tárcájú hölgyeknek

és uraknak. Minden-

esetre, ha afféle

gondolatokat forgat

a fejében valaTci,

hogy átszabat átsza-

batna magán, akkor

eltte tekintsen át

egy részletes tájékoztatót, homlok kisimítása, fül pliszí-

Nézzük pl. az arc felvarra- rozása, penge száj feltöltése. .

.

JATSZOHAZ

Online puzzle és társai

; www.clearlight.com/~vivi/games.html

homel .pacifíc.net.sg/~faster/blocks.htm

i enchantedmind.com/

! Az internetes játékok piacán

i
a Java alapúak igen elkel
helyen állnak, hiszen nem
kell hozzájuk külön lejátszó

plug-in. Nem kell installálni,

és általában még pénzbe sem

kerülnek. Persze nem olyan

kidolgozottak, mint mond-

juk a Neten keresztül játsz-

ható nagy programok, de

mégis kitnen elszórakoz-

tatják az ember fiát. Nem vé-

letlen, hogy néhány fejleszt-

cég kifejezetten olyan web-

oldalákat gyárt, ahol már bi-

zony a hitelkártyaszám is a

képbe kerül, igaz a külcsín

ezeknél , igazán szépnek

mondható. Mindenesetre e

havi játékajánlónk nem eze-

ket az oldalakat mutatja be,

hanem olyan site-okat, ame-

lyek ugyan nem grafikai

mestermvek, mégis jópofák

és jól alkalmazhatók. Az
összes közül talán az

Enchanted Mind a legjobb,

hiszen itt több programozó

által megkreált game-rl van

szó. Külön érdekesség a Ru-

bik-kocka javásítása, ahol

a kocka tényleg forog és vál-

toztatható. A másik nagy do-

bás az a sakktábla, ahol egy

lóval kell a sakkban megis-

mert 1 alakú mozgással mi-

nél több kockára rálépni. Az
nyer, aki a legjobban befedi

a táblát. A puzzle-k közül ta-

lán a Pentomino a legjobban

eltalált, ahol a Tetrisbl már

jól ismert alakzatokat kell

egy 8x8-as kockába elhe-

lyezni úgy, hogy azok a leg-

nagyobb felületen befedjék

a kockát. A Word Search is-

mét egy négyzetben
,
Játszó-

dik”, ahol szavakat rejtettek

el, és azokat kell kitalálni.

Ehhez már egy kis angol-

tudásra is szükség van, de

a feladat azért persze nem
olyan nehéz, hiszen állatok

nevét kell kitalálni. A többi

oldal már egy kicsit egysze-

rbb, és szerényebb kínálat-

tal büszkélkedhet, de még
ezek is egész jól elszórakoz-

tatják a munkában megfáradt

embert. Az egyetlen gond itt

is a Javánál már megszokott

kicsit lassabb letöltés, de

a készítk javára legyen

mondva, minimálisra csök-

kentették a várakozási idt,

így még lassabb Internet-

kapcsolat esetén is egész

gyorsan
,
Jönnek le” a játékok.
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A Hegylakó kardja

(The Highlander Sword Shopper’s Guide)

www.angelic.org/highlander/reaIswords/

Létezik az embereknek egy gyón kevesen vannak ma
csoportja, amelynek a Hegy- a világon, akik képesek meg-

lakó cím film többet jelent felel másolatokat, igazán

egy jól sikerült alkotásnál, értékes harceszközöket ké-

Ök a kardok szerelmesei. Ez szíteni. Az igazi nagy japán

a különleges fegyver, amely mesterek, akik tökélyre fej-
'

csodálatra késztet sokunkat, lesztették ezt a tudományt,

jóval több egyszer kiélezett még közvetlen kapcsolatban

i

fémdarabnál. Kovácsolása, álltak a vívókkal: az taná-

' élezése, a markolat készítése csaik, tapasztalataik segítet-

' mind-mind különleges szak- tek a tökéletes, rettenthetetlen

: tudást igényl feladat. Na- szerszámok kifejlesztésében.



Mára ez megváltozott, hiszen

a csatákat sajnos már moder-

nebb és hatásosabb fegyve-

rekkel vívják. Ennek ellenére

érdemes egy kicsit elmerülni

a témában, amellyel kapcso-

latban rengeteg tévhit kering.

Egy katana - ilyet ad

Ramirez MacLeodnak a film-

ben - például mindig szét-

szedhet, hogy könnyebb

legyen élezni: a penge ki-

emelhet a markolatból. Ez-

zel szemben erre valószín-

leg nem lesz szükség, amíg

a kard megvan, hiszen annyi-

ra tökéletes és precíz munka,

hogy hacsak nem fémet vá-

gunk vele, sohasem tompul

el. A japán kardokkal egyéb-

ként nem is lehet „csapni”,

mint egy bozótvágó késsel:

ezekkel csakis vágni lehet és

szabad, ezt megkönnyítend

van az a finom - összességé-

ben többnyire alig egy centis

- görbület bennük. Nem is

annyira nehezek, mint azt so-

kan vélik: tömegük egy-két

kiló körül mozog, hiszen

a gyors mozdulatokat a nagy

teher meggátolná.

Ma is vannak, akik nem
dísznek szánják a kardot.

(Erre mondják a page készí-

ti, hogy a jó kovács mindig

megkérdi: „mire kell, fémre

vagy csak húsra?”) Ha k
megfelel eszközt akarnak

találni, talán még nehezebb

a dolguk. Szinte minden szá-

zadik darabra lehet csak el-

mondani, hogy egyáltalán

érdemes vele foglalkozni.

Az acél lehet túl puha, akkor

kicsordul, vagy túl kemény,

és akkor eltörik. A markolat

rögzítése elengedheti a pen-

gét, a súlypont lehet rossz

helyen. A pengét gyakran

nem hajlítják meg elégszer,

vagy nem hkezelik és így

tovább. Egy ma készül,

harci feladatokat is ellátni

képes példány úgy 200 000

forintnál kezddik - ennyibe

még a legszebb szobadísz-

változat sem kerül. Egy an-

tik példány pedig, amelyet

sok-sok évszázada készítet-

tek a mesterkovácsok, és

éleztek gondosan azóta is

a hozzáértk, simán kerülhet

akár 10 millió forintba is...

LAPSZEMLE

SnowBoard Rulez!

(The BoardersEdge Magazin)

www.boardersedge.com/

Még nincs vége a síszezon-

nak, hisz a mondás is úgy
tartja: jön még kutyára dér,

emberre meg lavina (ezt

azért nem kívánjuk senki-

nek)! Igaz, most egyelre el

is felejtenénk a konvencioná-

lis síelést (az maradjon meg
az idsebb generáció kikap-

csolódásának), és egy sokkal

„kreatívabb” sport, a snow-

board szerelmeseinek aján-

lunk egy homepage-et.

A hódeszka az utóbbi évek-

ben soha nem látott szárnya-

lással röppent a legdivato-

sabb sportok élvonalába, és

nagyon úgy néz ki, hogy

egykönnyen nem is hullik le

onnan. Nyugaton és a tenge-

rentúlon szinte már kötelez

egy deszkát is felpakolni

a kocsi tetejére, amikor

a család rendszeres téli vaká-

ciójára indul. Ez nem is baj,

hiszen igazán izgalmas, és

ráadásul gyorsan tanulható,

ellentétben a sível, ahol hos-

szú évek gyakorlása teszi

igazán élvezhetvé a lesik-

lást. Már snowboard-pálya-

futásunk elején, viszonylag

hamar sikereket érhetünk el,

és ha komolyabban gondol-

juk, akkor minden lehetség

megvan arra, hogy gyakorol-

hassunk. Sajnos hazánk nem
egy hó-nagyhatalom, de

azért nem kell feladni, hiszen

ha mást nem, akkor híreket

és információkat még mindig

könyny szerezni, amivel
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nem kevés pénzt lehet meg-

spórolni. Az egyik legfelka-

pottabb online magazin a

BoardersEdge, amely szinte

minden igényt kielégít. Nem
is olyan régen teljesen újra-

tervezték az oldalt, és beépí-tették
a ShockWave flash-tech-

nológiát, ami által egy igen

dinamikus és szép site-ot

prezentáltak a készítk. Az
aktuális híreken túl igen jól

kidolgozott szakmai tanács-

adó szekció található, ahol

a legújabb felszerelésekrl

olvashatunk. Ha a deszkás

paradicsomokat szeretnénk

megismerni, akkor erre

a mountain-review ad lehet-

séget. Persze egy jó maga-

zinhoz híven nem marad el

a publikációk sora sem, ame-

lyek az „articles” menüpont

alatt helyezkednek el. Van le-

hetség kérdések feltételére

is, ami ugye sokszor nem
hátrány. Sajnos idnként le-

lassul a letöltés, és ez azért

levon az élvezeti értékbl.

Ha tényleg hiteles informáci-

óhoz akarunk hozzájutni, ak-

kor érdemes bepötyögni az

URL-t, de utána ne felejt-

sünk el feldöcögni a hegyre,

mert azért semmi sem he-

MOZGÁS

Rajongás földön, vízen, cybertérben

sport.intenetto.hu

nsport.westel900.net

www.ferencvarosi-tc.hu

www.mtk.hu
www.juventus.it

Legtöbben rajongunk vala-

miért. Van, aki mániákusan

gyjti a tengerimalacokat,

van, aki kedvenc együttesé-

ért rajong, és vannak, akik

élnek-halnak kedvenc kosár-

labda-, sakk- vagy foci-

csapatukért. Én is ez utóbbi

csoportba tartozom, s egy

id után kezdtem úgy érezni,

hogy a hagyományos média

nem elégíti ki információ-

éhségemet. Kénytelen vol-

tam más eszköz után nézni.

3^ Av/swm m
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ahol eredményeket, híreket

tudhatok meg a sport világá-

ból. Mi más jöhetne szóba,

mint a web?! Igazi informá-

ciótenger zúdul a gyanútlan

szörfösre az Intemetto Sport

(sport.intenetto.hu) és a Nem-
zeti Sport (nsport.wesel900.

net) oldalain. Jól rendszere-

zett rovatok, gyors elérés,

nagy adatbázis; minden

együtt van a tökéletes éjsza-

kához :-). Pontosabban

majdnem, hiszen amennyi-

ben érdekességeket akarunk

megtudni álmaink csapatá-

ról, akkor célszer ellátogat-

ni az adott klub honlapjára

(már ha van). A magyar él-

vonalbeli csapatok közül az

FTC-nek (www.ferenc-

varosi-tc.hu) és az MTK-nak
(www.mtk.hu) van rangjá-

hoz méltó honlapja, ahol

leginkább a labdarúgó-szak-

osztályról olvashatunk (st

az MTK-nál csak arról), de a

Fradinál többek között a ku-

pagyztes vízilabdacsapat

vagy a sokszoros magyar

bajnok ni kézilabdacsapat

is helyet kapott. Amennyi-

ben viszont rajongásunk tár-

gya nem magyar együttes,

akkor általában be kell ér-

nünk a fszponzor oldalán

talált információkkal - saját

honlapja csak a patinásabb

kluboknak van -, ilyen pél-

dául a Juventus honlapja,

a www.juventus.it. Ha vég-

képp csbe húzva érezzük

magunkat, s semmi informá-

ciót nem találunk kedvence-

inkrl, akkor csak egy lehe-

tség marad: irány a stadion!

TECHNOLÓGIA

Sétáló mp3-ak

www.mp3.com/hardware/

Hallottam valahol, hogy vala-

melyik cég készített egy már

mködnek és használható-

nak is mondott mp3' formátu-

mot használó walkmant, hát

gondoltam, utánanézek a do-

lognak - és ekkor ért a megle-

petés. Tudniillik a f-f
mp3-site, a www.mp3.com
hardverekrl szóló oldalán

egy hosszú-hosszú lista me-

redt rám gúnyosan, amiért

naivan a Diamond Rio nev
szerkezetet keresgélve azt

hittem, ez az els és egyetlen

ilyen lejátszó. Hát nem! A
walkmanek
sora után az j f
autóba
szerelhe-

t lejátszók jönnek

szép számmal, és

végül mindenféle

szobai szerkezetek.

Az igen népszer mp3 for-

mátum a hangfájlok tömörí-

tett formája, ami olyan trük-

kösen van megoldva, hogy

az egyszeri ember számára

észre sem vehet a minség-

romlás a CD-hez képest.

A dologban az az igazán

nagyszer, hogy egy ilyen

fájl kb. tízszer kisebb mére-

t, mint az eredeti. így aztán

egy CD-re nem 74 perc zene

fér, hanem akár 12 órányi is.

A folyamat is egyszer:

fogunk egy CD-t, „legreb-

beljük” róla az audiotrac-

keket .wav formátumban,

aztán tömörítjük, és már
hallgathatjuk is a megfelel

lejátszó programmal, amibl
szintén rengeteg van - legis-

mertebb és legjobb

az ingyenesen le-

tölthet Winamp.

(Aki kíváncsi, néz-

zen utána:

^JááWm http://www.

winamp.com.)

Ha már felsoroltam

a jót, jöjjön a rossz is: a do-

log hátulütje ugyanis az,

hogy bizony a zenészek sze-

retnének abból élni, amit csi-

nálnak, ezért (is) vannak

a szerzi jogok. Az mp3-má
tömörített dalok pedig kis

méretüknél fogva népszer

csomagocskákká váltak az

Interneten, boldog-boldogta-

lan letölthet bármit, amit van

türelme megkeresni - persze

ingyen, és ebbl adódóan il-

legálisan. Ez ugyan még
nem vezetett világméret

katasztrófához, de ha telje-

sen elterjed az mp3-azás,

akkor a lemezkiadók tönkre-

mennek, nem adnak ki sem-

mit, így nem lesz mit tömö-

ríteni. Ez persze csak rém-

álom, lássuk inkább a szer-

kentyket!

Ami még fontos az mp3 tö-

mörítés-lejátszás témában,

hogy ez igen megterhel m-
velet a számítógép számára,

processzor legyen a talpán,

amely folyamatosan véghez

tudja virini! Tehát nem is

olyan egyszer dolog mind-

ezt egy walkmanre adaptálni,

nem beszélve a megfelel

méret tárolókapacitásról, hi-

szen anélkül nem is érdekes

az egész. A CD-n persze sok

minden elfér, de akkor már

jobb megoldás lehet egy disc-

man. így aztán sok megköze-

lítést vehetünk szemügyre.

Azon túl, hogy soros vagy

párhuzamos kábelen csatla-

kozik-e a géphez, és milyen

fejhallgatója van, a leglénye-

gesebb különbség a tároló le-

mezekben van. Egyes típusok

sima- vagy laptop-winches-

tert használnak, mások CD-
ROM-ot, a már említett Rió-

ban pedig flash-memória van

(mint pl. a digitális fényképe-

zgépekben szokott lenni), és

még olyat is találunk, ahol

Zip lemezen lehetnének a da-

lok. így aztán a tárkapacitás

is széles skálán mozog:

16-64 MB-os Flash, 100

MB-os Zip lemez, 650 MB
a CD-n, és akár 2,5 GB-os

winchester is szóba jöhet. .

A látott képek alapján min-

denesetre a Diamond-féle

a „legwalkmanebb”, és már

meg is rendelhet. A http://

www.mp3.com/diamond/ cí-

men lehet megtekinteni. Ha
64 MB-os flash-memóriát

veszünk alapul, akkor egy-

szerre kb. egy normál zenei

CD-re valót hallgathatunk,

de ezt bármikor törölhetjük,

újat tölthetünk bele, és per-

sze hamarabb, mintha kazet-

tát másolgatnánk, s persze

jobb minségben, rázkódás-

ra sem túl érzékenyen.

Mindez pedig elfér egy mel-

lényzsebben, nem úgy, mint

a kényelmetlen discman.

Érdekes, hogy a gyártók közt

csak kevés ismers név akad,

olyan, mint pl. a Samsung,

amely állítja, hogy a legkisebb

mp3-lejátszót sikerült megal-

kotnia, Yepp néven. Hát min-

denki döntse el maga, hogy

elég kicsi-e, 58x85x17 mm
a mérete. Ez a kevésbé kismé-

ret link vezet hozzá:

http://www.samsungelectron-

ics.com/news/cgibin/secnews.c

gi?app=print&key=22 1 &.

Akit még nem gyztem meg,

annak ajánlom a Naiam gyár-

totta CD-s változat ismertet-

jét (http://www.naiam.com/

home.html), és fleg az oldal

végén található mp3-CD-
minidisc-kazetta összehason-

lító táblázatot. Elég döbbene-

tes az eredmény.

TÖRTÉNELEM

Noé bárkája

users.aol.com/mkneisler/noah/navenus.htm

Ezen az oldalon két téma írás, de mellette ott díszeleg

osztozik: található itt a Vé- Noé bárkája. Hatalmas, min-

nusz bolygóval foglalkozó dent elmosó áradatról, me-

FEBRUÁR
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lyet büntetésként valamelyik

istenség küld a Földre, szá-

mos teremtésmondában, val-

lásos írásban olvashatunk.

Izgalmas gondolatokat vet

föl ez a tény: vajon valóban

létezett egy nagy özönvíz,

mely az egész bolygónkat

érintette, vagy az sidkben
élt emberek árvizek idején

átélt elementáris rémületé-

bl születtek ezek a leírá-

sok? A fenti címen több val-

lás özönvízmondájával talál-

kozhatunk, természetesen

szerepel köztük a legközis-

mertebb, a bibliai történet is.

A Gilgames eposz idevonat-

kozó része is megtalálható,

de ami igazi érdekesség, az

a hawaii özönvízmonda és

a különböz indián történe-

tek. A hawaii változatban a

Monna Kea ormára menekül

fel két ember, akik által fenn-

marad az emberiség. A che-

rokee indiánoknál egy kutya

figyelmezteti a közelg
vészre a kiválasztottat, és

utasítja, hogy hajót építsen.

Az alaszkai indiánok mon-

dájában (milyen meglep!)

jéghideg széllel érkezik

a csapás. A történetek mel-

lett az özönvíz elzményei-

nek fejtegetése, a témával

kapcsolatos fotók, videók is-

mertetése és sok kapcsolódó

szöveg található, melyeket

a készítk idevágónak ítéltek.

VETÍTVÁSZON

Cops Star Wars-módra

(Troops)

www.theforce.net/troops

CmebiawatchI
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Talán nem teljesen ismeret-

len olvasóink eltt az ameri-

kai Cops cím tv-sorozat,

amelyben a rendröket video-

kamerával követi egy filmes

stáb, így mutatva be minden-

napi munkájukat. Nincs kü-

lön forgatókönyv, hiszen

a szerz maga az élet. A so-

rozat világsikert aratott, és

nem egy paródia született a

film alapján. A másik nagy

világsikert viszont, azt hi-

szem, mindenki ismeri, hi-

szen a Csillagok háborúján

már a harmadik generáción
fel. E film alapján szintén

nem egy paródia született az

évek során. De mi van akkor,

ha a kettt kombináljuk?

Nos, Kevin Rubio és barátai

valószínleg igen pihent

aggyal rendelkeznek, mert

megpróbálták a két filmet öt-

vözni, és a fonákjára fordíta-

ni mindent, ami komolynak

számított bennük. Az ered-

mény a Troops cím rövid

kis filmes szösszenet lett,

amelyben a Star Warsnak azt

az epizódját mutatják be,

amely nem volt benne az

eredeti filmben. Azt a részt,

amikor a rohamosztagosok

kivégzik Luké nevelszüleit

és a sivatag kis törpéit,

a jawákat. Mindezt a kato-

nák szemszögébl mutatják

be, mintha csak egy doku-

mentumfilmet látnánk a’ la

Cops. Azt hiszem, hogy ré-

gen nem nevettem annyit,

mint amikor a hivatalos

web-site-ról (aminek egyéb-

ként az egyik legnagyobb

Star Wars-szerver, a The-

ForceNet ad helyet) letöltöt-

tem a több darabból álló cso-

magot. Nem kis fájlok, és a

letöltés sem egyszer, de

megéri kivárni, hiszen

a végeredmény önmagáért

beszél. Hihetetlen poénok

büntetik megfáradt rekesziz-

mainkat, és amikor már azt

hinnénk, hogy vége, akkor

jön az igazi büntetés. Ne le-

pdjön meg senki, ha az

egyik stormtrooper lábán

magas sarkú cipt vélne fel-

fedezni... Ha teljes valójában

akaijuk élvezni a mozit, ak-

kor elengedhetetlenül szük-

séges az angolnyelv-tudás,

mert a humor nagy része

csak akkor „üt”, ha értjük

a szöveget. Sajnos, mivel

a film nem került be a film-

forgalmazásba (túl rövid, és

jogi problémák is lehetnének

belle), nincs magyar fordí-

tása, de azok se keseredje-

nek el, akik nem tudnak an-

golul, hiszen már a vizuális

effektusok is olyan magas

szintek, mintha csak az ere-

deti Lucas-stáb készítette

volna. A honlapon megtalál-

hatjuk a készítk listáját, fo-

tókat a forgatásról, a szöveg-

könyv egy részét és még sok

egyéb érdekességet. Figye-

lem, nem szabad kihagyni,

és egy kis Crepto sem árt

a közelben!

VOLÁN

Cadillac Eldorado

home2.swipnet.se/~ww-26312/75cad/75cad.htm

Van, aki a Citroen CX-re eskü-

szik, van, aki a Volkswagen bo-

gárra, esetleg az Opelre, a Fiatra,

a Renault-ra, a Mercedesre. St
újabban a Trabantnak is akadnak

hívei. A Cadillac-nek is jócskán

vannak isteníti, akad is róla

anyag bven a Hálón. A Cadillac

Eldorado pedig külön téma. A kü-

lönböz évjáratú Eldoradók saját

leírással, méltatással rendelkez-

nek. Az egyik népszer típus kö-

zülük a 75-ös évjáratú. Ezekbl

az elegáns, lenyitható tetej nagy

autókból összesen 8950 darab ké-

szült. Méltatójuk hosszasan ára-

dozik szépségükrl. Szerinte ezek

a kocsik akkor készültek, amikor

a tervezk még tudták, milyen-

nek is kell lennie egy autó formá-

jának és méretének. Ma már való-

színleg kevés lehet az utakon

ezekbl az impozáns jármvek-

bl. A képek láttán még a kevés-

bé elfogult néz is elismeréssel

adózik a remek vonalvezetésnek,

a hatalmas, de kecses formának.

A technikai leírás sem kevésbé ér-

dekfeszitö: 8,2 literes, 8 hengeres

V-n motoija állítólag a legna-

gyobb az összes eddigi személy-

autó-motor közül. Hát kell ennél

I

I

I

I

1

I

I
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Szerezz te is barátokat a Föld legnagyobb számítógépes rendszerén!

Ingyenes Internet levelezés (e-mail) elfizetés nélküli

http://dpg.drotposta.hu/ tel.: (1) 224-5545
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.procent.hu ~ miért az Interneten tzsdézünk?

A Procent Befektetési Rt. támogatósával a mült hónapban indult el új rovatunk,

amely a pénz és az Internet kérdéskörével foglalkozik: megpróbáljuk körbejárni, és

folyamatosan figyelemmel kísérni a Magyarországon még újdonságnak számító

' internetes befektetési lehetségeket.

Miképp jeleztük: az üj rovat fórum, tehát várjuk olvasóink kérdéseit

a procenf^rim.hu címre. Amíg ehhez az Önök kedve megjön, mi kérdezünk, még-

f pedig ott folytatjuk, ahol a múltkor abbahagytuk... Akkor arról faggattuk Szeles Zol-

' tánt, a Procent Befektetési Rt. fejlesztési igazgatóját, hogy miként lehet az Interneten

keresztül tzsdézni. Most visszalépünk egyet: ha már egyszer tzsdézünk, miért az

Interneten keresztül tegyük?

Szeles Zoltán: - Erre az elmúlt év, de

akár az elmúlt napok tkepiaci eseményei is

választ adtak; az id szerepe megntt

a tzsdén befektetk számára. Két-három

évvel ezeltt még szinte biztosak lehettünk

abban, hogy a tzsdén csak nyerni lehet.

A tzsdék azonban kockázatosabbak lettek.

Egy jó idben hozott befektetési döntéssel

elég komoly összegeket lehet keresni:

gondoljunk csak arra, hogy aki tavaly

októberben vásárolt részvényt a Bu-

dapesti Értéktzsdén, az január kö-

zepéig akár 100%-os hozamot is

elérhetett egy-egy értékpapír eseté-

ben, ami éves szinten 400%-nak fe-

lel meg. Persze ez visszafelé is

igaz: igen komoly összegeket lehe-

tett veszíteni is. Hogy mekkora sze-

repe van az idnek manapság, azt jól

példázza, hogy számos olyan befekte-

tvel beszéltem, aki még a tzsdei keres-

kedési id eltt adta megbízásait, ami nap-

közben azért nem teljesülhetett, vagy csak

nagyón ,rossz áron, mert a nap elején még

nem lehetett látni, hogy mennyire elszalad-

^
uak napközben a részvényárfolyamok. Aki

.
' tzsdézik, annak a piacok térbeli és idbeli

elérhetsége az egyik legfontosabb szem-

l^ont. Nem véletlen, hogy az Egyesült Álla-

. 'fnokban sa összes tzsdei forgalom 24%-a

már az Interneten keresztül zajlik.

Internet Kalauz: - Tételezzük föl, hogy

holnaptól én is tzsdézni akarok, és hallgat-

va Önre ezt az Interneten keresztül fogom

megtenni. Mi kell ahhoz, hogy tzsdei rész-

vényeket tudjak vásárolni az Interneten ke-

resztül? Ez már ma is egy konkrét lehetség

'

,

- Magyarországon vagy csak elvi irány?

'

/ Sz. Z.: - Nálunk nagyon is konkrét lehe-

tség. Ahhoz, hogy a ProcentOnline-on ke-

resztül intézze befektetéseit, számlát kell

nyitnia a Procent Befektetési Rt.-nélj, illetve

" .líSndelkeznie kell egy Procent által kiállított

elektronikus igazolvánnyal. Mindehhez

egyszer kell befáradnia hozzánk, valame-

lyik fiókunkba, ha eltte a weben a

www.procent.hu alatt található regisztráci-

ártól függen megköttetik az ügylet. Ékkor

az Ön megbízásához tartozó kötési informá-

ciók automatikusan visszakerülnek a Procent

rendszerébe, ahol az ügyletet bruttó módon,

tételesen elszámolják mind az értékpapír-,

.

mind a pénzszámláján. A számlaegyenleg-

ben bekövetkezett változások azonnal meg is

jelennek a weben. A teljes folyamat idben

nem több mint 5-10 perc, és egy kereskedé-

si napon Ön akár ötször-hatszor is megvehe-

ti, illetve eladhatja ugyanazt az értékpapírt.

Természetesen elfordulhat, hogy a ’ mégbíí

zását idközben vissza szeretné vonni,

módosítani szeretné, amit minden akadály

nélkül megtehet.

I. K.: - Milyenformában igazolják visi^^^
sza a megbízásokat, illet\>e a megbízásod

végrehajtását?

Sz. Z.: - Teljes részletezettséglb§p

azonnal megtekintheti megbízásainák,<

illetve teljesüléseinek valamennyi

információját (darabszám, teljesült

árfolyam, árfolyamnyereség és

-veszteség, levont díjak, adók érté-

ke), aktuális értékpapír-portfblióját,

pénz- és értékpapír-számlakívoná-

tát. Mivel valamennyi ügyletet

azonnal, automatikusan elszápaol- ^

nak, és a weben megtekinthet

egyenlegek hivatalos bizonylatnak
^

számítanak, ezért Ön percre pontosan

nyomon tudja követni pénzügyi helyzetét.

/. K.: - Kétségtelenül jár bizonyos el-

ós formot kitöltötte. Az elektronikus igazol-

vány birtokában azonnal el lehet kezdeni

tzsdézni.

/. K.: - Hogyan?

Sz. Z.: - Ön a weben keresztül kitölt egy

tzsdei megbízási rlapot, amelynek adatai

egy-két másodpercen belül bekerülnek a

Procent elszámolási rendszerébe. Ott egy au-

tomatikus fedezetvizsgálat dönti el, hogy

megbízása bekerülhet-e a tzsdei kereskedé-

si rendszerbe. A fedezetvizsgálat a véletlen

tévedéseket is kiszri, tehát Önnek nem kell

félnie attól, hogy az árfolyam és a darabszám

felcserélése miatt például 100 db piaci áras

OTP vétele helyett 10 500 db ÖTP-t veszünk

(aminek az ellenértéke elérKéti/^Í2|0,Tpillió

forintot). A fedezet ellenében megbí^^ be-

kerül a tzsdei kereskedési rendszerbe, ahol

nykkel ez a személytelenség, ugyanakkor

ha nekem van egy megbízható brókerem,

annak mégiscsakfeltehetek egy-két kétdést:

mi várható ma, mit érdemes venni, mit kel-

lene eladni?...

Sz. Z.: - Igyekszünk azonnal megjelen-

tetni valamennyi értékpapír- és pénzpia^

elemzésünket a weben, ezzel is segitve

a befektetket döntéseikben, azonban el

kell ismerni,, ez nem mindig elég. Próbá-

lunk újabb és újabb megoldásokat találni,

hogy a legfrissebb piaci információk birto-

kában tudjanak dönteni a befektetk.

I. K.: - Mi van akkor, ha lefelé tartanak

a tzsdei árfolyamok, és nem érdemes rész-

vényeket vásárolni?

Sz. Z.: - Természetesen ebben az eset-

ben, is tudunk megoldást ajánlani ügyi

inknfe.k, .eijrl, azonban talán a kövkkez'l

•résizífenik^irehe be^szélgetnünk, kicsit rész-

letesáijóhC. í
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^ PILOT

AKECirélL

golyóstollak

írásvetít filctollak

alkoholos filctollak

textil filc

töltceruzák

spirálos rendszer tollak

zselés golyóstollak...

ARECO VEVSZOLGÁLAT
1065 Budapest, Podmaniczky u. 9. Tel.: 302-0158, fax: 331-0340

E-mail: arecoinf@maii.datanet.hu; http://www.datanet.hu/arecoinf/

3COM
ACER
ADAPTEC

AST
ATI
CHEYENNE : : ::

CISCO
COMPAQ
DIAMOND
DEC
DKH
I>-LINK
DPT
EICON
EPSON
E-TECH
FISKARS
FUJITSU
HEWLETT; :::

-PACKARD
HITACHI
IBM
INTEL
MATROX
MICRONICS
MICROSOFT
NAKAMICm
NOKIA
NOVELL
PANASONIC
PHILIPS
PLEXTOR
QUANTUM
SAMSUNG
SEAGATE
SMC
SONY
TOSHIBA
TUUP
U.S.ROBOTIGS
YAMAHA
VIEWSONIC
WESTERN
DIGITAL

XIRCOM

Ml felkészülten várjuk a 2000. évet...

...segíthetünk ÖNNEK is?

Server konfigurációk és

intelligens munkaállomások
3 év garanciával.

Nagykapacitású, hibatr
RAID háttértárak, és

archiváló rendszerek
NOVELL és NT hálózatokhoz.

Meglév rendszerét, gépeit kérésére

átvizsgáljuk, megoldást javasolunk.

SERVERCOMPUTERS Kft.

1 149 Budapest, Egressy út 78. Tel./fax: 220-5606 (több vonal)

Home; htip:/Av\v\v.sen'er-c.hu Mail: server_c@fnail.elender.hu

-pal az INTERNETEN!

Hálózatra csatlakoztatható MiniDisc Rendszer

DSR/ADR
Digitális Szatellit Rádió/Astra Digital Rádió

CD
j

DAB

mmmú

Compact Disc

MD
MiniDisc

SHARP MD-X8H alapjellemzi;
• PC csatlakozási lehetség
• digitális kompatibilitás

• nagyméret LCD kijelz
• távvezérl game pad mintára
• 3 CD-s lejátszó

• MD elöltölts mechanikával
• dinamikus hangzás 15 cm átmérj
mélynyomó hangfalból

• 800 W zenei teljesítmény
• SRS, 3D Surround
• X-Bass mélyhang kiemel rendszer

Digitális Rádióadás

MD^8H Rendszer

ATJDIO HÁLÓZAT
DAT

Digitális Hangszalag

PC kártya AD-AJ1

Állítsa össze zenei könyvtárát

az Internetrl!

Használja a Világhálót SHARP
MiniDisc Rendszerrel!

Megvásárolható:

SHARP kereskedk I

MURÁNYI KERESKEDÖHÁZ

A SHARP márkaképviselete;EMMI Kkt.
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Merre wezet a Matáw útia az Origótól?

A Matáv múlt

év végén el-

indított portai

site-jára már elz
számunkban felhívtuk

olvasóink figyelmét,

ezúttal az üzemeltetést

végz Origó Kft. prog-

ramigazgatója, Simó
Györgry mondja el, mi-

lyen célokkal alakult

meg a Matáv tartalom-

szolgáltatását és

elbb vagy utóbb tel-

jes internetes tevé-

kenységét átvev le-

ányvállalat. Kérdésein-

ket szívesen feltettük

volna Vince Mátyás-

nak, a cég elmúlt hó-

napban kinevezett

ügyvezetjének is,

azonban néhány hó-

nap türelmet kért, hi-

szen - mint mondta -

a jövrl nyilatkoznia

még korai, a múltról

pedig senki nem tud

többet az Origó létre-

hozásában kulcssze-

repet betölt Simó
Györgynél. (Az Origó

Kft. programigazgatója
- csakúgy, mint az

Elender Online követ-

kez oldalon bemuta-

tott fszerkesztje -

szintén a média ha-

gyományos területeirl

csábult át az Internet-

hez, Simó György új-

ságírói tevékenységét

ismerhetjük a Tilos Rá-

dióból, a Magyar Na-

rancsból vagy a HVG-
bl.) Beszélgetésünket

kezdjük mindennek az

origójánál: minek egy
telekom-szolgáltatónak

- amelynek céges
Internet-kikötje

amúgy már régóta van
- ilyen ambiciózus,

napilapbabérokra tör
portai site, s hozzá

egy önálló cég?

- A tartalomszolgáltatás lehetségeivel a Matáv jó

másfél évvel ezeltt kezdett foglakozni: a szakérti

team, amiben én is részt vettem, abból indult ki, hogy

a Hálón nincs az iparág megszilárdulásához elegend

mennyiség nívós magyar tartalom. Pontosabban: egy-

két erteljesen fejld szolgáltató kivételével nem lát-

szott még mködképes „iparági” struktúra, inkább az

amatr jelleg dominált. Hogy egy tartalmas anyag esetén

mi különbözteti meg az amatrt a profitól? Mondjuk az

ellenrzés, a hitelesség, a szerkesztettség és még egy sor

ismérv, amibe beletartozik az is, hogy valami ne véletle-

nül, esetlegesen, hanem elvárható, kötelez szolgáltatás

jelleggel kerüljön a felhasználókhoz. A magyar nyelv

minségi média erteljesebb jelenlétét hiányoltuk, ami

a Matávnak mint Internet-szolgáltatónak egyebek

mellett azért is érdeke, hogy bvüljön az Internet-

hozzáférés piaca, és több emberben ébredjen

igény az internetezés iránt. Azóta a kép szerencsé-

re változóban van, egyre több komoly szolgálta-

tásközpont formálódik a weben, de szerintem iga-

zán éles verseny 1999-ben még nem lesz. Idén az

ilyen site-ok építi még legalább olyan mértékben

stratégiai szövetségesek, mint amennyire formai-

lag ellenfelek: most még mindenkinél értékesebb

szempont a piaci torta növelése, mintsem a harc az

egyre nagyobb piaci részarányokért.

- A stratégiai szövetséghez kell egy stratégiai

cél...

- Nagyon egyszer: célunkat akkor étjük el, ha

van miért internetezni az embereknek. Mi abban

hiszünk, hogy az Internetnek egy minségileg más szin-

tet kell elérnie, olyat, ahol ieomlanak a technológiai-

technikai válaszfalak. Az embereket nem érdekli, hogy

böngészprogram vagy operációs rendszer segítségével

közlekednek-e a Hálózaton, de az sem, hogy tartalom-

vagy hozzáférés-szolgáltató a paitnerük. A szolgáltatók-

nak, a szoftvereknek és a hardvereknek egyaránt azt kell

megkönnyíteniük, hogy az embereknél az online infor-

mációfogyasztás - akár üzlet, akár szórakozás a cél -

életformává, napi gyakorlattá változzon, mégpedig er-

feszítés nélkül. Tulajdonképpen ez az, amiért

a Matávnak, amely a jövjét széles értelemben vett

kommunikációs cégként képzeli el, el kellett kezdenie

a tartalomszolgáltatást. Természetesen bevallott célunk,

hogy az Origó „brand name” legyen, olyan márkanév,

amelynek a tartalma fémjelzi a minséget, a hitelessé-

get, a sokoldalú, alapos megközelítést.

-Amikor elkezdte a hozzáférés-szolgáltatást, meglehe-

tsen sok vád érte amiatt, hogy a monopolhelyzet távköz-

lési szolgáltató - ha késve is, de - nagy elnnyel indult, így

helyzetéblfakadóan könnyen tört az élre. Azt mintha ke-

vesebben kritizálnák, hogy ezen a piacon is élre tör...

- Hál’ istennek valóban nem tört ki palotaforradalom

emiatt, senki nem csinált belle iparág-politikai kérdést,

de talán ennek is megvan a maga oka. Szemben azzal

a szereppel, amit a Matáv jelenleg a telefóniában játszik,

itt nem egy koncessziós, monopol jelleg helyzetrl van

szó, sem gazdaságilag, sem a jogszabályokat tekintve.

Azt hiszem, senkinek nem kell tartania attól, hogy

a Matáv megjelent a tartalomszolgáltatásban, hiszen

más is profitálhat abból, hogy egy tkeers cég jelents

tkét fektet egy ilyen húzóágazatba.

- Húzóágazat alatt a portalsite-épitkezést érti?

-Az információkezelést, ami a böngészktl az adat-

bázis-fejlesztésen át a hagyományos értelemben vett

médiáig terjed. Az ilyen széles értelemben vett informá-

ciós- és médiaüzletág dinamikáját nem lehet nem észre-

venni. Ez még akkor is kiugró, ha mondjuk a kereske-

delmi televíziók terén részben abból következik, hogy

nálunk most hozzák be azt a lemaradást, amit tlünk

nyugatabbra nem kellett elszenvedniük. Ezzel együtt:

a média nagyon gyorsan növeli saját meghatározó terét

mo_
|"77MMrTür

1 hogy

1 tmáyi Uf|y»> SWioJin MiotwciwywHi* IwótAtl

1jiirilili?i

a társadalmi intézmények egész rendszerében. Az

Internetnek ebbl a szempontból ketts arca van: amel-

lett, hogy maga is médium, demokratikus és interaktív

alaptermészete miatt korrigáló, ellensúlyozó szerepe is

lehet a médiarobbanás ellenszenves jelenségeivel szem-

ben. A tartalomfejlesztés, a portalsite-építkezés ilyen

értelemben szerintem ennek a húzóágazatnak, az infor-

mációs üzletnek nem csak az egyik legfontosabb, de

a legérdekesebb, legtöbb kihívást jelent területe is.

- Szándékaik szerint mennyire lesz az Origó önálló

tartalomfejlesztö mhely, és milyen mértékben tartalom-

szervez?
- Mai célunk szerint az Origó dönten tartalomszer-

vez kíván lenni, olyan eligazító pont a Hálón, ahonnan

gyorsan és pontosan lehet tájékozódni, a legkülönbö-

zbb témakörökben. Ehhez jellemzen információtulaj-

donos, illetve -gyártó paitnerekkel való együttmködé-

sen keresztül vezet az út. Persze, mint minden saját

arccal rendelkez médiaterméknek, az Origónak is

vannak saját anyagai, összeállításai, amelyek növelik

a szexepiljét. A tartalomfejlesztés persze gyorsan válto-

zó terület, állandóan új dolgokkal kell megjelenni.

- Egy példát zárszó gyanánt?

- Például a nyílt oldalak mellett bizonyosan lesznek |
csak az elfizeti körnek szóló, exkluzív oldalak is az g

Origón. De hogy pontosan milyenek, kiknek, mennyiért,
|

hogyan... Errl majd késbb!

v: j. A. ^
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www.prim-online.com/pokember

A
múlt hónapban mór jeleztük, hagy a weben igazán atthanasan mazgó emberekrf - a matóvas NETHEADS sarazat

utón - idén a PÓKEMBER ravatban írunk. Az is kiderült bevezetnkbl, Ijagy nem a „szenvedélybetegekre" vagyunk

kíváncsiak, hanem azakra, akik már megtanultak együtt élni a Világhálóval, és nekünk, közembereknek is a segítsé-

günkre lehetnek abban, hagy akklimatizálódjunk. Ilyen pókember Morfin-Kovács Miklós, aki a közelmúltban egy meglehetsen

népszer médiumát adatt töl az új médiumért, a Kassuth Rádió fszerkesztje átigazalt az Elenderhez tartalamfejlesztési igazgató-

nak, Elender Online-fszerkesztnek. Önmagában ez még nem jelentené, hagy „pókemberrel" van dalgunk, ám amikar Martin-

Kavács Miklós decemberben - az Elender milliárdas tkebevanásának bejelentésén - bemutatkazatt a sajtónak, már gyanút

fagtunk. A bejelentésre történetesen az Irak elleni amerikai bntet akció napján került sár, az adatt pillanatban tehát nagyan

aktuálisak valtak az alábbi szavak:

„Amikar szakás szerint reggel hatkar felébredtem, a Kassuth Rádi-

óval kezdtem napat, ám amikar meghallattam, hagy mi történt,

a számítógépem elé ültem, s elkezdtem gyjteni az Interneten

keresztül fellelhet infarmációkat. Ilyenkar már bevált farrásam

például a CNN, amelynek hanlapján egyidejleg lehet

W .
Q az

Mindebbl adódatt a kérdés, a téma: hagyan jut el egy vérbeli rá-

cliós ada, hagy a magánéletében sem a rádió, hanem az Internet le-

gyen a primer infarmációfarrás?

Homepage - ahová

az emberek hazamehetnek

P
H mentesítettek a fáradságos tudásítái kötelezettség alól,

H hogy szinte élben figyeljem az összes hírmsort (ha va-

H lamit elmulasztok, azt vegyem magnóra, videóra), és ol-

H^ vassam az öszszes újságot. Ettl kezdve e nélkül is perc-

H^í re készen tájékozott lehettem...

1, K.: r-,Jn^n datálódik tehót, hogy ma a magánéle-

ti' 'tebien is a le^'ntósobb.bkfor^i'ps az lnlgJT>et

—

jjf'

- Igen, bár akkoriban még nem volt vilá-

* M 9°^' ° különbség egy online szolgáltató és az

JH Internet között. Az akkori kínálat nem is jelentett olyan

I mérték szabad keresést, mint amit ma az Internet, illet-

',
j^H ve az immár szabad kijárást biztosító számos online

szolgáltató nyújt. Viszont például az AOL megjelentette

a lapokat, periodikákat, köztük olyan katonai kiadvá-

'
nyokat is, amelyeknek egyes adatsoraira talán rá sem

mertem volna kérdezni egy-egy interjúalanynál, mert

egybl kémnek néztek volna... így viszont nyilvános fórumokból meríthettem

mazsolákat a hírekhez, elárulhattam a hallgatóknak, hogy mondjuk a tudó-

sításban szerepl rakéta hány méter hosszú vagy milyen súlyú...

I. K.: - Mikor kezdett ilyen adatokat közvetlenebb forrásból is beszerezni?

- 1 993-ban, 1 994-ben terjedt el a híre, hogy létezik egy ingye-

nes program, a Mosaic, amely a világhálós böngészést is lehetvé teszi. Ter-

mészetesen az online szolgáltatók is azonnal nyitottak, az AOL-ból és

a CompuServe-bl is ki lehetett hajózni a nyílt vizekre, de náluk ez eleinte
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szolgált@tás
méregdrága volt, míg az induló ISP-k

átalánydíjai egy csapásra olcsóvá tet-

tek az Internetet. Szó, ami szó, volt is

némi zavar, sajtóviták alakultak ki ar-

ról, hogy az online szolgáltatások, az

akkor még nagyon divatos BBS-ek és

a World Wide Web hogyan is viszo-

nyulnak egymáshoz... Amerikában

ilyenkor az a szokás, hogy mindent

elárasztanak informócióval, nem volt

olyan nap, hogy valamelyik közeli

könyvesboltban vagy valamilyen vita-

fórumon ne lehetett volna hallani

ezekrl a kérdésekrl. A ma már na-

gyon nagy névnek számító Esther

Dysonnal, Sfeve Cose-zel akkoriban

könnyedén össze lehetett akadni va-

lamilyen szimpóziumon, vitafóru-

mon... Izgalmas napok voltak,

kialakult egy olyan hangulat,

hogy ez valami fantasztikusan

jó dolog, vagy ahogyan ott

mondják: it's better than sex...
*

A vállalkozó kedvet New York
j

M
városa még tudatosan ger-

|

^ ’

j
jesztette is: adókedvezmé- t l

nyekkel, rriszaki körimé- I M
nyekkel próbálták elérni, hogy E I
ha már a keleti part a Silicon E

|

.

Valleyrl lekésett, legalább '! V
egy Silicon Alley alakuljon ki.

Szimbolikus jelentség volt, /SQ
hogy a pénzügyi negyedben, ^H||&
a tzsdecápák vadászterüle- ",
tén, a Broad Street 55-ben

a csontvázig lebontottak egy

épületet, és bekábelezve high-tech központként építették vissza.

Itt azután nyugodtan bérelhetett irodát egy grafikai stúdió, akkor

is, ha Hollywoodból kapta a rajzfilmmegrendeléseket, nem volt

gond a széles sávú adatátvitellel. Az Internet tehát divatba jött,

s nem csak az újságok, tévék költöztek az Internetre, hanem az

Internet is a lapok hasábjaira, a tévék képernyjére: nap mint

nap beszéltek róla. Akkor kezddött el az a folyamat, hogy a ha-

gyományos médiából embereket is kezdett átcsábítani magahoz í*

ez az új médium. ;

I. K.: - Nálunk pedig most kezddik... Ön valóbart btthagy- ^

ta a rádiót azért, hogy elvállalja az Elend^ Onlffi^ szerkesztését,

tartalomfejlesztésének irányító^l^v
''

- Valóban, ezt ugyanis nem lehet fél kézzel végez-

ni. És hozzáteszem: 18 évi rádiózás után nem könnyedén, de

nagyon tudatosan és örömmel fogadtam el az Elender ajánlatát.

Sokan vannak úgy, pláne most, amikor a tévécsatornák kozott ;;

már kellen nagy a választék, hogy rádiós múltjukat odahagyva

átmennek televíziósnak, s ezt elrelépésnek érzik, mondván: a

televízióé legalább egy dimenzióval több a rádióénál, minimum

két érzékszervünkre hat. Nos, ha a televíziózást elrelépésnek te-

kintjük, én úgy érzem, hogy nekem mindjárt két lépést sikerült

elrelépni, mintegy átugorva a televíziós lépcsfokot, rögtön ah-

hoz a médiumhoz kerültem, amely képes a hagyományos médi-

Walkó Boglárka

umok mindegyikét ötvözni, integrálni. Ma még

senki nem tudja pontosan ennek az integráci-

ónak a menetrendjét, de én biztos vagyok

abban, hogy az Internet felváltja az eddigi mé-

diabirodalmat. Nem azt mondom, hogy meg-

sznik a rádió vagy a televízió, de gyakorlati-

lag minden beolvad ebbe az új médiumba,

s ennek képében születik meg újra.

I. K.: - Nem hiányzik a hallgatóság, a kö-

zönség? Egy Internet-site-on is el lehet érni né-

hóny Si^ázezer találatot, de azért a Kossuthot

egyidejleg Sokszor több millióan hallgatták,

s egy hónapra vetítve ez"'a1(öf milliór^ös „hit"

is lehet...

- Már hogyne hiányozna, s egyik

legfbb feladatom, hogy közönséget teremt-

sek. A helyzet szerintem hasonló ahhoz, mint amikor az ötvenes évek végén,

a hatvanas évek elején alig volt tévénéz Magyarországon, mégis létezett egy

lelkes csapat, amely élvezte, amit csinál: készítette a msort. Nélküle az em-

berekben fel se merült volna az igény, hogy készüléket vásároljanak. Ennek

a semmibe „elltt" puskapornak köszönhet, hogy ma már gyakorlatilag

nincs otthon televízió nélkül. Ha ma nem is nézik 3 millióan az Internetet,

szerkeszteni kell az online oldalakat, s akkor bizonyos, hogy némi id eltel-

tével nézettekké válunk...

I. K.: - Milyen lesz az Elender Online?

- Hosszú hónapokba telhet, amíg az, amit szeretnénk, megszü-

letik, így nem szívesen árulok el mhelytitkokat, hiszen az Internet Kalauzt

a konkurencia is olvashatja (st a maga kategóriájában a prim-online is egy

másik „msor"), maradjon meg tehát üzleti titoknak a részletes terv. Amit el-

árulhatok, az annyi, amire bárki rájöhet az újságok lapozgatása, a tévé-

csatornák közti kapcsolgatás, az úgynevezett „channel-surf" közben: ahhoz,

hogy az ember valamilyen csatornához, laphoz szívesen térjen vissza, elidz-

zön rajta a tekintete, ahhoz érzelmi viszony kell. Én igenis azt szeretném,

ha vendégeink intim viszonyba kerülnének az Elender Online-nal. Természe-

tesen a hvös tárgyilagosság, a semlegesség elvetésének lehet olyan ered-

ménye, hogy egyesek nem szere-

tik majd az oldalt, de a negatív

érzelmet is többnek tartom annál,

t mint ha fel sem tudjuk kelteni az

érdekldést. Bízom azonban ben-

ne, hogy egyre többen fogják

szeretni az oldalunkat, otthono-

san fogják érezni magukat

nálunk.

I. K.: - Szóval a cél egy igazi

„home" page megteremtése...

-Valóban, a szónak

ezt a jelentését még nem hangsú-

lyozta senki... Igen, szeretnék egy

igazi „otthonlapot", szeretném,

ha az emberek hozzánk betérve

_ 0 gyomrukban valami olyasmit

éreznének, mint amikor haza-

mennek. Az emberi érzések na-

gyon fontosak, s ebbl semmit

nem vesz el az Internet, st, ha jól

használjuk, csak hozzáteszi

f 46 éves vagyok, tehát nem csu- |
pán sejtéseimre, hanem életta- %
pasztalatomra is hivatkozhatok, |

amikor ezt állítom.

Vértes János
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ISDN-NEL AZ INTERNETRE!
ISDN PC KÁRTYA + TELEFON

33.600,- + ÁFA

TELJESKÖR ISDN

MEGOLDÁSOK,

SZAKTANÁCSADÁS

KERN
COMMUNICATIONS
SYSTEMS

1114. Bp. Csóka u. 9.

Tel./Fax: 1/385-3994

Tel.: 1/463-0278

E-maíl: peter.tarnok@kern.hu
WWW: http://www.kern.hu

KARRIER

Nemzetközi internetes cég angolui legalább írásban kommuni-

kálni tudó. kreatív, önálló munkára képes, tapasztalt webmestert

keres napi 8-9 óra munkára a cég budapesti irodájába. Refe-

renciamunkák URL-jét a következ címre kérjük;

ags@dial.isys.hu.

ONLINE

Készítse el saját elektronikus boltját az IntemetenI Megjelent az

els Internet-boltkészít programcsomag, amellyel magyar

nyelven készítheti el saját üzletét. Egy mköd bolt akár egy nap

alatt elkészíthet, és a ráfordítás költsége kb. 50 000 Ft. Érdek-

ldni lehet: 06-30-9312-439, napközben 9-tl 16 óráig

(www.upsshop.co.hu).

Indul a Business Online Címtár (BOCI) a prim-online-on. Min-

den honlappal, e-mail címmel rendelkez cég, vállalkozás in-

gyenesen feladhatja cégadatait a www.prim-online.com oldalon

megtalálható rlapon keresztül, s szerepelhet a késbb tevé-

kenység szerint is lekérdezhet katalógusban.

Áru

Digitális telefonalközpontokTSCHRACK) maximum 36/220-as

kiépítésig, típusengedéllyel, tarlíázási lehetséggel.

ISDN nélkül nagyon olcsón eladók, vagy bérelhetk. Ugyanitt

dijrögzít szoftverek bármilyen alközponthoz. Badó Péter,

06-30-484-519.

Rendeljen gyönyör postaládákat az Interneten keresztül,

online! Napokon belül postázzuk Ö/mefr.' Tekintse meg ajánla-

tunkat a www.westel.hu/-panczel/ címen. Pánczél Kft.,

I (30) 966-292.

I Pénztárgép kereskedelem + szerviz. Új és használt gépek adás-

I vétele, bérlés, teljes kör APEH-ügyintézéssel. Hétvégi szerviz-

ügyelet. Lezárás, átírás, kellékanyag-forgalmazás. Számítógé-

pes kapcsolat. T.: 344-2419, e-mail: kontor@mail.elender.hu.

Ebben a rovatban általában arra biztatjuk olvasóinkat, hogy írják

meg véleményüket az általuk felfedezett Internet-kikötkrl,

szép vagy okos oldalakról, s itt nem arra gondolunk, hogy a sa-

ját oldalukra hívják fel meleg szavakkal a figyelmet, hanem inkább arra,

hogy másokét kritizálják (vagy éppenséggel dicsérjék). Ez tehát egy kritika-

író, recenzióíró verseny, a tavaszi és szi informatikai kiállításon azoknak

adjuk a díjakat, akik a legszínesebb, leghangulatosabb beszámolót írták az

elz félévben, s nem azoknak, akik a leghangulatosabb, legszínesebb

honlapot találták meg. Azoknak, akik nem mások Internet-kikötirl akar-

nak írni, hanem maguk sznének színes, hangulatos hálószemeket, van-

nak más versenyek, pályázatok. Például a „Remek! Megoldások” - a Této-

va Teve Klubbal együttmködve - nemrégiben hirdette meg az Els Éven-

te Megrendezend Magyar Website-tervez Versenyt. A hír tulajdonkép-

pen itt, a februári számban már csak az „Évente Megrendezend” kitétel

miatt érdekes, hisz a jelentkezési határid február elsején lejárt, ám a mi

pályázatunk folyamatos, így azon a másik pályázaton született „Remek!

Megoldások”-ról is bátran lehet írni szép kis recenziókat ide. Egy magyar

honlapról szól az els pályázati anyag is, majd (miután a kipécézett olda-

lon is van Chat) egy beszámoló következik általánosságban az IRC-

csatornák veszélyeirl, s utána újra hagyományos oldalrecenzió a popze-

nei kikötkrl, majd ismét eszmefuttatás, ez esetben egy vírusról. A képet

színesíti egy közbeiktatott kis kiegészítés arról, hogy egy korábbi pályázat

nem hazudott: van ingyenes Pamela Anderson-forrás...

, Akden And Ironcross

Éppen az Extrán kerestem, amikor

ezt a címet „köpte ki” az oldal. A neve

miatt azonnal ráklikkeltem. Nem bán-

tam meg. Egy kezd
szerkesztpár Internet-

kikötjérl van szó, Akden és

Ironcross a www.extra.hu/

akdeníc címen építette ki ta-

nyáját.

Az oldal vendégeit Garfield

szórakoztatja magyar nyelv
képsoraival, de akinek ez ke-

vés, az zenét is hallgathat, MP3
formátumban. Jelenleg két

szám van fenn, de a szerkeszt

azt ígéri, hogy három lesz, és

majd azt cseréli.

Ha valaki társra vágyik, egy társ-

keres oldal segítségével itt is teremthet

magának esélyt, ami akkor lesz meg
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igazán, ha sokan jönnek, hiszen

amikor megnéztük, még kicsi

volt a választék. A nagyobb lá-

togatottság érdekében van gaz-

dag linkgyjtemény, no és

linkcserére is ajánlatot tesz

Akden az akden@drotposta.

hu címen. Az elmaradhatatlan

vendégkönyv megmutatja, hogy

ki járt itt, de az igazi vonzer
a chat-csatoma lehetne, persze

csak akkor, ha egy kicsit népe-

sebb társaság verdne össze...

Talán ez az írás is segít abban, hogy így

legyen!

Novák Áron
Akden and Ironcross chatjén:

Novaak
novaak@elender.hu

Az IRC-harc alapjairól,
avagy mirejiem vagytok

Az IRCNet kiváló lehetséget ad

ahhoz, hogy a virtuális garázdaság köz-

pontjává tegye az IRC-t: sem a becene-

vek, sem a csatornák nem regisztrálha-

tók - a tévhittel ellentétben tehát nem
azé a csatorna, aki elször megnyitotta,

hanem azé, aki ersebb. Bár a rendfenn-

tartó szerepében IRC-operátorokat talál-

hatunk, nem fogunk segítséget kapni t-
lük olyan esetben, amely egy csatorna

tulajdonjogával kapcsolatos, hiszen tu-

lajdon nincs - maga a tény, hogy a csa-

torna fenntartója te voltál, egy álomvi-

lág bizonyíthatatlan képzelgése csupán.

Ha valaki el akar tulajdonítani egy

csatornát mástól, kétféle taktikát vá-

laszthat: vagy operátori jogot szerez

valamilyen módon a bent lévktl, ill.

a szervertl - vagy mindenkit eltávolít

a csatornáról.

Bár látszólag bonyolult, esetenként

roppant egyszer tud lenni bármelyik

variáció. Az OP-szerzés szaglászással

kezddik: megfigyelik, hogy kik az ope-

rátorok, mik a szokások, mikre allergiá-

sak a csatornát rz robotok. Feltnbb
esetben azt is lekérdezik, hogy milyen

IRC-klienst használnak a @-okkal ellá-

tott személyek. Ha arra is sikerül rájön-

ni, hogy ki a botok tulajdonosa, az to-

vábbi elnyt jelent, hiszen ha csinál

valami rosszat, a botok legtöbbször fi-

gyelmen kívül hagyják. A legtöbb infor-

mációt a csatornák honlapjai szokták

adni ezekrl.

Ha megvannak az adatok, elkészülhet

a terv. Az OP-szerzéshez vagy meg kell

szerezni valaki jelszavát az egyik bot-

hoz, vagy klónozniuk kell valakit a @-
osok közül. A jelszó megszerzése olyan

programmal történhet, amely figyeli az

illet adatforgalmát - egyszerbb eset-

ben egy trójai program elküldésével,

amit a gyanútlan operátor elindít a gé-

pén, a harcos pedig szabad kezet kap fe-

lette. A klónozáshoz olyan embereket

keresnek, akiknek a szolgáltatójánál ne-

kik is van elérésük - így legközelebb,

amikor az illetk nem lesznek fenn, úgy
tudnak tenni, mintha k lennének azok,

s ha a többi operátor kellen elvigyá-

zatlan, csak pár szó, s máris @-ot kap

a klón. Ha a botok „autoop”-ra vannak

állítva, a helyzet egyszerbb, hiszen

belépéskor már meg is kapja a klón

az OP-ot.

A f feladat csak ezután következik,

a csatorna elfoglalásához ugyanis meg
kell szüntetni a többi felhasználó operá-

tori jogát - egyszerre viszont maximum
3-tól lehet elvenni a @-ot. Ha csak 3-an

vannak, nincs gond, ha viszont többen,

akkor cselesebb módszert kell választa-

niuk. Elször a pásztázás jön, szépen

sorban megpróbálják a többi opos gépét

kifagyasztani, illetve valahogyan kilni

az IRC-rl - ehhez meglepen jó prog-

ramokat lehet találni a weben -, majd ha

már mindenki kiesett, a maradéktól egy

script - elre megírt program - fogja el-

venni a jogokat. A jó scriptek elször

egy segítt hoznak be, opolják, majd

ketten esnek neki a többieknek: egyikük

deopolja a botokat, majd a többieket,

míg a másik kickeli (kiüti) a többit

a csatornáról (lehet, hogy a botok nem
védekeznek a sok kick ellen). Ha a bo-

tok sokan vannak, s jól vannak konfigu-

rálva, a deopolót megfosztják azonnal

az OP-jától, ám a segít védi t, s azon-

nal visszaadja neki a jogot, miközben

másik ketttl rögtön el is veszi... A köl-

csönös védésre a botok nincsenek felké-

szülve, s végül nem marad más, csak

a klón és a segít...

Említettem egy másik módot a csa-

torna elfoglalására: ez az, mikor a har-

cosok mindenkit eltávolítanak a csator-

náról. A leggyakrabban használt mód-

szer a floodolás: behoz valaki 40-50

kiónt, s folyamatosan üzenget velük

a csatornára, minek hatására a felhasz-

nálókat kidobja az IRC-szerver a nagy

adatforgalom miatt. Ezután már nincs

nehézség: csupán belép a csatornára

a harcos, s mivel lesz az els, a szer-

ver automatikusan OP-ot fog neki adni.

Ha csak az operátorokat sikerült

kifloodolni, akkor egy úgynevezett net-

split segítségével szerezhet a harcos

opot. Mivel már nincs, aki védekezzen

ellene, az OP-ja megmarad.

Mint látható, a robotok nem tévednek

- csak az emberek. Az OP-szerzéses

takeover könnyen kivédhet, ha az ope-

rátorok nem adnak senkinek OP-ot - ezt

a robotokra kell bízni, akik a megfelel

jelszó ellenében adják oda a jogokat -,

nem fogadnak el ismeretlentl kétes ere-

det programokat, és jól konfigurálják

a botokat: védekeznek a netsplites OP- |
szerzéssel szemben, s nem engedik, |
hogy ismeretlen OP-ot kapjon (bitch |

mode). Ha megfelel védelemmel van-^^^^^
nak ellátva, akkor a kilövésüket
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^megnehezíthetik, Windows alatt pl.

a Conseal Firewall nev program hasz-

nálatával.

A takeover másik módja szintén

megelzhet a botok jó beállításaival:

ne engedjenek 1-nél több kiónt behozni

a csatornára, és figyeljék, hogy ki hány-

szor vált nicket - a nickfloodot ugyanis

nem lehet ignorálni (ami a legtöbb IRC-s

flood ellen kiváló megoldás). Érdemes

legalább 4 botot tenni a csatömára, s eb-

bl csak kett OP-oljon: a többi ignorál-

jon mindent, annak érdekében, hogy ne

lehessen ket könnyedén kifloodolni.

Tökéletes védelem nincs, ám az em-

beri mhibák elkerülésével biztonságo-

sabbá lehetne tenni az IRC-csatomákat.

A fenti fogalmak sajnos sok operátor szá-

mára ismeretlenek a mai napig, pedig

alapvet tudnivalók a megfelel rend be-

tartatásához. Ha pontosabb információ-

kat szeretnél az IRC-vel és a védekezés-

sel kapcsolatban, ajánlom a #Babalany

csatorna homepage-én található IRC-s

szótárt, valamint az IRC- és BOT-paran-

csok részletes leírásait: http://members.

tripod.com/~video_page/baba.htm.

Videó (Varga Gábor)

video@mail.matav.hu

Popzene a Neten

A leggyorsabban úgy bukkanhatunk

a bennünket érdekl zenészre, hogy va-

lamelyik nagy keresrendszer-

ben (például az AltaVistában)

beírjuk a zenész vagy az együt-

tes nevét. Ugyancsak jó mód-

szer, ha az énekes állandó ki-

adójának a honlapját látogatjuk.

Nagyon sok énekesrl, zenekar-

ról találhatunk adatokat például

a Polygram vagy a Sony háló-

szemén. Ha a Polygram oldalai-

ra látogatunk el, akkor egybl

feltnik az európai popzene

mellett a magyar könnyzene,

de megjelenik itt a klasszikus

zene is. Elolvashatjuk a híreket

Bjorkról, Stingrl vagy éppen a magyar

eladókról, a zenetárból pedig „kiköl-

Back II Bíack

Beindul a gépezet...

Orsi

Nyári slágerekkel

megpakolva érkezik

az els szólólemezi

csönözhetünk” egy-két számot,

és hallgathatunk valamit a

Lighthouse Familytól. A Sonynál

is van egy pár magyar név, egye-

bek közt mondjuk Katona Klári,

s itt a dalok és dalszövegek mel-

lett videoclipek is szerepelnek

a kínálatban.

András Csaba (Csíkszereda)

emacsaba@freemail.c3.hu
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Csak pontosan, szépén...

Az Internet Kalauz decemberi szá-

mában megjelent cikk révén vagy két-

tucatnyi levelet kaptam: jó a cikk az új-

ságban, de ennek ellenére áruljam el

a csodát, a titkot: hogyan lehet a Pam &
Tom-videókat mégis ingyen letölteni az

Internetrl.

Tudvalev, ha egy legális terjesztés

újságban megjelenik egy információ,

azt az illet szerkesztség a lehetsé-

gekhez mérten leellenrzi, így biz-

tosítható az adat korrekt, hiteles

megjelenése.

Gondolom, az Internet Kalauz is

megtette (hisz az ezt megelz
számban megjelent címhez, cikkhez

is hozzáírták személyes élményü-

ket), ez alapján biztonsággal elárul-

hatom, hogy a publikációban meg-

jelentek fedik a valóságot, igazak.

Egyébként pár másodperce el-

lenriztem: a cikkben közreadott

A címrl (címekrl) csak

annyit: azt (azokat) tudni is kell

használni.

Nem értettem, hogy miért

kapok annyi levelet; miért

„nem jó a cím”? Kipróbáltam:

ha csak a kezdcímet (nem

a teljes útvonalat, a kérdéses lappal

egyetemben) ütögetem be, régi jó

internetes fogással csapdába ejtenek.

és keresgethetek, hiába...

Az újságban megjelent teljes címet

kell beírni, és a lap közepén letölthetk

a kérdéses .mpg fájlok! Nem kell az

els Palmela szóra ráugrani,

klikkelni, mindig az apró bets szö-

veg az értékes, a bdíten nagy és

csodálatosan szép csak reklám és

félrevezetés, hogy tovább idzz
a kérdéses szerveren.

(Csak emlékeztetül a cikkben

szerepl két cím: www.celebrity-

babes.com/maín.htm,
www.celebritybabes.com/
Celebrity-Videós)

cím él, jó, és szabadon, ingyen

hozzá lehet férni ahhoz, amirl Kiss Sándor (HMKS)
hmks@deltav.hu

Back Oriflce - a név sokaknak isme-

rsen cseng, hiszen az utóbbi hónapok-

ban több tízezer ember került kapcsolat-

ba vele. Egyesek a Neten játszható

programként, mások fényképként kap-

ták meg a 120 kilobájtos fájlt, amely

aztán valamilyen érthetetlen okból kifo-

lyólag eltnt a winchesterükrl. A leg-

több esetben ezzel látszólag vége is volt

a történetnek, a további dolgok nyomta-

lanul hajtódtak végre, teljes mértékben

a felhasználó tudta nélkül.

A támadó a saját programjába laiku-

sok által értelmetlennek vélt számokat

pötyögött - az áldozat IP-címét és egy

portot, amit az elküldött programban

£^hctron*c6lly OKI

már elzleg beállított -, majd a System

Passwords gombra kattintva hasonlóan

értelmetlen választ adott a program: né-

hány összevissza karaktersorozatot, ami

furcsa módon egyezett az illet felhasz-

nálói nevével és jelszavával a szolgálta-

tójánál (vagy éppen más emberek jel-

szavaival).

Ezután jött a kutakodás. A támadók

elindították a browserüket, majd néhány

formaság beállítása után úgy böngész-

tek az áldozat winchesterén, mintha a

sajátjuk lett volna... Jobb esetben a ese-

mények itt fejezdtek be, ez azonban

csak a támadó kedvén múlott, hiszen

olyan dolgokat is meg tudott tenni az ál-

dozat gépével, amit talán még maga az

áldozat sem. Le- és feltölthetett fájlokat,

winchestert formatálhatott, képet lopha-

tott, „loggolhatta” a billentyleütéseket,

jelszót rakhatott a registryre, „feltel-

netelhetett” a gépre, „resetelhette” a gé-

pet, kiléphetett alkalmazásokból, vagy

kell ügyességgel akár átvehette az irá-

nyítást az illet IRC-kliense felett.

Bár a BO-ról rengeteg leírás, ismerte-

t és figyelmeztetés kering a virtuális

világban, „egy újszülöttnek minden vicc

új”, s a „BO-zás” még mostanság is so-

kak kedvelt szórakozása. Lehet, hogy

nálad is fenn van?

Ha úgy gondolod, hogy fertzött vagy,

a következt kell tenned: keress egy

124,298 (plusz-mínusz 30) bájt méret

fájlt a registryben (c:\windows\regedit.

exe) a HKEY_LOCAL_MACHINE\
SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curre

ntVersion\RunOnce címen, valószínleg

ez lesz az. Szedd ki, majd töröld a fájlt

a WINDOWS\SYSTEM könyvtárból

(a fájl neve alapbeállításként

<alt+255>.exe)l

Videó (Varga Gábor)

video@mail.matav.hu
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Internet
@ szörfön?

Szörfözni az Interneten

ma már nem kunszt.

Na de fordítva?!

A WESTEL 900 mobil

Internet szolgáltatásával

még ez sem lehetetlen.

Csak egy kis ügyesség

kell hozzá. De valóban

^
szinte bárhonnan rákap-

csolódhat a Világhálóra.

Ha van hozzá egy

minó'ségi szolgáltató, egy

jó mobil, notebook vagy

palmtop, a többi csak

fantázia kérdése.

Szinte zsebbó'l küldhet,

fogadhat e-mailt.

Tájékozódhat, olvashat,

naprakész információk-

hoz juthat a világról.

Mindössze

a hívásért fizet.

Belépési és havidíjnincs.***

Csak a korlátlan

lehetség van.

Szörfözzön sz@badon!

A KAPCSOLAT

*Éjszakai kedvezményes idszak minden nap 21.00 és 7.00 óra között.

** Ha az Internet szolgáltatást mobiltelefonon keresztül veszi igénybe,

el kell fizetnie mobil Adatátviteli (Data) szolgáltatásunkra. További részletek az üzletekben.

• Információ: 265-9210. 184 (WESTEL 900 mobilszámról ingyen) • http://wvynA/.v\/estel900.hu
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„Mi lenne, ha informatikából doktorálnék?"

Budapesti doktorandusz Japánban
Yokohamában, az Állami Egyetem mérnöki karának in-

formatika szakán magyar doktorandusz? Hogyan kerül

valaki Japánba, egy ilyen egyetemre? A választ a 29

éves budapesti Varga Szabolcs adhatja meg, akinek —

a harmadik x-hez közelítvén — ez már a sokadik iskolája.

- Magyarországon párhuzamosan vé-

geztem a Budapesti Mszaki Egyetem

informatika szakát és az ELTE BTK ja-

pán szakát. A mostani iskolám eltt

a matsumotói Shinshu Egyetem böl-

csészkarán Japán nyelvészetbl szerez-

tem mesterdiplomát. Tudomásom sze-

rint az els magyar vagyok, aki japán

egyetemen nyelvészetbl - és nem iro-

dalomból - mesterdiplomát kapott.

- Hogy kerültél Japánba?
- 1995 áprilisában jöttem ki, a japán

Oktatásügyi Minisztérium „kutatói”

ösztöndíjával. Ez eredetileg két évre

szólt, és féléves intenzív japánnyelv-ta-

nulással kezddött, amit Yokohamában

végeztem el. Ezután átkerültem a ma-

tsumotói Shinshu Egyetemre, ahová ere-

detileg jelentkeztem. Azért ide, mert az

ösztöndíjam feltétele volt, hogy „fogad-

jon” egy tanár. Esetemben Sawaki

Motoei professzor volt a „fogadó”, aki

korábban fél évig tanított engem az EL-

TE-n. A kutatói státus nagyon kényel-

mes, igazából semmit nem kell csinálni,

csak órákat látogatni, de nem vizsgázhat

az ember, és papírt sem kap róla. Ezért

a lehet leghamarabb felvételiztem

a mesterkurzusra, ami 1996 áprilisában

kezddött. Az ösztöndíjam elsdlegesen

kétéves kutatói ösztöndíj, de ha valaki

akarja, akkor „átváltható” mesterkur-

zusra, ami egészen a „doktorkodásig”

folytatható. Ha valaki mindent kihasz-

nál, akkor ez 2+2+3, azaz összesen 7 év.

Mivel én egy év „kutatás” után rögtön

„mesterkedtem”, nekem ez összesen hat

év lesz. Hosszú ideig azt hittem, hogy -

az eredeti tervek szerint - három év után

befejezem a tanulást, és hazamegyek,

ugyanis nincs doktori kurzus nyelvé-

szetbl a Shinshu Egyetemen. Egyszer

csak felvetdött azonban az ötlet: mi

lenne, ha informatikából próbálnék meg
doktorálni? A dolog nem kis mértékben

úttörésnek számított, ugyanis ez az ösz-

töndíj alapveten a kutatás folytatására

hosszabbítható

meg, nem pedig

egy teljesen más

szakra való át-

igazolásra. Azt,

hogy ki járt köz-

ben az érdekem-

ben, a mai napig

nem tudom, de

tény, hogy külö-

nösebb hercehur-

ca nélkül - ter-

mészetesen felvételi vizsga után - fel-

vettek informatikai doktorandusznak.

- hibl áll egy doktorandusz iskolai

élete?

- Egy PhD-kurzus már nem annyira

órák hallgatását jelenti - három év alatt

összesen öt tanegységet kell teljesíte-

nem -, inkább önálló kutatásból, meg-

beszélésekbl, tanításból és mások
„egrecíroztatásából” áll. Én még csak

elséves vagyok, ezért nagyon komoly

kutatásról és tanításról nemigen szá-

molhatok be. Mindenesetre a labor,

ahol vagyok, multimédia-adatbázisok-

kal - videó, hang, 3D-s virtuális terek

stb. - foglalkozik, és még japán szem-

mel nézve is elképeszt felszereltség.

Elfordult, hogy a laborban volt olyan

berendezés, amely hivatalosan még
nem létezett. A nyelvészeti hátterem

miatt kicsit kilógok a sorból, leginkább

az adatbázis lekérdezésének szemanti-

kai vonatkozásaival kapcsolatban pró-

bálok valami kicsit is maradandót al-

kotni. Egy olyan modellt és rendszert

szeretnék készíteni, amely lehetvé te-

szi az adatbázis magasabb szinten, a re-

mények szerint többé-kevésbé termé-

szetes nyelven való lekérdezését.

-A tanmenet hasónlít a budapestire?

- Japánban az oktatási rendszerben

furcsa, hogy a tanév áprilisban kezd-
dik, nem szeptemberben, a második fél-

év pedig októberben, így téli, tavaszi és

nyári szünetek vannak. Az általános is-

kola hatéves, utána jön egy hároméves

„alsó középiskola”. Ez a kett kötelez.

Utána ismét hároméves a „fels közép-

iskola” vagy a szakmunkásképz. Aztán

következhet a négyéves egyetem, ami-

nek kétéves „rövid egyetem” változatá-

ra fleg lányok járnak. A négy-

éves egyetem után, ha valaki

még akar, kétéves mesterkurzus-

ra, majd hároméves PhD-kurzus-

ra járhat. Sokat változott és vál-

tozik itt az oktatás módja, de

tény, hogy a japán iskolások ret-

tenetes mennyiséget bifláznak

be. Az általános iskolások még
vidámak, de ha valaki jó nev
egyetemre akar kerülni, akkor

manapság már az alsó középis-

kolától kezdve kiegészít, felkészít is-

kolákba jár, és a középiskolás három év

pokol. Érdekes módon az egyetemek

szintje viszont rettent alacsony, és az

embert sokszor elkapja az érzés, hogy itt

„pihenhetik ki” a gyerekek a középisko-

la fáradalmait, mieltt kikerülnének az

életbe, ami megint elég kemény lesz.

- Miért választottad Japánt?
- Igazából nem egy nagy oka van,

hanem több kicsi. Az egyik, hogy gimis

koromban engem is elkapott a kíváncsi-

ság, hogy többet tudjak meg a külön-

féle harci mvészetekrl, bár én magam
akkortájt csak olvasgattam róluk, és za-

vart, hogy mennyi képtelen könyv jele-

nik meg. Szerettem volna a magam sze-

mével látni. A másik komoly érv az

volt, hogy a gimnázium végére elég jól

megtanultam angolul: az OKTV-dön-
tben nyolcadik helyezett voltam, így

logikus lépésnek látszott, hogy az egye-

temen lógás helyett tanuljak egy követ-

kez nyelvet. Korábban még egy kicsit |
haboztam, hogy kínait vagy japánt ta- |

i

(folytatás a 62. oldalon) “
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„Mi lenne, ha informatikából

doktorálnék?"

(folytatás a 61. oldalról)

nuljak-e, de egy informatikus mérnök

számára nyilván vonzóbb egy fejlettebb

ország. Harmadrészt sokáig nem tud-

tam, hogy ingyen is tanulhatnék Japánul

- sokáig csak fizets tanfolyamokról

hallottam, aztán egyszer egy ismersöm
szólt, hogy miért nem hallgatok át az

ELTE-re, ismer valakit, aki ezt teszi.

Negyedszer pedig tet-

szenek a „vágott sze-

m” lányok... A barát-

nm is japán-dán

származású...

- Nem volt számod-

ra szokatlan Japán?
- A legtöbb hasonló

ösztöndíjassal ellentét-

ben úgy kerültem Ja-

pánba, hogy beszéltem

japánul, és nagyjából

tudtam, mire számítha-

tok. Úgy gondolom,

elég jól alkalmazko-

dom a hirtelen, durva

változásokhoz, és elég

szélsséges esetekben

is feltalálom magam.

Éppen ezért úgy ér-

zem, sokkal kevesebb beilleszkedési

problémám volt, mint másoknak. Nem
igazán tudnék megrendít „kulturális

sokkot” említeni. Tudtam például, mi-

lyen ételekre számíthatok, és kiválóan

érzem magam a japán közfürdkben,

kendóztam az egyetemi klubban, és

megeszem a nyers lóhúst is. Persze van-

nak ételek, amiket én sem szeretek

annyira. A nattóval, az erjesztett szója-

babbal például nem tudok megbarátkoz-

ni, és nem szeretem igazán a tömött vo-

natokat.

- Mi a legszimpatikusabb számodra?
- Sok minden. Nincs például észlel-

het mennyiség bnözés.

Matsumotóban két és fél év alatt három-

szor zártam be a lakásom ajtaját, pedig

volt otthon két-három számítógép is.

Nem szoktam lezárni a biciklimet, st
rajta hagyom a kabátomat, mégsem vi-

szik el. Otthon két biciklimet lopták el,

mind a kettt lezárva. Ha dolgoznék,

I szigorúbb lenne az életem, de így, diák-

I
ként nagyon szabad az ember - már elég

I sok helyre eljutottam vonattal, biciklivel

“ vagy gyalog. Szeretem a hegyeket, meg-

tanultam síelni és búvárkodni - ez két

nagy gyerekkori álmom volt st még
„squasholni” is. Szeretem japán módra

a fürdzést, a tengert és még sok-sok

minden mást. Ezzel együtt nem hiszem,

hogy örökké itt kívánnék maradni. Leg-

inkább az riaszt el, ha itt születnének

gyermekeim, akkor a japán oktatás kar-

mai közé kerülnének, amely még min-

dig eléggé öli az egyéniséget.

- Hiányzik-e valami itthonról?

- Egy kezemen meg tudom számolni

azokat a magyaros dolgokat, amiket Ja-

pánban nem lehet megkapni. Az egyik

ilyen a mák, ami itt kábítószernek szá-

mít, a másik a normális túró, a harmadik

a fehér szalonna, de hát én ezek egyiké-

ért sem vagyok különösebben oda. Hiá-

nyoznak a barátaim, de az az igazság,

miután elkezdtem otthon dolgozni,

amúgy sem sok idm maradt másokkal

találkozni. Mókás, de az otthoniakat jó-

val srbben megkeresem ICQ-n, sok-

kal közülük jóval aktívabban levelezek

és beszélgetek IRC-n innen. Japánból,

mint amikor Magyarországon éltem.

- Hogyan találkoztál a számítástech-

nikával. és mennyire fontos az életed-

ben?
- Különféle olvasmányélmények

után 1983 nyarán, nyolcadikos korom-

ban eltöltöttem két hetet egy számítás-

technikai táborban, ahol zavaró különc-

nek számítottam azzal, hogy érdekelt,

és tanulni akartam róla. Amikor gimná-

ziumba kerültem, akkor indult az isko-

laszámítógép-program, és 1985-ben

sikerült egy saját ZX Spectrumot ven-

nem, amelyet elég részletesen kiismer-

tem. 1988-ban kezdtem a Mszaki
Egyetemen, és az els két évben egy

Enterprise nev saját számítógépem

volt, majd megvettem az els 286-oso-

mat, aztán az egyre fejlettebb gépeket.

A spórolt pénzem nagy része számító-

gép-alkatrészekre ment el. Egyetem

után a Számítástechnika cím újság

szerkesztjeként dolgoztam fállásban,

közel két évig, vagyis számítógépekkel

írtam számítógépekrl. A mai napig

szerves, st elengedhetetlen részét ké-

pezik a masinák az életemnek: azokon

dolgozom, azokkal kommunikálok, ze-

nélek, néha játszom. Mára már elmúlt

a görcsös kényszer, hogy mindig a leg-

frissebb kiépítésem le-

gyen, sokkal inkább

a célszerség és a meg-

bízhatóság számít: én,

aki folyton magam bar-

kácsoltam a gépeimet,

megtértem a nevesebb

gyártókhoz. Jelenleg há-

rom gépem van: egy ki-

csit feltuningolt Compaq,

egy általam összerakos-

gatott 200-as Pentium -

ezt használom a laborban

a nap túlnyomó részé-

ben -, valamint otthonra

és mobil munkához egy

noteszgép. A két nagy

gépet bevittem az egye-

temre, ott az egyetemi

hálózatra csatlakoznak,

a mobilgép is képes erre, de azon els-

sorban a CompuServe-öt használom, ott-

hon, küls monitorral és billentyzettel.

- A CompuServe említése azt jelenti,

hogy számodra a számítástechnika fo-

galmába ma már az Internet is beletar-

tozik.

- Az elsk között voltam, akik hasz-

nálhatták Magyarországon az Internetet,

akkoriban elképeszt, néha több

bájt/másodperces sebességgel... :-) Az
utóbbi hét évben valahol mindig volt e-

mail címem, ami rengeteget segített, és

rengeteg pénzt spórolt meg. Adtam már

le cikket Kaliforniából, Dániából és

Franciaországból, találtam meg rég el-

veszettnek hitt amerikai ismersöket, ta-

lált meg engem Angliába szakadt ha-

zánkfia, beszélgettem nap mint nap

a dán barátnmmel - és még sorolhat-

nám. Az utóbbi három évben szinte ki-

zárólag az Interneten keresztül dolgo-

zom, fordítok és írok.

- Van-e az Internethez kapcsolódó

különleges élményed?
- írtam pár éve egy programot, amely

a kínai eredet japán írásjegyek gyakor-
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lásában segít, és gyakorlatilag in-

gyen közreadtam. Azóta sok hely-

rl érkezett visszajelzés, köszönet.

Tíz évvel ezeltt nem gondoltam

volna, hogy egyszer ezzel boldog-

gá tudok tenni izraeli vagy hawaii

embereket. Érdekes élmény volt az

is, amikor egy vadidegen japán n-
tl kaptam levelet, aztán - miután

kiderítettük, hogy elgépelt egy be-

tt a címben - levelezni kezdtünk,

és egyre furcsább levelek jöttek t-

le. Bár fizikailag vagy ezerkétszáz

kilométerre lakott, kitalálta, hogy

milyen sikkes belebolondulni

elektromos úton egy külföldibe,

hát így tett... Nem volt könny el-

magyarázni neki, hogy nekem bi-

zony van barátnm, még ha dán is.

- Japánban a diákok mennyire

vannakjelen az Interneten?

- Egyre több iskolát kötnek rá

az Internetre. Az egyetemek már

régóta rajta vannak, de az utóbbi

három évben tényleg robbanássze-

r fejldés ment végbe, és alig

akad már középiskola Internet-

kapcsolat nélkül. Az általános isko-

lákról nincs elég információm e té-

ren, és központi, a Sulinethez

hasonló kezdeményezésrl nem tu-

dok, de mind az állam, mind a kü-

lönböz cégek komoly összegekkel

támogatják a hálózatosodást. Ko-

moly elhatározás, hogy Japánban

a világ legjobb hálózatát építsék ki,

és ha így folytatják, ez meg is tör-

ténhet. Saját brömön érzem, hogy

mennyit javult az Internet Japánban.

Három évvel ezeltt kínszenvedés

volt bármit elolvasni Magyar-

országról. Mára már egészen elfo-

gadható sebességgel jönnek le még
a képekkel telezsúfolt lapok is.

- Végezetül: van-e kedvenc hon-

lapod?
- Elssorban informatikus va-

gyok, vagyis megbecsülöm, gyj-
töm, rendszerezem és elrakom az

információt, s dühít, ha valaki pa-

zarolja a sávszélességet. Sokkal

jobban érdekel egy olyan hely, ahol

van három jó regény, mint egy

olyan, ahol van ötszáz kép. Az
utóbbi idk számomra messze leg-

értékesebb web-helye a www.mcp.
com, ez a Macmillan Computer

Publishing Internet-kikötje.

Kéner Eszter

estee@zalaszam.hu

Semmi sem tarthatja vissza ügyfeleinket

a száguldástól. Legalábbis az Interneten nem.
Minségi szolgáltatást kínálunk

analóg 56K-s modemekkel.
ISDN vonalon akár 128K sebességgel is!

Legyenn is elégedett elfizetnk!

aaiajQííifö

The g a t e miilllla y to Hungary
kapuja
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1026 Budapest, Nagyajtai u.

e-mail; market@hungary.com;
l./fax: (36-1) 155-7438, 214-9668

http://www.hungary.com/ www.net.hu/
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I 1999 hónaptól kezdden elfizetek az Internet Kalauz cím havi (a nyári összevont szám miatt évente 11- I

I szer megjelen) magazinra. Tudomásul veszem, hogy az els elfizetési számla az adott hónaptól év végéig szól, mégpedig annyiszor I

I bruttó 240 Ft-ot tartalmaz (a lap példányonkénti 269 forintos árával szemben), ahány szám megjelenik még az évben. I

I (Teljes évre az elfizetés 2640 forint, amely összeg az áfát is tartalmazza.) I

I A kiadó a megrendelést folyamatosnak értelmezi, de az elfizetés folytatását minden év végéig jogomban áll - e-mailben, faxon, le- I

I vélben - lemondani. Ha lemondás nern érkezik^akkor a kiadó év végén s^lázhatja a következ évet az aktuális elfizetési díj figye- I

I lembevételével. I

Elfizet neve:

Postázási cím:

Számlázási név és cím, amennyiben eltér a fentitl:

I
Dátum: Aláírás:

|

I I
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INTERNET LVE STORY IX.
Rovatszerkeszt: Wesselényi Andrea (andrea@prim.hu, www.wesselenyi.com/love.htm, www.prim-online.com)

Az elz lapszámban tett ígéret-

hez híven most, miután már épp elég

lány bizonyította élménybeszámoló-

jával, hogy az érzékeny ni lélek

igenis „behálózható”, szép szavak-

kal és kell találékonysággal meg-

hódítható az Interneten keresztül,

átadom a szót a vadászó nem képvi-

seljének. Nem véletlenül választot-

tam afiúk által írt beszámolók közül

Sanyi (ifj. Mészáros Sándor) sztori-

ját: vele mindaz egy személyben

megtörtént, ami az összes többi

levélíróval együttvéve.

Ha visszagondolok, az. Interneten

való ismerkedésem tulajdonképpen a

véletlennek köszönhet. Egy CD-ROM-
meghajtóhoz kerestem drivert, és ször-

fözés közben találtam rá az els ingye-

nes társkeresre. Rögtön felbuzdultam,

amint megláttam a majd’ huszonöt lány

hirdetését! Automatikusan ráklikkeltem

a „Hölgyet keres” feliratra, nem is sejt-

ve, hogy mekkora félreértés születik

a dologból. Mert bizony az lett belle!

Minden mezt kitöltöttem szépen,

a legáltalánosabb, minimális igénnyel

(egyértelm: szke, magas, kék szem
stb.) Gondoltam, kellene valami frap-

páns nickname, mert a sok hirdetés kö-

zött könnyen átsiklana az enyém felett

az érdekldk tekintete. így lett a jel-

igém „Csiga a smirglin”, s ehhez jön

még az a nem mindennapi tény, hogy

a hirdetésem a „Hölgy keres hölgyet”

rovatban jelent meg! El lehet képzelni,

milyen jelentkezk akadtak! Nos, ami

az egészben a legfeltnbb, hogy rögtön

elsként egy László nev fiatalember

reagált a hirdetésemre... De akadt olyan

hölgy is, aki egyszeren nem volt képes

felfogni, hogy én férfi vagyok, s csak

a véletlen mve, hogy ott voltam abban

I a csoportban. Mindenesetre tanulság-

I ként ki kellett vámom az idt, amíg

I lejár a feladott hirdetés érvényessége.

1 Levelet kaptam szép számmal, a baj

^ csak az volt, hogy olyan egy sem volt
1999 FEBRUÁR

a próbálkozók között, aki megfelelt vol-

na az én elvárásaimnak.

Ezután kezdett jobban érdekelni a

dolog, s az Interneten több böngészn is

elkezdtem vadászni a társkeresket! Mi-

után mindenhol elvetettem a remény

magvait, csak ültem, és vártam a „ka-

pást”, mint keresztes pók a hálója mö-

gött. Egyre több és több ismeretséget

kötöttem, melyek többsége csupán felü-

letes érintkezés volt, óvatos puhatolózás

az alapjaiban soha meg nem fogalma-

zott etikai szabályok szerint. Fantaszti-

kusan tetszett a dolog, mert én addig

csak és kizárólag szórakozóhelyeken

próbáltam megtalálni azt a személyt,

akivel kellemesen érezhetném magam.

Mivel több mint tíz évem a „szombat

esti láz” jegyében telt el, s az így kiala-

kuló kapcsolataim hosszú távon nem
voltak igazán tartósak, úgy tnt, ez

a századunk végi új kapcsolatteremt

módszer hatékonyabb lehet minden ed-

digi, elssorban külsségeken alapuló

ismerkedési formánál.

És feltevésem beigazolódni látszott,

hiszen olyan lányokkal tudtam megis-

merkedni, akik igen közel álltak elvárá-

saimhoz, s rengeteg közös vonást fe-

dezhettem fel levelezpartnereimben.

Elssorban azok írásaira válaszoltam

hatalmas kedvvel, akik jó kedély, hu-

moros mvekkel bombáztak nap mint

nap, mert úgy gondoltam, akiknek egy

válaszhoz nincs szükségük napokra,

azok valóban kimagaslanak a „szürkék”

sokaságából. Örültem, hogy olyan értel-

mes társalkodó partnerekre leltem, akik-

rl addig azt hittem, hogy csak álmaim-

ban léteznek. Nagyon megnyugtató volt

számomra, hogy elbb a szellemi villon-

gások kaptak erre, nem pedig a testi vá-

gyak hormonális tobzódásai...

Azt hiszem, az internetes ismerkedé-

si forma ma még bizonyos értelmi ké-

pességek által behatárolható minimális

szinthez kapcsolható, mert akik legin-

kább hozzáférhetnek e lehetséghez,

azok többnyire legalább érettségivel

rendelkeznek, többségük egyetemi hall-

gató a vagy (sz)ámítástechnikával min-

dennapos kapcsolatban álló, általában

szakirányú végzettséggel rendelkez

egyén. Ahogy telt az id, világossá vált.

hogy mindenkivel kapcsolatban marad-

ni, aki megfelel az elvárásaimnak, nem
lehet. Két indokot is találtam, amely

igazolta meglátásom helyességét. Az
egyik az volt, hogy aki sokfelé osztja

a szeretetet, az csak keveset adhat, a má-

sik pedig, hogy szinte már semmi más

nem érdekelt, csak a leveleket vártam,

és izgatottan készültem a válaszadásra.

Annyira megváltoztam, hogy képes vol-

tam túlórázni, ráadásul még korábban is

érkeztem a munkahelyemre, csak azért,

hogy végre rászabadítsam magam a Vi-

lághálóra.

Elérkezett a szomorú búcsúzások pil-

lanata, s már tényleg csak azok felé for-

dítottam a figyelmem, akik valamiért

különlegesnek tntek számomra. A kör

egyre szkült, s én izgatottan vártam

a végsre, arra, aki majd elhiteti velem,

hogy az Interneten is lehet, st érdemes

ismerkedni.

Végs soron maradt hat lány, akik

közül választanom kellett. Következ
lépésként megmutattam magam, beol-

vasott, digitális képek formájában. Cse-

rébe megkaptam a hölgyek fotóját, s a

külsségek által adódó kölcsönös szim-

pátia alapján randevúkat beszéltünk

meg. Az els csalódások ekkor jelent-

keztek, hiszen nem mindenki úgy festett

élben, mint a jól beállított, esetenként

mesterségesen feljavított fényképen!

Volt közöttük olyan, aki az érettségire

készült tablóképét küldte át levében, és

volt olyan is, aki egyszeren képtelen-

nek bizonyult négyszemközti beszélge-

tésre, elgondolkodtatva, hogy vajon va-

lóban azzal a személylyel találkoztam-e,

aki azokat a nem mindennapi, tetszets

levélkéket küldözgette... Azokról a fia-

talemberekrl, akik idióta módon magu-

kat lánynak kiadva élvezkedtek, már

említést sem teszek. Mert vannak olya-

nok is, akik ezt a furcsa sportot zve de-

rülnek jókat a számítógép monitora mö-

gött ülve.

Azon kevesekkel viszont, akikkel az

elvárásoknak megfelelen alakult a ta-

lálkozás, nagyon jó volt személyes kon-

taktusba kerülni! Természetesen akadt

olyan is, aki egyszeren felülmúlta az

addig megismert önmagát, természetes

megjelenésével, szépségével igazolta



lelki egyensúlyának nagyszerségét.

Kerten maradtak, akik egymás tudta nél-

kül, egyforma eséllyel várhatták az álta-

lam kiállítandó kitn bizonyítványt.

Egymás szöges ellentétei voltak, az

egyikük érzelemdús, szárnyaló fantáziá-

val megáldott romantikus lélek, míg

a másik mérsékelt, realistább szemléle-

t, visszahúzódóbb természet. Ma is

tartom a kapcsolatot mindkettjükkel,

az egyikük életem legnagyobb szerel-

mévé ntte ki magát, a másik pedig

a legfontosabb barátommá vált!

Mindvégig bíztam a sikerben, és nem

volt hiábavaló! Emlékszem szerelmünk

kezdeti idszakára, amikor izgatottan

vártam a leveleket, még a mobiltelefo-

nom kijelzjére is átirányítottam min-

den beérkez üzenetet, hogy azonnal ér-

tesüljek érkeztérl. Volt nap, amikor

negyvenszer kezdtem el olvasni a leg-

frissebb szerelmi vallomásokat, hogy

minél elbb válaszbókokkal kedvesked-

hessek. Egészséges verseny született,

melyben mindketten megpróbáltunk túl-

tenni a másik dicsér szavain, gyönyör
hasonlatain, szinte érzelemmegnyil-

vánulásain. Versbe öntöttem a szívem,

egyre több és több nyilvános hirdetési

felületen tudattam vele, hogy Ö, csak Ö
az, aki számomra immár a legfontosabb.

Igyekeztem meglepni egy-egy virtuális

képeslappal, st még a hagyományos

kézzel írást sem vetettem meg, s a világ

több pontján helyeztem el számára üze-

netet, virtuális faliújságokon. Még egy

rádiómsort is felhasználtam arra, hogy

tudassam, itt vagyok, és várom újabb ta-

lálkozásunkat. Mert egyre többször ta-

lálkoztunk, pedig - lévén külföldi ál-

lampolgár - nem kis távolságra voltunk

egymástól. Az Internet azonban más vi-

lág, nincsenek határok, nincs ideltoló-

dás, sem távolság! Napi kapcsolatban

álltunk, tudtunk egymás dolgairól, pilla-

natnyi érzéseirl, volt, hogy pár percen-

ként képet is küldtem magamról egy

digitális fényképezgép segítsé-

gével, az Interneten át.

Aztán észrevettem, hogy raj-

tam kívül más is létezik számára,

nem csak én kapok tle leveleket.

Izgatottá váltam, és mert elvakul-

tam a szerelemtl, furcsa ötletek

pattantak ki a fejembl. Éreztem,

hogy lehet több aktív társkeres

hirdetése is, csak azt nem tudtam,

melyik álnév alatt rejtzik. Felöl-

töttem tehát a rejt szín terep-

ruhám, és inkognitóban indultam

„vadászatra”. Útközben csapdá-

kat helyeztem el, újabb és újabb

levelezrendszerbe jelentkeztem

be, s adtam fel hirdetést, miköz-

ben a gombamód szaporodó ni
hirdetések között keresgéltem.

Próbáltam rájönni, melyik lehet

Ö. Sejtésem beigazolódott, mert

egy más nev hölgytl az Ö fotó-

ját kaptam meg. Fogalma sem

volt róla, hogy tulajdonképpen

velem levelez, s hogy még hitele-

sebbé tegyem a dolgot, egy szá-

momra ismeretlen férfi képét

vertem „kölcsönbe”, hogy testi

formába öntsem virtuális szemé-

lyiségem. Mivel ilyenformán megtud-

tam a levelezrendszerében a címét,

személyes adatainak ismeretében köny-

nyszerrel jutottam hozzá a teljes archi-

vált levélváltásához, s megtaláltam

a rám vonatkozó részeket is, melyekben

másoknak írt véleményt - rólam...

Ezután felfedtem magam, és megpró-

báltam meggyzni arról, hogy milyen

veszélyes dolog is lehet az Interneten

való levelezés, hiszen az ember a leg-

bels gondolatait, titkait oszthatja meg
olyanokkal, akik esetleg nem is létez

személyek, s mennyire nyitott és véd-

telen egy levelezrendszer, amelyrl az

emberek képesek elhinni, hogy bizton-

ságban tárolja gondolataikat! Érdemes

odafigyelni, hogy kivel mirl társalog

az ember, nem árt utánajárni, hogy való-

jában azzal levelezünk-e, akivel aka-

runk. A szép gondolatok, becéz szavak

mögött olykor rossz szándék rejtzik,

nem lehet bizonyosságot szerezni egy

kép alapján sem, hiszen könnyen meg-

eshet, hogy az ember egy kis kutakodás-

sal még számtalan helyen találhat rá ar-

ra a képfájlra egy okos böngészvel.

Vannak olyanok, akik napokat tölte-

nek társkeres rendszereken, hetente

változtatják meg jeligéjüket, s még arra

sem veszik a fáradságot, hogy igazi,

szkennert képet küldjenek el kiszemelt

áldozataiknak, hanem arcátlan módon
egy aktív linket helyeznek el a szöveg-

ben, amely a világ ismeretlen szerverein

sokasodó reklámanyagokra mutat. Nem
szabad továbbá figyelmen kívül hagyni

azt a tényt sem, hogy a hirdetésekben

szereplk többsége jókép „Marlboro

Man”-ként vagy bombázó „Miss

Universe”-ként tünteti fel magát, meg-

annyi jó tulajdonsággal, melynek annyi

köze van a valósághoz, mint a körbe-

forgatható Rubik-kockának a helikopte-

rek rotorjához.

Szóval a kíváncsiság tettekre sarkallja

az embert, s nem mindig tisztességes esz-

közökkel érdekldik. Hogy mi lett a kö-

vetkezménye az én kis felvilágosító had-

járatomnak? Mindketten bizalmunkat

vesztettük egy jó idre a másikban, s

rült bújócskába kezdtünk a Neten, mert

úgy gondoltuk, ott lehet valahol a másik

is, talán elbb lefülelem, mint ahogy

elkap engem. Be kellett látnunk, hogy

ennek ilyenfomián nincs értelme, mert

kapcsolatunk megromlásával járhat az

örökös lesben állás. Minden tartós kap-

csolat lételeme a bizalom, s a bizalom

bölcsje az szinteség. Akinek nincs mit

takargatnia, annak nincs mitl tartania

sem. Idbe telt, amíg ráébredtünk, hogy

nincs annál fontosabb, mint szeretni vala-

kit, tartozni valakihez az igazi világban.

Összegzésül meg kell említenem,

hogy személy szerint jó dolognak tar-

tom az internetes párválasztást. Mi, akik

hihetetlen szerencsével rátaláltunk

életünk nagy szerelmére, talán a jöv
meghatározó ismerkedési formájának

alapjait raktuk le, s pozitív példánkkal

bátoríthatjuk a fecskéket, hogy igenis

csináljanak nyarat! Javaslom tehát min-

den magányos kullogónak: aki teheti,

próbálja megtalálni szerelmét az

Interneten, és ha sikerül rátalálnia, ne

felejtsen el visszalépni a valós világba,

hogy a szerelmet ne csak olvassa,

hanem élje át igazi szenvedéllyel!

Sanyi
1999 FEBRUÁR .....
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Vegyen Ön Is lendületet! Akár már havi 2.000 forintért!

ElenderMan begyújtotta aj. iSDN-rakétákat, hogy legyzzön Idt és Teret.

Fizessen el az Elender ISDN-szolgáltatására, és Ön is gyorsabban,

hatékonyabban internetezhet, mint telefonvonalon — ugyanannyiért.

Mert ezentúi csak az Interneten töltött id számít. Azaz már havi 2.000 forintért

is internetezhet ISDN-en, havi 10.000 forintért pedig koriátian hozzáférés Jár

+ akár 60.000 forintnyi ajándék is! Hiszen a Jó teljesítményen is lehet

ugrásszeren Javítani.

Semmi sem lehetetlen.
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