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..Ön Un’ 1

”'"'"

„SH8B8- a

•

•cVaPCSoUl

’

a

^ ke^

A készülékbe épített PC-kártya,
a)

ÚJ
Az

amivel

Ön

bárhol:

rákapcsolódhat az Internetre, b) küldhet és fogadhat faxokat, e-maileket.

ERICSSON SH 888. AZ INTERNET ÉS AZ E-MAIL MOBILLÁ VÁLIK.
SH888 annyira intelligens, hogy az már nem

új

rajta.

Mindazt, amire

rejtettük.

Az

segítségével

http://mobile.ericsson.ct

is

látszik

Önnek csak szüksége lehet, a belsejébe

infravörös kapcsolat és a beépített PC-kártya

Ön vezeték nélkül

összekötheti az

http://www.ericsson.hi

SH 888-at

a laptopjával. Rákapcsolódhat az Internetre, faxokat,

e-maileket küldhet és fogadhat. Ahová

megy, oda megy az Internet
elintézni a dolgokat

is.

— bárhol

Ön és az SH 888-a
könny lesz

Hirtelen olyan

legyenek

is

Önök

ketten.

ERICSSON

^

X

Az Oracle8z a világ vezet adatbázisának legújabb generációja, az els
olyan adatbázis, amely kifejezetten
internetes fejlesztési és megvalósítási

és rendszerintegrátorok számára a di-

namikus adatbázis-alapú intranet és
kifejlesztését. Az
OracleSz segítségével nem csupán a

web alkalmazások

platformnak készült. Továbbfejleszti

termékeket és szolgáltatásokat lehet

az OracleS iparágvezet technológiá-

on-line

ját

és

speciális

funkcióit

amellyel

minden korábbinál könnyebbé

teszi

a vállalkozások, alkalmazásfejlesztk

módon forgalmazni, de a piacok bvítésére, a hatékonyság javítáaz üzemeltetési költségek
csökkentésére is lehetséget nyújt.
sára és

%

ORACLG
ORACLE HUNGARY
1

123 Budapest. Alkotás

u.

17-19.

Telefon: 224-1700. fax: 214-0070

http:

/www. oracle. hu
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On-line áruház
1

E-Mail: caori@caori.com

v'p

1

www.caon.com
Különleges minség,
kézifestés porcelán és kerámia
étkészletek

280 ezer

ARCOPAL

Ft-tól

étkészletek
1 1

ezer

Ft-tól
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Í

VÁSÁROLHAT ON-LINE

fö

ÁRUHÁZUNKBAN
További

felvilágosítás:

www.passage.hu

Üzletközpont
Óbudán
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(A Microsoft Exchange megfelel beál-

35-36

lítása)

A második

lépés

.
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tud@kozó
itthonl@pok

Internet
Az els magyar

Mitl fogyott

a MaCi?

le

Ahol Osztapenko

Kiadja:

kezet rázhat Leninnel

PRÍM

Szoborparkban, felsza-

8-10

54

Autóvilág

11-13

A folyékony

54

kenyér szentélye

Magyar keres a Föld

iskol@

túloldalán

Mindörökké Pamela
iskolai

hálózatok a legveszélyezte-

A

mi MaCi-nk (23. pótkötet)

.

.

.

Fszerkeszt:
Andor

.55

Vértes János

(vertes@prim.hu)

55

.38-39

A Barangolás

gondol@t

tettebbek

rovat szerkesztje:
Fagyai Csongor
(Inyl@impulzus.sch.bme.hu)

b@rangolás

Ne

fogadj el édessé-

get idegentl!

Nem

a

u. 32.

Felels vezet:
Szabó Hédy (szabo@prim.hu)

Szoborpark megújuló
honlapja

Az

Információ-technológiai Kft.

1116 Budapest, Hunyadi Mátyás

a budapesti

badultan...

Hírszörf

Internet-magazin.

38

BO

az

Nincs

új

a Net

alatt

-

Állati

40-41

Fejezetek az Internet

Brönd

41-43

eltörténetébl

A Webmester szerkesztje:

(15.)

15

egyetlen

Balogh Attila Balázs
(abalogh@prim.hu)

Vasarely-vízió:

16

Biológia

a pécsi próféta és

Csillagászat .. .16-17

lumino-kinetikus

17

Fizika

képernyje

.58-59

17

Matematika

Henger Attila (henger@prim.hu),
Krébecz József, Krébecz Krisztián
( krebecz@bonl ne.hu )
i

szolgált@tás

43-44

Éjszaka

44

Étlap

Ingoványos ártér

Gépünk

19-25
Internet

Lve

Címlapterv: Rusz László

Olvasószerkeszt: Fábián Gábor

44-45

tápláléka

Terminus

Karikatúra: Nagy Kornél

Story XI.

Szerelmesek

Telefon: 228-3372, 228-3373
Finálév

27-29

kikötje

Jósolni

Magyarok a nagyvilágban
30-31

Mindenütt otthon

Médiarégészet a Hálón: Dead

Bruce Sterling médiaelméleti

32-33

levelezlistája

.

CompuServe: 105277,140
kik@pcsolódás

.45-46

.

1506 Budapest,

Egy lapszám

A

46-47

vására

Skarlát

betbl

musical lesz

-

„Mondd, mi

:

140.

269 Ft
2640

évre:
a

Ft

Kiadónál

e-mailben, levélben vagy faxon

fájl?”

íróval

64-65

Az

Internet

digitális

Kalauz megtalálható

a Világhálón:

személyazonosság

34

webm@ster
Hogyan védekezzünk az

Pf.

ára:

díj egy
Megrendelhet:

Elfizetési

pesti

sbemutatóval

Beszélgetés Fábry Péter
Novell

E-mail: ikalauz@prim.hu

Hiúság

kínál@t
digitalme™ - a

Mobil: 20-343-077, 20-343-078
.61-63

.

Gyerekszoba

Hapsinéz

Media Project

Telefax: 228-3373/13

nem érdemes

Beszélgetés Jancsó Miklóssal

e-mail kaló-

Játszóház

48
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48

Történelem

49

Vetítvászon

49

Volán

49

www.prim-online.com
Hirdetésfelvétel: a Kiadóban
Reklám-marketing:
Henger Ágnes (henger@prim.hu)

zok ellen?
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.60
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könyvesboltokban és

.54

....

az Intemet-kávéházakban.
írásaink szerzi

jogvédelemben

részesülnek.

HU

.11

ISSN 1219-9001

zerkcsztöscg mindent megtesz az Internetrl szánna
.

.50

’ó
r

.53

Prakticomp

.
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.

.18

képek és anyagok szerzi jogainak

ismeretlen forrásból szerzett

BIV

Prím-online

.57

!

Zenebona

.

.39

tisztázásáért,

dokumentumok jogaiszerzk jelentkezésé

k tisztázása érdekében kérjük a

szerzi joguk

Elender

Rt. Hírlapüzletági

Igazgatóság

.39

.

Rt.

Kiadói Lapterjeszt Kereskedelmi Kft.

12,

Modem

TV NET

.3
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Nyomda

Terjeszti:

hitelt

érdeml

igazolásával

Vannak

szituációk,

és a legkisebb hiba

amikor
is

túl

sok forog kockán,

végzetes lehet. Ilyenkor

nem

mindegy, hogy kire vagy mire bízzuk magunkat,

a kockázatot?

munkánkat vagy

A Compaq
mindig a legmodernebb technológiai

értékeinket.

számítógépei
fejlesztéseket tar-

talmazzák, ráadásul könnyedén upgradelhetk, és áruk
is

meglepen kedvez. Az Ön gépe

így hosszú-hosszú
mu.

éveken át értékálló marad,

Deskpro EP

tartja a lépést a technika
Intel”

fejldésével, és megbízhatóan ellátja a feladatát

2000

64

Pentium® II processzor, 400

Matrox Millenium G200-SD

után

is.

Ön

bizonyára gondosan megválogatja a munka-

kártya, 8

Miért ne tenné ugyanezt a számítógépével?

További információ a www.compaq.hu címen vagy
zöld számunkon:

06-80-COMPAQ

COMPAQ.

AGP grafikus

MB VRAM, minden CD modellen

PremierSound’", 6

társait.

MHz,

MB RAM, 4.3 GB Ultra ATA HDD,

bvítkártya

hely,

Windows 95 vagy Windows NT, fekvbl
állóvá alakítható ház, 3 év garancia

(266-727, 206-720).

Legjobb válasz.

pentium®J[

QQ

k@lauz

A második lépés
Megdöbbent, hogy

-

a környezetemben

a Prím-online-ból miért

miségi, e-mail címmel és Internet-hozzáféréssel

levelet, erre jóval

rendelkez hölgyek és urak társaságában - milyen alacsony
a

World Wide Web használatának gyakorisága, mértéke.

Ezek az emberek reggel

majd

teszik a dolgukat

nem adunk

ki

idszakos online

járni...

Nos, kérdezem én

érdemes

figyelni

az alábbi

jelekre:

matikai híreket, öt pedig egyidejleg Budapesten a hazai

a szerkesztségünknek beküldött hírt olvasta-e a Prím-

Vagy

hogy az elküldéstl számított
tíz percen belül azonnal kiakasztottuk ország-világ szeme
elé, a www.prim-online.com címre?” Mire elkerekedik
a szeme: tényleg? Beszélgetek barátommal - aki egykor f-

eltti hírek

iskolán tanította az informatikát, és

ma

is

ISDN-vonal

köti

össze asztali számítógépét a helyi Internet-szolgáltató szer-

-

verével

a legújabb online kiadványokról,

ám

csak azt veszem észre, hogy csupán én beszélek,
a szemét: „tudod, hogy én

hír

felkerült a Prím-online hálószemre.

is

három-négy új

Az

Cikk, amit mindenki

ilyen percek
figyelmébe ajánlunk:

után kellett volna elereszteni egy elektronikus hírlevelet?

foldal pillanatnyi állapotáról? Addigra a dél-

este a

már

ki is potyogtak.

Viszont például a személyi

hogy egy hétig ugyanazok az információk maradnak fenn, nincs új kinevezés vagy kirúgás,

hírek esetében elfordul,

Szakmai jelleg

ezekkel miért terheljük akár naponta az olvasót?!

És a másik. Mondjuk, a CeBIT-en elmegyünk az Orange
standjára, és felcsípünk

egy

hírt.

Ha

ezt hírlevélben elküld-

információ, vagy

egyéb okból a

nekem az

köznyelvtl

A weben azonban tálalva a felelet is, mert a kap-

eltávolodott,

egyszer

jük, az olvasó esetleg megkérdi: miért fontos

meg

Orange?...

le-

tiszte-

ban, amikor öt munkatárs Hannoverben gyjtötte az infor-

híreket vadászta, voltak olyan percek, amikor

online-on. „Mit szól ahhoz,

Lapunk
olvasásakor

A CeBIT idszaká-

milyen idszak lenne megfelel?

hogy információkat gyjtenének a Világháló webes felületérl. Kérdezem az informatikai cég
PR-menedzserét, lényegében kollégát, hogy a cégérl
estig, anélkül,

hír-

többen feliratkoznának, mint ahányan

rendszeresen vissza tudnak
lettel:

kinyitják elektronikus postalá-

dájukat, megválaszolják leveleiket,

kés

Azt kérdezi egyik kedves leveleznk, hogy mondjuk

tehát

javarészt informatikus, vagy ha nem, hát értel-

nem

csolódó cikkek listáján

„magasan szárnyaló”

webezek”.

azonnal felbukkan egy

cikk, aminél laikus

játította

hír

süti

A webes idtöltést kisamagának az ifjúság (k is
nem

s

az

Orange indul a magyar-

leginkább az online társalgókra, fó-

rumokra buknak,

hogy

arról,

az infor-

országi

olvasóink
kiadhatják Pósalaki

1800-as mobilbácsi jelszavát:

mációforrásokra),

tenderen... Persze miért

korosztálybeli

„ugorgyunk”:

jámbor olvasónak, hogy mi az

ismerseim, kollégáim az ismeret-

kell tudni a

szerzésnek és szórakozásnak ezt az
új

lehetségét - bár elméletben

nári szinten ismerik

a

ta-

- gyakorlatilag

DCS

nek

is

1800? Nos, en-

utánanézhet a to-

meg sem tapasztalták.
De miért beszélek másokról?
Már javában szerkesztettem az

vábbi kapcsolódó cik-

kek
a

révén,

amelyek

hírújságtól

Internet Kalauzt, kilószámra közöl-

más

tem küls munkatársaink b@ran-

cikkeihez, alaposabb

golásait a Világháló különféle fertá-

meretterjeszt

lyairól,

de én legfeljebb munkavég-

zés céljából (mondjuk képillusztrációt leszedni) tértem be

egyik-másik címre, kikapcsolódásként egyszer sem. Megrendeltem ugyan „Wagner Úr” hírlevelét a hazai újdonsá-

már kezdem

vitairat,

informatikai lapok
is-

írások-

hoz is elvezethetik.
hogy a csak szekvenciálisán
olvasható bettenger-hírlevelek azok, amelyek igazán elrabolják az idt, és a képszerkezet weboldalak, ahol csak

Ma

Vélemény,

esetleg

érezni,

Levél, vagy

levélcímet (e-mail)

tartalmazó

gokról, de ez

is

mutatja,

hogy mindössze levélben érdekelt a
weben

dolog, hiszen ha annyira szerettem volna szörfölni, a
is

megtalálhattam volna a „Magyarország újdonságait” beje-

lent

oldalt, és

betehettem volna ezt

is

a kedvencek közé,

amilyen mélységig jólesik,

menedzseridvel

Három

is

elnyben. Hiába van oldala (archívummal együtt) mondjuk

e-maillel.

is

nagyobb

élményt egy hírlevélnél az Intemetto foldala, sokakkal

egyetemben
nan

is

heti,

majd napi hírlevélben rendeltem meg on-

a híreket...

Még

alig

egy hete

Unesco Információs Társadalom
indította heti hírújságját, a

weben

idm hetente benézni

amikor a

és Trendkutató

INFINIT-et, biztos, ami biztos, erre
ja, lesz-e

is,

az

BME-

Központ

el-

és e-mailben elérhet
is

feliratkoztam, ki tud-

oldalra...

Pedig ha valakinek, hát nekem már

illett

volna megta-

unikumnak

ma

új

kapcsolatteremt eszközzel, az

Fontos figyelmeztetés,
szabályismertetés:

A

következ lépés az lenne, ha megtanulnánk
okosan használni a World Wide Webet. Ha a böngészben
át mernénk állítani a szolgáltató által kitöltött (és magára
mutató) startoldalt a nekünk legfontosabb és naponta sokszor

megnézend

srn változó,

információforrásra, ha

donságokat kínáló oldalakkal pakolnánk
listáját

vagy a böngész

zsúfolt napirendünkben

vagy éppen 40-50

tetején

lév

tele

új-

a kedvencek

hivatkozási sort, és

idt szakítanánk

Talány, kérdés,
rejtvény:

(esetleg a 4-5

hírlevél és levelezlista rovására

is),

hogy felkeressük tájékozódási pontjainkat a Világhálón.
Nyugodtan megfoghatjuk egymás kezét, Kedves Olvasónk, ezen a szinten

káljunk együtt!

tévés csúcsmozihoz...

még

az számít annak, ha nincs. Utolértük a világot, megtanul-

más lehetségeket kínálnak, egy hírlevél nagyjából úgy viszonyul a webes tartalomhoz, mint a rádióújság filmismeresti

szkös

számított, ha valamelyiken volt e-mail cím,

nulnom, hogy a weben lév információk más minséget,

tetje a szombat

ezzel a mindig

gazdaságosabban bánnak.

tunk együtt élni ezzel az

EduPage-hírleveleket, hiába nyújt esztétikailag

még

évvel ezeltt a magyar névjegyek között

hogy idrl idre visszatérek, és innen kiindulva megszemléljem az újdonságokat. De ahogyan Wagner Úr esetében,
másoknál is az e-mailbe csomagolt hírlevelet részesítettem
az EduPage-nek, én inkább postaládámba kértem a legújabb

írás:

arra kattintok rá, amire akarok, és csak olyan mélységig,

mi sem mozgunk otthonosan. BotorVértes János
jvertes@prim.hu
1999 ÁPRILIS

Ahol Osztapenko kezet
Szoborparkban, felszabadultan... a budapesti Szoborpark megújuló honlapja (www.szoborpark.hu)

Beszélgetés Réthly Ákossal, a Szoborpark

Múzeum vezetjével

Egyrészt a bemutatott anyag miatt, hiszen a világon egyedülálló

„Április

4-rl szóljon az ének....”

kommunista rendszer

az ember hajlamos némi

zony,

módon

itt

„csokorba gyjtve” láthatók az elmúlt

Bi-

eltávolított poli-

|

|

rilisi

Sp

tavaszias langymeleg-

|

sasági matróz a

György

felé

a Szoborpark mel-

lett.

Az ország minden

Kun
Vérmezrl,
Osztapenko
Mari

esen Dióséról Budapest

Dó

Marx

útról,

Engels a Jászai

és

ben autóján elhalad a 70-

||J

I

(Lenin és a tanácsköztár-

tikai szobrai

JÉá

mozgalmi nótázásra, ha az áp-

térrl,

Béla a

|

Steinmetz kapitány a város

|

határából,

idehordott Leni-

tájáról

szovjet

a

katona

j

!

,

eszembe

nek azt

is

tátják,

hogy

a Gellérthegyrl és sokan mások,

jut-

összesen 42 alkotás). Másrészt a gyj-

id,

volt

temény mködése

közgyjtemény Budapesten, amely-

ünnep-

iskolai

nek üzemeltetése vállalkozói formá-

emlékeztünk

meg

ban valósul meg. Ez egészen pontoVlagyimir

lljics

letésnapjáról.

szü-

san azt jelenti, hogy a fenntartáshoz,

Egyéb-

a reklámhoz egyetlen fillémyi támo-

;

!

A

bán még

ségeken

:

különleges.

Szoborpark ugyanis az egyetlen olyan

|

:

is

amikor ebben a hónap-

ként

sem

akkoriban

övezte ezt a kérdést

gatást

sem kapunk

senkitl. Vagyis

az intézménynek magának kell meg-

túl-

teremtenie mindenhez a pénzügyi fezott

áhítat,

sokkal

in-

_

Ez tehát nagy odafigyelést és
komoly marketingmunkát igényel. Ennek része a Szoborpark internetes
dezetet.

kább valami egészséges
humor, olyasmi, amivel mondjuk a Tanú

cím

ezen a szakaszán. Sosem felejtem

például, amikor Leningrád (senki

film segít túllépni

történelmünknek

j

!

hitte volna,

el

hogy ez a név nem az örökkévalóságnak

sem

szól)

a nagy októberi

egy barátom a

Téli Palotát akar-

\

szocialista forradalom 50. évfordulójára készült,

megjelenése

-

Kikbl áll?
- Név szerint?
- Nem... azért majd mások jönnek
- Tavaly, azaz 1998 áprilisában

látogatói kör.

j

ta megtekinteni,

ám

az akkoriban már Ermitázsként funkcionáló építmény elé egy

j

hatalmas papírmasé Lenint kezdtek a díszletmunkások

építeni.

November 5-e

le-

raktuk

j

hetett,

Lenin

vállig

készen

volt,

de már

j

lehetett fényképezni.

kezdett,

így

is

teljesen eltakarta a Téli Palotát,

Barátom mégis elkapta a

mondván: „sose

nem

és vadul csattogtatni

Zorkijt,

találok ennél jellegzetesebb képet a Szovjetunióról,

^M&**^*

fel

web

megjelen

sonló koncentráltsággal képviseljen valamit, amin - hajói em-

tatótól kapott statisztikák,

kor tudunk igazán túllépni, ha már tudunk nevetni

|

legalább mosolyogva tekinteni

|
|

ÍW

is

rajta,

ak-

vagy

rá.

Mindez persze nem jelenti azt, hogy a témáról nem nagyon
komoly kérdéseket teszünk fel Réthly Ákos „elvtársnak”:
- Hogyan kezddött a Szoborpark története az Interneten?
- A Szoborpark egy speciális múzeum, több tekintetben is.
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kell, és

módon

is kell

oldalainkat

rá

is

menedzsel-

ezt tennünk. Látogatóinkról részben a szolgál-

részben a weboldaláinkon

vendégkönyv alapján alkothatunk némi
szinte teljes az egybeesés a
rével.

Késbb

jönnünk, hogy az Interneten

csak most kezdjük igazán pedzegetni, hogy mi

nünk

- csak

világához, ezért kíváncsi-

an vártuk a fejleményeket.

Szoborpark, amelynek virtuális tükre a Világhálón épp
most, áprilisra ölt új arculatot, jó apropót teremt arra, hogy halékszem, Bacsó Péter ezt Engelstl idézi a Tanúban

magyar nyelv bemuta-

Mivel akkoriban sem én,
sem más a környezetemben nem sokat
tó oldalait.

kellett

A

az Internetre a Szoborpark

angol, illetve

értett a

r

mindenütt Lenin, és mindenütt fejetlenség...”

is.

Elkészült tehát, és van egy tisztes

mköd

képet. Érdekes,

hogy

Szoborpark „valódi” látogatói kö-

Vagyis nagyjából fele-fele arányban érkeznek a magya-

rok és a külföldiek, ez utóbbiak pedig elssorban a tengeren-

A vendégkönyvbe történt bejegyzések alapján úgy láthogy nagyrészt azok nézik meg oldalainkat, akiket érde-

túlról.

juk,

kel a bemutatott korszak történelme,

mvészete -

k bizonyá-

itthoniig.>f.

rázhat Leninni
ra olyan kulcsszavak alapján jutnak el hozzánk,

mint „Lenin”, „Marx”, „communism”
letve

a

felkeresik

stb.

il-

oldalainkat mindazok,

akik

nem

a

untat-

történelmi

a

látnivalókat

portokról

— Ha a

kat bemutató portokról

kor a menedzselés sikeres-

nek tnik...

Az

Interneten kívül

ban, interjúnkban népszersítjük

címünket. Ez az egyszerbb és
bejáratottabb
falat a

web

út.

A

világa.

nagyobb

Természe-

tesen a jelentsebb keres-

programokban mindenfelé
regisztráltattuk
kat,

munka. Hetente több

újabb és újabb helyeket

lyett

de ezzel

oldalain-

nem

ért

vé-

emlékszobrá-

és

Mindezek he-

inkább a park han-

gulatát próbáljuk érzékel-

Természetesen elolvas-

tetni.

ható az intézmény története,

z

elzménye, a

terve-

m-

ajánlása és egy rövid

Sok kép látható, és
még korabeli munkásmozgalmi

elemzés

is.

zene

hallgatható. Turisztikai

is

információkat

megközelítés
szünk.

(nyitva
stb.)

is

tartás,

közzéte-

Elolvashatok a vendég-

könyvben az

elz

látogatók be-

jegyzései, és vélemény
a látottakról.

is

írható

Egyértelmen olyan

al-

kalommal, órákon keresztül
szörfözk én magam is, azzal
céllal,

mvekrl

történelmi

minden
nyomtatványunkon, reklámunk-

személyekrl,

eseményekrl,
szokról.

látnivaló-

ide lehet „linkelni”, ak-

oldalakat

szerettünk

hogy

közzétenni, amelyek

talál-

lyettesítik a

ahol feltüntethetem cí-

jak,

szobrok között,

juk hosszas ismertetkkel

linkelnek ide.

határozott

lá-

lépésrl lépésre

közeljövben magyarországi utazást tervez-

bemutató

a

vezetjük végig a

togatót

nek. Utóbbiak valószínleg az országunkat,

illetleg

get a

Nem

münket, és esetleg linket

is

volna

nem

he-

Szoborpark meg-

látogatásának élményét, ha-

nem

sokkal

inkább kedvet

elhelyezhetek rólunk, felénk.

csinálnak hozzá. Emellett sok

Ezek azok a site-ok, amelyek
„témába vágnak”, vagyis tör-

olyan információval

ténelemmel, mvészettörténettel,

társadalomtudomá-

nyokkal foglalkoznak,

illetve

az idegenforgalmi propagan-

néz nem

a

A valódi és
tás tehát

A

információs

kiköti.

szol-

szerezhet meg.

a virtuális látoga-

ebben az esetben

ki-

egészíti egymást.

-

da és tájékoztatás legfonto-

sabb

is

gálunk, amelyet a parkban

Miért

volt

szükség

a honlap mostani, tavaszi

látogatói

kör folyamatos

megújulására?

bvülésébl

arra következte-

- Egy év üzemelés után
vannak tapasztalataink, lett
néhány „toldozott-foltozott”
oldalunk, és maradt néhány
adósságunk. Mindezeket látva úgy döntöttünk, hogy ide-

tünk,

hogy nem hiábavaló

a fáradozás.

- Ezek
volt

szerint

érdemes

megjelenni

az

Mit kap tehát az,
aki idelátogat, és milyen
hasznot jelentett mindez
a múzeumnak?
- A Szoborpark oldalain
Interneten.

je rendezni sorainkat, illetve
oldalainkat.

magyar

A szövegek idáig
angol

nyelvek

Most végre elkészült
német és a francia fordítás

voltak.

bemutatjuk a múzeumot, de

a

nem

is,

a klasszikus értelemben.

és

a látogatók tehát e nyelvek
1999 ÁPRILIS

itthonl@poi c
nincs kell infrastruktúránk. Szívesen bevonnánk

ebbe egy küls vállalkozót, de idáig

még nem

ta-

láltunk partnert hozzá.

- Vannak-e további multimédiás elképzelések?
- Igen, szeretnénk a közeljövben kiadni egy
CD-ROM-ot, amely a már elbb említett
QuickTime-os „forgolódás”, a website és a Szoborparkról kiadott ismertet füzet ötvözete lenne,
kiegészítve néhány videóval és hangfelvétellel

mozgalmi dalokkal, beszédrészletekkel

- Megmaradva az

-

stb.

Internetnél: kinek ajánlható

a Szoborpark?

- Érdekes módon az 1989-90-es
magyarországi politikai

közül

tettük Séta

tkkel

cím

lékmve”

oldalunkat, és szöveges ismerte-

láttuk el a képeket.

Az Információk között el-

A

nincs.

Ez

a park talán az le-

helyeztük azokat a tudnivalókat, amikre látogatóink
a leggyakrabban rákérdeztek.

rendszervál-

tásnak „saját em-

választhatnak. Átrendeztük, áttekinthetbbé

hetne.

Éppen

ezért

ajánlható minden-

sajtó munkatársai

és az idegenforgalomban dolgozók kérésére létre-

kinek, aki érdekl-

ahonnan nagyobb méretben képeket lehet letölteni a Szoborpark leglátványosabb
részeirl. Külön oldalak mutatják be a parkkal kap-

dik

mvészete

iránt,

csolatos további építészeti terveket, és válogatást

azoknak

akiknek

Leninnel

hoztunk egy

nyújtunk

oldalt,

át a

rólunk megjelent újságcikkekbl

A legbüszkébbek arra a
rázhat

zene,

múzeumok,

nelem,

szobrászok

nek

takról,

- Maradtak-e

továb-

Kérdez(tiszt): Fürtös Zsuzsanna

A címlapfotót készítette: Bdi Zoltán
A Szoborpark honlapjának készíti:

vagy sikerült

Lendvai Tamás - program
Petrilla Márton - design
Réthly Ákos - szerkeszt

valósítani?

- Aki mostanában
ellátogat a Szoborpark

honlapjára,
a megújulás

láthatja

els

jeleit,

de tapasztalhatja, hogy

még nem minden mködik tökéletesen. Már a réAhol

gi

tartalomjegyzékünkben

is

szerepelt a Virtuális

még most sem siEz - ha majd egyszer elkészül
- a QuickTime program segítségével lehetvé teszi, hogy a néz 360 fokos szögben, szabadon
látogatás címszó, de sajnos ezt

került beüzemelni.

forgolódhasson a parkban.
ról

nem

tettünk

le,

A terv megvalósításá-

ezért hagytuk fenn továbbra

az erre utaló címet.

is

A másik, amit sokan hiányol-

nak, online ajándékboltunk megnyitása. Jelenleg
sajnos csak bemutatni tudjuk a shop kínálatát,

pedig lenne igény a vásárlásra
minisztrálására és

W

de abban biztosak vagyunk, hogy aki eljön

után már többet tud errl az ellentmondásokkal teli történelmi idrl, vagy legalábbis
annak hangulatáról.

mindent egyszerre megOsztapenko
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Senki-

mit gondoljon a látot-

ide, a látogatás

körökben.

bi tervek,

nem mondjuk meg, hogy

szobrok,

téma-

de

litikamentes
(web)hely.

törté-

stb.

is,

pártsemleges és po-

publikációk,

kortörténet,

bemutatott

fogalmuk
sincs
mindezekrl.
A
Szoborpark
egy

is.

linkgyjteményre vagyunk,

amelyben csaknem ötven további címet gyjtöttünk egybe más - de
a Szoborpark témaköréhez kapcsolódó utalva,
webhelyre
emlékek,
kezet személyes

a

korszak történelme,

is.

gyakorlati

Sajnos ezek adlebonyolítására

nr\w

A A PanTel

mára - jelentette ki Horváth Pál vezérigazgató a magyar
Ipari Konszernek Országos Szervezetének március köze-

JT
pén

Internet

májustól telefonszolgáltatást nyújt ügyfelei szá-

tartott

a kábeltévén!

dunaújvárosi ülését követen.

A „beszéd típusú

MÁV vonalai mentén húzó-

szolgáltatást” a

dó optikai gerinchálózatán keresztül nyújtja a PanTel,

s

egyelre

Ön

csatlakozik a rendszerhez, fizeti

csak azok élhetnek vele, akik bérelt vonallal csatlakoznak ehhez

a havi elfizetési díjat,

a gerinchálózathoz, vagyis a PanTel menedzselt bérelt vonali
szolgáltatására elfizetnek.

amely mindent tartalmaz.

Ugyanakkor a PanTel ügyfelei -

a holland résztulajdonos jóvoltából

-

külföldre

is

telefonálhatnak

a hálózaton keresztül. Természetesen ez Internet alapú vezetékes
szolgáltatás lesz, amit

a

- Horváth

Pál megítélése szerint

- nem

Az IDC

elrejelzése szerint több mint 50 százalékkal

Kábeltévén

tilt

Matáv szerzdése.

n majd

nincs idó'arányos költség!

az otthoni munkahelyek „Internet-fogyasztása” 2002-ig.

A

Míg az

idei

taksálja

á

az

évre az Egyesült Államokban 19,7 millióra

IDC

az

irodai

alkalmazásokra otthon

Ön a nap 24, a hét 168, a hónap
700 órájából annyit van a Hálón,
amennyit akar, és a havi átalánydíj
más

mellett nincs

szám

Internetet használók számát, addig 2002-re ez a

költség.

30,2 millióra gyarapodhat. Ez persze összefüggésben van az
otthoni

muk

munkahelyek nagyfokú szaporodásával: 2002-re

szá-

megközelíti az 50 milliót.

Az

A TVNET

Egyesült Államokra érvényes jóslatok nemcsak hogy

extrapolálhatók Európára, de a növekedés mértékét tekintve akár

meg

is

fejelhetk néhány százalékkal, ugyanis az, hogy jelenleg

kevesebb az otthoni munkahely, és a behálózottság mértéke
sebb, a fejldés ütemére csak gyorsítólag hat.
azt mutatják,

hogy

e téren a lemaradás 3 év

A Framinghamben,
az eszközökkel
letek terén,

is,

Más

hanem elssorban

nem

a

mszaki

az Internethez való hozzáférés

lehetségét:

rész-

a sávszélességgel kapcsolatos igé-

kábelmodem-eszközök

sem

lehet rúgni,

is

Amerikát persze minden ilyen elrejelzésben az
válaszol a tanulmány, az idei 6,5 milliárd dollárral

szemben az

lesz.

(folytatás

a

TV

Sztár

Kft. (V. kér.), Terézvárosi

TV

Kft. (VIII. kér.),

Kábel

TV

Kft. (VI. kér.)

Bakáts Parabola (IX.

SATIMEX
Multicom

Kft. (XIII. kér.),

Zugló

Kft. (XVIII. kér.),

RADIANT Rt.

TV

kér.),

NET-T

Kft. (XIV. kér.),

Kft.

(XIX.

kér.),

(XXII. kér.)

izgatja leg-

jobban, hogy mit költ majd ez a szektor az Internetre. Nos, erre

éves kiadás 2202-ben 10,5 milliárd dollár

City

de az ISDN-,

nagyon gyorsan terjednek
majd. Az ISDN-nel kapcsolatban ugyanakkor a tanulmánynak
fenntartásai vannak, aminek az oka az, hogy a költségek viszonylag magasak, a sávszélességben realizálódó eredmény pedig elmarad a kábelmodemétl és az ADSL-étl.

is

meg

március 22-én kiadott jelentés foglalkozik

amelyekkel kapcsolatban

nél lassúbb eszközökkel labdába
és

hálózatokon keresztül teremtette már

lesz.

nyekben várható jelents fejldés. Az IDC szerint nagyon közeli
az id, amikor az úgynevezett home-office piacon 56 k-s modem-

xDSL-

Budapesten a következ kábeltelevíziós

is ki-

elrejelzések

múlva kisebb

Kft.

12. oldalon)

^jg^/fax:

318-1985

llg/fax: 318-1926

URL:

http://www.tvnet.hu

E-mail: info@tvnet.hu

1^11056 Budapest, Molnár

utca 53.
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..

(cií.
(folytatás

A

a

cég vezetinek március 25-ei bejelentése értelmében

kikerülhetetlenné teszi az

teljes

egészében

állja.

Emellett

mintegy ötven helyi akadémiát kíván

egy 280 órás tananyag szolgáltatásával támogatni.
Villamosipari és Mszaki Fiskola, a BudaKözgazdaságtudományi Egyetem és a Közép-Európai
Egyetem - képviselivel aláírtak egy szerzdést regionális

Kandó Kálmán

pesti

A

hálózati labor létrehozására.

tanárokat oktató további két

akadémia létesítésérl elrehaladott tárgyalások
folynak a Cisco és a Budapesti Mszaki Egyetem, illetve
a Cisco és a Zrínyi Nemzetvédelmi Egyetem között.
regionális

a

Mode

Media

Mobile

elnevezése

az

az

jöv

iránynak.

új fejlesztési

A

lehetséges

Az
ni,

adott dolog

méret

nem

a helyhez kötött

billentyzetes,

(nagyképernys,

nagy sávszélesség kapcsolatot

igényl) számítógépek internetes kiszolgálására való, hanem

mindennek az
fejlesztették.

ellentétét sugallja: drótnélküli

A jelzést

a

médium - naponta visszatér jelleggel - központi
emberek

életében.

Mindehhez persze az

-

s ezt

Schmidt annak ellenére érezte

ki-

nálnak, mint az európaiak.

Andreas Schmidt azt sem érezte irreálisnak, hogy 2003-ra éppen a kiépül európai portálsite-nak köszönheten - már 2,77
milliárd dolláros hirdetési bevétellel számoljanak.

Szolgáltatásai technikai és

se érdekében a

mszaki színvonalának

DataNet 1999. március

1

növelé-

l-étl belföldi sáv-

szélességét (BIX) 100 Mbps-ra bvítette.

A kizárólag optikai

szálon létrejött kapcsolat a

GTS/DataNet

cégcsoport hálózatbvítési stratégiájának legújabb lépése. Ezzel

több mint tízszeresére növekedett a korábbi

a változással

Mbps-os sávszélesség. A bvítés eredményét minden Hálón
szörföz DataNet-elfizet tapasztalhatja. A DataNet 100 Mbps8

MMM jelzés a WWW fordítottjaként azt kívánja kifejez-

hogy az

teljes

vagy a PDA).

Eltörlik a hozzá-

emelendnek, hogy a német telefonpiacon éppen lefelé licitálnak
a szolgáltatók - jelenleg az amerikaiak ötször olcsóbban telefo-

létre-

a mobil eszköz és az Internet összekapcsolása (ilyen pl. az ún.
intelligens telefon

új

az amerikaihoz, mert

jellel ellátott ter-

illetve szolgáltatás jelezze a felhasználóknak:

AOL európai kapuját.

alapján történ számlázást, amivel azt kívánják elérni,

szükséges, hogy a telekommunikációs költségek közelítsenek

is

legnagyobb mobiltelefon-

hogy az ezzel a

célja,

id

hogy ez az

Ericsson,

Motorola és a Nokia együttes kezdeményezéseként

gyártók összefogásának

férési

át a

szerepet tölthessen be az

három felsoktatási intézmény -

bejelentés alkalmával

mék,

kommunikációs eszközökig gyakorlatilag

technológiákon

démiákat támogat, amelyeknél a helyi labor és a feladatok,
7,5 millió dollár értékben

a

elektronikus kereskedelemtl a különféle finomított keresési

a Cisco Systems 2,5 millió dollár értékben regionális aka-

dokumentáció, oktatás költségeit

A

33! IS
Schmidt, amely a Netscape technológiájára támaszkodva az

11. oldalról)

mobil eszközhöz

három cég védjegyezte,

és a védjegy

os kapcsolódása a magyarországi „peering” hálózathoz optikai
szálon történik.

A belföldi

sávszélesség 00 Mbps-ra történ bGTS/DataNet cégcsoport idei fejlesztési

vítése jól illeszkedik a

terveibe.

jövben

A

1

gyors Internet-szolgáltatást kínáló vállalat a közel-

egyesíti saját és a

GTSNet

vidéki központjait,

s

így év

használatát jelenleg egy névleges összeg kifizetése ellenében

végére az ország lakosságának 100 százaléka számára tervezi

azoknak engedélyezi, akik a Mobile Internet

a

nyitott

szabvány

kí-

DataNet Internet-hozzáférés

biztosítását.

vánalmainak megfelelnek.

Jan Ahrenbring, az Ericson kereskedelmi elnökhelyettese
van szükség, mert „a felhasználó
egyszer kommunikációs megoldásokat kíván, amilyeneket
csak a technológia lehetvé tesz, de úgy, hogy a kívánt cél
szerint erre a jelzésre azért

hogy 2005-re több mobilkészülék lesz az Internetre kötve, mint amennyi a telepített” -

azért teljesüljön”. „Feltételezzük,

jelentette ki

Frank Lloyd, a Motorola alelnöke,
már most.

s ezért

fontos

Bármely webszerver kapacitását a tízszeresére növeli az
Internet Caching System, a most szabadalmaztatott
gyorsítótár-fájlrendszer, amelynek architektúráját a
Novell március végén megrendezett BrainShare konferenciáján mutatta be.

Az iparág számos vezet gyártója, többek között az Alteon,
Compaq, a Dell, a Foundry, az Intel, a Log-On Data, a Mirror
Image, az N2H2, a SkyCache és még sokan mások fogadták el

e jelzés bevezetése

a

a Novell Internet Caching Systemet mint elsdleges gyorsítótár-

A Netscape

és az

AOL is sajtótájékoztatóra invitálta az új-

ságírókat a CeBIT-en, de végül csak az utóbbi tartotta
saját rendezvényét, az

meg

elbbit - felteheten takarékossági

intézkedések miatt (amelyek keretében több száz munkatárstól

megválnak) - az

új tulajdonos,

az

AOL lemondta.

munkatársainak az

AOL

Andreas Schmidt: 2002-re -

Ehhez egyebek

mellett

differenciált

egy

új

a szak-

Europe elnök-vezérigazgatója,
mértékben - 10 millió

európai háztartáshoz kívánják eljuttatni az

AOL

portálstratégiát

szolgáltatását.
is

bejelentett

WWW.iíCtM&LtCdJH
T
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a Dell lesz az

ügyfeleik számára. Közülük

vállalati

els számítógépes

hardvergyártó, amely licenceli

a Novell Internet Caching Systemet.
lepíteni

fogja

PowerEdge

Meglehetsen merész tervekrl számol be ugyanakkor
sajtó

is

megoldást az ISP-k és

a Novell

Internet

A Dell árulni, és gyárilag teCaching System szoftverét

hálózati szervercsaládjának gépeibe.

szoftverével

felszerelt

PowerEdge

A Dell a Novell

szervereit

ún.

Internet-

gyorsító berendezésként (Internet Caching Appliance) fogja árulni,

olyan számítógépként, amely leveszi a rutinszer terhelést

a webszerverek „válláról”
lózat hatékonyságát és

mflGVRRORSZÁG

annak érdekében, hogy növelje a há-

webes

ELS

teljesítményét.

UIRTURLIS JÓTÉHBOLTJfi

számára

Vállalati hálózatok

Internet

fejleszt

WAN-VPN

alapú

közösen biztonságos,

megoldásokat

kapcsolati

a Sun - a három cég

a Cisco, a Pilot és

fejlesztési- és

marketingegyezménye értelmében.

CPN)

(Pilot

szolgáltatás,

amelybe a

WAN-ok

és

a mobiltávközlési eszközök kapcsolatának biztonságát szolgáló
Security Utilityt

Pilot

beépítették,

is

Windows NT-s

lálható, hátha ott

illetve

szerver pedig a 195.227.43.211/ címen volt ta-

van még most

is,

A PC

töretlenül.

keszti mindebbl azt a következtetést vonták

NT a

Windows

a stabil, a

A megállapodás szerinti els tennék a Pilot Corporate Partner
Networking

a

labilis,

ám

Intern szer-

hogy

le,

Linux

a

szerkesztségünk rendszer-

gazdája mindehhez hozzátette, hogy a védelmet úgy oldották
meg, hogy a szervert még „pingelni” sem lehetett, ilyen körülmé-

nyek között nem

illik

sok következtetést levonni a

stabilitásról.

amely megfelel

a Pilot Heuristic Defense Infrastructure-nek (különféle^yédel-

mekkel, egész napos, biztonsági mérnökök

A rendszerek

Sun

hardverplatformját a

szolgálói (Ultra 5

-

Enterprise

kozás eszközeit a Cisco

1

általi felügyelettel).

mköd ki-

Solaris alatt

INFINIT néven

0000) jelentik, a hálózati csatla-

a

tott

új, heti

BME-Unesco

online információs hírlevelet indí-

Információs Társadalom és Trendkuta-

tó Központja, amelyet e-mailben megrendelni

szállítja.

felületen olvasni a www.ittk.hu/infinit

Az

INFINIT

(INFormációs

InformációTechnika)

Nem gyzték

le a

felállított két

- egy

hackerek a
linuxos,

CeBIT egyik IBM-standján
egy NT-s - szerver egyikét

sem, így a felajánlott díjat egyelre megrizte a vetélkedt
szervez PC Intem folyóirat.

A két
nek, a
ról”,

szerver nem egyformán áll ellen a feltörési kísérletekWindows NT-st többször sikerült már „ledönteni a lábá-

vagy hatszor

kellett újraindítani,

lefonszámot és jelszót

még

de a szerveren

ezen a gépen sem

találta

már véget ért

Amikor

de a két szerver IP-címe

még

élt,

így megírjuk,

INternet,

(bejelentkezés után)

e-mail hírlevélként egyaránt „fogyasztható”, 6-8 oldalas váloga-

f

tás a hét

híre mellett

egy-egy érdekesnek
te

néhány kiegészít

hírt közöl,

tn statisztikát és konferenciahírt,

A korábbi

is

ugyan

letörölték,

hogy a Linux-

s

heten-

„kiadások” az Archívumban találhatók.

Az INFINIT

az egyre gyarapodó „rokonkiadványoktól”

elz

sabbnak, legegyedibbnek, „legtrendérzékenyebbnek”

senki,

bemutat

megrajzolja egy-egy nevezetes hálózati hírforrás portréját.

meg

195.227.43.210/ címen keresztül vezetett,

szerverre az út a

társadalom,

cím, weboldalként és

abban különbözik, hogy

ezt a hírt fogalmaztuk,

a CeBIT, és a verseny kiinduló oldalát

vagy webes

lehet.

elrejtett te-

annak ellenére, hogy percenként több mint 3000 loginpróbálkozást regisztráltak.

címen

ténéseirl tudósít; a

hozzáadást végez;

f

szelektál, csakis az

hírt

nem

hét legfontotartott tör-

kommentálja, vagyis egyfajta érték-

kizárólag a jól ismert forrásokra épít,

hanem közel 200 hírüzem termésébl
az infoszakma technológiai

oldalára,

tallóz;

elssorban nem

hanem

a

társadalmi-

alkalmazói-politikai-üzleti izgalmakra figyel.

Ezen kár tovább töprengenieHa

legjobb formáját akarja hozni,

Önnek

és vállalkozásának szüksége

van Internet-csatlakozásra.

A szolgáltató
túl

Magyarország

is

modem*

ISDN elfizetéshez ajándék ISDN kártya”
Bérelt vonalas csatlakozáshoz ajándék Router”*

kiválasztásakor sincs

sok mérlegelni való:

Önt

Telefonos csatlakozáshoz ajándék 56 kbps

A telnet

által kínált

elnyök

3

megersítik
aj

c

döntésében.

aj

4J

Cégünk ugyanis

a

megszokott

3
3

N
\

gyorsaság és rugalmasság mellett

most páratlan kedvezményeket

CL

Nst

kínál elfizetinek.

elég ersnek érzi magát?

tel

internet-

többet akar?

telnet Magyarország KftH-113b Budapest-.
Hollán Ern u- 1
tel: 35=1-3142 Fax:321-2781
e-mail: telnetatelnet.hu

4->
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kínál(a

Inprise

American
Service
1052 Budapest, Váci utca

Integrating the Enterprise

Travel

A

szoftverfejlesztés

15.

Delphi CBuilder4 JBuilder2 JBuilder3 Inprise AppServer
Delphi fór SAP Delphi fór AS400
•

árai.

O
•a
un

a.

jUMO-Ft

London

J&MbfX

Párizs

JSJaOO-Ft

Zürich

Jfl-flOO-Ft

Peking
Prága
Tel Aviv

lUS^erFT

New

JJ6r5©tTFf
T

-TötfÖtTFÍ
San Francisco -89^HJITfT

"X3

3

Q

York

Miami

-MtfOtrFf

Los Angeles
Las Vegas
Toronto
Sidney

-89r0tnrFÍ

Bangkok
A

fenti

^flOtTFÍ
-TSrOOrFT
155reötTFf
103r?flüTt

repüljegyárak

nem

•

•

•

•

-

Kérjük látogasson meg minket az INFO’99 kiállításon,
az A pavilon 312/C standján, ahol készséggel állunk
rendelkezésére szakmai tanácsokkal.
További információt az alábbi telefon, fax,
e-mail és web címen kaphat:

Akciós ár

Eredeti ár

Amsterdam

jövben!

technológiája a

E-mail: reservation@american.hu

repüljegy

nagyvállalati

31.000
36.800
38.900
36.850
95.000
32.300
46.400
63.000
83.000
82.800
83.000
83.000
65.800
145.500
97.800

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

Borland
^SVarorszag

Borland Magyarország, 1143 Budapest, Hungária krt. 79-81., telefon: 2S2-814S
Fax: 252-8773, intemet: http://www.borland.hu, e-mail: info@borland.hu

Ft

Ft
Ft

Ft
Ft
Ft
Ft

Számítástechnika oktatásához ajánljuk!
TanNet

oktató és felügyeleti rendszer számítógépekhez.

Tanári segítség a diákoknak speciális hardverhálózaton keresztül.

A TanNet hálózat

szolgáltatásai:

Ft

- A tanári számítógép videoképe

kiadható bármelyik diák monitorjára vagy az

Ft
összes számítógépre.

Ft

tartalmazzák

- A program kezelése szemléletesen bemutatható a diákok számára.
- A központi analóg videoforrás (pl. videomagnó) képe kiadható a monitorokra

a repültéri illetéket és bizonyos feltételekkel érvényesek.

(+video/VGA átalakító beépítésével), így a monitorok tv-ként

mködhetnek.

is

- Kijelölt 3iák monitorképe bemutatható a többi diák számára is.
- A tanár bármelyik diák monitorképét a saját monitorára kapcsolhatja,

Miért utazna drágán,

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.

ha olcsón

is lehet?
&
irillll

A tanár

:

imiííiiii

r

i

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

gén összeköttetéseket tud

Meglév

létrehozni.

nyomógombos kezelegysé-

és újonnan létesítend számítógépes

oktatóteremben egyaránt alkalmazható.

Mködtetéséhez

hálózati szoftver

nem szükséges.
1149 Budapest,

Nagy Lajos

Kft.

kir.

Tel.:

útja 117.

220-6454

Fax: 220-6455

_"Fly and Drive" utazások:

3

Florida

9 nap

104.300

Ft-tól

Í3

Kalifornia

9 nap

111.600

Ft-tól

E
^

Hawai

10 nap

174.300

Ft-tól

9 nap

145.900

Ft-tól

17 nap

162.300

Ft-tól

-Q

Kelet-nyugat
A

fenti árak

teljeskör korlátlan* elérés

(magánszemélyek részére, id és mennyiségkorlátozás
címmel,

1

nélkül, korlátlan

Mb web-lappal)

Kedvez
(1

árú szolgáltatási díjcsomagok cégeknek*
db korlátlan elérés, 2 db e-mail, 2 Mb web tárterület: 5 (3Ö0,- Ft)

tartalmazzák a repüljegy, a szállás valamint az

autóbérlés összegét, korlátlan kilométer-használattal

•SS

<

csak nettó 2.500,- Ft tíz körzetben

letöltéssel, e-mail

Nemzeti parkok

O

—

EXTERNET

/internet

Körzeteink: 52, 53, 54, 56, 57, 59, 66, 76, 78, 79

meg szolgáltatásunkat az Interneten:
http://www.externet.hcf/extemet/reQist.mm

Rendelje

Autóbérlés Floridában
1 hét már 6.750 Ft-tól!

További partnerek jelentkezését várjuk!
vJBnÉRNET
Informatikai Szolgáltató Kft.

www.american.hu
1999 ÁPRILIS

Forró drót: 266-6548

5000 Szolnok, Szapáry u. 9.
TeUFax: 56/423-111
E-mail: externet@extemet.hu

A

W
jCf

TJEHTERNEl
*

J

KARRIER
Nemzetközi internetes cég angolul legalább írásban kommunikálni tudó,

kreatív, önálló

munkára képes,

tapasztalt

webmestert keres napi 8-9 óra munkára a cég budapesti
irodájába. Referenciamunkák URL-jét a

következ címre

kérjük: ags@dial.isys.hu.

ONLINE
INÉ
Készítse el saját elektronikus boltját az Interneten! Megje-

els

lent az

Internet-boltkészít programcsomag, amellyel

magyar nyelven

ge

kb.

készítheti el saját üzletét.

Egy

mköd

egy nap alaU elkészíthet, és a ráfordítás költsé-

bolt akár

50 000

Ft.

Érdekldni

lehet:

06-30-9312-439, nap-

közben 9-tl 16 óráig (www.upsshop.co.hu).

Az

Indul a Business Online Címtár (BoÖi) a Prím-online-on.

Minden honlappal, e-mail címmel rendelkez
kozás

Internet Kalauz melléklete a középiskolai Internet-programhoz

cég, vállal-

ingyenesen feladhatja cégadatait a www.prim-

online.com oldalon megtalálható rlapon keresztül, s szerepelhet a

késbb

tevékenység szerint

is

Az

iskolai hálózatok a legveszélyeztetettebbek

lekérdezhet

katalógusban.

AIíj iuijHiJj

ÁRU

36/220-as
séggel,

kiépítésig, típusengedéllyel, tarifázási

ISDN

nélkül

Badó

Péter,

06-30-9484-519,

Rendeljen

gyönyör

Az

e-mail:

(30)

tartalmazó

9966-292

kaptunk,

Pénztárgép kereskedelem + szerviz. Új és használt gépek

kör

APEH-ügyintézéssel. Hét-

végi szervizügyelet. Lezárás, átírás, kellékanyag-forgal-

mazás. Számítógépes kapcsolat.

344-2419, e-mail:

T.:

kontor@mail.elender.hu.

s

mindenki egyetlen dolgot pana-

habár a cikkben

szolt:

adásvétele, bérlés, teljes

Szokatlanul sok reagálást

fájt.

önnek! Tekintse meg

ajánlatunkat a www.Vyestel.hu/-pahczel/ cigién. Pánczél
Kft.,

Kalauz februári számában

Back Orifice nev „trójai” programról írtunk, aminek segítségével bárki könnyedén
bejuthat gépünkre, ha elfogadjuk tle a BO-

postaládákat az Interneten keresztül,

belül postázzuk

Internet

a

t

Napokon

leírt

jelenségeket sa-

gépükön tapasztalhatták, az általunk
közölt módszer nem bizonyult hatásosnak
a programmal szemben. Ez „természetesen” nem a cikk hibája, egyszeren csak
nem BO-val volt a gépük fertzve...
A BO megjelenése korántsem volt akkora áttörés a trójai programok terén, mint
azt sokan gondolják - hónapokkal a felbukkanása eltt is terjedtek már IRC-n

ját

hasonló dolgok, közülük a legelterjedtebb
a

DMSETUP.EXE, amely

terjeszteni

is

csot, s tudott

a

Back

A

leghíresebb utód NetBus névre hallgat,

csak ismét
ezúttal

MEGOLDÁSOK,
SZAKTANÁCSADÁS

1114. Bp. Csóka u. 9.
Tel./Fax: 1/203-3474

1/463-0278

E-mail: peter.tarnok@kern.hu

WWW:

http://www.kern.hu

sokakat megihletett.

is

egyszerbb

szülatyjáénál,

el kell indítani

a fertzött

/remove paraméterrel.

fájlt,

A NetBus egy

veszélyesebb alfajában az .exe elindítása
után egy játék jön be: ezzel különösképpen

vigyázni
ugyanis

kell,

az

víruskeresk

ismert

nem képesek

detektálni.

Akadnak természetesen kevésbé ismert
programok is, ilyen pl. a WinCrash,
aminek segítségével akár FTP-szervert is
csinálhatnak az áldozat gépébl, vagy akár
trójai

a monitorját
ra,

is

rábírhatják a kikapcsolódás-

de lehetetlenség lenne mindnek a

kiirtá-

csatlakozik egy csatornára, ahol
van egy fertzött - hasonlóan a legtöbb

minimálissá teheted a fertzés veszélyét.

amelyek fként a

ré-

DCC-n

elküldeni

A legjobb

mIRC

kiirtásához töröld

le

az

könyvtárából az mirc.ini-t, és az mir-

el

védelem az óvatosság: ha

ismeretlentl fájlokat,

megvédhet

attól,

hogy a támadók használ-

leggyakrabban sújtottak a „sulinete-

sek”, hiszen

lákban,

nem mindenki

hogy az idegen

programokat,

DMSETUP.EXE,

beírni,

back-

exec.bat-ból szedd ki a
csot,

s

DMSETUP

paran-

végül töröld a következ fájlokat:

C:\PROGRA~l\

adott cukrot

(st rosszabb
esetben azt sem tudják, hogy mi történik,
amikor megjelenik a DCC küldését megersít ablak). Ahhoz, hogy ne tudják elfogadni

mirc.ini-d

tudja az isko-

által

C:\DMSETUP.EXE, C:\CONFIGG.SYS,
C:\MIRC\DMSETUP.EXE, C:\WINDO\VS\

eredeti

Ha

hassák a program nyújtotta lehetségeket.

helytelen dolog

(az

nem

a legfris-

pedig már kés, egy jól konfigurált tzfal

elfogadni

crem.ini-t

s

sebb vírusellenrz programokat használod,

A

A DMSETUP

up0412.ini néven található), majd az auto-

ISDN

Orifice

eltávolítása

önmagát.

ÁFA

Mint a sikeres dolgok általában,

rével.

fogadsz

matikusan megpróbálja

ISDN PC KÁRTYA + TELEFON

paran-

A szaporodás
módszere rendkívül egyszer: amennyiben

gebbi mIRC-knél voltak elterjedtek -, auto-

ISDN-NEL AZ INTERNETRE!

/DNS

néhányat kattintgatni az ege-

sáról szólni.

trójai script.ini-hez,

Tel.:

az egyetlen...

képes önrfiagát, ha szembetalálkozik egy

valaki

TELJESKÖR

BO

érezhette magát, aki tudta a

gyanútlan felhasználóval.

33.600,- +

a

lehet-

bpetya@mail.matav.hu.

online!

íJíJijíJiJiDJl

Nem

nagyon olcsón eladók, vagy bérelhe-

tk. Ugyanitt díjrögzít szoftverek bármilyen alközponthoz.

óiJíj

(SCHRACK) maximum

telefonalközpontok

Digitális

a

a

az

mIRC-ben

fíle/options/control/ignore-hoz

hogy *!*@*,ctcp,

azt

kell

és ki kell pipálni

DMSETUP.EXE!

az „active” felirat eltti négyzetet. Ilyenkor

Amennyiben „csak” script.ini-vel vagy
fertzve, könnyebb dolgod lesz, csupán az

képeket, illetve

mIRC könyvtárában lév script.ini-t kell

azokat kivéve, akik értenek hozzá,

el-

nagyon helyes, hiszen ket

távolítanod.

A BO nem azért lett híres, mert olyat tudott,

amit eddig

más programokat sem tudnak a tanulók IRC-n keresztül elfogadni -

még egy program

nem mert egyszer

talán

s

ez így

már nem

tudják becsapni ezek a „halálhozók”...

sem, ha-

kezelfelületének kö-

szönheten mindenki kiváló hackernek

Videó (Varga Gábor)
www.extra.hu/video

CSILLAGASZAT
Örök

Mars-kutatás

ellenségünk: a vírus

(The Mars Global Surveyor)

\v\vw.discovery.com/exp/epidemic/flu/flu.html#4

mars.jpl.nasa.gov/mgs/home.html

nem

eddig

találtak

gyógymódot.
Félelmünk sajnos
jogos, hiszen az or-

vostudomány mindmáig legnagyobb kihívása - persze a rák
mellett - a vírusok le-

Hogy meg-

küzdése.

a

világ

mely

részét
ter-

ez

átalakulásá-

ami miatt

titka,

még a jöv

A

fenti

kérdése.

cinben, '‘amely

a

ér véget, és

het

egyenlít
kis terütalajtani

vizsgálatokat - a munkáját
igazából
most
kezd

Global
lesz,

elmélyedhe-

a marsi

környékén végzett
letre
kiterjed

nyokkal§$glalkozó weboldala,

pályakorrekciók sora

ket nyújtó Pathfinder után

mi, akik szerencsére elég

vagyunk

körpályára.

A

- amely

Discoveay a Clannel járvá-

rit-

zésre legalkalmasabb polá-

tavaly szenzációs képe-

mészeti katasztrófa, amelyet

kán

Surveyor feladata
hdgy a bolygó teljes

meg

ekkor

kezdd-

a teljes felszín fo-

amely többek közt
Mars geológiai felméréséhez nyújt majd egyméteres
felbontású képeket. Ezek a
tózása,

a

felvételek várhatóan nagyban elsegítik bolygószom-

szédunk megismerését,

felszínét feltérképezze.

hi-

érintve, csak el-

tünk a témában.

szen pusztán az eddig

szörnyedve

Megtudhatjuk,
hogy honnan in-

MrofiifMSwivMpfészült, jobbára teszt-

Persze
érdekel-

dult el az 1918-

gyelünk.
|

nak

haladnak a kura#sok% nos,

éppen valamilyen

nyúlt pályájáról a térképe-

ez a

várhatóan idén márciusban

és

olyan lassan és nehézkesen

sújtja

má-

amerikai készítés

A

is

nap

hogy

kihasználva

hatását

alakítják átkezdeti, igen el-

kombinációjának

valaha

adnak számot,

híradásai

arról

kez

startját

követen immáron
sodik

1

don, a Mars légkörének fé-

ris

állandó

mint nap

szerencsétlen

y áj á t
üzemanyag-takarékos mó-

eme organizmusok re-

televízió és a sajtó tu-

dományos

’96

hold pá-

reszköz, amely a vörös
bolygó vizsgálatára indult.

fej thet-e

A

Az utóbbi években,
mintegy húszévnyi kihagyás után ismét a Mars vált
egy pár kutatószonda célpontjává. Az orosz Mars

miért

is

fi-

miért

meg

hal

sok

késbb

kantak

amely

járvány,

százezer

például vulkáni

is

A

spanyol-

nátha néven vált

fotózása

amikor
olyan távol van
tlünk az a kon-

közismertté.

vább

ban,

A

Létezik

terére,

háztartására és

bels

tokkal

ny

túrájára

találkoz-

ha

s

csökkentett költségve-

rakétával indított szon-

da tavalyeltt szeptember-

ben

leszállóegység valamelyik
pólus környékén kutat majd

orvosok beszá-

bi

melynek

halla-

molóját is meghallgathatjuk

körül, és kezdte

a halálos vesze-

terére

delemrl.
ket

területtl,

tett

a

azonnal foglalkozni

kezdünk

nem

Aki-

annyira

tények érde-

giai háttér

meg-

ismerése,

azok-

ember

nak

az

meg els-

sorban a bolygó mágneses

vonatkozó méréseit.

Mint az utóbbi másfél év
történéseit

honlapról

is

összefoglaló
kiderül, a

m-

Gondoljunk
halálát

meg

AIDS! Való-

jezte, aktív átjátszóállomás-

mködik

ként

a

jöv

újabb

missziói számára.

ajánlom,

Napfoltok

www.exploratorium.edu/sunspots/index.html

a

www.

Szeles nyári estéken, ami-

nem a portól

discovery.com/

kor

nyian

exp/epidemic/

játszik vörösben az

inside.html

akár egy egyszer binokulár

fé-

hogy egyszer mi is egy
lünk,

men

olyan vírus áldozatai lehe-

1999 ÁPRILIS

tu-

küldetését befe-

(Sunspots)

jában mindany-

tünk, amelyre a kutatók

dományos

hogy tekintsék

eddig

attól

vízjég és persze élet után.

Végül a szonda, miután

inkább a bioló-

csak arra, hány
követelte

állt

hanem

kelnek,

a témával: a vírus.

vonatkozó mérése-

miközben egy kisebb

pályára legközeleb-

idnk

szó,

messze is legyünk az érin-

h-

struk-

bolygószomszédunk

egy

rettegett

engedi,

it,

to-

folytatja a boly-

gó mágneses

hatunk,

bármily

felszín

tés miatt kisebb teljesítmé-

azonban

tán,

a

mellett

képekkel és ada-

Megdöbbent

tinens?

szakértk.

a

szatellit

Afriká-

ember

m-

ködés nyomaira buk-

influenza-

as

ne minket, hogy

jelleg fotók alapján

még

oldalt,

cí-

fellelhet

segítségével

ahol „bemehetünk”

figyelhetjük

egy vírus belsejébe

is.

és szmogtól

ég

alja,

magunk is megNapunk külön-

leges sajátosságát, a napfol-

tokat.

már az
szok

is

A

jelenség,

amelyet

ókori kínai csillagáismertek, a

Nap mág-

neses terében bekövetkez

ersebb változásokra
vissza. Amint

het
a

vezet-

ezek

mágneses turbulanciák

el-

ÁT

érik a

Nap

felszíni rétegét

-

az úgynevezett fotoszférát

kelepcébe zárják az

ott

lév

más érdekességet tudhatunk

meg

MATEMATIKA

azok

napfoltokról,

a

ciklikusságáról és a földi klí-

A „négy

|

viszonylag ritka gázt.

A kör-

nyezetétl így elhatárolt gáztömeg gyorsabban kezd hl-

mint a környez régiók,

ni,

s

mára
Mint

kiderül,

a napfoltok

kapcsolatban

ritkulása

hideg

katlanul

www.math.gatech.edu/~thomas/FC/fourcolor.html

Aki

teleivel.

addig, míg
nyomása
mágneses

a gáz

hetjük, milyen tá-

és

madásoknak van

a

mez

Felfedez-

„nyomás” egyensúlyban van
a melegebb környezet nyo-

makörben nagyon
akkor egy

hogy

másával, a napfolt fennma-

más

rad, s akár hetvenezer kilo-

persze igényes képek, moz-

átmérj

fekete folt-

ként látható a háborgó napfelszínen.

még

Ezt és

sok

triviális,

érezni,

Ezek közül né-

azt

is

szoktuk

vagyis olyan egy-

sem végezAkadnak azonban

szer, hogy

gó animációk társaságában,
amit két napszakért hangos
beszámolói tesznek

tudja

mondani, hogy bizonyítása

Mindezt
J

méter

igaz-e.

melyikre

nak idején a Skylab rállo-

té-

„ott van”,

felvetett tételrl

meg

szinte

esetén

a bioszféra, s mi okozta an-

elpusztulását.

az tudja, hogy ha valaki

egy bizonyos témában,

kitéve napfoltma-

ximumok

kifejtett

foglalkozik

sokat

matematikai bizonyítások-

Bizony akármilyen „primitív” is ez a

probléma, még-

I

kal,

lecsökken. Mind-

által

I

áll

évtizedeinek szo-

nyomása

szín tétel”

(The Four Color Theorem)

a középkor egyes

például

ennek következ-

tében

hatásairól.

kifejtett

zük.

olyan
teljessé.

el

sem

tudta igazolni ez idáig

Amikor

senki.

dolkozik, hogy vajon

a világról kialakított

lyen alapvet elgondolás-

ha egy ilyen egy-

beli hiba,

szer

nem tudunk

feladatot

matematikailag megfogni?

A

téte-

magad - hologram!

(Holography Lasers and Holograms)
I

;

P

www.holoworld.com/

tozik,

lézeres

fotólemezre,
holography

némi

lemre,
s

tató új
ki

módszert dolgozott

tárgyak képének „térbeli

kódelméletre,

kapcsolatban

leg

is

készíthet egy dísze-

sebb darabot, feltéve, ha
rendelkezik a

mvelethez

szükséges instrumentumokkal.

Persze

nem

kell

meg-

bizonyításnál

(a

módon, amivel a

lé-

het

is el le-

magyarázni: ez pedig

amely

gráf)

egyszerbb, ismétld

akár egy óvodásnak

nös

péseit, az esetleges buktató-

for-

alakítható.

Ezeket az egyszerbb alak-

már „kézzel”
megfelel

kiszínezhetjük a

meg

is

feladatot

oldottuk.

Mindez

mindenhol különböz

nagyon jól hangzik, a probléma azonban az, hogy ezeknek a mveleteknek az elvégzését annak idején 1200
óráig számolta egy számítógép. Mennyire lehet hinni
egy ilyen komplexitású bi-

származó

színek legyenek. (Magyarul

zonyításnak? Elfogadható-e

fénynyalábok eredjeként,

az egymással határos orszá-

egy olyan

hogy miért fontos
bok koherenciája,

gok, vagyis elhatárolt terü-

tógép oldott meg, gyakorla-

pár,

a „négy szín tétel”,
azt állítja,

is,
|

persze sajnos csak két di-

menzióban. Olvashatunk
ról,

miként

áll

ar-

el a hologra-

kép a tárgyról vissza-

fikus

lap is bizonyítja,

kép

hologramkészítés egyes

vert és a forrásból

eme honsaját kez-

síkba, vagyis bármilyen tér-

zatokat aztán

bankkártyákon, bankjegye-

alkotáshoz, s mint

új téte-

rajzolhatunk

konfigurációt

Van azonban egy külötétel, amelynek legnagyobb érdekessége, hogy

ken, mint egyes különleges

hozzájuthat egy ilyesfajta

mint nap születnek

rajzokkal illusztrált oldala-

készült térhatású képet

már mindenki könnyedén

melyekkel
szinte
nap

kon keresztül mutatja be a

Gábor Dénes találmánya mára
mindennapi életünk részévé
vált, s éppúgy elfordul

Ma

matematikai

mák halmazává

cia jelenségén alapuló ho-

kiállítások képei között.

és

tudományos világot.
Ennek során két dolgot kell
belátnunk. Elször is azt kell
bizonyítani, hogy csak véges
számú kétdimenziós mértani
totta a

lek és bizonyítások

egyszer eszközökkel

lográfia, a Nobel-díjas

hogy

Különösen áll ez
mostanában divatos elmé-

letekre

máris megörökíthetünk bár-

ilyen

interferen-

évszázadokkal a felvetésük

ágakra, például a gráf- és

megcsodálhatunk

Az

amely eléggé megosz-

sok-sok türe-

kat, s

rögzítésére”.

salf^vekkel|ösetieg

a

mi nekünk tetszt a maga háromdimenziós valóságában.
A hálószem hosszabb,

Valamikor az ötvenes
évek elején egy magyar ku-

bizonyítást,

pusztán

szerencsére,

egy

találtak

igazak.

egy
mutaföpálcára, egy

tar-

hogy

1976-ban

ame-

után bizonyosodik be,

szükség drága

ijedni, nincs

eszközökre,

la ser pointer / samfconductor la ser

|

törté-

nethez

Uv\g*
Csináld

magá-

nak. Nincs valahol valami-

- úgyne vezett
sejtések isp

meny-

nyire helyes az a kép, amit

lek

ÜÜ

ilyesmivel

találkozik az ember, elgon-

e nyalás

hogy

miként képes a lézer ilyen
fénysugarak

elállítására.

Ezen ismeretek birtokában

magunk

is

hozzáfoghatunk

saját alkotásaink elkészíté-

séhez,

hisz

már csak

innen minden

gyakorlat kérdése.

hogy egy tetsz-

leges (kétdimenziós) térkép

mindössze 4 szín használai

tával kiszínezhet úgy,

hogy

az országhatárok két oldalán

letek

különböz színek.)

Ha megpróbálunk

tilag

olyan

amely ellentmond ennek, hamar rájövünk, hogy lehetetlen. De
miért? A matematikában
ábrát rajzolni,

nem

elég a megérzés,

mindent bizonyítani

itt

kell.

Errl
néha

tétel,

amit számí-

ellenrizhetetlenül?
és

még

sok hasonló,

filozófiai

mélység

dologról olvashatunk a fen-

amely közli a biegy javított, ám
sajnos még mindig számító-

ti

oldalon,

zonyítás

.

gépes verzióját.
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HÚZZUNK
EGY KÁBELT
A XXI.
SZÁZADBA!
Szeretné, ha

mindez

egy kábelrendszeren
és

200

akár

Mbs

sebesség-

adatátviteli

gel mködne?
Szeretné, ha számító-

gép-hálózata élettartam-garanciával
készülne?

Ha

igen,

akkor hív-

jon most bennünket!

r-BYTí
számítástechnikai

kft.

A HÁLÓZATMESTER
..
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Dunaweb, Elender,
Matáv

Tavalyeltt szinte háromhavonta, tavaly már csak egyszer
közöltük az Internet-hozzáférést kínáló szolgáltatók tarifatáblázatát, idén

pedig feladjuk... Pontosabban: minden egyes

szolgáltató esetében megadjuk,
lyik

hálószemen érhet

hogy egyéni ártáblázata me-

s az olvasóra bízzuk,

el,

hogy a

san átböngéssze. Ugyanis 35-40 szolgáltató kínálatát egy
táblázatba összeszedni

egyszeren

Átfutva a mintegy három tucat aján-

lakó-

helye körzetében megtalálható szolgáltatók kínálatát alapo-

lehetetlen...

latot, és

leszámítva az ingyenes jelleg

(például mobil, vagy csak e-mailt nyújtó)

szolgáltatásokat,

a váci

Amikor az egész kezddött, szinte mindenkinél

volt

Dunaweb

2500

a legolcsóbbak egyike (a

forintos

egy

5-10 órás kezdcsomag, egy 20 órás középkategória és egy
korlátlan

hozzáférést kínáló „high-end”. Azután gyakorlati

megfontolásokból a szolgáltatók többsége csökkentette

a plafont 55-65 órára, s bevezették a „végtelen” csomagot,
de közben megjelentek a kiterjesztések a kisebb csomagoknál

is.

Jöttek

tatások.

új

bonyolítások: a

Ma már egyszeren

különböz kiegészít

szolgál-

nincs lehetség arra, hogy bár-

milyen adatot egyetlen oszlopban megjelenítsünk, mert az
egyik szolgáltatónál két óra a low-end, a másiknál

az

öt,

egyik ad az árban Internet Kalauz-elfizetést, a másik nem,

az egyiknél

még az

jár

500 kB webfelület a csomaghoz, a másiknál

e-mail címért

is

külön

kell fizetni.

És akkor még nem

beszéltünk a kábeltelevíziós hálózaton keresztüli Internetszolgáltatásról,

ahol

az egyszeri belépés és a havi

egyszeren nem vethet össze az

általában

a kapcsolattartás költségét (telefonszámla)

nem

kisebb,

díj

de

2700
ajánl.

még

visszatérünk):

Ha

belemegyünk,

a részletekbe

ennél a szolgáltatónál

rintos

nettó

forintért akár korlátlan hozzáférést

egy külön
tartalmazó

kapcsolt vonalas hozzáférés árával.

ki kell

töltenünk

táblázatot, ugyanis a

nettó ár tartalmaz

1

2700

MB

WWW-oldalkialakítási lehetséget

Mivel minden oszlopba rendezés összehasonlításra csábít,

Externetre

és mivel éppen a kiegészít szolgáltatások miatt

szolgáltató szerverén, és

fo-

saját
is

a

kedvezményes

még az

azonos kategóriák sem hasonlíthatók össze egymással, úgy
döntöttünk, hogy nem kísérletezünk a lehetetlennel, megelégszünk az árinformációk webcímének megadásával. Ez
annál
át

is

inkább ésszernek tnik, mert egyre többen térnek

a normál kapcsolt vonalas hozzáférésrl az ISDN-re, de

sem tnik el60-100 ezer forintért
már elérhet bérelt vonalas csomagokat nem a kapcsolt vonalas hozzáférés alapdíjával, hanem a munkatársak egész
egy közepes

kft.-nek lassan

már a

bérelt vonal

érhetetlennek, különösen akkor, ha a

havi internetezésének telefonszámlájával és a letöltési

id

okozta munkaid-veszteséggel vetik össze.
Azért néhány irányárat ill persze kiemelnünk, s ezt

nyilvánvalóan a minimum- és

maximumárak

táján

illik

áron (bruttó 150 Ft-ért) adják hozzá

la-

punkat, az Internet Kalauzt... Ugyanak-

kor a többfelhasználós „profi” csomag- J
bán nettó 3600 forintért már business- t
mail lehetség is található, és az Internet |

megtennünk.
(folytatás

a 21. oldalon)
1999 április

A

A

szolgáltató neve:

szolgáltató címe:

Telefon:

E-mail:

URL:

Utolsó árválto

idpontja:

Alarmix Hungary

1118 Bp„ Brassó

Álba Internet

8000

ArraboNet (Bázis H&SKft.)

9022 Gyr, Apáca

Balatel Rt.

8600

Cory-Net

Szfvár,

Siófok,

169-179 D/1.

u.

Gyümölcs

49.

u.

Somogyi

1134 Bp„ Váci

Kft.

Budai út 9-11.

8000

Déltáv

6724 Szeged, Rókusi
2002

2151

Rt.

Szfvár,

Fót,

HunNet

Bt.

InterNExT Stúdió

InterWare

Bt.

Kft.

Vasm út 41.

1134 Bp„ Váci

út 37/a.

1106 Bp„ Gépmadár

u. 13.

J. u.

1132

Bp.,

Vidor Hugó

1085

Bp.,

Horánszky

1132

Bp.,

Vidor Hugó

18-22.

u.

www.euroweb.hu

1999.02.01.

56/423-111

externet@externet.hu

www.externet.hu

1998.08.01.

20/938-2905

info@freenet.hu

www.freenet.hu

1999.01.01.

33/403-693

holop@mail.holop.hu

www.holop.hu

236-5390

info@ahol.com

www.ahol.com

1999.01.01.

338-4144

info@mail.inext.hu

www.inext.hu

1999.02.01.

350-6892

info@interware.hu

www.interware.hu

1999.02.01.

sales@mail.matav.hu

www.matav.hu

270-4130

httpadm@panni.pgsm.hu

www.pgsm.hu

Kinizsi u. 4-6.

66/454-831

prakticomp@bekes.hungary.net

www.bekes.hungary.net/praktico/

u. 11.

266-7039

info@pronet.hu

www.pronet.hu

466-9377

qwerty@qwertynet.hu

www.qwerty.hu

436-1111

posta@starkingnet.hu

www.starkingnet.hu

66/321-824

szamprog@elender.hu

www.szamprog.hu

1999.03.01.

62/424-624

info@tiszanet.hu

www.tiszanet.hu

1999.02.01.

318-1985

info@tvnet.hu

www.tvnet.hu

265-9210

ugyfelszolgalat@westel900.hu

www.westel900.hu

265-8000

www@mx.westel.hu

www.westel.hu

63/430-168

zenon@zenon.hu

www.zenon.hu

u.

165.

StarKingNet

1036

Számprog

5600 Békéscsaba, Szabadság

1999 ÁPRILIS

1999.02.01.

info@euroweb.hu

80/420-042

u. 12.

1111 Bp„ Bartók Béla

Kft.

www.elender.hu

22-44-000

1998.02.01.

1053

Zénón

info@elender.hu

www.kronos.hu

Pronet

út 14.

Bp., Bécsi u. 77-79.

6720 Szeged, Feketesas

tér

12-14.

u. 28.

u. 53.

1107. Bp., Kaposvár

Kft.

www.dunaweb.hu

465-7800

info@kronos.hu

u.

Qwerty

Westel Rádótelefon

www.dunanet.hu

web@dunaweb.hu

302-8888

Városház

Westel 900

webmaster@dunanet.hu

27/300-072

20.

Bp.,

Molnár

25/404-444

1998.10.01.

1052

Bp.,

www.drotposta.hu

www.kibernet.hu

2040 Budaörs, Baross

1056

www.dravanet.hu

info@mail.drotposta.hu

www.irisz.hu

Alkotmány

TVNET

info@dravanet.hu

info@irisz.hu

Bp.,

Rt.

72/504-000

224-5545

info@kibernet.hu

1054

Magyar

26.

1999.01.01.

457-7777

Kronos Trade

Tiszanet

www.datatrans.hu

372-0050

Városmajor

Kft.

info@datatrans.hu

u. 1/c.

Bp.,

5600 Békéscsaba,

38.

18-22.

u.

u.

1122

Prakticomp

u. 9.

u. 13.

2500 Esztergom, Kiss

Bp.,

1/118.

u. 5.

1118. Bp., Citadella

GSM

1998.04.01.

22/348-192

1998.10.12.

u. 5.

írisz Internet

Pannon

1999.02.01.

home.datanet.hu

1999.01.01.

KiberNet

Matáv

www.tolna.net

info@datanet.hu

www.different.hu

5000 Szolnok, Szapáry

Kft.

support@tolna.net

452-4444

info@different.hu

1122 Bp„ Városmajor

Holop International

80/415-426

96/516-810

2600 Vác, Rozmaring

•

1999.02.01.

www.digitel20002.hu

2400 Dunaújváros,

Kft.

www.balatel.hu

www.deltav.hu

DunaWeb

Kft.

www.arrabonet.gyor.hu

in1o@balatel.hu

Internet@digitel2002.hu

DunaNet

FreeNet

Bazis@arrabonet.gyor.hu

84/312252

lnternet@mail.deltav.hu

z

Externet

96/311-149

27/319-899

1126 Budapest

Rt.

1998.04.01.

62/400-333

7624 Pécs,

EuroWeb

1998.10.01.

www.alba.hu/home

2-10.

Drávanet

Rt.

www.alarmix.net

info@mail.alba.hu

u. 13.

Liszt F.u. 20.

Elender Informatikai

info@alarmix.net

22/348-012

krt.

9022 Gyr,

Kft.

40/200-319

Szent Benedek

Different Internet Services

Drótposta

70.

u.

út 37/a.

Datatrans Internet

Digitel

B. u. 4.

7100 Szekszárd, Rákóczi

Kft.

DataNet Távközlési

36-40.

u.

u. 5-7.

1033. Bp., Huszti út 32.

6726 Szeged, Szent-Györgyi

Albert u. 2.

1999.02.01.

1999.03.01.

aminek nincs objektív mérszá-

és van,

ma. Mindenesetre olvasóinknak szolgáltatóválasztás eltt körültekint utánajárást javasolunk:
www.alarmix.net/ax/services/index.html

A

körültekintés

www.matav.hu/matav.page/rlang1 rid15_h.html

www.tolna.net/arak/

szolgáltatásának

www.datatrans.hu/araink.html

nem kell

fizetni: ezt, a tárterü-

letet és a korlátlan

hozzáférést egyaránt

Kalauzért

gyedét kitev

Ha már

www.digitel2002.hU/net2002.htm#csomag

www.different.hu/internet/prices_index.html

legna-

a

megemlítésével

picit

árnyaltabbá tenni.

Az Alarmix

tartalmazza a legdrágábbnak csupán newww.deltav.hu/home/UGYFELSZ/DIJAK2.htm#inter

általában

gyobb nevekkel indul - Matáv, Elender,
Datanet, Euroweb
mi megpróbáljuk
a képet néhány kevésbé frekventált szolgáltató nevének és egy-két különleges

www.arrabonet.gyor.hu/halozati/tarifa.html

home.datanet.hu/info/iprice_hu.html

nem egy egyszer

számítógép- vagy modemvásárlásról.

www.alba.hu/home/HTM L/szolgal.htm

.

egy hosszú távú

itt

kapcsolatról van szó,

ár.

„barna szám”

és a

az Internet Kalauzt említjük,

azok közül a szolgáltatók közül, amelyek lapunkat ajándékozzák kiegészít

Az Alarmix Kft. úgy

véli,

ha egyszer

irodalom gyanánt ügyfeleiknek, most az

az Internet megteremti a távkapcsolato-

Elender a legnagyobb. Áraikat az teszi

kat,

vonzóvá, hogy este és hétvégén korlát-

személyes bejelentkezésre, sorbaállás-

www.dravanet.hu/infopult_frame_arak.html

www.drotposta.hu

www.diunanet.hu/ariista.html

www.dunaweb.hu/docs/lnternet/artajek.htm

lanná válik a legolcsóbb csomag

is,

vagyis akkor, amikor a leghosszabb

te-

lefonbeszélgetés

maximum

is

150 fo-

rintba kerül. így ha valaki ezekkel a korwww.elender.hu/internet/hozzaferes.html

www.euroweb.hu/szol_int.html

www.externet.hu/externet/arak.html

www.ahol.com/szolgaltatas.htm

www.inext.hu/arak.html

egy majdani

ra kényszeríteni... Persze

ügyfélnek

még

hogy

lehet,

Internet-hozzáférése,

a weboldal mellett (www.alarmix.hu)
be lehet jelentkezni telefonon, telefaxon is. A bejelentkezés után logint és

jelszót kap az új felhasználó, és

2 ezrét, a telefonért pedig az igazi díjhoz

már száguldozhat

még mindig olcsónak
40 ezret fizeti. Ha egyébként

viszonyítva

szá-

mító

eze-

nincs

azután

ezért

230 órát, akkor az Internet-kapcsolatért mindössze
az „alap” 3 ezrét vagy a „privát csomag”
látokkal intemetezik havi

www.freenet.hu

www.holop.hu/htdox/info/dij.html

akkor ne kelljen már az ügyfelet

Alarmix

Kft.

is

másnap

a Világhálón.

Az

Budapesten

eredetileg

kezdett Internet-szolgáltatásokat kínál-

de

ma már

fvároson kívül

-

ket a telefonárakat nézzük, és elkezdjük

ni,

kiszámolni, hogy mibe kerül az inter-

elssorban a Dunántúlon - egyre több

netezés nappal, amikor

a

is

már nincs az egy

hívásra kijelölt 150 forintos plafon, ak-

kor igazán érdemes kalkulálni a bérelt
www.interware.hu/inet/internet.html

www.irisz.hu

is, ami az Elendemél egy
64 kbps-os vonal esetén Matáv-díjjal,

vonalas árral

router-bérlettel és
www.kibernet.hu/araink.html

GB-os forgalommal

1

együtt cakpakk 99 000 Ft.

Idén egyébként

nem sokan

növelték

www.kronos.hu/Html/Arlista/lnternet.htm

áraikat, a
www.matav.hu/matav.page/rlang1rid15_h.html

www.pgsm.hu/online/kinalat/arak/szolgaltatasok.html

www.bekes.hungary.net/praktico/ar.htm

www.pronet.hu/PRONET/hu/services/accserv.htm

www.qwertynet.hu/service/

kevesek között azonban

legnagyobb

ott

amelynél
a korlátlan hozzáférés kapcsolt vonalon
a

már

szolgáltató,

13 500 forintba kerül, ráadásul ta-

valy a tízezer forintos árért egy Internet

Kalauz is járt az elfizetéshez, vagyis
azok az elfizetk, akik most újságosnál
veszik

meg

a lapot, további

269

forintot

számolhatnak rá az áremelésre.
www.starkingnet.hu/internet/

www.szamprog.hu
home.tiszanet.hu/szolgaltatas/internetarak

www.tvnet.hu/magyar/szolgaltatas.html

www.westel900.hu/dijazas/internet.html

nyire
www.westel.hu/frame.cgi?ID=arlista&COLOR=kek

www.zenon.hu/szolg_internet.htm

-

minden tavaszi árelemzésnél elmondjuk - nem csupán az ár a
fontos, hanem az is, hogy hányadszorra
sikerül gépünknek kapcsolatot létesíteni
a szolgáltató szerverével, mennyi modem fogadja a hívásokat, s erre a modemmennyiségre hány ügyfél jut, menyPersze

s

ezt

biztonságos

az

milyen az ügyfélszolgálat
zött van,

(ám

azt

ami egzakt

nem

üzemeltetés,
stb.

elfizett

regisztrál, akik a helyi tele-

fonhívás díjáért hajthatnak
sztrádára.

Az els

a regisztráció után

az info-

fel

osztályú kiszolgálás
is

folytatódik, mivel

elfizetk minden kapcsolódási pontról ugyanazzal az elhívószámmal - nevezetesen az 5 1 -essel - érhetik
a vidéki

központi szervereket.

el a

meglepetések sora
ható:

az 51-es,

számhoz” tartozó
kül

is

A

kellemes

még mindig

folytat-

úgynevezett „barna
díj

külön kérés nél- J

önálló sorban szerepel a telefon- é
§

Ezek kö-

adattal kifejezhet

adják ki a szolgáltatók),

(folytatás

a 22. oldalon)
1999 ÁPRILIS

j

*

számára

Internet-felhasználók

a 21. oldalról)

(folytatás

hozta

elérhet közelségbe az Internetet. Kezszámlán, így az elfizetk minden hónapban pontosan követhetik, mennyibe
is

került az Internet használata.

is

talál

bi-

figyelemre méltó

ajánlatot, aki eredetileg

nem
8600

forintért

élvezheti az e-mail örömeit, aki azon-

ban a web világát is szeretné felfedezni, már havonta 1900 forintos alapdíjért

A

is

tíz

havi díjjal

órán keresztül szörfözhet.

„minimum-0” díjcsomag:

aki ezt

2500

forintos

jó eséllyel léphetnek

is

Késbb

lépésrl lépésre építették

ki

elször Karcag, majd Jászberény és Cegléd körzetébl vált elérhetvé szolgáltatásuk. 1997 augusztusában ötödik körzetként Kiskrösrl is
a cég közremködésével lehetett helyi
hálózatukat,

hívásért csatlakozni a Világhálóra.

Az els dinamikus bvülés éve 1998

hazai piacon egyedülálló szolgálta-

tás a

ma

ringbe.

gondolt

az Internet-elfizetésre: ha valaki csak
levelezni kíván, évente

tavaly nyáron változtattak, de a korlátlan elérést biztositó, nettó

Díjcsomagjaik között minden
zonnyal az

detben kialakított árstruktúrájukon csak

nyár végén beindult a debreceni,

volt:

választja, percenként 10 forintért szá-

a kecskeméti,

a bajai, a szarvasi

és

guldozhat a Világhálón. Különleges-

a püspökladányi központ. Jelenleg

tíz

hogy már a legolcsóbb díjcsomagban foglalt szolgáltatások is elérhetk
ISDN-en keresztül.

körzetben 2300 elfizetnek szolgáltat

ség,

Externet - az 50-esek,

Internet-elérést az

Extemet

Kft., így bát-

szolgáltatója.

piacán az InterWare nevéhez

V90 szabványnak megfelel mddem-

Kft. nevét,

telefonszámait

is.

st

weboldalát és

Kis túlzással

és

ISDN-behívási lehetséget.

Szolnokon és vonzáskörzetében minden Internet-felhasználó jól ismeri az

Extemet

fejlesztik,

állíthat-

elérést biztosítanak kapcsolt-, bérelt- és
illetve

mikrohullámú

zásának

jelleg

projektje volt. Szintén az InterWare ne-

tása,

fzdik

a

Szerencsejáték

Rt.

valamint a Zenebona CD-bolt és a

SoftWare Station „hálózatos” könyvesbolt rendszerének kifejlesztése.

fejlesztett

oldalakat, de a

igényes bemutatkozó

www.externet.hu olda-

lon elérhet nyitólapjukat

ként használhatják.

Az

is

referencia-

elkészített olda-

Sikerük egyik

titka,

hogy képesek

megbízóik fejével gondolkodni, hiszen
a

megrendelnek van elképzelése

end

a le-

rendszerrl, az InterWare szakem-

berei pedig képesek megvalósítani a terveket.

Ehhez azonban bizonyos mélysé-

gig bele kell tanulni a

megrendel szak-

kiala-

májába is, hogy valóban azt valósítsák
meg, amit a megrendel szeretne. Erre

kításáról külön fejlesztcsapat gondos-

a legjobb példa az említett két választás

kodik.

volt,

lak interaktivitásáról,
szerinti

illetve

az igény

webfelület adatbázisok

50-es, 60-as és 70-es kör-

amikor több hónap csupán a vá-

lasztáselmélet elsajátításával

InterWare - „két

zetszámú telefontulajdonosoknak e cég

Az

telt el.

InterWare fejlesztésekért felels

dr. Benyó Zoltán elmondta,
hogy a cég továbbra is komoly hang-

ügyvezetje,

jelenti az Internetet.

A magyar magánszemélyek

választás

által ala-

Extemet Kft. 1996 májusában,
Szolnokon elsként biztosított Internet-

pított

elérést a helyi telefonhívási díjért, s

Magyarországon”

még

abban az esztendben regisztrálhatta

Az akkortájt kiala-

2 ezer forintos korlátlan

Internet-elérés

a régió egyik legnagyobb ilyen

Extranet webszerkeszti csoport-

komoly elismerést hozott a cégnek
azzal, hogy a térség jó néhány vállalko-

nettó

k

lehetvé a parlamenti és önkormányzati választások eredményeinek
internetes megjelenítését, ami talán

tették

internetes fogadórendszerének kialakí-

illetve hálózatos Internet-

ja

századik elfizetjét.

fzdnek

munkák,

véhez

Az

kított

a legnagyobb ilyen jelleg

nek egygépes,

összeköttetéssel.

hogy az

is.

A web alapú alkalmazások fejlesztési

Elfizetik között a magánszemélyek
nagyobb számban szerepelnek a közületi megrendelk, cégek-

mellett egyre

ISDN-vonalon,

juk,

is

de felvették mellé az

megtartották,

Intemet-hozzáférésszolgáltatást

vidéken elsként alkalmazták a K56,

70-esek „slágere”

alapú alkalmazá-

sokat fejlesszenek. Ezt a profilt azóta

állítható, hogy a szolnoki cég
Magyarország legnagyobb regionális

ran

Hálózatukat fokozatosan

60-asok,

web

piacon speciális,

elssorban az otthoni

súlyt fektet az internetes alkalmazások
fejlesztésére.

Ehhez az üzletághoz

tar-

toznak az értéknövelt szolgáltatások

A

céget azzal

a céllal

alapították

1996-ban számítógép-hálózati szakmában dolgozó fiatal mérnökök, hogy az
akkor még gyerekcipben járó Internet-

avigare necesse

is,

amelyek terén most kíván igazán nyitni
a kft. Külön figyelmet érdemel az
Interneten keresztüli hitelkártyás fizetés

megvalósítása, valamint számos ingye-

est.
leírások, tippek, letöltés.

nes szolgáltatás jövbeni bevezetése.

másik üzletágat az igény szülte -

A

mondta

el

Pámer

Róbert, az Internet-

szolgáltatási üzletágért felels

t.

A

nagyobb webes

ügyveze-

fejlesztések

szabadidejükben használják a Világhálót, ugyanakkor már nettó kétezer forintért intemetezhet az, aki csak napköz-

tségét a Prakticompnál. Békéscsabán
7 fvel WEB Design Stúdiót nyitottak

ben csatlakozik a Netre.

nyabb népszersítésére.
A Prakticomp - amelynek nevében

meg-

A Prakticomp

rendeli komplett megoldást vártak, az-

a

orvosok

és az

tek elkészült rendszerükhöz. így alulról

Békés megyében a Prakticomp indította el elsként az Internet-szolgáltatást

amely mára legfeljebb méretét tekintve marad el a legnagyobbakétól.
Az InterWare Kft. ma egy Mbps-os
átviteli sebesség szatellitkapcsolattal
rendelkezik az Egyesült Államokba irányuló hívásokhoz, és egy 10 Mbps-os

-

kapcsolattal a hazai Internet-forgalmat

meltet.

kicserél központhoz.
ret

a

Sun

1996. január 19-én.
3 év alatt 5 várost

san

is

Az

eltelt

több mint

összeköt - országo-

egyedülállóan nagy sávszélesség

adatátviteli hálózatot épített ki és üze-

A

A technikai hátte-

a legmodernebb Cisco-routerek és

Albacomp - érdekes kezdeményezést
hogy a viharsarki orvosokhoz

tett azért,

közelebb kerüljön az Internet.

Kamara Békés megyei

között szerepel

a

behívó telefonvonalak száma je-

lenleg 50, de 24 órán belül tetszés sze-

vonal

1,5

nem

szá-

250-es növekedése teszi

a tagok között élénkebb le-

InterWare Kft. jelenleg Budapes-

gyen az eszmecsere, a gondolatáramlás.
Végül, de

havi

szükségessé.

Az

st nem

Ahhoz is szükséges lehet
a kommunikációs rendszer,
hogy a kamara vezetése és

en bérelt vonalas „nagyfelhasználók”

elfizetk

a kórházban,

a városban tartózkodik.

1

mának

Ezek - még az orvosi körök-

ben gyakorta szükséges
konzíliumok megtartását is
lehetvé teszik, akár úgy,
hogy az egyik orvoskolléga

Mbps-ra és a hazai vonal 100 Mbps-ra
történ növelése. A cég jelenlegi ügyfélköre meghaladja az 500-at - ebbl 27a folyamatos bvítést az

hogy az orvosok meg-

és az Internet lehetségeivel.
horribile dictu

fejlesztési tervei

külföldi

a
ír-

ismerkedjenek az elektronikus levelezés

nalak folyamatos bvítése mellett a kö-

vetkez néhány hónap

Szervezete,

SZÜV vezeti

Prakticomp és a helyi
tak alá, az a célja,

A megál-

Magyar Orvosi

lapodásnak, amelyet a

A behívóvo-

szerverei biztosítják.

va-

le

megalapításában fszerepet játszott az

olyan Internet-szolgáltatási infrastruktú-

1

„comp” Fehérvárról csordogált

Gyulára és Békéscsabára, hiszen a cég

folyamatosan kiépült egy

ra,

hatéko-

szolgáltatások

internetes

lamilyen belvízi átkötéseken keresztül

az szolgáltatást és karbantartást igényel-

építkezve

az

ten biztosít Internet-elérést, de 19 vidé-

talán ez a legfontosabb

ki szolgáltató csatlakozik rajta keresztül

mentum, az

az infosztrádához - erre alapozva kíván-

gyógyítás,

a

irányába

is

ja az InterWare

retvé bvíteni

még

idén országos

mé-

szolgáltatását.

rint

A cég sikerének egyik titka, hogy
nagy figyelmet fordít minden egyes elfizetjére; tény, hogy minden új elfizet díjmentes próbalehetséget kap, de az
igazi titok valószínleg az InterWare árpolitikájában rejlik.

minden

Az

InterWare Kft.-

szer.

további vonallal

A«

bvíthet

Internet-eléréshez 128 kilobites

közvetlen amerikai és

peering kapcsolat

A

a rend-

áll

128 kilobites
rendelkezésre.

rendszer megbízhatóságát további

256

kilobites back-up vonal üzemelteté-

se biztosítja.

Ez

teszi

lehetvé jelenleg

mo-

Internet a táv-

telemedicina
elvezethet,

amelyhez az els lépés mindenképpen
az, hogy az orvosok hatékony napi kapcsolatba kerüljenek az Internettel.

A

projekt során a Prakticomp a ka-

mara több mint 1100 orvos tagjának biztosítja megyei szolgáltatóhálózatán keresztül az elektronikus kommunikáció

mennyiség

ár percdíj-, illetve

mintegy 1000 elfizet részére, hogy

lehetségét, a szükséges

forgalmidíj-független és alacsony, ügy-

99,99%-os belépési biztonsággal tudja

elektronikus postafiókot, és egyúttal le-

nél ugyanis

feleik

egyszeren elre kiszámíthatják

igénybe venni a Prakticomp szolgáltatá-

A

kör

megye nagy intézményeinek

A

sait.

böz

napszakokhoz igazodó díjcsomagokkal valósította meg. Közülük a leg-

rancia a

népszerbb a Matáv telefondíj-kedvezményéhez maximálisan illeszked díjcsomag, amelyben az elfizetk korlát-

upos elfizetk ISDN- és analóg
kapcsolódhatnak
fonvonalon

lanul

internetezhetnek hétköznap este

6 és reggel 7 óra között, valamint egész

hétvégén nettó 4000

mag

Ft-ért.

Ez

a díjcso-

gyakorlatilag korlátlan hozzáférést

biztosít

azok számára, akik elssorban

M6

rt

hetséget teremt az Internet szélesebb

rendszer megbízhatósága a ga-

Internet-költségüket. Ezt a cég a külön-

bérelt vonalas kiszolgálására

Internetre.

is.

A dialtele-

az

A 12 féle díjcsomag választé-

kából - amely szintén egyedülálló az országban - bárki testre szabottan, igény
szerint választhat

magának. Már több

megismerésére.

Prakticomp szakembergárdájának

tagjai az elmúlt

idszakban nagy tapaszkom-

talatra tettek szert az elektronikus

munikációs rendszerek kiépítésében és
üzemeltetésében.

Az

ügyféloldali prob-

lémák megoldásában is nagy szakértelemmel állnak a megrendelk rendelkezésére.

mint 2000-en élvezik az elektronikus

kommunikáció

és az internetezés lehe-

böngészni

(folytatás

a 24. oldalon)

kell...

www.bongeszok.com
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(folytatás

nak ebben a részében több százezren

a 23. oldalról)

néznek

InterNExT:
három kerek esztend

televíziót a helyi kábeltelevíziós

társaságok

ezek az elfizetk a

a sorokat szerkeszt-

jük, március 21-e van, napra pontosan

három évvel ezeltt

meg

alakult

az

TVNET

A TVNET

is

üzembe

Kft. szol-

BBS-ügy feleiknek és számítógép-vásár-

korlátlan

megkaphatják.

mholdas

lóiknak kívántak Internet-hozzáférést
Internet-elérési szolgáltatá-

biztosítani.

Kft.

azt a

Tapasztalataikat felhasználva els-

sorban a kisfelhasználóknak, korábbi

éppen jelen lapszámunk nyomdába adásának idején helyezi

nyilvános Internet-szolgáltatását.

s

hálózaton,

köszönheten a

gáltatásainak

Internet-elérést

Amikor ezeket

kiépített

által

te

kapcsolatot,

amely biztosítja, hogy a késbbiekben
az elfizeti kör növekedésével folyamatosan bvíthesse az átviteli sávszélességet. A mholdas kapcsolat ugyanakkor lehetvé teszi azt is, hogy a társaság megkezdje a bérelt vonalon történ

sukban mindegyik díjcsomag esetében
az Internetrl

Mieltt valaki mindezt hallva sürgs
fejét, sietünk megjegyezni, hogy a kivételezettek köre folyamatosan bvül: még az els félévben
a XV. kerületi TELENETTO Kft. kábelköltözködésre adná a

nem

Ez különösen a kis adatforgalmat jelent online böngészésnél,
korlátozott.

olvasgatásnál elnyös.

Magyarországon elsként vezették
be a havi

díj

nélküli, tisztán a valós

használaton alapuló,

zés

Internet-szolgáltatást.

adatok mennyisé-

letöltött

gét mérik, a csatlakozási idtartam

Böngész

elneve-

díjcsomagot, amelynek keretében

egyszeri regisztrációs

díj

(3000 Ft/év +

áfa) ellenében Internet-hozzáférési lehe-

internetes arculatának megtervezéséig,

tséget és e-mail címet biztosítanak.
Havonta 1 megabájtos ingyenes letöltési keret mellett ideális a díjcsomag a
kezd vagy a többnyire levelezést folytató felhasználóknak. Természetesen ezzel a díjcsomaggal is minden szolgáltatás elérhet, nincs semmilyen fizikai
korlátozás, csak az 1 megabájt feletti le-

illetve kivitelezéséig.

töltött

InterNExT Stúdió, kizárólag magyar
magántulajdonnal rendelkez befekte-

A

tavaszi vetés gyor-

fordult,

ma már szolgáltatá-

tk

segítségével.

san

termre

suk kiterjed az egyszer telefonvonali
kapcsolat biztosításától egy cég teljes

Az

Rendszerük folyamatos, megbízható,

mködését

biztonságos

garantálják

központot 2x10

Mbps

A

havi alapdíj mellett

hazai peering

töltési

úgy

felhasználói igények elébe menje-

nek, és az összeköttetések átlagos terhelt-

sége ne haladja

A

meg

a 60 százalékot.

mellett fontos szerepet kap az

is,

hogy

felhasználóik ismertté váljanak a Hálózaton. Létrehoztak egy
csapatot,
rinti

magas ingyenes

le-

használhatják a Netet.

nagy forgalmat bonyolító ügyfeleiknek

együttmködés-

televíziós

társasággal

ben

közvetlen elérés Internet-

indít

szolgáltatást a

folyamatos technikai fejlesztés

kerettel

hozzáférés biztosítása, amit kifejezetten

igye-

keznek bvíteni, hogy a folyamatosan nö-

vekv

is

Egyik legújabb szolgáltatásuk az ISDN-

fúll-duplex kapcso-

A kapacitást

lattal lehet elérni.

fizetni.

kínálnak megfelel díjcsomagot, akik a

a

többirányú, állandó, nagy sávszélesség

nemzetközi kapcsolatok.

adatmennyiségért kell

Internet „nagyfelhasználóinak”

Pók

TVNET,

a

III.

ajánlanak.

A

sokéves

modemes

tapasz-

kerületi

utcai lakótelep és a IX. kerületi Jó-

zsef Attila lakótelep bekapcsolása pedig
áprilisra, illetve

májusra várható.

webszerkeszt

amely a partnerek igényei sze-

weboldalakat tervez, szerkeszt, és

kidolgozza az optimális hálózati megje-

QwertyNet - kicsiknek
és nagyoknak

lenítési formát, illetve kivitelezi azt. Íze-

lítül

néhány referenciaoldal:

vvwvv.

zwackunicum.hu, www.herta.hu
természetesen

a

oldaluk,

saját

és

a

www.inext.hu,

A Qwerty

Kft. az „öreg és tapasztalt

motorosok” csapatát ersíti: 1989 óta
foglalkozik telefonos adatátviteli rend-

TVNET - már
mholdon

is

talat

szág els számítógépes adatállomását, a

vallják,

Budapest BBS-t.

ben,
független piackutató szerint

Amerikában - ahol egy mákszemnyit
elrébb tartanak - a figyelem már nem
is az ISDN, hanem a kábelmodemek felé fordul.

Budapesten az

XIX. és XXII.
van Amerika, a város-

IX., XIII., XIV., XVIII.,

kerületben

J

*

már

1999 ÁPRILIS

itt

V., VI., VIII.,

A

BBS-állomás

m-

ködtetése során jelents szakmai tapasztalatot szerzett a

Az IDC

Qwerty szakemberei azt
hogy az ISDN-é a jöv, s hogy
segítsék az új technológiát, ISDN-hozzáféréssel rendelkez partnereiknek jelents kedvezményeket nyújtanak.

szerekkel, tíz éve üzemelteti Magyaror-

modemes

adatátvitel-

hozzáférés-szolgáltatásban.

A

BBS-ek mutatták meg, hogy Magyarországon

is

modemes

sebesség
mai gyors

lehetséges a nagy
adatátvitel,

a

Internet-hozzáférések alapja.

A BBS

rendszerek nyújtotta szolgáltatások az

világméretvé válígy 1 996-ban a Qwerty is megkezd-

Internet terjedésével
tak,

alapján a

Gyr internetes Bázisa
A Bázis H&S

Kft. jogeldje, a Bázis

Gmk. 1987-ben egyetemistákból

alakult

meg, majd 1991-ben alakult át kft.-vé.
Eleinte elssorban ipari automatizálás

folyamatirányítás

és

céljára

fej-

lesztettek szoftvert, azután oktattak, adatátviteli rendszereket üze-

meltettek, az Internet-szolgáltatás

korszaka

1995-ben érkezett

el.

Tavalyeltt már bérelt vonallal

is

bvítették kínálati palettájukat.

Gyrben

1996

márciusában

H&S
Gyr Városi Intranet Hálózaaz ArraboNetet. A cél az

kezdte

szervezni a Bázis

el

Az analóg telefonvonalak adatátviteli lehetségei

Kft. a
tot,

Internet

korlátozottak. Biztosan lesznek élelmes' kereskedk,

szintjével

szolgáltatási

56K
sebesség modemek korlátáit. Az igazi megoldás
nem ez, hanem az ISDN kapcsolat. Ezt kínáljuk
akik valamilyen trükkel áthágják a mai csúcs,

azonos, de lényegesen olcsóbb elfizetés, ezáltal szélesebb körben
elterjed, regionális adatbázisokon

alapuló számítógép-hálózat létreho-

elfizetinknek, ha tovább kívánnak

volt. Az ArraboNethez néhány
hónap leforgása alatt csatlakozott

zása

Qwerty Computer Kft.
mi Budapest, Bartók B. út 14.

a helyi sajtó, kábeltévé, rádió, ön-

kormányzat,

mozik,

levéltár,

belépési feltételek miatt

magánszemély,

www.qwertynet.hu

Internet:

E-mail:

nagyon sok

cég

illetve

Tel.,

kedvez

könyvtárak, iskolák, és a

lépni.

is.

Hungary
kapuja

Jelenleg az ArraboNet hálózat
gerincét a Bázis

H&S

Kft. tulajdo-

u

m-

nában lév 9 darab, 24 órában
köd Cisco/Linux/NT alapú szer-

A

hálózat jelenleg

illetve

16 db városi kap-

ver alkotja.

4 ISDN-,
csolt

telefonvonalon,

a

nagyfel-

használók számára pedig közvetlen digitális és analóg bérelt vona-

lon

érhet

el.

Az ArraboNet

ren-

i

suli

íjI
i
1026 Budapest, Nagyajtai
e-mail: market@hungary.com;

delkezik „kék” hívószámmal, így
a

megyébl bárhonnan helyi

tarifá-

val hívható.

Gyrbl

bérelt

digitális

1999

a hálózat kijárata az

Internet felé egy 128 k-s

szer

sebesség

vonal.

mmmo

sM
240

Ft-ot tartalmaz (a lap példányonkénti

(Teljes évre az elfizetés

ArraboNet a helyi szolgáltatók közül elsként saját, 64 k-s sebesség, garantált nemzetközi sávszélességgel

is

A

elfizetek az Internet Kalauz

cím

havi (a nyári összevont

2640

forint,

269

forintos árával szemben),

amely összeg az

-

szám

szól,

miatt évente 11-

mégpedig annyiszor

ahány szám megjelenik még az évben.

áfát is tartalmazza.)

kiadó a megrendelést folyamatosnak értelmezi, de az elfizetés folytatását minden év végéig

vélben

jogomban

áll

-

e-mailben, faxon,

lemondani. Ha lemgpdás negi érkézig akkor akiadó év végén számlázhatja a következ évet az aktuális elfizetési

díj

Az ArraboNet

hálózat

ma

lembevételével.

mint-

az

Internet-szolgáltatások

Elfizet neve:

elérését.

Nonprofit szervezetek,

iskolák,

alapítványok részére in-

Postázási cím:

Számlázási név és cím, amennyiben

Dátum:

eltér

a fentitl:

Aláírás:

..

gyenesen biztosítanak webszervert
és elektronikuslevél-címet.

le-

figye-

rendelkezik.

egy 700 magánszemély, cég és
közintézmény számára teszi lehe-

tvé

kezdden

megjelen) magazinra. Tudomásul veszem, hogy az els ellizetési számla az adott hónaptól év végéig

bruttó

Az

hónaptól

I_
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MAGYARORSZAGI KÉPVISELET
TEL.: 204-73-33 FAX.:

2W -73-34

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

a másikba estem, ugyanis Brigó (ez volt az
nickje)

egymás után

sorolta fel azokat a tu-

már oly

lajdonságokat, amelyeket

régóta ke-

restem egy lányban.

Aki honlapot készít, többnyire azért teszi, mert üzenete van a világ szá-

szerelmesek, olyannyira, hogy boldogságukat az
Interneten keresztül szeretnék az egész világgal megosztani. Honlapjukon
így üdvözlik a látogatókat:
„Nincs szebb dolog a világon, mint hogy emlékeztessük az embereket, legyenek
is szerelmesek, mert higgyétek el, nincs csodálatosabb dolog
a földön, mint a szerelem!”
Brigi és Zoli „természetesen” az Interneten ismerkedett össze, ezért történetüket, valamint a szerelmük ihlette hálószemet szeretnénk most bemutat-

mára.

Brigi

és

Zoli

k

ni

az

Internet

Brigi és Zoli

Lve

Story olvasóinak.

- Soha életemben nem gondoltam

Brigi:

volna,

hogy a számítógép

nem

a számítógép soha

is

Mivel

érdekelt.

imádok emberekkel megismerkedni,
hogy bátyám egyre több

arra,

és több lánytól ka-

pott levelet. Érdekelni kezdett a dolog, ho-

gyan

csinálhatja. Elmesélte,

is

egy

belül

hogy van az

IRC-nek

nevezett

beszélgetprogram, így hát amikor Bolyban
is lehetség nyílt az Internet használatára,

els

rögtön megragadtam az alkalmat: az

dolgom az

- Hogyan emlékeztek

vissza

megismerke-

désetek napjára?
Zoli:

- Nekem örökké gyönyör emlék
szeptember 16-a. Aznap korábban

lesz 1998.

csatlakoztam a Netre. Valami
rázhatatlan
volt

bels

id

Nem

testvére-

:-).

Illetve talán

met, mutassa meg, hogyan lehet beszélgetni.

Ugyanis ez

Az els

alatt

az egy beszélgetés alatt nagyon sok min-

pedig

dent megtudtam

láttam

is

Egyik csodálkozásból

róla.

próbálkozás alkalmával a bátyám

Álmodozóra, csak

ráklikkelt

azért,

hogy

megismertesse velem az IRC rejtelmeit.

Aztán magamra hagyott a szobában, hogy
nyugodtan próbálkozzak. Mivel

nekem

múlásával egyre

a nick, feltettem az

els

amivel kezdetét vette mai napig

találtam a helyem,

így aztán beléptem az IRC-re, és vártam.

ma

hogy megkértem a

fordítva: leginkább láttam.

látásra,

megmagya-

Kíváncsi voltam, kivel hoz

volt,

épp

feszültség és várakozás

bennem, ami az

csak fokozódott.

nem

is-

új

meretségeket kötni, így felfigyeltem

Interneten

weboldalának címe: www.extra.hu/szerelmesek/angyalok.html

lesz az a valami,

ami összehoz életem szerelmével. Igazából

beszélgetésünk.

tetszett

kérdést,
is

tartó

Soha nem feledem

azt

össze

a napot, mivel az volt életem legnagyobb

a sors, kivel beszélgethetek. Mivel ilyen

élménye. Akkor kerültem elször kapcso-

hangulatban voltam, így ilyen becenevet

latba az Internettel, az IRC-vel és ezzel

magamnak: Álmo-

együtt a világraszóló szerelemmel. Fan-

(nicket)

is

választottam

Kedvesem minden

dozó. Igazából nagyon vágytam már, hogy

tasztikus

rátaláljak végre a páromra, és

egyes szava a szívemig

úgy éreztem,
ez a bels várakozás annak a jele. Az IRC-

- Mi

n legjobban a vallásról szerettem beszélgetni, ez izgat a legjobban.

Mikor

beszél-

gettem valakivel, mindig próbáltam az

Szerelmesek

Web

is

»

dolog, ami megfogott,

van. Hatalmas szeretet, gondoskodás és

(Brigi és Zoli)

Olyan dolgok, amelyeket én

tisztaság.

ezt terveztem,

De még mieltt

Az els

ami talán máig a legnagyobb hatással

ben az egy dologban szinte minden benne

fontosnak

r *

nézegettem a nickeket.

/s'.

s','

\

s

.

j

'

.

^r

a legfontosabbnak tartok az életben. És az
~

örök jókedv, amit

a kisgyerekektl min-

kiszemelhettem volna leend „áldozato-

dennap megkaphat.

engem szemelt ki az én leend kedvesem (illetve, amint késbb megtudtam,
a testvére). Megkérdezte: „Mirl álmodo-

képzeltem

mat”,

zol?” Erre elmosolyodtam, és azt válaszol-

tam: „Egy lányról, aki majdan a
lesz.”

párom

Hát így kezddött az a beszélgetés,

amely bennem még aznap

este felgyújtotta

a szerelem lángját. Emlékszem,

még aznap

este leírtam: „Szeretlek Brigitta!”

Azt

hi-

hatolt.

ami megfogott a másik-

van rám, az a foglalkozása. Óvónéni. EbV«*)U

az életben, mik a tervei, hogy vélekedik bi-

zonyos dolgokról. Most

Zoli: -

és

élet

fontosabb kérdéseirl faggatni, hogy meg-

tart

volt az,

volt.

ban?

oldala

ismerhessem a véleményét, tapasztalatát
a világról, megtudjam, mit

élmény

magam

Gyönyör
elé

képeket

az oviról, arról,

hogy milyen boldog is ott az én épp csak
most megismert óvónénim, és ez engem is

örömmel

töltött el.

nagy hatással
mantikát.

gyok, így

end

A második

volt rám,

dolog, ami

hogy imádja a

ro-

Én is ilyen beállítottságú vamár magam elé is képzeltem le-

közös sétáinkat, ahol kéz a kézben,
(folytatás

a 28 oldalon)
.

szem, ezt nevezik úgy, hogy szerelem els
1999 ÁPRILIS

hidaljuk.

a 27. oldalról)

(folytatás

A

hétvégéink szinte már csak uta-

szemébe nézve, és próbáltuk kimondani

az egy szót, ami oly nehéz ilyenkor. Este volt,

kintetünkkel beszélgetünk, és a virágokat, az

minden lehetséges!
- Sikerült az Interneten

ajándékokat, a kedvességeket, amelyekkel

megismernetek egymást, vagy csak késbb

elhalmozzuk majd egymást. És 5 hónap

derült

egymáshoz bújva, szavak

meg

valóban minden

A

csak elképzeltem.

nélkül, csak a te-

történhetett,

is

alatt

amit

harmadik dolog, ami

biztossá tette kialakuló szerel-

teljessé és

münket, az a kedvesem érdekldése a vallás
és a világ fontosabb dolgai iránt. Fantaszti-

kus szintézis jött

olyan dolgokból, ame-

létre

lyekre oly régóta vágytam. Rátaláltam egy

benne

lányra, aki

él

az örökös szeretetben,

gyerekek között, távol az

Ez

itól.

gem,

nyugalmat

hatalmas

Ugyanazok

élet viszontagsága-

árasztott.

a dolgok érdekelték, mint en-

és beszélgetéseink

folyamán úgy tnt,

mintha folyton egyre gondolnánk. Néha

egymás

találtuk

gondolatait,

és

ki is

ugyanazt

a választ írtuk le egyes kérdésekre. És mivel

közös tulajdonságot fedeztem

ennyi

Brigóban, tudtam, hogy benne

mély

és

fel

nagyon

is

nagyon forró szerelem fog kialakul-

ki,

valójában a másik?

ki is

-

Zoli:

keresztül valóban

Igen, azt hiszem, ezt lehetne az

megismerkedésnek nevezni. Az els

igazi

felettünk kukucskált a hold, és kíváncsian
lesték a csillagok,

mi

történhet ott, lent.

És mi

nem volt személyes tanem láttuk egymást, így szerelmünket nem egymás küls jegyei keltették
életre, hanem a bels világunk. Beszélgeté-

ha

nem

Abban

akartuk elengedni egymást.

hogy mi

a pillanatban tudatosult bennünk,

két hét alatt ugyanis

már egymáséi leszünk örökké. Találkozó

lálkozás,

lálkozót követett, sajnos az

egymás

seink folyamán

vébe szerethettünk

Csodálatos

Mindketten tudtuk, bárhogy
sik,

a lelkünk

másodlagos
a téren

is

néz

kellett

a

ki

már összefonódott,

lehet a

sem

egymás

leikébe,

bele.

szí-

sokon mindig egyre mélyebb és mélyebb sze-

st

ki közöttünk, és ez

még mindig

egyre szerelmesebbek leszünk,

így csak

:-)!

A száis

hogy naponta többet

is

és

csak a Hálón keresztül ismertél, szerettél?
Zoli:

Fantasztikus!

az

egy telefonbeszélgetés kapcsán lejátszottam

izgalmas,

:-).

mennem.

mat, hogy mégse egyedül kelljen
éreztem, így

Úgy

nem

lesz olyan

a helyzet, és tényleg jól sikerült az
di.

sokszor imádkoztam Istenhez, hogy egy

attól,

Hogy kicsit leplezzem
izgalmam, magammal vittem egy baráto-

e-maileket küldtem neki. Verset írtam, ami-

hogy

Nagyon

ugyanakkor nagyon féltem például

hogy odatalálok-e

és volt úgy,

is tart,

úgy érezzük, ez már így lesz örökké.
- Milyen érzés volt meglátni valakit, akit

kaptam a kedvesemtl, én pedig leginkább

tl nagyon meghatódott,

máig

relem alakult

küls. Egyébként ezen

csalódnunk,

következre az egyede ezeken a találkozá-

miatt,

má-

mítógépen kívül hagyományos leveleket
váltottunk, volt úgy,

két hetet kellett várni a

tem és az óvoda

ta-

els idkben még

volt.

számunkra. Igazából én korábban nagyon

nekem - és megadta!
- Napokon át hosszú órákat

azt

csak átöleltük, szorítottuk-szorítottuk, és so-

ami az örök boldogságot nyújtja majd

ni,

egy pádon ülve, egymás kezét fogva, egymás

zásból állnak, de mi állítjuk: a szerelemmel

feszült

els

ran-

Természetesen csupán egy ideig voltunk

hármasban, a nap végén hosszú sétára indultunk a kedvesemmel, és akkor már csak egy-

ilyen lányt adjon

be-

máséi voltunk. Szinte érzdött a levegben

szélgettünk. Valami misztikusát, valami va-

az a furcsa vibrálás kettnk között. Sok min-

Brigi:

rázslatosságot éreztem

Álmodozó

denre vágytunk, ugyanakkor mindketten

lényében.

Fontosnak tartottam kapcsolatot teremteni

tünk egy

vele, egyre inkább összefonódtak beszélge-

kamasz az els

téseink szálai, néha úgy éreztem, mintha

gammal

fel

a

dekesebbé

még

ér-

kapcsolatunk alakulását.

tette

Igazából engem már

még

rabbinak

ezt,

is

tanult.

Amint

rögtön arra kértem, hogy
vallásáról!

Meg

is

szívem kapuját meglepetésekkel,

levelekkel, virágokkal, mesével és

érzelmeivel.

Magára

gazdag

a szerelmünk folyama-

tudok igazán visszaemlékezni, azt

csak,

hogy most mit érzek; tudom, de

megfogalmazni nagyon nehéz. Az viszont

hogy amióta együtt vagyunk, sokkal

jobban odafigyelek apróságokra,

pl.

a nap-

felhk formá- minden olyan

felkeltére, a szivárványokra, a

jára, a

madarak

mesébe

ill.

körülvesz,
folyton,

csiripelésére

Szinte mindenben, ami csak

t látom. Nyugtalanságot is érzek

ami csak akkor sznik meg, amikor

találkozunk, de ez
log.

és szinte

mindent tudtunk már a másikról,

csak együtt szerettünk volna végre lenni,

katolikus vagyok, Zoli pedig zsidó,

lassanként tanítani kezdett a levele-

biztos,

egyikünk sem tudott megszólalni.

magam

ott ültünk,

már csupán ez az egy dolog

kinyitotta

tudom

neki egy szerelmes dalt, aztán csak hallgattunk,

nyugalmat látom

ami körülvett minket, ahogy

tünkbl a boldogságunkhoz.
- Mit szólnak a szüléitek, ismerseitek

nekem, és meséljen a

nem

eltt,

Brigi: - Azt hiszem, annál alaposabban

régóta foglalkoztatott,

ken keresztül, de nemcsak a vallást illeten:

tára

volt!

csodálatos valami, amit szerelemnek hívnak.

meghallottam

tette, s

Gyönyör

is.

és ráadásul

írjon

randijén.

Éreztük, egyre inkább körbefon minket ez a

hogy megismerkedjek más vallásokkal

Én római

azt a csodálatos

kedvesemben. Bármi-

lyen hihetetlen, a vallás volt az, ami

fél-

Olyanok voltunk, mint két

Amikor most visszaemlékszem, megint csak

ma-

Nagyon sok hasonló-

beszélgetnék.

ságot fedeztem

kicsit.

„Csupán” 240

egymástól, de mi
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is

eléggé problémás do-

km

ezt,

választ el bennünket

amikor csak tudjuk,

át-

nem

is

a

meg egymást, mint

ismerhettük volna

ahogy az els két hétben

külsségek

teljesen a

rultak vissza.

második helyre szo-

Elsdlegesnek egymás bels

érzéseinek megismerését tartottuk. Biztosan
állíthatom,

nyör

hogy valami csodálatos

érzés kerített hatalmába

a találkozásotokhoz?

Számunkra

történt.

Zoli:

els

- Természetesen mindenkinek az

kérdése: „Tényleg az Interneten talál-

koztatok?” Olyan jó elnevetni

szerelem tud kibontakozni egy ilyen ismeret-

ségbl, ahol egymás belsjét ismerjük meg,

megma-

minél jobban és minél mélyebben. S ami
a legszebb számomra,

egymásra

gyarázhatatlan és mérhetetlen nagy nyuga-

dálja ezt az

lom

lami izgalmas dolgot

rám. Igen, szerelmes voltam!

— A monitorok mögött
szerelmesek

is

ülve tehát

már egy-

éreztetek mindketten,

lettetek.

hogy

Mit hozott ezek után az

els találkozás?
Brigi:

-

A

hogy mindenki cso-

találást.
lát

látják

rajtam

a boldogságot, mindenki csak azt mondja,

hogy drukkol nekünk, mert ez

a szerelem

olyan mesébe ill. Mert bizony sok akadály

személyes találkozó minden-

is

felmerült.

Az els

a távolság, amit talán

a legnehezebb leküzdeni.

pecsét, amit valaha

találkozunk,

is

el

tudtunk képzelni.

Egy gyönyör napot töltöttünk
amirl két héten át beszélgettünk,
vált.

Mindenki va-

benne, és ahogy én

mesélek a szerelmemrl, és

képpen a pecsét volt számunkra, a legszebb

lósággá

és el-

és gyö-

beszélgettem, úgy éreztem, valami

mástól távol

magam,

mesélni, hogy bizony, milyen mély és tiszta

már az els

napokban. Amikor esténként Álmodozóval

száll

hiányzott az éle-

együtt,

és

hirtelen va-

Ott voltunk egy kis parkban.

és bár

Csak

a hétvégéken

mindennap beszélünk

IRC-n, mégis annyira hiányzunk egymásnak.

A másik

a vallási különbség, ami az én

esetemben azért jelentkezett, mert rab-

biképzbe

jártam, és elég furcsa

szemmel

Azt viszont tudják, hogy a számítógép segí-

nézték kialakuló kapcsolatunkat.

De ezen

tett

a téren

csodálatos tapasztalatra tettem

is

A

szert.

szerelem, amit láttak rajtam, és az

a tisztaság, szépség, ami sugárzott bellünk,

mindenkibl mosolyt

rám haragudni

tak

mében

csalt

el, és nem tud-

st sok ember sze-

emiatt,

k

hogy

a vágyakozást láttam,

szin-

meggyzött

folyton

is

lönleges

is

a

arról,

a szüleim

nem

ezzel

feltették a kérdést,

ho-

messze vagyunk egymástól. Én akkor elme-

két hét be-

megpróbáltam elmondani a legegyszerbb

elször

. Valójában

tudták, ki lehet

is

mikor jön?” Persze

gyan ismerhettem meg t, amikor ilyen

nem

tudta igazán,

módon, hogyan
tárgy

lehet

mi

lehet az,

annak

egy tévéhez hasonló

kapcsolatunk

a

is

elindítója.

Talán

már

meg

venc szerelmes verseiket, meséiket, hogy

séltem nekik, hogy a komputer segítségével.

szélgetés után betoppant hozzánk,

akartam mesélni,

nem csak hírbl. Nagyon odavannak érte.
Nap mint nap megkérdezik, hogy „Zoli bácsi

Aki

kedvesem

el

milyen csodás dolog történik velünk, és ha

jük látogatóinkat, hogy küldjék

És

mi szerelmünk.

Brigi: - Mivel a

nekünk. Mindenkinek

Többször meglátogatott már az oviban, így
a gyerekeim megismerhették közelebbrl is,

milyen kü-

tén szeretnének ilyen szerelmesek lenni.

ez

hozzá a kedvesem megismeréséhez.

a nyilvánosság elé léptünk,

relmük

is

kér-

el saját

sze-

fényképüket vagy ked-

történetét,

gazdagítani tudjuk közös szerelmes

is

honlapunkat.

-

-

Brigi:

Erre van egy példám, mivel az

egyik legjobb

barátnm

megpróbálkozott

is

az én gépemen az internetes szerelem-

itt,

A barátnm,

miután meghallotta, mi

történt velem, érdekelni kezdte,

Részletek

hetséges,

Sok szerencsét és

kitartást

nekem már

a nyilvánosság elé léptetek!

továbbra

nál

voltak másoktól kapott képeim,

Az

mutogatni.

el

egyik fotó-

mintha villám csapott volna bele, azt kér-

hogy azzal

te,

is!

Eszter

latot,

a fiúval

vegyem

fel

a kapcso-

mert nagyon szimpatikus neki. Napo-

kat járt ide,

Szevasz Yaakov!

is

le-

hogy én a számítógépen keresztül

azokat kezdtem
így

hogyan

lettem szerelmes. Eljött hozzám, és mivel

vendégkönyvébl

Sziasztok!

Nagyon bátrak vagytok, hogy

Internet-

is

szerelemre bátorítanotok?

mel.

Brigi és Zoli

vagy

a saját példátokon

Sikerült

a weblapon keresztül másokat

hogy beszélhessen

a fiúval, aki

úgy 2 hét után válaszolt is a levelemre, és beszélt a barátnmmel. Azt, hogy szerelem

Isten áldjon!

Nagy öröm, boldogság sugárzik Belled, még a dróton át is!
rá! Nehogy elmúljon, vagy túl gyorsan lelohadjon.

nem

nem

Vigyázz

miért

Tartsd szeretetedet, örömödet, szerelmedet védetten, rizd, ápold, féltsd! Ritka kincs ez!

tudom, hogy a mai napig beszélgetnek

Üdv: Csita

fonon, és nagyon jól megértik egymást.

Sziasztok!

ki, aki a

mi kikötnk megnézése után bátoro-

dott fel,

hogy az interneten keresse

kár,

hogy most nem vagyok szerelmes...

Legyetek szerelmesek és

:-)

BOLDOGOK!

ját,

a dologból,

- Azt nem

Zoli:

Milyen

lett

tudjuk,

értem, de azt
tele-

hogy van-e vala-

élete pár-

de az biztos, hogy sok embernek boldog-

ságot okoztunk vele. És ez volt a célunk.

Kedves

Annak,

Zoli!

A Valentin-nap

közeledtével

kicsit

Persze találtunk oldalakat, amelyeket - és szerziket - érdemes bemutatni.
Például a tiedet,

Zoli, aki

midn

szerelembe

estél,

els dolgod

volt,

mindig

hogy menyasszo-

és abban,

Annyira nyilvános szerelmi vallomás ez, amilyen

Nagyon

tetszett

ma

a világon csak lehetséges. De eb-

valahogy hiányzik az önzés: meghívtál ide minden szerelmes

már szerelmes, gyönyör érzés

az oldalad, amit a szerelemrl, a szerelmedrl

olvasnia, hiszen ekkor

emlékei jutnak eszébe, felidézi

hogyan

a szerelmével,

találkozott

ahogy mi a weblapon meghatároz-

zuk a szerelmet, ráismerhet a benne nyugvó
érzésre, és újra a legteljesebb mértékig a fel-

párt.

színre tudja hozni azt.

csináltál.

Aki pedig még nem

szerelmes, vagy esetleg korábban csalódott,

Üdvözlettel:

Andrassew

saját

a múltat,

nyodat egy honlappal ajándékozd meg.

bl a szerelembl

aki

mások boldogságáról

körülnéztünk az Interneten.

megmutatjuk, hogy létezik

Iván

igazi,

mesébe

ill szerelem, olyan, ami mindent legyz.

Arra buzdítunk mindenkit, hogy legyen szerelmes, mert úgy érezzük, ez a legcsodálato-

meséltem már

úgy

akarta,

lepetés legyen.
kicsit

róla,

de Zoli mindenképpen

hogy az els találkozásunk meg-

A

szüleim ezért

is

tartották

elhamarkodottnak a kapcsolatunkat.

Lányos szülkként,
volt a részükrl.

Az

azt hiszem, ez
eltelt 5

érthet

hónap azonban

ennek hatására

kért a

csoportom nagy része

számítógépet a Mikulástól

- Hogyan

született

a weblap elkészítésé-

- December 24-én nagyon hiány-

zott az én

megsznnek

körülötte

a

gondok, a

problémák, a szerelem vakító fénye elsöpör
mindent, ami az útjába kerül, és utána csak-

nek ötlete?
Zoli:

sabb dolog a Földön. Amikor valaki szerel-

mes,

:-).

kedvesem,

Bolyban

volt,

én pe-

is

szépség és tisztaság marad,

zésben benne van az

élet

s

ebben az

lényege

is.

meghozta gyümölcsét, és már nagyon szere-

dig Pesten. Éreztem, tennem kell valamit,

egy ember szerelmes, kialakulnak azok a

az én kedvesemet. Sokat beszélgetnek

amivel közelebb kerülhetek hozzá. Ekkor

lajdonságai,

tik

vele mindenféle érdekes, a világban zajló
dologról.

St

már

azt

is

sugallta feléjük,

készítettem
letve

el

a szerelmesek weboldalát

annak els

(il-

verzióját), amit karácsonyi

hogy meg akarja kérni a kezemet!
- Vajon a mai óvodások tudják már, mi az

ajándékként adtam

Internet? Meséltél az óvodásaidnak mindéirl?

sen neki készítettem, ugyanakkor gyakorla-

Brigi:

hiszem,

- Kimondottan az

még nem

Internetrl, azt

beszéltem a gyerekekkel.

volt!

tilag

át neki. Igazi

meglepetés

Furcsa egy ajándék, hiszen személye-

odaadtam több ezer embernek,

aki a vi-

lágon bárhonnan megtekintheti, és üzenhet

A

amelyek

a

tu-

legfontosabbak.

szeretet, az önfeláldozás, a

Ha

ér-

Mikor

megbocsátás.

valaki életében örökké érezheti ezt a sze-

relmet, örökké

jókedv

boldog és

lesz,

ki-

egyensúlyozott. Nincs az a gond, ami kizök-

kenthetné ebbl.

A

ember mindent

tud érni.

el

szerelmével együtt az

Mi

ezt szeretnénk

üzenni a világnak!
1999 ÁPRILIS
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Mindenütt otthon
Sigmond- magyarul Zsigmond

Jola

Gyula. Színe-

sen csapongó e-mailjeinkbl igyekeztem egy csokrot

Olaszországba.

hogy

va,

megállapít-

Gyuszinak

nem

végigutazza

az

„olasz

múzeu-

megismerése,

olasz-

nyelv-tudás, barátok, kapcso-

szólítanak, be-

is

követik, de

csizmát”. Eredménye:

mok

idehaza

Jola, akit

Latina,

Trieste,

dekkol egyikben sem, helyette autóstoppal

összeválogatni,

Ezt

Capua menekülttáborai

latok.

Ez utóbbi folyománya-

ként ösztöndíj a Vatikánból,

gyömöszölhetetlen

sémába,

lyen

bármi-

dacára a református vallásnak.

- Huszonhárom éves

hétköznapi

egyszerséggel még a mun-

mer. Kalandvágy,

is

meghatározhatatlan.

életigen-

szabadságvágy, a mesék

lés,

kája

vol-

tam, elszánt, makacs és vak-

„elindult szerencsét próbálni”

mágiája, a jöv hívása,

leend

gyerekeim negyedik dimenzi-

ón keresztüli üzenete

A

-

innen.

matikus-építész-pszichólogusdiscjockey-újságíró-színész-eladó-

ben én hiszek,

tanácsadó. Építész-pszichológusnak szok-

T-U-D-O-K:

tam

rövidíteni, svédül: Arkitekt

SAR-nak

jelzem a névjegykártyán. Van egy
részvénytársaságom
gyarul

is

I

:

séhez ilyen génkombinációra
volt szükség, amit egyedül én

is,

svédül

köti le önt

ra volt négy évig, azután

és a

is.

meg

titká-

az elnöke,

legmagasabb IQ-val rendelkezk egyikét kikiáltották Svédország legokosabb emberének?
- Rangsorolni? Mi szerint? Melyiket
kedvelem leginkább? Melyiket végeztem
legtovább? Melyik járult hozzá legjob-

Id

szerint? Szere-

váló tehetség, fantasztikus ér-

eladok, szemináriumokat tartok, magánpraxis esténként, gyereknevelés, önfejlesztés, kommunikáció. Leveleleteket,

zek több országban

Bármit

is

teszek, aktivá-

lom egész tudásomat. Úgy néz ki, hogy
legjobban a tanfolyamvezet munkát
kedvelem,

meg

az ötletteremt tanács-

nak, nagy a baráti körük,

szexként

A mindenna-

svéd újság vasárnapi

számában van egy pszichológiai rovaA címe IQ-jympa (IQ-

tom, azt ápolom.
torna).

Fejtörk, rejtvények, feladvá-

fiatalembert nagy

ból

számítógépes játékokkal,

tanácsadóként vállalatoknak adok

el öt-

Svéd-

két olyan

-

melynek

k

ezt realizálni tudják,

fizikailag, szellemileg, lelki-

leg egymással bizonyos viszonyban

- ember kapcsolatára

lév

volt szükség, mint

én. Hogy mindhonnan tudom? Hát a gyermekeink

amilyen a feleségem és
ezt

léte a

legfrappánsabb bizonyíték.

való kijutáskor.

Az els

disszidálási

a

terv:

Bulgáriából

Törökországba.

második

A

disszidálási

kísérlet: a cél

Romá-

nián keresztül eljutni
Bulgáriába. Szófiából

egy hét után szökés

és

út

huszonéves

eltökéltség vezérelte

Jugoszláviába, azután

tesztekkel

cirka száz

Hogy

1966-ban, az ország-

-ébreszt Szórakoztató Idtöltések,

Cseles Csalafintaságok. írok egy CD-t

segítségével

Kalandos volt azonban az
országig, de a valamikori

nyok, amolyan SICC, gondolatfejleszt
és

30

Internet

levelet kapok, és cirka húszat küldök.

átúszni

A legnagyobb

Az

:-).

végzem a munkámat, naponta

t

pok?

érzékkel rendelkeznek, kiválóan úsznak,

zenélnek, táncolnak, sportolnak, tanul-

a központjai.

kísérletnél

szágban, több mint százat.

barátaimmal,

szük össze, amolyan mentális csoport-

adást. Kreativitás- és személyiségfejlesz-

tanfolyamokat tartok, eddig négy or-

él

zékük van minden irányban. Szépek,
okosak, tudnak lelkesedni, jó humor-

akikkel gondolataink alkotó erejét tesz-

tek tanítani és tanulni. Prédikálni és befogadni. Meditálni és tervezni. Lelkesíte-

nejem tudtunk elállítani.
a négy gyermekünk ki-

Mind

a legin-

MENSA

és mint a

ni és lelkesedni.

fi-

saját

kább, aki Svédországban a

ban a fejldésemhez?

amit

Q Art Ab. A név ma-

olvasható, angolul

Mi

illetve

a gyerekeim e

zikai világba való testet ölté-

- Tudna rangsorolni több szakmája,
hivatása között?

is elvitt

Hogy mindezek közül
melyik az igazi válasz? Ami-

foglakozásom? Grafíkus-mate-

az 1966. október
6.

közötti

kalandos

5. és

éjjelen

szökés

ROK A

r@ndevú
— Az évek során hány országot sikerült
megismernie? Melyikben mi

volt

a legin-

kább megkapó?

szerint:

„Oh, a Jola?

mindenkivel tud beszélni...” Eladást

tar-

tottam magyarul, svédül, angolul, és való-

- Hogyan definiálandó

a sorrend?

Milyen megismeréshez viszonyítva?
A megismerés egy folyamat, amely állandóan megy, továbblép, fejldik - jó
esetben. Kevésbé jó esetben áll, és még
az is elfordulhat, hogy sorvad! Mert
például Magyarországot, ahol huszonhá-

rom évig

svéd feleségem

laktam, csak

tem” meg. Két ország

késbb

„ismer-

bozát, és a lyukkártyák széthullottak

Az Univac

:-).

körülbelül annyit tudott, mint

- csak

magam több nyelven.
-Az Internetet mennyire tudja használ-

kicsit lassabb volt. Jelenleg a

sokszín egyéniségéhez passzolóan?

mokat használom: Word, Excel, Corel,

- Az

Photoshop,

Illustrator,

Netscape - ezeket

A

CD-k egy

része a

ban megértetem
ni

jezése annak a diáknak, aki leejtette a do-

Internettel megjelent a

kommu-

a 14 éves fiam zsebszámológépe

nikációnak egy újabb „elektronpályája”,

naponta.

egy újabb energiaszint. Érdekes a „be-

Max programmal

amikor be tudunk

írás” stílus,

más

sorai közé.

írni

egy-

önkéntelen jelek -

Az

A

ismergetem.

készül,

kész progra-

3D

Stúdió

úgyhogy

azt

is

honlap elállításában és

a segédprogramok használatában azonban

több

akárcsak a grafológiában -, az internetes

nincs gyakorlatom.

mint húsz évet éltem: Magyarország és

szóhasználat, a jelek, a gondolatok „gra-

Svédország. Vannak országok, ahol több

fológiája”

Az Internet Zsigmond Gyula számára
nemcsak Svédországot jelenti.
- Úgy vélem, hogy a Net adta lehetségek fejlesztik kommunikációs képessége-

létezik, ahol

mint egy évig éltem: Olaszország,

USA,

nagyon izgalmas. Nehezebben

osztályozható, mint a grafológia, bár an-

Kenya, és vannak helyek, ahol több mint
egy hónapot töltöttem, de elfordultam

nak sem

Egyre inkább használom az Internet adta

inket,

más országokban

lehetségeket.

mondá

is,

erkölcseit, vallásait

a legtöbb kultúráját,

- Ez az

ismerem.

- Miért Svédországra

túl

esett a

vá-

egyszer

új

egyre többünk

a kategorizálása.

médium
életét.

át-

meg

átszövi

Vajon milyen lesz

a jöv? Áldás vagy átok ez nekünk?

lasztás?

és megtörhet a bábeli átok...

Noahnak: Tedd
kódot

És

Úr kedvenc programozójának,

az

meg

rá,

légy szíves, a genetikai

az egész organikus életet egy

CD-re, mert újraírtam a programot, és
a régi

nem mködik úgy, ahogy
Az emberek e béta-

gondoltam.

verziója tele van erszak-búg-

A

gal.

sikerültebb

fájlokat

átmentjük, és újraírjuk a programot. És

Noah

készített bárkát

valamibl, bármibl, anyagból,

ami lehetvé

tette a genetikai

megTzözönbiztos megoldás? Bombabiztos óvóhely?
Bnbocsánat-cédula? Milyen
bnbocsánatért esedez cédulát
átmentést. Vízözönbiztos
oldás.

rejtenénk a virtuális panaszfal-

ba?

Ha

tudatosan alkalmazzuk

világutazást

a

- gyakorolva

a Neten -, átválthatunk afelé,

amerre minden jó
rad, és a selejtje

fájl

megy

megmaa virsli-

Ennek bizonyítéka a közös
munka. A munka egyéni szinbe.

ten:

egyre jobban kapcsolatba

kerülni a tudatalattimmal, egyre

- A már elmondottakon kívül még

két

magyarázat van: az olasz menekülttábor-

ban elssorban a Dél-Afrikai Unióba,

- Egy
dás,

kés, ha kenyeret szelsz vele: ál-

- Elmesélné az els találkozását a

másodsorban az USA-ba regisztráltattam
magam. Tudod, a táborba küldöttségek
jöttek kiválogatni a menekültek közül az

mítástechnikával, az

A

a számítástechnikai

arra

érdemeseket.

korábbiakban

el-

- Ha!

többet tanulni, egyre praktikusabban gon-

dolkodni - személyes karbantartás

ha a hasadba döfik: átok.
szá-

els komputerrel?

1970-ben, a lundi egyetem mate-

matikai szakának elvégzése után kezdtem

- információkezelés

ez.

A

közös munkában elfordulnak súrlódások,

Az

akarat-

és

érdek-összekoccanások.

érzelmek aktiválódnak egy nagyobb

körre: környezetünkre.

Amikor közösen

alkotunk, akkor juthatunk abba a három-

mondottak dacára nem volt azért olyan

néven futó - tanulmányokba.

Az egyetem

dimenziós világba, ahol „közösségünk”

mulatságos a „köztes”

büszkesége egy Univac 1108

volt, akkora,

jól

tattam.

élet, ezért változ-

Mert elsnek a svédek

jöttek,

il-

hogy maradgondok? Mint ahogy

mint egy közepesen sikeres maffiózó

vil-

Magyar viszonylatban mondjuk egy

letve a szüleim arra kértek,

lája.

jak. Beilleszkedési

hévízi vendégltulajdonoséhoz hasonlít-

azt W.

Barna Erika grafológus

volt szí-

ható.

Mi, diákok boldogan újságoltuk
szöveget már egy órán

mködik. Ezt akár

lehet fogni,

levelezésben

is fel

vagy vegyük még nagyobbra:

kommunikációs lehetségeink messze
meghaladják Napóleon kommunikációs
lehetségeit a háromdimenziós világban,

ves elárulni, kimondottam kedvelek „be-

egymásnak: a

illeszkedni”

belül megkaphatjuk!

A programokat lyuk-

kártyákra vittük

amiket kis dobozok-

Csapó Ida

ban cipelgettünk. Érdekes volt az arckife-

kikelet@elender.hu

;-).

- Jó pár nyelvet beszél...
- A SAS-nál stewardessként dolgozó

kiírt

fel,

itt

és most, 1999-ben.

J
“|
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www.prim-online.com/pokember
Bruce Sterling amerikai

nagyobb

a cyberpunk

sci-fi író,

bnözésrl

lapjainak, és a hálózati

egy levelezlista formájában

mfaj

írt

Dead Media

szélgetés témája a

média

egyik atyja, rendszeres munkatársa a digitális kultúra

legels' elméleti

mköd médiaelméleti

összegezni hivatott

Project (kb. a Holt

•

m

'***

ibw

H

kutatómunka, a médiatörténelem eddigi kudarcait
|

Média Gyjteménye). Az

r

alábbi, vele készült online be-

A

jelene és jövje a múlt technikai folyamatainak tükrében.

projekt

/^

4

)

szerzje. Egyik legújabb vállalkozása

:

mködésén

L

'

^

'

.

_

'

keresztül egyúttal igen szép példát láthatunk a Világháló által kínált interaktív

együttmködési és munka-

megosztási lehetségek kreatív kihasználására.

Médiarégészet a Hálón: Dead Media Project
Bruce Sterling m é d a e m é e
levelezlistája
i

I

t

I

- Elször talán lássuk azokat az alapismereteket, amelyek

Internet

pontosulnak, amelyek

hozó tervezmunka

is

a közös

ér-

elmélyültebb tudásvágy köti össze. Vizsgálódásaink

iránti

ezen belül egy különleges

területre,

mára

az olyan kommunikációs eszközökre össz-

teljesen használhatatlanná váltak

az azokat

létre-

Kutatómunkánk mindenféle szervezettl

miatt.

korlátjai

- Emberek

B. S.:

Bruce Sterling: - Mint minden baráti társaságot, a miénket

dekldés, a technika

- Miért van szükségünk a

Dead Media FAQ-ba...

beleférnének mondjuk egy

i

jesszen

el.

De még

holt

ezreit fizetik azért,

senki

foglalkozzon, amelyek

nem

vállalta

médiumok „exhumálására"?
hogy

médiumot

új

magára

találjon fel

azt a feladatot,

már nem mködnek, mert megalázó, anyagilag

Ha azonban nem

séges helyzetbe kerülve kudarcot vallottak.

int példáira, további súlyos

félreértések áldozatai lehetünk a technikai fejldés

Ha épp

lik,

adatrögzít vagy kommunikációs eszközrl van szó, mindez rengeteg

ni,

hogy

részt

rá lehet ven-

vegyen ilyenekben, ha ez az Internet használatával

jár.

Szintén

a hálózat elnye, hogy remek lehetséget nyújt sokak munkájának összehangolására, integrálására; így megfelel

mkedvelk

nyítással akár

is

meg nekünk

irá-

hozzájárul-

kutatásokhoz. Az általam fenntartott

Media

Dead

ad

helyet,

egy

Ez

listáját.

leírás

formájában

történik,

javítások,

utószerkesztések

nem mondta meg, amikor
is

dig

is

le

csak átmeneti

lesz.

minden

A három

részére.

lakoztak, akiknek ezúton

médiumot

sikerült így

is

-

A

fotókat

egybl

CD-ROM-ot

-

A

is

már

Ellentétben

azok számára, akik
dolgot használt
füsttl

már

értik
fel

biztos,

hogy mi

hogy az

Még

is

a legolcsóbb kiadá-

bizonyos

szempontból

elnye van egy átlagos mai

semmire sem

hogy mindenki rögtön a médiára

szá-

emberek

között.

A

tánc például, bár szintén

nem

jár

je-

eszközhasználat-

„életképes",

már

rek

nem

is

a „virágnyelvet". Az emberiség elképzelhetetlenül sok

adatok feljegyzésére és jelzések továbbítására a fztl,
keresztül az elektromosságig; szin-

annyira kifinomultak, hogy számos funkciójukat valószínleg soha

- Gyakran
esetben a
lis

volt

míg a modern PBX rendsze-

fogják használni.

virágcsokorral, amelyre kézzelfoghatósága miatt

fogalmat, és amely szintén egyértelm jelentéssel bír

volna mindent felsorolni.

majd használni. Egy

lehet

Henry Drefuss-féle telefon évtizedekig

tartozik ide?

olyan eszközökként definiálhatjuk, amelyek valami-

vagy fénytl kezdve az öltözködésen

te lehetetlen

mindannyiun-

amelyet kb. hat éven belül gyakorlatilag

mondjuk egy
fenti

könyvnek

helyzeti

tekinthet „médiumnak", mivel

használhatjuk a

halál egyszer

gyöngyfzés vagy az

lyen üzenetet közvetítenek az

tal.

A

mítógéppel szemben, hisz az utóbbi az,

el,

nem

-

archívumában valóban sok egzotikumra bukkanha-

gondolna. Hogyan dönthetjük

lentést hordoz,

törvényszer, hogy az elavult

utódok követik?

lesznek nálunk.

sú

volt.

nem

A médiumokat

Nem

vagy akár ké-

biztos lesz valaki, aki

utódaink fejlettebbek és életképesebbek

szeretnék köszönetét mondani. Rengeteg olyan

inka csomóírás. Mindezekrl

-

tárolhatjuk,

is

- és elbb-utóbb

B. S.:

Az unokáinknak pe-

kat utolér, de nincs rá garancia,

vi-

tunk, mint például az eszkimók faragott térképei, a zulu

B. S.:

ami

színes

félreértés áldozatai lettünk.

digitálisan

fejlettebb és életképesebb

megismernünk, amelynek egykori létezésérl legtöb-

levelezlista

nem mondta meg, hogy a

Senki

szerkeszt az esküvjérl...

médiumot mindig

után

manapság már

videofelvételeket

éve futó listához mára körülbelül hatszázan csat-

bünknek azeltt sejtelme sem

számítógépet vásároltunk,

belül furcsán megzöldülnek...

a VAVw.fringeware.com ingyenes levél-

lág

tárolt tu-

nem mondta

cserélhetünk majd mindent, amit vettünk, és

majd magyarázhatjuk, hogy egy technikai

szíthetünk

amit az esetle-

elosztó szerverén keresztül eljuttatok a

járhat. Senki

is

elre, hogy a „95" a Windows 95-ben valójában csak a szavatos-

küvi képek harminc éven

tömör ismertet

ges

elvesztésével

valamilyen

fotók sokkal kevésbé idtállóak, mint a fekete-fehérek, mert a szép színes es-

amelyek újabb és

rövid,

munka

hogy hamarosan

újabb példákkal gazdagítják a holt médiu-

mok

tönkremegy.

kerül, aki

sági határid. Senki

azután jön, az

levelezlista tehát olyan hozzászó-

lásoknak

mindig van valaki, aki padlóra

dás, információ vagy kreatív

nagyobb horderej tudományos

hatnak

veszte-

folyamatainak értelmezése során. Amikor egy fogyasztási cikk idejétmúlttá vá-

szabadids tevékenységnek

embert

ter-

figyelünk a múlt

függetlenül és anyagi támogatás nélkül folyik, így az egészet egy önként vállalt
tekinthetjük. Szerencsére sok

vagy

hogy olyanokkal

tv

testet öltésrl

B. S.:

vitatott

téma napjainkban a

kapcsán mintha

nem eltnésrl,

tv

és a

PC konvergenciája.

kihalásról,

hanem egy

Ez

új, digitá-

lenne szó.

- Nagyon kétlem, hogy egyáltalán beszélhetünk a tévék és a számí-

tógépek összeolvadásáról.

A

televíziózásnak rengeteg fajtája létezik:

don sugárzott adások, állami

televíziók,

regionális

adások,

mhol-

kábeltévé,

r@ndevú
videokölcsönzk, tanvetítések,

Csak mert az egyik képernyt

még nem

gépnek,
juk

jelenti azt,

megfigyelrendszerek,

NTSC, HDTV...

PÁL,

gyjt

hogy hamarosan egy olyan képerny eltt

Colledors'

talál-

magunkat, amely egyszerre mindent ötvöz. Ez olyan, mintha azt képzel-

nénk, hogy a kerékpár, a kocsi és a traktor egy szép napon „konvergálódni"
fog, mert

inkább

a nyomtatott szöveget - vagy akár

- Az

B. S.:

írás

kérdéssel,

mennyiben

központú tömegkultúra

vizuális

List,

hogy

írást

Nem

létezik

ma

-

B. S.:

Holt Zörejek)

A gyjtmunka

szeállítása.

az

zítésére irányulj

szöveg napjainkban tapasztalható térnyerése sem

forma fennmaradására. Egy

tatott

amely elem

nélkül

is

ilyen

gazdaságos tárolóeszköz, mint a

a könyv- és lapkiadás piaca földcsuszamlás eltt

A

leg legalábbis szörnyen abszurd a helyzet.

ha hoz

is

az angol nyelvterületen

áll,

mködésébl

kiadás mindig

is

vicc lenne. így volt ez

A vállalkozás kezdeményezje

származnak.

a számítógépekkel pedig minden csak bonyolultabb

WWW-re

- Míg legtöbben a
tekintenek,

Ön

dium"-ként

utal rá.

fogadja az ideill hangfájlok URL-jeit vagy akár

a hagyományos postai úton továbbított

hogy

leket.

jelen-

ges változatából tiszteletpéldány

fiatal

mé-

Elhalt részei

már

így

könyv

sem

azokra a szép számmal fellelhet honlapokra gondolni,
Persze ez

egyszeren otthagytak a nagyérdemnek. De

van.

ném a Gophert vagy
ezeket

a WAlS-t

is; ki

említhet-

fel,

hogy

most

azt jelenti,

babérokra

írói

ember

az, aki rendszeresen

manapság? Vagy tegyük

nem

bséges

az

is

hisz amellett,

az elmunkálatok nagy része

hogy bárkinek,

törni azért

WWW

„médiakövületté", mint a történelmi

Gates kezében

Bili

hamarabb

jóval

mégsem

aki felénk vetdik,

idk

médiumai...

- Környezetünk azért bizonyára

el

már

nyert

rezett

keinek tekinthetk.

A

amelyek igazából már csak

máig postagalamb-szolgálatot

vegs

régi

francia hadsereg és az indiai
tart fenn,

idk

hátrahagyott emlé-

rendrség például mind-

Prágát pedig

még mindig

srített le-

él

és virágzó

cspostavezetékek hálózzák be. De vannak olyan, egykor

médiumok

is,

mint a panoráma, a camera obscura vagy a laterna magica,

amelyekbl ma már

legfeljebb csak

példányt. Ezeknek a sorsa

meg van

- Tehát nem csak az

mgyjt

sem megy csak úgy

néhány

riz egy-egy

kiszolgált

továbbihoz viszont

a Dead Media Project neve

zlista teret ad csereakciók vagy hasonló,

nem

mellett.

A

levele-

szigorúan tudományos „kalan-

jól

a gyakorlatban,

következtetéseket von

hogy akkor

neki,

A

megírás

le.

Az els

nyilván szinte bárki

magam erre a
Ön sci-fi íróként vált ismertté,
Crackdown cím elméleti munka szerzje is
-

tartja

el

és a megvalósítás-

A

másikíégy összetet-

illetve

ebbl

eset kissé

élet-

kiindulva

mechanikus

tudná végezni, minden
lég-

posztra kinevezni.

de mint újságíró és a Hacker
hírnevet szerzett. Melyik

S.:

- Én elssorban mvésznek érzem magam, akinek érdekldése

gényírás, az újságírás, a jövkutatás és a régészet

megtudni

ális

munkát

fontosabbnak?

a technikai fejldés társadalomra gyakorolt hatását

Dead Media-website-ok:

www.well.com/user/jonl/deadmedia/
www.islandnet.com/~ianc/dm/dm.html
griffin.multimedia.edu/~deadmedia/

utárí

már az ügynök

jönne jelen esetben egy Charles Darwin... Vagy

arról,,,

érinti.
is.

ember

világról és

hanem

önmagáról

számos

Ebbe belefér a

arra

szinteken.
is,

Nem

csak

hogy ezek hogyan

alkotott képét,

területtel

re-

Szeretnék minél többet

hogyan mködik a technika mélyebb

irodalmi kérdés. Mindez tényleg

Interneten jelenleg elérhet

ki

Egyelre én még nem merem

befolyásolják az

Az

néz

a technikai megoldásokra vagyok kíváncsi,

dozások" kibontakozására?

is

alábbis valaki, aki kellen mély és alapos rálátással bír a témánkat illeten,

B.

médiarégész, de bizonyára a legtöbb

fel,

munkát igényl rendszerezését

pecsételve.

amatr
el

mgyjt

ügye

Az els megoldás egy lexikonszeren rendsze-

mködése hogyan

összefüggéseket tár

- Esetenként találhatunk példákat olyan „médiakövületek" használa-

tára a gyakorlatban,

látok.

gyjtemény, egy amolyan Holt Média Kézikönyve.

folyamatainak

lév médiumokra.;.

B. S.:

is

készült.

olyan egyszer. Olyan ez, mintha az

már a könyv gondolatával,

foglalkoztam

is

tebb tudományos munka, amely azt hivatott ismertetni, hogy a média

kínál példát

ennél látványosabban veszélyeztetett, ténylegesen kihalófélben

Jómagam

hogy az alap-

már

egy szimfóniát, senki sem fogja megakadályozni.

hoz kétféle lehetséget

válhat

ágában

lecsaphat rá, akinek azeltt esze

a témával foglalkozni,

dolga...

mai

egy

összegylt anyag gyakorlatilag teljesen szabad

ott

akkor a web fejldése, alakulása
a

is

Mivel website-jaink mindenki számára hozzáfér-

pedig jön a kiadás problémája, bár bizonyos körökben ez

Szóval

elér-

nyújthatnának...

a Microsoft böngészje válik szabvánnyá a weben. Nos,

lesz...

is

már egy

Projed igazi végcélja mindig

raknának egy halom hangszert, és azt mondanák

elé

írhat

aktív tá-

is

ismeretek talán

elegend nyersanyagot

ötlet adott,

amelyeket az alkotók meguntak, és félkész állapotban

használja

volt

majd min-

illet

levelezlista archívuma több website-on

A Dead Media

Még

préda.

akadnak. Elég csak

is

volt.

egy

végle-

volt listánknak.

felhalmozódott

is

-

hetk, az

még

kell

A

itt

könyvhöz

médium-

lévén szó, nyilvánvalóan jelents változásokkal

számolnunk.

-

het. Az

hogy a web a mai

formájában hosszú ideig fennmarad. Nagyon
ról

mogatója

is,

B. S.:

arra,

felvéte-

rögzítjük

valaha

denkit, aki hozzászólásával

lett.

álló

Az eredményt folyamatosan

hagyományos hangkazettára, amelynek

nevetségesen me-

jöv szimbólumaként

egy írásában „igen gyenge lábakon

- Valóban nem számítok

B. S.:

a

egy oszlopos

listánk

tagja, Stefan Jones (Sej@aol.com), aki szívesen

valami hasznot, csupán nTÍnimálist. 'Könyvkereske-

a számítógép eltti idkben

(kb.

egy hanggyjteményhez*

célja

zenegépek, videojátékok, irodaberendezések

régi

dések, óriáskiadók, bestsellerek - mintha az egész csak egy

szörny

egy harmadik, a Dead Sounds

amelynek

olyan, lehetleg minél furcsább hangok, zajok rög-

amelyek

papír,

lehetséges,

irányí-

el.

igazán veszélyt a nyom-

jelent

„mködik", nem fog egykönnyen eltnni. Az

rész vállalkozás volt;

digitális

a Dead Media

testvérlista,

Projed valójában három részbl tevdik össze.

két levelezlistán kívül létezik

el-

A

zárkózik

nev kezdeményezés is,

lenkezleg, az írástudó emberek társadalmilag az írástudatlanok

utóbbiak pedig rejtegetnivaló szégyenfoltnak tekintik hiányosságukat.

sem

A Dead Media

ahol az írástudatlanok könnyen érvényesülnének, hatalomra juthatnának. Épp
felett állnak,

egy külön

Carmichael (scarmike@well.com)

kreatív-szellemiség projekt bizonyára újabb mellékágak

ilyen

kibontakozásától

A már említett

olyan társadalom,

alakult

fut Seth

a távírógépek, fonográfok, vetítk, írógépek és régi fényképezk.

veszélyezteti

- mint médiumot.

magát az

egyáltalán nincs veszélyben.

ami önállóan

tása alatti líJéhány terület iránt különösen nagy az érdekldés, ilyenek például

- Egy

- Szintén gyakran találkozhatunk mostanában azzal a

meg,

szenvedéllyel közelítik

mind „kerék-technológiával" mködik.

az egyre

- Azok számára, akik a kiöregedett médiaberendezéseket inkább

B. S.:

televíziónak nevezzük, a másikat pedig számító-

ami alapveten

kapcsolatba hozható a vizu-

kommunikációtól, a mszaki történelemtl a számítógépes újságírásig

vagy a science-fidionig. De ezek között a megkülönböztetések

között, leg-

mvészi problémám szempontjából, elmosódik g határ. Általában
minden felmerül kérdésre más területen találom meg a választ.

alábbis a

A Dead

Media Project manifesztuma magyarul:
members.tripod.com/~szuv/dmm.htm

Bak Árpád
bak@tigris.klte.hu
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kínál@t

- a digitális személyazonosság

Novell digitalme™
A digitális

személyazonosság felügyelete

az Interneten kritikus

fontosságú feladat

mind a fogyasztók, mind a cégek számára.

A

fogyasztók szeretnék megvédeni szeméadataikat

lyes

cookie-jaikat,

könyvjelziket,

(például

ákat kínál, amelyek a fogyasztók ellenriz-

hetik

nyomon

követhetik

személyes

adataik áramlását az Interneten, a Novell le-

mélyazonossági kártyáikat, kipróbálva az
üzleti

érdekldés

kapcsolatok és a hasonló

emberekkel való kommunikációs csatornák

Az

hetséget ad számukra, hogy jobban kézben

létrehozásának egy új módját.

tarthassák dolgaikat.”

beszélgetési lehetség, az üzenettovábbítási

A

felhasználó-

beállításaikat,

és

Novell digitalme™ olyan rugalmas

azonnali

és dokumentummegosztási funkció egyaránt

azonosítóikat, hitelkártya- és kapcsolati ada-

szoftverarchitektúra, amellyel a fogyasztók,

része a digitalme™ szolgáltatáscsomagnak.

amelyek együtt meghatározzák, hogy
mit csinálhatnak, hová mehetnek, és egyálta-

a cégek és a fejlesztk a vonzó „kártyameta-

A
BrainShare-en
bemutatták
a
digitalme™ automatikus regisztrációs és

taikat),

kik

lán,

is

k az

A weben

Interneten.

üzlete-

forát” használva felügyelhetik a személyazo-

nosságot.

Ezek a

virtuális

„énkártyák”

bejelentkezési

internetes

l cégek pedig folyamatosan keresik a le-

funkcióit

is.

Ez

utóbbiakkal megfelel rlapok kitöltése

hogy megkülönböztet-

után szerezhetk hozzáférési jogok bizo-

hessék magukat másoktól azáltal, hogy

nyos webhelyekre. Egy személyes proxy-

hetségeket

arra,

ügyfeleik számára biztonságos, személy-

rendszer csípi

re szabott szolgáltatásokat kínálnak.

automatikusan

Kihasználva az

NDS

Novell rend-

(a

felhasználó ada-

taival, és áttekintésre megjeleníti a kitöl-

mfajában egyedülálló

kívül népszer,

érkez rlapokat,

az

el

kitölti a

A

rlapot.

tött

következ alkalommal,

címtárszolgáltatása) nyújtotta lehetsé-

amikor a felhasználó bejelentkezik a

lehetvé teszi a fogyasztók számára, hogy maguk
szabályozzák személyes adataikat. A
különféle méret cégek pedig használhatják a digitalme™-t arra, hogy üzletágukat kiterjesszék az Internetre, meg-

webhelyre, a digitalme™ már automati-

geket, a Novell digitalme™

alakítsanak

ki

csa-

tornákat és csatolókat kínálnak szolgáltatásaikhoz.

„A Novell

ló

digitalme"

a címtárat és a személyazo-

látja”

-

nyilatkozta

dr.

ferenciáján.
lete

készít,

mely

BrainShare

bemutatott

’99-en

digitalme™ technológiaarchitektúra az

NDS-re
lógia,

épül.

amely

Az NDS

az az alaptechno-

biztosítja a

lását és felügyeletét,

meCardok

táro-

valamint a hozzáfé-

rés szabályozását és az irányelvek létre-

A

(meCards) egy sor olyan eszközbl állnak,

hozását.

nem-

amelyekkel a fogyasztók létrehozhatják, sze-

mind

mélyre szabhatják és felügyelhetik

vás, az Internet-böngészkben

hagyományos BrainShare kon-

„A személyazonosság

Mind-

adatait.

Eric Schmidt,

a Novell elnök-vezérigazgatója a cég

rég lezajlott,

hogy naplót

azáltal,

személyes

A

nosságot ugyanazon Internet-érem két ol-

dalának

a bejelentkezést.

webhelyszínek továbbították a felhaszná-

azáltal,

hogy ügyfeleik számára személyes

elintézi

lónak jobb „titoktudatosságot” kialakítani

ers

alapozzák vásárlóik bizalmát, és
cégidentitást

kusan

emellett a digitalme™ segít a felhaszná-

felügye-

kulcsfontosságú a hálózatos közösségek

személyi adataikat.

mányos

A

digitális

digitalme™ a hagyo-

hálózatfelügyeleti paradigmát feje

a

bemutatón megtekinthet volt

Win32-es kliensváltozat, mind a
is

ja-

futó verzió.

A demonstrációs architektúra fejlett Internettechnológiákat

- például XML-t

-,

valamint

építéséhez a rengeteg ember, alkalmazás,

hogy a felhasználók
kezébe adja személyes adataik felügyele-

eszköz között, amely az

tének lehetségét. Mivel a felhasználók sza-

LDAP-t és HTTP-t az összetett dokumentumok és adatok továbbítására az

bályozzák, hogy milyen információk osztha-

Interneten).

kialakításához, a megbízható kapcsolatok ki-

szolgáltatás

és

Az NDS

Interneten található.

fontosságú
teszi

a

technológia,

az a kulcs-

amely lehetvé

személyazonosság felügyeletét.

A

tetejére állítja azáltal,

tók

foglal el az internetes

róluk, pontosan tudják,

A

Több mint 50

hogy mikor

és ki használja személyazonossági adataikat.

digitalme™-vel a Novell bebizonyította,

hogy vezet pozíciót

meg

szabványos technológiákat

BrainShare ’99 bemutatóján a Novell

meghívta a résztvevket, hogy készítsék

el

is

használt (pél-

dául

millió felhasználó adatai

nyugszanak az NDS-ben
filokban,

tárolt digitális pro-

amelyek segítségével felügyelhet

a hálózati biztonság, szabályozható a hozzá-

alkalmazásokhoz és más erforráeszközök -

személyazonosság és közösség kialakításá-

saját

„meCardjaikat”, és cseréljék ki azokat

férés az

hoz szükséges

másokkal a konferencia Novell Connecting

sokhoz,

Points üzenettovábbító rendszerén keresztül.

például kapcsolók és útválasztók

A résztvevk

alapú felügyelete.

intelligens infrastruktúra biz-

tosítása terén is.”

„Várjuk,

hogy

együttmködhessünk

a Novell-lel az adatgyjtési- és titokszabvá-

digitális

kipróbálhatták, milyen

is

saját

személyazonossági adataikat a kár-

s kialakítható a hálózati

A

-

irányelv

Novell és más gyártók

címtár alapú alkalmazásainak ezrei mellett

nyok kidolgozásában a digitalme ™-hez” mondta Susan Scoth a TRUSTe Inc., az

tyákon

internetes titokvédelemre szakosodott, egész

kat kívánják titokban tartani, és melyeket

olyan információs erforráshoz, amelyre

iparágra kiterjed nonprofit szervezet vezér-

óhajtják

más résztvevkkel.

csak szükségük van, függetlenül a felhaszná-

igazgatója. „Azáltal,
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hogy olyan technológi-

tárolni, és a

Connecting Points rend-

szerrel meghatározhatták,

A

megosztani

hogy mely adato-

BrainShare vendégei kicserélhették sze-

az

NDS

biztonságos, felügyelhet hozzáfé-

rést biztosít a felhasználók

számára minden

lók tényleges fizikai helyétl.

Novell

il» ridekezzirt ii s-mail kalózok ellen?
(A Microsoft Exchange megfelel beállítása)
Az

informatika fejldésével

jünk a szótól -

bnözk

hogy ha élhetünk

olyan,

is

új

típusú kellemetlenkedk,

megjelentek.

vele, akkor

A

a visszaélés lehetsége

Kezdetben mindenki a hálózatok betörivel
nak, akik az internetes hálózatokban

használják

fel

kisebb-nagyobb

st - ne fél-

stiklik

Természetesen ez csak egy példa

technika minden vívmánya

volt elfoglalva,

mköd

is

volt a sok közül,

ám

rekkel.

van-

levelezszervereket

önmagában még lenézzük a követk«z esetet:

het egy jó (vagy rossz) tréfa.

Ám

Valamelyik nézett tévécsatorna bemutat egy szívbe markoló

msort

az árvízkárosultakról, a szerb vagy albán menekültek-

eme

szerverek

így percek

alatt

mindenféle

fenyeget stb.
levél küldhet akár több ezer embernek, a világ bármely tájára. Vannak
olyan szervezetek, amelyek ingyen ad-

elkövetésére.

írunk egy levelet, az

lehet

zaklató, kereskedelmi,

ják,

Ha más nevében

hogy hogyan

visszaélni a „nyitott” levelezszerve-

adott.

listáját

de a legtöbben pénzért árulják

a tisztességtelen leveleznek,

st

az

egyik szervezet naprakész nyilvántartást vezetett az Interneten

ezekrl a szerverekrl.
Magyarországon az utóbbi

fél

évben elszeretettel használ-

rl, netán egyszeren a hátrányos helyzet emberekrl. Volt

ták fel a levelezszervereket ilyen „gonosz” célokra. Volt, aki-

már

nek nem származott semmi kára abból, hogy visszaéltek leve-

rá példa, hogy módosabb polgártársaink segítettek rajtuk,
ahogy tudtak. Ezeknek a msoroknak ma már internetes elérhetségük is van (e-mail címek). A rosszakaró ezt kihasználva
ír egy levelet a következ tartalommal: „Amennyiben segíteni szeretne a tegnapi msorunkban bemutatott családon, megteheti, ha bármekkora összeget befizet a 12345678-8765432100000000 számú bankszámlára. Segítségüket elre is köszönve: aláírás.” A csaló a levelezprogramban természetesen

a

msor

e-mail címét használja,

adott televízió levelezszerverét.

a

jóhiszem

küld

szerverként pedig az

Mikor megérkezik a

levél,

címzett elolvassa, és ha tud, segít bajba jutott

polgártársán. Befizeti az adott összeget a feltüntetett bank-

számlára,

s

mivel a feladó és a kézbesítést

végz

szerver

valósnak tnik, látszólag minden rendben van. Holott ez

nem

lezszerverével, de volt, akinek igen. Új levelezszervert
másik névvel, persze már védve az ilyen

kellett telepíteni,

támadások

ellen,

rosszabb esetben a usereknek

is

más

e-mail

címet kellett választaniuk.

Mieltt mindenki a fejéhez kapna, hogy mik is vannak mais érdemes lenne letesztelni vagy
leteszteltetni, hogy az általunk használt vagy kezelésünk alatt
álló levelezszerverek ki vannak-e téve ennek a veszélynek. A
napság az Interneten, elször

technikai részleteket

nem

írjuk le, hiszen a

rendszergazdák

vagy informatikusok tudják, hogy mirl van szó. A leírással
pedig nem szeretnénk a szélhámosok dolgát megkönnyíteni.
Helyette inkább a védekezéssel foglalkozunk, az alábbiak-

ban a Windows

bankszámla sem a rászorulók részére gyjt, hanem
a szélhámos visszaél vagyonát gyarapítja.

NT

alatt

üzemel Exchange

levelezszerver*

igaz, és a

avigare necesse
1

(folytatás

a 36. oldalon)

est...

leírások, tippek, letöltés...
1999 április

(folytatás

A

a 35. oldalról)

Routing Restrictionsre kattintsunk a továbblépéshez,

majd megnyílik
védelmének

Elször

beállításait ismertetjük.

akármilyen

is:

verziójú Exchange-t használunk, az 5. 5-ös verzióra kell

Persze mást

teni.

is kell

még

tenni a

a Routing Restrictions ablak.

Itt

állíthatjuk

be

a levelezszerverünkre vonatkozó küldési korlátokat.

frissí-

megfelel védelem érde-

kében, de errl egy kicsit késbb.

Ha

nem

a frissítést kell alkalmaznunk, akkor

kell félni at-

hogy az eddigi postaládák, levelezlisták, nyilvános
mappák vagy éppen newsgroupok elvesznek. A telepítés
menete a következ:
1. Helyezzük be az Exchange 5.5 CD-jét, és indítsuk el
tól,

a telepítt.

A

2.

telepít felismeri a korábban telepített Exchange-

verziókat, ezért válasszuk az Upgrade-et (frissítést).

A telepítés végeztekor érdemes az Optimizert lefuttatni,

3.

és a

már eddig alkalmazott módon

így most mindenki az

5. 5-ös

beállítani.

verziónál

Aki már eddig

tart.

is

ezzel a verzióval rendelkezett, szerezze be, és telepítse az

Exchange

Végezzük el a telepítést
módon. Ha ez megtörtént, ebben az eset-

5.5 Service Packet (SPl-et).

a fentiekhez hasonló

ben lehetséges a rosszindulatú visszaélések
Indítsuk

Programs

/

elleni

védelem.

az Exchange Server Administratort: Start

el
/

Microsoft Exchange

/

menü

Microsoft Exchange

Administrator.

Az

képernyn válasszuk

Administrator

a

A korlátozások módjai a következk lehetnek:
Hst and clients that successfully authenticate.

Connectionst

majd ezen belül az Internet Mail Service-t.
Erre kattintsunk kettt, majd megjelenik az Internet Mail
Service tulajdonságainak ablaka. Ezen belül sok fület láthatunk a fels részben.
(kapcsolatokat),

Ezt kizá-

rólag akkor alkalmazzuk, ha a levelezszerver összes fel-

használója olyan levelezprogrammal rendelkezik, amely

képes

megfelel authentikációra. Ilyenek például az

Outlook termékek.

^ 2NET
É

Display

JJjJ

Address Book Views

!g||

Folders

-

^

akkor a képen látható példát alkalmazzuk. Amennyiben a hálózatban proxy/tzfal megoldás található, és a LAT-ben hasz-

Configuration
[Jjj,

É Üf

^

amelyek küldésre használhatják a levele-

zszervert. Például ha az IP-tartományunk 200.100.50.1/15,

List

Internet Mail Service
Éi

with these IP addresses. Ide írjuk be azo-

kat a tartományokat,

áp

Global Address

Hst and clients

Name

Newsfeed news.znet.hu (KLF)

Add-lns

nált

Addressing

ni,

|Connections|

bels

IP-ket használják a kliensek, azokat

Specify the hosts

and

clients that

can

NEVER

Ide írhatjuk be azokat az IP-számokat, amelyek

Válasszuk

ki a

Routing

fület.

Erre kattintva jelennek

meg

a Routing (útvonalak) tulajdonságai.
Genetal
Internet

0

]

Connected

Mai

|

Sites
|

Address Space

Diakip Connectiom

|

|

Delveiy Restrictions

Queues

Connections

|

Diagnostics Logging

Routing

]

Secuiity
|

Internet Mail Service (KLF)

kell beír-

route mail.

sohasem hasz-

Ez akkor jó, ha nem az egész tartomány a miénk 1-tl 255-ig, így kizárható az azonos tartományt használók visszaélése.
Természetesen az Exchange 5.5 és az SP1 telepítése után
nem árt a szerver újraindítása, valamint a Routing
nálhatják küldésre a szervert.

Restrictionsben alkalmazott beállítások után a Servicesben az
Internet Mail szolgáltatás újraindítása.

Do nt reioute incoming SMTP mai
<•

nem

csak a valós tartományt kell feltüntetni!

jRet^e incöming SMTP mai [required far POP3/IMAP4 supportj

Ha mindent rendben elvégeztünk, akkor ezentúl lehetetlenné válik idegenek számára levelezszerverünk használata - elkerülve ezzel mindenféle problémát, amit a szerver és a rajta

lév

postaláda-tulajdonosok kárára tennének a levélkalózok...

Kalló Zoltán

webmester@znet.hu

rt

böngészni

kell...

www.bongeszok.com
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kínálta)

Böngésszen Ön

is

az

INTERNETEN

InterNExT Stúdió Bt.
1085 Budapest, Horánszky
Tel.: 06 1 338-4144

ufUMjj-lnewt-lm

mmsÉt
“= “= ==
*

***
^

km! ölj tököl már

Békéscsaba

Kinizsi u. 4-6.
Szt. István tér

Gyula

Városház

Orosháza

Vörösmarty

Thököly

Gyomaendrd

F

1

.

Tel.:

66/454-831

Prakticomp

Tel.:

66/444-044

Hungarotel

3COM
ACER
ADAPTEC
ALR
APC
AST
CHEYENNE

66/463-181

Prakticomp

68/412-935

Selex

Tel.:

68/413-133

Hungarotel

D-LINK

Tel.:

66/284-559

On-Line

llllfpRAKTICOMP-

INTERNET

ms.iz.3l Z3.S3
Ml felkészülten várjuk

Meglév

a

2000.

évet...

ÖNNEK

...segíthetünk

CISCO

Tel.:

út 181/1.

internet
elfizetés
tervezés, tárolás

ATI

u. 23. Tel.:

u. 4/F.

internet áruház
un eb oldal

Szolgáltatásaink fell érdekldjön kollégáinknál!

COMPAQ
DIAMOND
DEC

u. 23.

^

1

Infsrnsf szörfölés

információért keresse
Ügyfélszolgálati Irodáinkat:

I

1

a Data Pack díjcsomagok
valamelyikével.

Bvebb

nuu són uelünhl

j

az 1999. év
Internet slágerével,

2.000 ff +ÁfÁ-ért!

INTERNET

u. 26.

is?

rendszerét, gépeit kérésére

átvizsgáljuk, megoldást javasolunk.

DIGI

DPT
EICON
EPSON
E-TECH
FISKARS

INFO '99.

kiállítás

"A" pavilon IIO/E.

FUJITSU

HEWLETT

Békés megyében az els

-PACKARD
HITACHI

IBM
INTEL

ÖN

MATROX

llS

M1CRONICS

SZ

MICROSOFT
NAKAMICHI
NOKIA
NOVELL
PANASONIC

tisztán látni?

Server konfigurációk és
intelligens

3

év

munkaállomások

garanciával.

PHILIPS

Nagykapacitású,

PLEXTOR

RAID

QUANTUM
SAMSUNG
SEAGATE

SMC
SONY

hibatr

háttértárak, és
archiváló rendszerek

NOVELL és NT hálózatokhoz.

TOSHIBA
TULIP
U.S.

ROBOTICS

YAMAHA
VIEWSONIC

WESTERN
DIGITAL

XIRCOM

-

-

1 1

49 Budapest, Egressy út

Home:

78.

http://www.server-c.hu

Tel./fax:

220-5606 (több vonal)

Mail: scrver_c@mail.elender.hu

- mikroszálas
környezetbarát

- tisztítószer nélkül tisztít
allergiásoknak nélkülözhetetlen

élettartama

1065 Budapest, Podmaniczky

u. 9.

minimum
Tel.:

mosás

302-0158, fax: 331-0340

E-mail: arecoinf@mail.datanet.hu
www.areconet.hu és www.irodaszer.com
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Mitl fogyott

a MaCi?

le

Miközben a Prím-online oldalain folyamatosan

dagad a MaCi-nak becézett Ma-

hízik,

gyar Címtár,

az újságban mindig csak

itt,

a bvítményt jelentetjük meg, vagyis a MaCi-ba az
elmúlt

hónap

alatt regisztrált

oldalak címeit. Ezt persze

kézzel

meglehetsen strapás

leellenrizni, ezért olvasó-

ink

folyamatosan próbálkoztak azzal, hogy ugyanazt

a címet a

régi

vagy éppenséggel

új

címen

meg

újra

újra

elküldték nekünk, hátha újra megjelenik az újságban

„kedvenc oldaluk”. Sokszor be

is jött

a számítás,

át-

manuális ellenrzésünkön néhány olyan

átsiklott

meg

oldal,

ami már szerepelt a MaCi-ban.

Az

hónapokban rengeteg

elmúlt

hajtottunk végre, így ez az ellenrzés

záltabbá

vált,

hogy mennyi

s igazából ez mutatta

szoftverfejlesztést
is kicsit

automati-

meg számunkra,

a csalfaság a beküldött címek

is

a MaCi-állomány

fele

fennakadt a

Nagyobb engedékenységet a jövben sem
ezért

tünk,

címeket

NE

kérjük,

ígérhe-

a MaCi-ban már szerepl URL-

küldjék be nekünk. Viszont az

új,

a címtár-

ban eddig még nem szerepl címekkel a jövben

dogan

hizlaljuk

jóval

bol-

hogy a bvítmény

terjedelmesebb lenne.

Miképp egy-két hónapja

most

is

a MaCi-t, ha csak a frissen készülket

regisztrálnák tulajdonosaik, bizonyos,
is

körül,

szrn.

jelezzük,

is

újra

hogy a MaCi

és újra megtesszük,

mellett BoCi-nk

is

van

már, az üzleti jelleg (Business Online) címtárhoz

azonban egy
adni, a

több adatot kérünk szépen meg-

picivel

www.prim-online.com címrl a BoCi

szolgál-

+-hírek

www.hirek.com

Accursius Jogász Egylet
www.extra.hu/accursius
Attiland

www.extra.hu/attiland

rlap

kitöltésével

A BoCi

is,

gyarapítható az alábbi kis

ezt faxon (228-3372)

tán (1116 Budapest, Hunyadi Mátyás

a kiadóba beküldeni.

A vállalat,

vállalkozás (vagy vállalkozó) neve:

A vállalkozás tevékenységének jellemzése

Felels vezet,

ill.

1-8 címszóval:

kontaktszemély neve:

Postai cím:

Fax:

Telefon:

A vállalkozás webcíme

A vállalkozás

......

a Világhálón:

e-mail címe:
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vagy pos-

u. 32.)

kérjük

Els Szorobán

Alapítvány

www.extra.hu/szoroban

www.geocities.com/

Balesetek, katasztrófák képei

Erdész család

Magyarországról

Heartland/Hollow/7874

Screensaver

www.extra.hu/krimi

Erotic

Bartók Rádió

www.extra.hu/tiburtius/

Best

MP3

www.radio.hu/bartok

www.extra.hu/bestmp3

Európa Régió Magazin

www.eupress.hu

Chart Giants!

www.extra.hu/BsBoys

Família Panzió

Cruise-Aider Személyzeti Ügynök-

www.extra.hu/familia/

ség

www.cruise.hu

Crx Club

tatás felé elindulva.

Dragonban
www.extra.hu/Dragonball2

Fiat

www.extra.hu/crxclub

Papp és Társai

Kft.,

Pápa

fiat.papp-es-tarsai.hu

CyberAphrodite

Fodor

nettrash.com/users/cyber

www.extra.hu/focsi

Attila

Cserépmadár Szállás

forMEX

www.extra.hu/cserepmadar

Fvárosi Szabó Ervin Könyvtár

Csevej Pandoránál

www.sze-bp-19-1.c3.hu

netjunk.com/

w3.swi.hu/formex

users/cyber/csevej.html

Független DragonBall Szövetség

DBZ World

www.extra.hu/fdbsz/

www.extra.hu/ZWorld

.

Hatházi László (HaLasz)

Pandora

www.extra.hu/hathazi

cyber/pandora.html

Hotel Béllé Fleur, Budapest

Pc

www.imco.net/hotelnet/belle.htm

Pichler family

Hunguest Travel

www.westel.hu/~pichler

Rt.

netjunk.com/users/

Döme

www.hunguesttravel.hu

Power Computer

Információs és Reklámügynökség

www.tiszanet.hu/power

Kft.

www.kiskapu.hu/informacio

PowerCLock

Joes

www.extra.hu/power-clock

P’SOF

www.extra.hu/Joes_page
Kirakati

Baba

meltingpot.fortunecity.

Rap és a hip-hop kultúra

KKK -

www.extra.hu/damchild

kosárlabda Nógrád

www.c3.hu/~kcasinok/renaissance/

www.extra.hu/lapera

Körtefaliget

Lábfetisiszta

Rosszkívánság

www.extra.hu/footfet

www.extra.hu/rosszkivansag

Leslie

RoyésÁdám

www.extra.hu/mrleslie

M. Németh Márta textilmvész

www.extra.hu/

royesadam/index.html

www.nexus.hu/marta

RPG Magazin

Macskák és

www.extra.hu/szerepjatek

Battletech

www.extra.hu/Catz

SHOCK! - rockmagazin

Madtek

www.extra.hu/shock/

www.extra.hu/madcow

Magyar Petanque Szövetség

ST

www.extra.hu/petanque

Subicz István

Magyar-Angol Tannyelv

Számorg-lnvest

Gimnázium, Balatonalmádi

www.szamorg-invest.hu

Kft.

- profi

Széptóth Ildikó

www.eids.hu/takaritas.htm
Szigeti

Megaholz

Szeghalom

www.megaholz.hu

takarítás

Endre Szakképz

www.extra.hu/Malonyay

Iskola,

www.szeszi.sulinet.hu

MER-Q-REE

Sziráki

www.extra.hu/merqree

www.eids.hu/sziraki

Mezkövesdi Városi Könyvtár

Teljes napfogyatkozás

Gábor

www.c3.hu/~matyovk

Magyarországon

Modellkatalógus

www.extra.hu/ferenczi

www.ims.hu/fashion

The Jackal

Molnár Balázs

Tini

www.tiszanet.hu/tinitime/bazsa/

www.tiszanet.hu/tinitime/

Molvay Norbert

Valhalla Páholy

www.nexus.hu/nrmolvay/

www.extra.hu/valhalla

NetCity — a virtuális

Varga

város

www.netcity.hu

NetPincér

Internetes áruházak
megvalósítása
és üzemeltetése:

www.extra.hu/Jackal42

Time Online

Illés

• díjnyertes keretrendszerrel,
• egyedi funkciókkal,

mmm

Levente

www.extra.hu/vargailles

Wee-Pee

www.netpincer.com

www.extra.hu/wee-pee

NightLoves free sex

Zafír

www.nightloves.com

w3.datanet.hu/~studiozr/

hangstúdió

Fehérvári út 83.

Fax:464-7555 E-mail: info@areco.hu

rwu

HÉs

Aüi

a

SZÁMÍTÁSTECHNIKAI
SZAKÜZLET,

BEMUTATÓTEREM

—

ÉS SZERVIZ

COMPUTER?—
Re

a

T.:

C

dy

V. V
i

színvonalon.

Honlap: www.areco.hu

www.nexus.hu/

i

464-7500

i

• professzionális

Areco Systems Kft 1119 Budapest,
Tel:

fw.extra.hu/ferenczi

marta

w

larix.efe.hu/~subicz

Malonyay

kastély, Halásztelek

w

ONLINE ARUHAZAK AZ ARECOTOL!

QCalBHH

www.extra.hu/st83

www.mag-balmadi.sulinet.hu

Kft.

INTERNET CD-BOLT

www.zenebona.hu

Renaissance Consort

www.extra.hu/kkk3

ELS MAGYAR

AZ

com/regent/790/psoft.htm

www.extra.hu/kirakati

megyébl

Több, mint 60 000 CD.

www.extra.hu/cheat2/

o

a d á

331-05-18

m
s

p k e
z
u
F.:

r

K ft

.

3 6

SZÁMÍTÓGÉPEK
1+2 ÉV GARANCIÁVAL

.

311-86-71

i

Részletes
2

-

3 3 3

H-P.:

www

9
.

árlista

:

0#
-18 Szó.: 9-13
-

6 6 6

r e a

/

d y

1

3

.

ALKATRÉSZEK
NAGY VÁLASZTÉKBAN,

KEDVEZ ÁRON

1

hu
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Az

bemutatott kikötket keresse honlapunkon keresztül:

itt

BRÖND

ÉJSZAKA

www.prim-online.com

ÉTLAP

ALLAH

GÉPÜNK

nak
nek,

TÁPLÁLÉKA

Ha szárazra vetdvagy vadászok meg-

rajta.

sebzik egyiküket, ez a tulaj-

Ússzunk delfinekkel!

donságuk az egész csapat
vesztét okozhatja. Jellegze-

www.dolphinexpeditons.com
GYEREKSZOBA

ahogyan sebes úszás
közben ki-kiugranak a vízbl. A www.dolphinexpeditons.com
címen
vidám
tes,

www.dolphinexpeditons.com/stories/stories.html
www.dolphinexpeditons.com/schedule/schedule.html

mákra, hogy élvezzük a

le-

hetséget, lapozzunk tovább

HAPSINÉZ

tengeri

HIÚSÁG

a

www.dolphin expeditons.

com/stories/stories.html

együtt úszhatnak a delfinek-

a

Ha

nem

és

www.dolphinexpeditons.

mó-

com/schedule/schedule.html.

dunkban azonnal becsomagolni, és útra kelni a Baha-

oldalra, ahol az utazásokról

kel.
VÁSÁRA

hirdetnek,

túrát

melynek során az utasok
esetleg

áll

készült fotók és élménybe-

számolók találhatók. Egy
JÁTSZÓHÁZ

olyan utas írása olvasható
aki

itt,

eddig delfint csak

a tévében látott, egyébként

MOZGÁS

kétbalkezes,
nélkül

A

TECHNOLÓGIA

és

az orráig

szemüveg
sem lát.

delfinek azonban

is

elcsábították

még

t

egy közös

pancsolásra...

A delfinek
TÖRTÉNELEM

már az

ugyanis sok ország-

A ja-

Állatkerti barangolás

pánok, az új-guineaiak, a tö-

(Oakland Zoo Animals

46-126)

rökök és sok dél-amerikai
állam lakói ezerszámra fog-

www.oaklandzoo.org/atoz/atoz.html

rög és római irodalomban

(i.

sz.

is

görög történész és filozófus
a következket írta: „Az áláltalában

latok
VOLÁN

lyezteti,

jelents szerepet játszottak.
Plutarkhosz
VETÍTVÁSZON

ókori gö-

félnek

az

embertl, amelyek közel kerülnek hozzá - mint a kutya
vagy a ló - csak azért szelídek, mert az ember eteti
ket. Minden állat közül
a természet

az

önzetlen

A

ják ki ket.

A to

hatalmas hálóiba

is

sokszor

belegabalyodnak, és mivel

nem tudnak

a felszínre jönni

megfulladnak.

levegért,

Gyakori az

is,

hogy egy-egy

delfincsapat „zátonyra fut”,

Az

akciót valószínleg

egyetlen
kez-

Mindig is kíváncsi voltam,
hogy vajon milyenek lehetnek a külföldi állatkertek:

ken az oaklandi

milyen állatokat tartanak, és
milyen körülmények közt

van szöveg, de azért mindenhol találhatunk képeket,
gyakran hangaláfestéssel ki-

Gondolom,
már

barátság tu-

delfin

lajdonságá-

deményezi,

másban

Az

amelynek

ezek a kérdések, amelyekre

tájékozódó

ez ideig jószerivel csak a té-

val.”

ókori görö-

gök

számos

képessége ösz-

delfinregét hagy-

szezavarodott,

minden tennépnek megvannak

tak ránk, de
geri

bajba kerül,

segélyhívása

társait is arra ösztönzi,

tengeri állatnak a játékossá-

nyira társaságkedvelk,

embe-

és

amikor szárazra vetdve

maga történetei. Egytl
egyig mind ennek a kedves
a

kövessék

ót.

hogy

A delfinek anyés

élik

életüket.
is

érdekesek, a kiseb-

bek

kísérni,

mert

hogy ha egyikük veszélyben van, „bará-

szövege”.

Sajnos azonban a delfineket

elssorban az ember veszé-

tai” feltétlenül segíteni akar-

oldalakat,

ÁPRLIS

szól.

ket alkotnak,

nem

gyakran

tudják figyelemmel

a

rekhez valóbizalmáról

felmerültek

vétl remélhettünk
laszt. Bár a természetfilmek nagyon

olyan összetartó közössége-

gáról, jóindulatáról,

Z)

halászhajók

azaz partra vetdik.

csak a delfint áldotta

meg

ban kedvelik a húsát.

narrátor

ajánljuk

túl

sok

„untató

Nekik
ezeket az

amelye-

a

vá-

állatkert

bármilyen állatával megismerkedhetnek. Persze

itt

is

- meghallgathataz,
amikor
„a tigris azt mondja, hogy
roar”. A nézeldés nincs
egészítve

juk

például

.

msoridhöz

kötve, így

akárcsak az „igazi”

itt

-

állat-

kertben -játék a tanulás.

nem

Természetesen

csak

a kicsiknek ajánlott az állat-

gyjteményében

találkozha-

mus

f-

kialakulása után, és

mohamedán

vallás tér-

ez

teljesen

szülei intézik, gyakorlatilag

A Káma

tunk a www.yahooligans.
com/Science_and_Oddities/

hódításával,

LivingThings/Animals/

megváltozott.

Zoos címen.

Szútra (www.bibliomania.

ment, elválhat, és

com/NonFiction/Vatsyayan
a/KamaSutra/ptl -ch2.html)

kereshet.

hanem mindenki

leg a

A

Káma

eladják.

Szútra

még

hogy az öz-

beszél,

arról

vegyasszony,

férjhez

aki

új párt is

még épp úgy

szól-

érdemes megfigyelni, hogy
milyen a többi nép termé-

nak a nknek, mint a

férfi-

férje halotti

szethez való viszonya, hi-

mészetes,

szen mint tudjuk, ez sokat

kezelik.

másnak

is,

állat- és

növényvilág. Azt

akit érdekel az

tanításai

is

A
a

szerint

ter-

máglyáján, élve

Ha nem

égette el magát.

tet-

meg, megvetés és kiközö-

szép dologként

te

hindu szokások

sítés lett a része...

GÉPÜNK

n

már

teljesen

De

szinte

rabszol-

ségrl: a csodálatos

borzongás után a szép-

a

si épügyönyör tájak,

talitásáról, kultúrájáról.

jogfosztott,

Egyéb

állatkertek lakóival,

ga. Férfi jelenlétében ennie,

letek,

Yahoo!

innia, beszélnie illetlenség,

a színes öltözékek, a hastánc

érdekességeivel

a

a házasságkötésbe beleszólnia pedig

BRÖND
*

BRÖND

www.american.hu*

nem

lehet,

csak az

belijét

ismerheti meg.
rovatunk támogatója az American Service Travel Utazási Iroda

Ahol összeér pokol

és

jövend-

esküv
Ez ma

is

ám

így
le-

vagy

het diplomás történész

paradicsom

után

n

van: a vallásos hindu

matematikus,

házasságát

www.incore.com/india/historv.html

Northern Maine Recreation

www.thekamasutra.com/main.html
www.bibliomania.com/NonFiction/Vatsyayana/KamaS

(Maine)

utra/ptl-ch2.html

www.mainerec.com/

Az
áll

már

ötezer éve

fenn ez a hatalmas or-

a társadalmi szervezet bizo-

nyos elemei az ókortól csak-

nem

a legújabb korig szinte

Népessége a második
legnagyobb
a
világon:
940 000 000. Ha valaki ellátogat ebbe a fantasztikus országba, az a benyomása,
mintha a 20. század mellett
az ókor és a középkor is él

változatlanok

valóság lenne. Felülmúlha-

körforgásban van.

szág.

A

maradtak.

társadalmi viszonyoknak

a

s

mind-

megné-

találtam az

között.

igen.

ming, Washington és

elképzelést,

egész

világ

Jiogy

élete

az

örökös

az ideuta-

mintha a pokol és a paradicsom érne itt össze...

ment át az ország, és európai szemmel nézve sokszor

A gyönyör

hátrányára történt a válto-

tn

Hát

Wyo-

indek gondolkodásában azt

gyakran sinek és érintetviszonyok ellenére sok jelents változáson

zót:

meg nem

államai

az

lennek

A film-

Szútra filmjét.

www.thekamasutra.com/

JÁTSZÓHÁZ

és ellenállhatatlanul

ölelni való” maine-i

Az

macs-

zen homepage-ükön egybl meg is rendelhetünk

Mississippi,

New

York valahogy ismersebb Maine inkább csak az ame-

mond

rikaiaknak

szrös barátainkból egy párat,
méghozzá bármilyen
színben,
(!) is,

akár légipostával

csekély 450 dollárért.

Ha szétnézünk

valamit.

page-en, legtöbbször a „re-

Talán ezért jó gondolat, ha

creation” (felüdülés) szó le-

egy

kicsit

most mi

is

meg-

het az,

amit felfedezünk.

Igen, ez az állam bizonyos

ismerjük!

ból a Tiszántúléval egyezik

nak,

csak ezen az oldalon közel

petárdákat tölte-

meg. Igazi természetjáró- és
üdülparadicsom:
közel
6000 tóval, 50 000 km-nyi
folyóval és majd 5500 km-

sodornak,

nyi tengerparttal büszkélke-

dolgoznak,

végez nehéz és gyakran veszélyes munkát. Tzijátékcigarettát

Míg

5000-tl
i.
e.
1500-ig terjed idszakban a nemek közti viszony szabadabb, a hinduizzás.

pl.

az

i.

e.

szemszögbl nézve egy

ha-

Paradicsomi

különösen

horgászok-

északon:

félszáz pecázáshoz kapcso-

lódó linket találunk, külön

figyelemmel a gyorsvízi
horgászatra. Amerika a pro-

A többi amerikai
államhoz hasonlóan van be-

fesszionális

kony foszforba, finom sznyeget csomóznak, hordár-

ceneve: „a fenyfa állama”.

kodnak és így tovább. Senkit
izgat, hogy se játszani,
se tanulni nincs módjuk soha, vagy hogy az egészségük

Fvárosa Augusta, amely
Kennebec megyében he-

hogy néhány helyen garanciát adnak a halfogás sikerességére. Aki nem híve ennek a fajta aktív pihenésnek,
de szereti a folyókat, annak

súlyosan károsodik.

szarvas,

de

ismert a

Maine Coon

gyufaszálat mártanak gyúlé-

nem

Az

ókori

.

India társadalmi

fejldése igen lassú

volt, s

dik.

lyezkedik
vatalos”

el.

Választott „hia

jávor-

talán

jobban

állata

vagyis a „nagy,

Cat,

aranyos,

VETÍTVÁSZON

számos
Mainnel foglalkozó homea

talmas üdül.

legalább százmillió kiskorú

TECHNOLÓGIA

amerikaiakra jellem-

terület például a

mesés épülemár 6 éven

is

HIÚSÁG

main.html címen.

1820-ban. Területe nagyjá-

gyerekek

VÁSÁRA

található

Main huszonharmadikként
csatlakozott az USA-hoz,

és

tek árnyékában

HAPSINÉZ

TÖRTÉNELEM

A

nek,

aki

rl szép anyag

ka.

név, és

nyomorúság döbbenti

rakétákat,

Káma

nom, nekem sem sokat jelentett mindaddig, amíg rá
nem jöttem, hogy tulajdon-

USA

tatlan

aluli

is,

GYEREKSZOBA

Mira Nair varázslatos

zi

szrös

lansága alakította ki a régi

szépség és alulmúlhale

Indiához tartozik,

ezt láthatja az

Mit mond önöknek az a szó,
hogy Maine? Be kell valla-

ez a látszólagos mozdulat-

tatlan

meg és nygözi

is

a

MOZGÁS

egyik legsibb civilizá-

ció az indiai,

ÉTLAP

TÁPLÁLÉKA

aknak, és az érzékiséget

egy-egy nemzet men-

elárul

ÉJSZAKA

A

hindu szokás
szerint azonban tisztességes
özvegy még e században is

kerti séta,

hazája, igy az

sem kell
mos cég

zs

szolgáltatások

sem meglep,

elkeserednie: szákínál vadvízi eve-

utakat, szervez túrákat

ÁPRILIS

VOLÁN

o@rangoiás
ÁLLATI

mesés vidékeken. Bár az oldal elssorban a téli elfog-

nyáron

laltságokra

tett

érdekes

is

lehet,

amire a bevezetben emlí-

belopódzik a moderniz-

lé

nyitvatartási

idrl, mivel
három-négy

mus: a Nokia talán nem

naponta

alig

véletlenül választotta szék-

órát

a

helyéül Finnországot, mely-

szolgálatára.

nek fvárosában az emberek
90%-ának van mobiltelefonja. Parkokban, metrón,

utazni turistaként, javasol-

I:Ti1;TiT?I'»1

összpontosít,

Maine minden bizonnyal
ÉJSZAKA

hatalmas

tengerpart

a biztosíték.

Európ@ fvárosai

ÉTLAP

GÉPÜNK

topjukat és

GYEREKSZOBA

juk augusztus végét. Ekkor
tartják

lap-

rádiótelefonju-

a menedzserek,

kat

(Térképek Helsinkirl)
www.hel.fi/english/maps.html

emberek.

Az

életükben

is

kellemesen

160

évente
vonz.

www.musicfinland.com/

Az

000

Ha

VÁSÁRA

JÁTSZÓHÁZ

MOZGÁS

es háború után Svédország-

nak
TECHNOLÓGIA

át

adnia Finn-

Sándor cár
Helsinkit az autonóm Finnország fvárosának kiáltotta
ki. Státusát a mai. napig -

nak.

TÖRTÉNELEM

kellett

országot az orosz csapatok1

8 1 2-ben

I.

megélve az 1917-es függet-

demes meghallgatni

de

ek muzsikáját, és tanulmányozni zeneszeretetét, amit

érdekldjünk

a

www.musicfinland.com
oldalon tehetünk meg.

cím

a

hogy hatalmas, egybefügg,
azonos stílusban épült városrészeket tartalmaz.

gebbi,

érintetlenül

Legré-

meg-

rzött része a Szenátus tér,
amelynek hangulata Szentpéterváréra emlékeztet. Késbb, a XIX. század végén
neoreneszánsz épületekkel
gazdagodott a paletta, új arculatot adva Helsinkinek,
melyre az art nouveau és
a nemzet romantikus stílusa
is rányomta bélyegét.
/Iivel testvémemzetrl van
tzó, mi, magyarok mindig
kíváncsiak vagyunk, vajon

(TTTmi.^l.l

n CT/TD

rülVM.'líii

irW vii fTTTH.-liM
‘

www.woco.dk/
(Koppenhágai képek)
www.danbbs.dk/~ais/copenhagen/

(Koppenhága fekete-fehérben)

rang elssorban építészeté-

A

ahol

nek köszönhet, amelynek

a múltat

olvasztja,

választott

városnak.

egyike a kilenc
európai

Ez

kultúr-

a megtisztel

város

mai

arculatába

idéz hangulat mel-

«i

Koppenhága

cosok

a

város,

,

(Wonderful Copenhagen)

het az eligazodásban.

- megrizte.
amely a Nyugat és
Kelet kultúráját is magába

jöttét

a helyi-

turistát

jupiter2.esstin.u-nancy.fr/~klein/kbhnb.html

A
VOLÁN

het,

lesz.

ott járunk, ér-

miben változtak meg a finnek, és miben hasonlítanak
még ránk. Érdemes hát
körülnézni a Finn Nemzeti
Galériában, annak is a népmvészeti részén, ami segít-

len Finn Köztársaság létreVETÍTVÁSZON

tulajdonsága,

pedig már

alapított

kis oázis ingyen megtekint-

különleges

legnagyobb

karmesterek szereplése

pi-

HAPSINÉZÖ

Mint minden más olimpiai
város, úgy Helsinki neve is
ismersen cseng mindenkinek. A finn fváros, melyet
1550-ben alapított a svéd király, Kustav Vasa, 1748-ban
indult fejldésnek, mikor is
a Suomenlinne erd építése
megkezddött. Alig telt el
hatvan év, és az 1 808—1 809-

Nagy-

attrakciója a világhír finn

lehet a Téli-

1893-ban

a

klasszikus zenei

programjának

üzlet-

meglátogatása, amely

kert

(Finnország zenéje)

HIÚSÁG

ugyanis

fesztivált:

mozgalmas

hentet élmény

(Finn mvészet és kultúra)
www.uiah.fi/internetguide/navfin.html

nagyközönség

Annak, aki Helsinkibe akar

(Helsinki)

www.hel.fi
TÁPLÁLÉKA

el

éttermekben kapják

Helsinki

áll

Koppenhága, vagyis Kobenhavn (áthúzott o-val, próbálgassák csak, úgysem sikerül

kimondani) Dánia fvárosa.

Az

országról, a viking har-

f

gyjthelyérl,

szinte

mindenhonnan
ahol a 200

látni a tengert, és

méteres tengerszint

feletti

magasság hatalmas hegyvonulatnak számít, már volt
szó. A fváros, amely az ország szívében helyezkedik
el,

talán több melegséget lop

a szívünkbe, mint a szó szerinti

és átvitt értelemben

hvös dán

is

Koppenhága

lakosainak

száma közel másfél

A dán pénz

millió.

meg

lunk rajta gondolkodó nemzeti

nagyságot, lepkét és ha-

figyelhetjük az rségváltást.

motoros hiúzt
nem. Fontos, hogy az érméket jól megnézzük, nagyságuknak ugyanis semmi köze

Nem szoktunk ilyesmirl

értékükhöz.

találhatjuk

Itt

az

Amalienborgi kastélyt, ahol

mindennap 12 órakor meg-

ni,

de

jük,
ÁPRLIS

eszköz a korona.

jellegzetesen sokszín, talá-

alföld.

itt

ír-

talán megemlíthet-

hogy

a hivatalos fizet-

lat,

talán csak

Történelmét tekintve a város

nem

túl

bbeszéd,

sok-

köt, ha

esetleg eddig

nem

vált volna világossá, a több-

partnerségrl
polyamory)

„The

(angolul

szól.

avagy „az

Lifestyle”,

angolszász terü-

életstílus”:

ez

leten

jellemzi

szó

a

a swingerek, vagyis ezt a bi-

modem

zonyos

poligámiát

ban. Történt ugyanis,

hogy

egy tv-show alkalmából egy
hallgató a közönség soraiból
így támadt az egyik lovemore-követre,
Ryamra:
„... te vagy ennek az országnak a problémája. Miattad
és a hozzád hasonlóak miatt

ÉTLAP

AIDS.” A szerkesz-

terjed az

TÁPLÁLÉKA

kedvel emberek életmódját.

A nálunk

csak párkeres

tk

hozzáteszik:

Ryamnak

12 év alatt mindössze két
GÉPÜNK

lapokban és szexmagazinokban megjelen párcsere az

dennapokra

figyel.

egy Balatonnal büszkélked-

- mint a példa is
- virágkorát éli. Kihasonló ez a mozgalom

Adjuk be

hetünk,

nem

talán

is

na-

mi is a derekunkat!
Koppenhágát - akárcsak
Helsinkit - sokan ismerik

gyon értjük, miért reklámozza a város több oldalon

mint „találkozópontot”. Itt
Skandinávia leg-

rolva olyan lehetségeket,

keresztül

jelleg központja, a 105 000 négyzetméter alapterület Bella
Központ, ahol évente több
mint 1300 találkozó kerül
megrendezésre. A Bella része a hatalmas Kongresszusi
Központ is, amely a világ tíz
ilyen

ságú hajók dokkolása.

Sokan vallják, hogy egy ország megismeréséhez hozzá
tartozik az is, hogy valamelyik jellegzetes bárjában le-

dig.

magunkat

Az

városának egyikévé

az alkoholt.

teszi

Azok, akik nem repülvel,
érkeznek,

Európa legnagyobb kiköt-

meg

a tenger

fell. Turisztikai szempont-

sem

nagyon

nem vetik meg
Nagy sörivó és

készít nemzet hírében állnak, de tömény italt is sokat
fogyasztanak, közben pedig
rengeteget
dohányoznak.
A máj zsugorodást és a tüd-

a fvárost.

jét tekinthetik

a sárga föl-

itteniek bár

kulturáltak,

hajóval

rákot azért

k

is

gzeretnék

csak 1997-ben több mint
150 000-en keresték fel igy

aminek legjobb
módja a szívinfarktus - azt
mondják, hogy szerte a világon nem találni szebb és

Koppenhágát. Mi, akik
mindössze egy Dunával és

mint ezen a környéken.

ból
a

vízi

út,

akik rajta kí-

nem

létesí-

nemi kapcsolatot - az
megint más kérdés, hogy

csit

Ryammal

a homoszexuálisok

érdek-

védelmi szövetségéhez, és
a problémák is hasonlóak.

A

foldalon egybl találunk
egy felhívást egy anya megmentésére, akinek hároméves gyermekét bírósági ha-

nem

mert

azért,

Nem

elvették.

tározattal

volt élettár-

vagy férje: éppenséggel
volt, csakhogy mindjárt több
sa

tettek

elhanyagolható

elkerülni,

hiszen például

egyszerre.

Akinek még mindig problémái lennének „az életstílussal”, azoknak a rövid FAQ-t

igényesebb

utcalányokat,

is,

ezt pedig

nem trte

a kon-

zervatív amerikai gyomor.

A

esik

Itt

szó

az elkötelezettségrl,
HIÚSÁG

a féltékenység eredetérl és

legyzésérl, valamint arról, hogy nemcsak szexmániások találták ki a mozgalmat. Ez is egyfajta más-

nem szokványos megítélése,
valamiféle modern életvitel
és

A

és tiltani

szövegek között találha-

tunk egy rövid és tanulságos
történetet

ezzel

kapcsolat-

értékrend.

nyünk

Aki kettt-hármat szeret...
(Loving More - Introduction

lehet róla, de elítélni

-

legalábbis a szer-

z véleménye szerint - nem

VETÍTVÁSZON

FAQ

Website)

www.adultfaq.com/

Az

VOLÁN

Éjszaka rovatban gyak-

ran igen sikamlós, „erkölcsis

foglalko-

lunk olvasóink figyelmébe.

Polyamory)

számunkban

-

ezzel a G. B.

S/zrvv-idézettel indul a „love-

a szoká-

jában leginkább az

www.Iovemore.com/

more”

oldal.

A

címmel

egyébként vigyázzunk:

itt

nem arról van szó, hogy jobban

szeretni,

hanem inkább

elz

bemutatott,

örömlányoknak címzett oldalakhoz hasonlíthatnánk.

Ahhoz hasonlóan nem
lunk

talá-

képeket vagy ban-

itt

nereket,

helyette

viszont

többet szeretni, és ez bizony

olyan töménytelen mennyi-

jelents különbség. Ez a

ség

ki-

információt kapunk,

amit online

módon

csak az

igazán elvetemültek tudnak

IILOVING MORE

TÖRTÉNELEM

szabad.

sos pénzes adult-site, formáto

TECHNOLÓGIA

Bár vélemé-

Felntt témák
(The Aduit

Az AdultFAQ nem

hiba...”

JÁTSZÓHÁZ

ság, a szerelem, a szeretet

„lovemore”
azonban
nemcsak - st nem elssorban! - a szexrl szól.

telen” témákkal

ÉJSZAKA

más

HAPSINÉZ

VÁSÁRA

ajánljuk figyelmébe.

zunk - nemkülönben az
a kiköt, amelyet most aján-

„Az, hogy a monogámiát
összekeverték a morállal,
több kárt tett az emberiség
öntudatának, mint bármely

GYEREKSZOBA

igen, és gyakorta

MOZGÁS

isszuk

legkeresettebb kongresszus-

hanem

felso-

mint az éjjeli navigáció
vagy a tetszleges magas-

található

nagyobb

kikötjét,

volt,

vül senki mással

mutatja

Interneten
kai inkább a mára, a min-

szeretje

elolvasni.

Gyakorlatilag

FAQ-kat, vagyis gyakran
feltett

kérdéseket találha-

tünk

itt.

Bármelyikbe

is

vet-

jük bele magunkat, biztosan
leragadunk.
ÁPRILIS

.

ÁLLATI

van például a tetoválás
FAQ! Megfordult

Itt

(tattoo)
BRÖND

már az önök fejében

az,

mebb témát! „A méret a lényeg” - olvashattuk a God-

cím

zilla

film

plakátján,

utalva

Co//í?go^dge

I

hogy tet váltatják magukat,

mintegy

bizonyos

zés bevezetéseként. Ebédnél

ill

JtcWJ

de féltek megtenni? Megret-

férfiúi testrész megítélésére.

a fételt különféle elételek

A sajt

Hogy

vezetik be, amelyek alapanyaga gyakran hal- vagy

repet játszik a francia hétköz-

például

tentek
J
iTJ

j
1
1
J
!4
^

attól,

hogy

egy hozzá nem ért örökre
elcsúfítja brüket, netán elfájdalmat

viselhetetlen

tényleg fontos-e ez

a bizonyos
arra a

„intim méret”,

FAQ nagyon egyszer

választ

ha

ad:

valakinek

A

zöldségféle.

salátáknak

is

sok változatát
ismerik, gyakran önálló fo-

végtelenül

választanak.

borfajtát

olyannyira fontos sze-

napokban, hogy a legkisebb
éttermekben
a

sajttál,

is

megtalálható
sajtkocsi,

illetve

megtudhatják, hogyan lehet

fontos, akkor az illetnek és csak neki! - az. Meglep-

gásként fogyasztják.

lasztékot talál a különféle saj-

megtalálni a megfelel szak-

en részletes fejezet található

mölcsök,

tokból.

Ebbl

okoz?

FAQ-ból

a

A gyüsütemé-

JT1TT

embert, és arról

képet kap-

is

hogy mekkora

hatnak,

kínt

itt

a

melltartóról,

illetve

melyeknek

a pótmellekrl,

torták,

sajt-

kentyre, hanem mindenki
számára beszerezhet alap-

is

világ-

anyagokra, elkészíthet éte-

szert,

ezek

fontos részei az ét-

rendnek. Franciaország

hogy mikor fakul

elforduló mellrák ad szo-

jaival és boraival

morú

hírnévre

aktualitást.

tett

HAPSINÉZ

mind alapanyagként, mind
önálló fogásként fontos szerepet

HIÚSÁG

VÁSÁRA

Amennyiben nem kü-

lönlegességre,

is

az egyre nagyobb számban

inti-

vendég bséges vá-

parfék

fog majd okozni a t, vagy
ki a festék.

a

nyek, fagylaltok, szuflék és

GYEREKSZOBA

De nézzünk egy még

amin

játszanak.

Ételeiket

tengeri

her-

vágyik valaki, nyissa

lekre

meg a home.miningco.
com/mbody.htm?COB=hom
e&PID=2757

lapot, és

süs-

szivesen párolják borban, s

sön például fehérborban pá-

minden ételhez külön hozzá-

rolt, töltött

sertésbordát.

.

GÉPÜNK TAPLALEKA

JÁTSZÓHÁZ

Terminus VRML-oldal
MOZGÁS

www.szentes.hu/vrml/
William Gibson

TECHNOLÓGIA

Neurománc

cím

cyberpunk alapmvében az Internet egy interaktív, háromdimenziós virtuális térként jelenik meg,
melyben az utazó ide-oda
„repkedhet”.
A regény
a nyolcvanas évek elején

TÖRTÉNELEM

ÉTLAP

VETÍTVÁSZON

home.miningco.com/home/food/index.htm

Az

amerikai

gyomor -

amerikai

épületes

alábbis

-

vígjátékok szerint
le

van

sújtva,

burgert,

ha

leg-

teljesen

nem ham-

hamburgert vagy

hamburgert,

esetleg

sült

krumplit kap délben.

hogy ez
igényes, fogékony és

a

nép

tehet-

séges az ételkészítés terüle-

A

tén.

felhasznált

skálája

anyagok

igen széles:

szinte

mindent megesznek,

ami

Remélhetleg a NATO-csatlakozás ellenére mi még nem

emberi fogyasztásra alkal-

vagyunk ennyire, magas fokán a fejlettségnek, és másféle ételeket is befogad
a gyomrunk. Ha így van, ka-

mellett

landozzunk egyet a francia

náló

konyha

a mindennapi élelmiszerek-

home.
miningco.com/home/food/i
tájékán,

a

A francia

|

ndex.htm oldalon.

|

konyhamvészet kialakulásában - a kedvez földrajzi
helyzeten túl - nagy szereÁPRLIS

mas.

A hazai

földön megter-

melt és elállított termékek
a

franciák bármit

könnyedén beszerezhetnek
a világ legnagyobb és leg-

színesebb áruválasztékát kí-

tl
kig.

piacokon:

francia

csemegéLeveseiknek szinte ki-

a távol-keleti

meríthetetlen a választéka,

ezeket azonban
eszik,

hanem az

nem

ebédre

esti

fétke-

segítségével

barangolhatunk három-

is

dimenziós világokban.

Az

egyik

legelterjedtebb

zán térbeli közeggé. Nos,

suljon a gibsoni álom. Jelen-

de az azóta

sem

vált

eltelt

a

id

Mátrix

a Silicon Graphics által ki-

pet játszott,

webböngész

(ahogy Gibson nevezte) iga-

íródott,

ínyencek földjén

módon már

modul készitinek vezetje,
Kai Fu Lee (Cosmo Software) szerint mindenképpen
a 3D-é a jöv, és már csak
id kérdése, hogy megvaló-

alatt
VOLÁN

lizálódott, és ily

egy szimpla plug-in és egy

fejlesztett

Virtual

Modeling Language
ális

Reality
(Virtu-

Valóság Leíró Nyelv)

kifejezetten a

webre specia-

leg

a

dolog

szépséghibája
a

legnagyobb
az,

VRML jelentsen

veszi gépünket, és

hogy
igénybe

nem

cse-

kély sávszélességet foglal

Ennek

el.

ellenére elég so-

kan vannak, akik már
éreztek a

VRML

szeretnének

és

ízére,

többet

a dologról, esetleg

rá-

tudni

maguk

is

fejlesztésen törik a fejüket.

HAPSINÉZ

mindkettt megtalálhatjuk.
Tulajdonképpen egy online
tankönyvvel van dolgunk,

amely 170 grafikus
technikai-

BRÖND

Gyengéje a fekete

példát,

nyelvleírást,

és

egyéb

valamint

ÁLLATI

kiválóan

members.aol.com/CoolRob/rdhome.html

ÉJSZAKA

www.inforrnatik.uni-freiburg.de/~aka/ss95/robert.html
home.att.net/~velIinor/index.html

Nekik
nyújt
segítséget
a Terminus
oldal,
ahol
a szerz a kezd fejlesztk-

tünk,

nek kínál lehetséget tudás-

rúja-fanatikusokkal van dol-

land és francia

bvítésre, magyar nyelven.

gunk, hiszen a film több

tók.

Az

jármvének

zepébe

oldal szerkezete könynyen áttekinthet, ráadásul
a kivitel

redett.

is

egész szépre sike-

A nyelvnek

két verzi-

ója létezik (1.0 és 2.0),

itt

használható ötletet tartalmaz.

A

galériában arra

is

ETLAP

A

rájöhe-

hogy Csillagok hábo-

között olaszok mellett

elkészítették

is

világhír színész felmeni

más amerikai

vencem

A környéket bandák osztották

a kétlábú lépeget,

filmes híresség.
GYEREKSZOBA

mert

itt

még

vébe

is

„bemászhattam”.

a lézerágyú csö-

egymás

fel

odébb

GYREKSZOBA

között:

www.mother.com/~foy323/Sandy/pj.html
anothertime.com/TheMall/BARBIE/Barbie.htm
valakin annyira eluralkodik
Alt

helyzet

meg-

jelenik a Bronxi

mese

cím

adag feketekávét

filmben, amit a színész

maga

iszik, s ezzel

a teljesítménnyel valószín-

rendezett. Leghíresebb film-

Martin

jeit

(home.att.net/~vellinor/index

De más szempontból

.html)

is

gyen-

Ford

Francis

és

teletömi a lakását ap-

gyobbik része sötétbr. Kö-

sofr és

szke bombázókkal. Mint

zülük csak a legismertebbek:

lenül

VÁSÁRA

HIÚSÁG

Scorsesével

leg eséllyel indulna a koffein-

fogyasztók világbajnokságán.

Coppolával

is

a rivá-

Róbert de Niro napi harminc

géje a fekete: barátninek na-

ként

meg

olasz bandák területe volt.

hogy felntt-

a Barbie-láz,

kicsit

a Puerto Ricó-i „fiúk”

Ez a hangulat és

Barbie

About

E23E23Í2I2BE2HI

ahogyan sok

született,

a modelljét. Személyes ked-

lis

-

hol-

A „Little Italy” kells kö-

uralkodtak, amott

—

ír,

sök is találha-

JÁTSZÓHÁZ

forgatta: a Taxi-

a Keresztapa

II feltétMOZGÁS

mü
Sokan

ró

ez az Internetrl kiderül, a je-

utálják a Barbie babát,

giccsesnek

els

feleség,

Diane Abbot,

neve

hallatán.

De

Niro

Egy-egy szere-

gyakori,

Tookie Smith modell és a ki-

pére szinte fanatikusan ké-

st már Barbie-klubok is
mködnek - egyelre csak

futók jelenlegi fekete Vénu-

szül:

lenség

ízléstelennek,

meglepen

az

eszünkbe jut

Amerikában.

A

baj

súlyo-

sza,

Naomi

Campbell.

Dianétól született

fia

23 éves,

amikor a Keresztapa

ben Vito Corleone

TECHNOLÓGIA

II-

fiatalkori

énjét kellett eljátszania, SzicíTÖRTÉNELEM

tartják.

A

szépnek
is,

gyerekek ellenben

sabb formája, amikor egyéb-

Tookie-vel közös

még akkor

ként csinos és egészséges

negyedik szülinapjukra ké-

találják,

ha szüleik az ellenkezjét

bizonygatják

Nem

nekik.

egyszer elfordul, hogy

kifi-

nomult emberek, akik igyekeznek megóvni zsenge
gyermekeiket az ízlésficamtól,

határozottan deklarálják,

hogy vannak dolgok
a Barbie), amit
letlenül

venni

még

(pl.

csak vé-

sem hajlandók megkarácsonyra.

Aztán

azon kapják gondosan nevelt

lányok

él

Barbie babává

kí-

szülnek.

Az

ikrei

alig

ikrek különben

De Niro

liába utazott, és hetekig tanul-

mányozta

a nyelvjárást, továbbá száz-

kaszabo Itatják
magukat, hogy az áhított külst eléijék. Meglep, hogy
akad plasztikai sebész, aki

együttélése után, mestersége-

ben Marion Brandót. Ami-

sen fogantak: az orvosok

kor pedig a

összevissza

és

által

megtermékenyített petesejtet
beültették egy béranya

méhé-

szor megnézte az

készült,

erltetett magára, és hónapo-

a kisfiúkat. Róbert

De Niro

kig gyakorolt az exvilágbaj-

A

könny eset,

tudja:

Barbie-mánia ártatlanab-

formájában Amerikaszerte sokan szenvednek,
bik

s otthoni

„csodás” gyjtemé-

„Minden nnek,

aki

éppen

nok Rocco Grazianóval.
Ezek után nem meglep a ki-

mellettem

tudomásul

jelentése, miszerint: „...csak

kell

de ezt

van,

vennie,

hogy

is

csak

a színpadon vagy a kamerák

eltt

zán

(www.mother.

az els a rendez, a második

A

csön kapott Barbie-val, vagy

segítségével

hosszasan, eped ve bámulja

com/~foy323/Sandy/pj.html).

.”

babák és a mai változat között van néhány érdekes különbség. Errl és a klubokról

ez

egyáltalán

A grimbusz

ott

nem

baj.

kezddik, ha

.

id

életnek

az,

amit iga-

nevezhetek.

többi csupán elkészület
vagy pihenés...”

Az els

indult hódító útjára.

kat sóhajt. Valószínleg el-

a kislányok ezt a figurát, és

a producer.

töltött

Barbie egyébként 1959-ben

szóló reklámokat, és nagyo-

hogy bizonyos

kilót

be, aki kihordta, és megszülte

életemben. Mert számomra

életkorban vonzónak lássák

felesleges

is

VETÍTVÁSZON

bikára

kedvéért

a számtalan kockázatos operá-

közkinccsé teszi az Internet

kerülhetetlen,

Dühöng
szerep

rész-

cióból álló kínzást elvállalja.

boldogan játszadozik a köl-

szke szörnyetegrl

a

negyven

a harmadik személy lehet az

kis

els

már jóval Tookie

nyük képét és leírását sokuk

a

gesztusokat,

vánják mttetni magukat, és

hogy titokban

leánykájukat,

a

olvashatunk az another-

time.com/TheMall/BARBIE/Barbie.htm címen.

ÁPRILIS

VOLÁN

ÁLLATI

A

neve Bond. James Bond...

vol tle,

ni

a
BRÖND

ÉJSZAKA

www.mcs.net/~klast/www/fleming.html
www.mcs.net/~klast/www/connery.html
www.mcs.net/~klast/www/moore.html
www.goldeneye.com/brosnan.htm
www.007forever.com/index.html

ember
maradt.
George
Lazeby felejthet próbálkozásai után Roger Moore lett
az új Bond, aki a Conneryféle figurához hozzáadta

Kalandor, szuperkém, ncsá-

a

ÉTLAP

GÉPÜNK

bász,

maga finom,

pikáns, ironi-

mélyében, aki gyors és vihabukást
ros
produkált

es alakjába, és elmondhat-

hogy ismét van igazi
Bondunk. Brosnan-Bond jó-

juk,

kép, kedves,

kus humorát, amitl a szu-

hidegvér

A vodka-

perkém csak még vonzóbb
lett. Majd újabb jelölt buk-

És

nem keverve, hanem rázva szereti. Miközben
martinit

végére jár a nemzetközi

kant

Timothy Dalion sze-

fel

Legújabban

szerepben.

a

Pierce Brosnan bújt a 007-

és

nagyszer lövész

a késhajítás mestere.
TÁPLÁLÉKA

bár térdig gázolt

s

szívekben, talpig úri-

szellemes.

megnyerén

olyan

mondja:

figyelmes,

és

„A nevem Bond.

James Bond...”

bn-

ügyeknek, néhány gyönyör
GYEREKSZOBA

n ágyába

is

HIÚSÁG VASARA

betéved, majd

angolosan távozik. S mind-

könnyedén
adja el. Bár idrl idre új
arca van, mindig jókép,
mindig tudja, mit kell tennie,
és mindig nagyon brit...
A 007-es ügynök 1953-ban
született meg, és tnt fel
a brit kémkedés porondján,
bizonyos lan Fleming jóvoltából. Az els epizód címe
Casino Royal, és bár az író

Szrös térdek szoknyában

ezt elegánsan és

JÁTSZÓHÁZ

MOZGÁS

fejében kész volt
ri,
TECHNOLÓGIA

a

VETÍTVÁSZON

szto-

Legyen

nem

a névrabláshoz,

Flemingnek

tudni,

mindenesetre

Néhány érdektelen

próbál-

kozás után filmen az els
került sor.

be

1962-ben

bevetésre

igazi

A

szerepért ring-

szállók

Sean

közül

Connery bizonyult a

leg-

karakteres. Szerencsére épp
a kezébe került a Nyugat-In-

James Bondot.

madarai

rövid, férfias,

cim

roppant

érdekfeszít
kiadvány,
melynek szerzje egy bizonyos Bond volt. James
Bond. És a fhs végre nevet kapott.

Hogy

az ornito-

lógus professzor mit szólt
VOLÁN

megállapítani,

Nem

Ha meggondoljuk,

koronként

hogy

nem

melyik szoknyát.

Rómában
totta a

hogy

hord nadrágot, és

Az

ókori

például rendelet

til-

nadrág hordását, hiszen

ezt a barbárok ruhadarabjának
tekintették.

Utcára hosszú

otthonra

gát,

tó-

lenge tunikát

ajánlottak a divattervezk.

De

az egyiptomiak vagy az ógö-

stílust

rögök

mozgása, arcjátéka kötelez érvényvé vált

elkövetkez

melyik

túlzás

teremtett,

az

www.tartanweb.com/tweb/greatkilt/braveheart.htm
www.geocities.com/WestHollywood/4875/skirts.htm

és helyenként változik,

bejött a választás.

szexepilesebbnek, így 11 esztendre az
arca jelentette

dott.

dia
TÖRTÉNELEM

már a

fhs nevén sokat tipró-

w'ww.mhc.edu/users/jet/kilthist.htm

Bond-

megvoltak nadrág

is

nélkül.

A

hith mohamedán

nk viszont lepleik alatt a legidk

régebbi

óta nadrágot vi-

színészek számára. Connery-

selnek.

Eszükbe sem jut, hogy

Bond

ezért a

számukra kötelez

volt,

mindig

hidegvér

de a humor sem

állt tá-

ru-

hadarabért a múlt században

nk

az amerikai és európai

körében lázadás

ványos siker
évig

nem

tört ki,

született.

ugyan

Sandról

de

még majd

lát-

száz

George

köztudott,

hogy extravagáns volt, és nadrágot hordott, az azonban nem
annyira ismert, hogy az „átlagnk” körében már a XIX. század közepén mozgalom indult

ni nadrághordás
ben. Az els ilyen
a

1

851-ben

váltott ki

sajátos

ni

idegbajt,

pantalló

tetlen

meg.

s

amely a nadrág

abnormális és legyzhe-

iránti

.

.

vágyban

nyilvánult

A további

vizsgálódá-

sok felteheten
majd, hogy e kór

aki az igen szolid (és

nadrágkosztümöt
reklámozta.

új-

Ettl

kezdve állandó vitatéma

lett

mint
tartó,

hisztéria,

kimutatják

nem

gyakran állandó halluci-

nációkkal jár.

.”
.

A férfiak hát

belekapaszkodtak a nadrág-

nem

jukba, és

A

alábbis a 20. századig.

mélyen felháborod-

tak, és elmebajról, hisztériáról

beszéltek az ügy kapcsán.

Az

egyéb,

ami hosszan

a nadrághordáshoz való jog.
férfiak

ama

amelyet

közönségesen ruhareformnak
neveznek,

lapszerkesztrl nevez-

el,

írt

az ideje, hogy

Amelia Bloomer femi-

idétlen)

ÁPRLIS

„Itt

az orvosok földerítsék

nista

ságjában

s

járványról”:

dést:

ték

így

New York Times a „különös

érdeké-

elszömye-

években

1870-es
a

Hogy

adták

-

leg-

ez a vita hogyan zajlott

Skóciában, arról nincsenek

ÁLLATI

adatok. Mindenesetre a skó-

a valódi eredetre kíváncsi, la-

tok a nadrágháború

pozza

alatt is jól

a

fel

vábbá eldobták végre a fzt, és akkor azt hitték, egy-

www.mhc.edu/

ÍRÖND

érezték

magukat szoknyában,

világszerte

visele-

elhíresült

users/jet/kilthist.htm

Vannak, akik ma

is

szer

oldalt.

mindenkorra. Körül-

s

belül hetven évig

hordják, és

el

nem

is

ke-

kulásának magyarázata, hogy

el belle
Megbizonyosodhatunk errl a www.geoci-

ták néhány an fájós derékra

kevesebb anyag

ties.com/WestHollywood/487

vagy öregkori omlatagságra

tkben, a
vélemény

Rosszmájú

kiltben.

szerint a kilt kiala-

hozzá,

kell

mint egy nadrághoz... Aki

büszkén

szrös

villantják

rült

hivatalosan ez a ru-

ÉJSZA'

hadarab, csak titokban hord-

térdüket.

Ám

hivatkozva.

5/skirts.htm oldalon.

ÉTLAP

a kilencveTÁPLÁLÉKA

nes években felbukkantak

Rázd meg jobban!

némiképp modernizált

válGÉPÜNK

tozatai. így a kétezredik év-

bankil.banki.hu/168.ora/1998/34/hastanc_htm

hez közeledve ismét maguk-

www.extra.hu/tanc/nzdmeg.htm
www.bdancer.com/bellydance

ra ölthetik a

Nem

mon) kiperdül

talán

hogy tánccal szórakoztassa

eléggé hurkás.

hangos tiltakozás és néhány elhajított
tárgy, ami hajszálra suhan el
a feje mellett, mindig jobb

Mármint a hasadat.
megy? Ejnye, ejnye,

nem vagy

így nem az igazi
a hastánc. Egy valamirevaló

Pedig

hastáncosn dereka

és csí-

hölgyek a seha divatosak

lyemkalodát,

ám

a katonákat,

kívánnak

középre,

a

a

ték az öltözködési reform-

mozgalom

feministái a

elnyomás

fizikai

A

ének.

ni

1

lenni.

8 éves, felkeresheti a

www.

jc-creations.com/start. htm

jelkép-

címet, ahol

modern

reneszánsztól foko-

gyon szexis

fzk közül vá-

zatosan

formát

sajátos

GYEREKSZOBA

Aki elmúlt

HAPSINÉZ

és na-

logathat: piros, fehér, fekeIWlMcVAMifl

pje

körül csak úgy kavarognak a finom, ingerl hur-

belátásra

kák és hájak,

betöltötte

amikor úgy
istenigazában megrázza magát, beleborzong a közönség. Aki olvasta Rejt Jen
A három testr Afrikában cíkönyvét, biztosan emlékszik még a bevezet jelenetre, mely egy szaharai oázis
s

m

Grand Hotel

nev

játszódik, ahol

lebujában

három

légio-

Leila

(az

démon) már régebben

arab

a kor és
lött

téríti.

ötvenedik évét,

egy ideges bennszü-

kése mély nyomokat ha-

gyott az arcán, ez lehetett

kertelenségének

még

persze lehet

nem

oka.

az

is,

si-

És
hogy

volt eléggé kövér és

pocakos, így pedig végképp
nem tudta lekötni közönséTehát aki hastáncolni

gét.

kezdett ölteni a lányok, asz-

szonyok

alakja:

derekukat

egyre vékonyabbra fzték,
mellüket

fel szorították,

szinte a

nyakuk-

hogy

csupa csipke, selyem és

te,

szatén

ak

itt.

nus

remekmvek láthatóDe aki igazi viktoriá-

fzre

vágyik, az

sem

hoppon.
www.softcom.

ban hordták, csípjüket
pedig

A

groteszkül

túl-

com/material.

hangsúlyozták.

html címen rész-

MOZGÁS

net/users/un

hol

Sziluettjük

JÁTSZÓHÁZ

marad

letes

leírást

i

-

TECHNOLÓGIA

és

harangra, hol ho-

rajzokat talál ar-

mokórára emlé-

ról,

hogyan kéTÖRTÉNELEM

nárius épp szökést tervez.
Idnként Lei la (az arab dé-

azonnal kezdjen

szeretne,

keztetett,

véletlenül

sürgsen felejtse el a pocakromboló hasizomgyakorlatokat. Továbbá bevezetés-

emberi

két

A

még

de

kalóriadús táplálkozásba, és

lábon

kínzóesz-

St

aki ah-

hoz szeretne

szépség egyik

ta-

1

998/34/hastanc_htm olda-

összepréselt derék, amelyért

lon található cikket. Arról,

sokszor szó szerint az életü-

akár a kontaktlencséhez), az

vehet

el

figyelmesen

legfontosabb követelménye
a

volt

minél vékonyabbra

hastáncórákat,

ket adták a hölgyek: a rend-

felvilágosítást,

kívül szorosra húzott

fz

pontos címet és segítségül

nem

még

rokat, lengbordatörést, tü-

a

térképet

is

talál

www.extra.hu/tanc/nzd-

meg.htm oldalon. Keleti- és
hastánc-homepage
pedig
a

www.bdancer.com/belly-

dance címen tanulmányozható.

egyszer keringési zava-

dembóliát
gondoljuk,

VETÍTVÁSZON

nácsot kapni, ho-

gyan edzdjön hozzá a fzviseléshez (merthogy ehhez is hozzá kell szokni,

részletes

is

talál

VOLÁN

magának hasznos

támpontokat a www.angelfire.com/biz/halycon/corset.

html oldalon.

Ha meghogy a vágyott

okozott.

derékbség 16 hüvelyk (40
volt.
És mégis, a

cm!)

.

fz

.

évszázadokon
tatlan

át

elmaradha-

kelléknek számított,

egészen századunk húszas

Selyemkaloda

éveiig.

A szavazati jog meg-

szerzésével,

www.softcom.net/users/unicom/material.html
www.jc-creations.com/start.htm
www.angelfire.com/biz/halycon/corset.html
eleji

ilyen
közt.

lényre.

bankil.banki.hu/168.ora/

hol

század

sem
járó

magának

a

ként olvassa

A

szíthet

ruhareform

van a

fz

élharcos hölgyei bizonyára

csolatos

megfordulnak a sírjukban
a hírre, hogy az Internet tele

nácsokkal.

A fzt

ki-

harcolásával alapvet válto-

zások következtek be a

viselésével kap-

buzdításokkal,

a tanulásban,

képzésben való részvétel

ta-

és

a hosszú szoknyát tekintet-

nk

életében, s ennek látványos
együttj árója az

jj

egyszer vo-

nalú, rövid ruhák és a rövid
haj

megjelenése

volt.

j

ToÁPRILIS

MOZGÁS

ÁLLATI

BRÖND

Bungee jumping

Interaktív modellvasút

model

(Intractive

(Your Bungee Jumping resource)

railroad)

ÉJSZAKA

www.BungeeZone.com/

rr-vs.informatik.uni-uIm.de/rr/gui2/
ÉTLAP

az Interneten

is

Ulm

a németországi

GÉPÜNK

található,

város

egyetemének köszönheten.

Hogy hogyan

lehetséges ez?

TÁPLÁLÉKA

Arról van szó, hogy a

weben

irányíthatunk egy

keresztül

vonatot a terepasztalon, foGYEREKSZOBA

Bizonyára sokunkban felme- lyamatosan figyelemmel
rült

már a

gondolat,

egy

retnénk

hogy

sze-

vasútmodellt,

kí-

sérve, amint robog. Kitöltünk

egy

rlapot,

megnyomjuk

HAPSINÉZÖ

vagy irigykedve megcsodál- a Go!

gombot, és

feliratú

tünk egy hatalmas terepasz- a szerver oldalára máris megHIÚSÁG

talt.

Sajnos a megvalósítás na-

gyón idVÁSÁRA

érkezik a parancs.

Ez egy

régi

XT

számítógéphez kerül, és
lóg, csak szenvedélyes gyj- onnan egy jelersítn át már
tknek, vasútrajongóknak van magán a terepen vezeti a vahozzá türelmük. A többieknek lódi kisvonatokat. Ezt veszi
és pénzigényes do-

maradnak a kiállítások és az a kamera, és digitalizált
a néhány hely, ahol még irá- mozgóképként küldi el nepontosabban webnyíthatják is a vagonokat, künk,
Szerencsére ilyen most már browserünk számára.

el, hogy egy negyven méter magas hídon vagyunk. Fölöttünk a szikrázóan csillogó, kék ég, alattunk
a folyó hullámzó habjai. Ott
állunk a fémszerkezet
szélén,
lábunkra egy
speciális kengyelt ersítettek, ami egy ruganyos
gumikötélben végzdik
- ha leesünk, semmi bajunk nem eshet. Szívjuk
be a friss nyári szell illatát, érezzük a magasság szédít mámorát.
Érezzük, ahogy az adrenalin gyorsan áramlik az

Képzeljük

van az *els
le kell

Hát... ezt

alábbis ekkortájt jelent

meg

Ezzel meg-

ereinkben.

csak

még sok minden más. Innen tudhatjuk meg azt is,
hogy ez az egész sztori
1954-ben kezddött. Legés

már

lépés:

ugrani!

az utolsó dol-

már valószínleg
nem sokan tennék meg. Még
got

Magyar

telefonkártyák

TECHNOLÓGIA

telcard.hungary.nu/'

TÖRTÉNELEM

VETÍTVÁSZON

Szinte minden ember életé- szemfüles ember, aki igen
ben eljön az a különös pilla- hamar rájön arra, hogy a tenat, amikor mélyen íegbelül lefonkártya gyjtése meglevalami megmozdul. Valami hetsen jó üzlet is lehet a kékényszerít érzés kezd úrrá sbbiek folyamán. Annak

lelknkön, majd lassan idején én is e szerencsések
szárba közé tartoztam, de a lelkeseés
szökken. Nem sokkal ké- dés amilyen gyorsan jött,
sbb megdöbbenve jövünk olyan hamar el is ment. Azrá, hogy bizony nincs mese, óta ez a szenvedély szinte
a gyjtszenvedély az, ami külön üzletággá fejldött,
lassan, de biztosan elhatal- rendes börzékkel és nagyon
masodott rajtunk. Szalvéta, drága egyedi különlegessébélyeg
vagy Matchbox, gekkel. Nem véletlen tehát,
mindegy, hogy mi, csak hogy a weben is egyre-máskezdjük már el! Hát igen, be ra tnnek fel a témába vágó
lenni

kibontakozik,

VOLÁN

vallanom, évekkel ez- oldalak.

kell

eltt én

alábbi site

is

beleestem ebbe zel foglalkozik, és az már

is

a jól ismert „betegségbe”.

még

Az

Ez

akkortájt történt, ami-

s

pillantásra látszik,

ezel-

hogy

a készít nagyon szereti azt,

kor megjelentek hazánkban amit csinál. Képek, informáaz

els

kártyával

mköd

ciók,

linkek,

nyilvános telefonok. Emlék- cserebere

és

kártyabörze,
a

többi.

Az

szem, mekkora csoda volt ez egyetlen hiba talán az, hogy
kis

magyar valóságunkban! még nincs

|
|
|

érezhettük, amikor kezünkbe

fogtuk a kis
hú, milyen

manyag lapkát:

modem!

mihamarább

Nos

nek során az emberek egy
néven tornyot építenek, és onsokan vitatkoznak, mert má- nan... hát szóval onnan
sok
bungynak, benjinek bungee
jumpingolnak.
vagy egyszeren csak öngyil- A következ nagy lépés
kos hülyeségnek nevezik. Az 1979-ben történt, amikor
biztos, hogy az utóbbi évek- egy másik cikk hatására az
ben hihetetlen népszerség- Oxfordi Egyetem Veszélyes
nek örvend széles e világon. Sportok Klubjának tagjai
Az okát sokáig lehetne ke- kezdtek el leugrándozni
resgélni, de biztosan van va- a 245 láb magas oxfordi
lami „perverzitás” abban, Clifton hídról. Az els pohogy látszólag teljesen nor- puláris bungee-ugróhelyre
mális emberek egyszer csak 1988-ig kellett várni, de inbírna egy lovat.

a bungee jumping.

igen, ez

A

megrülnek, és hidakról nentl aztán beindult a gzvagy darukról ugrándoznak henger. Egyre-másra jöttek
le.

A

legmegdöbbentbb

létre

a

fizets helyek, és

hogy mind a mai napig nem
még igen magas össze- csökken a számuk. Az or-

a többiek számára az,
ezért

geket

is

hajlandóak

fizetni...

szág több pontján találkoz-

Nos, ez az oldal ezeknek az hatunk

például hatalmas
embereknek szól, hiszen egy daruszerelvényekkel,
hiigen komoly forrást találha- szen az alföldi, „hídtalan”
tunk a fenti URL mögött. embereknek sem szabad kiA készít alapos munkát maradniuk ebbl a szórako-

pótol-

végzett, rengeteg informáci-

zásból. Egyszer talán tényleg

ót rakott a site-ra. Történe-

érdemes lenne kipróbálni,

zen veszi

el

Nos, mindig akad néhány egy másik
ÁPRLIS

National Geographicben

akkor már igen nehe-

a hiányt
ják, és

teljesen feltöltve

de remélhetleg

Szinte „a Nyugat” érintését anyaggal,

a

akkor sem, ha az a bizonyos egy cikk, amely beszámol
kötél többszörösen túlbizto- egy
évezredes
rituáléról
sított, még félbevágva is el- a Pentecost-szigeten, amely-

tle az elsséget

oldal.

lem, felszerelés, fotók, kap- mert hátha kiderül, hogy mi
csolt linkek, speciális infók

is

meg merjük

tenni...

t

.

TÖRTÉNELEM

ÁLLATI

website szenteldött a Star

Warsnak, de most talán a

A Nílus

királynje

pharos.bu.edu/Egypt/Alexandria/History/cIeo.html

www.verdenet.com/isis/cleopatra.htm

vedésnek volt kitéve a forga-

n

Kevés

oly

foglalkoztatta

sokat a történészeket, tudóso-

nyébl

küzdeniük! Igaz, ezt a rende-

z, George Lucas

sajnos ki-

oldás, hiszen az oldalon ezt

vágta a filmbl. Aztán való-

hab
a tortán, hogy már most elolvashatjuk az Episode I.

között

Több mint

írtak róla,

száz életrajzot

de színdarabok,

fil-

Mer

volt a hangját

óegyiptomi királyn, Kleopát- hallani
ra.

A

is...”

gyönyörmár csak

kozmetikai

ipar igazán virágzott Egyip-

tomban,

s

Kleopátra

értett

hoz-

mek, zenemvek, festmények
és szobrok

zá, hogyan varázsolja magát
tömegének adott dekoratívvá. Kora két leg-

kiváló témát

(www.bowdoin. jelentsebb

edu/dept/clas/arch 1 02/actium/ Antonius
cleopatra.vii.html).

okos,

gyó,

mvelt

Amikor

Taylor), és

dák

Leigh,

Liz

írása és

a korabeli ábrázolások
alacsony,

állú

n

nagy

orrú,

Rómában

nem juthatott

elé,

arról,

a

kiéhezett rajongóra.

pésztette

magát

S ha már

bejutott,

Mégis lenylé-

gyorsan

képsorain felvonuló,

bets írást...
mondunk ilyet, de

Ritkán

GYEREKSZOBA

a

maga nemében

ez egy tö-

kéletes oldal.

HAPSINÉZ

VÁSÁRA

HIÚSÁG

JÁTSZÓHÁZ

VOLÁN

MOZGÁS

el-

fejét. Politi-

idsebb
uralkodó támogatása. Amikor
len volt a nála

re

30 évvel

Kleopátra elhagyta Rómát.

azonban

és új

új

szerelmes-

szövetségesre akadt

Marcus Antonius személyében.

Viharos kapcsolatuk és

Az

elnök, a lánya

meg

a

Bogár

ambícióik 12 év múl-

www.aiwana.com/nbc.htm
www.womanmotorist.com/naias98/ds-beetle.shtml

Sürgs, közérdek bejelentés:

NBC nem

az

ság,

New

a

Beetle Club

sítménye több mint 200 lóer, hatfokozatú kézi sport-

A

htm.

címe

www.aiwana.com/nbc.

pedig:

Haldex kuplungos erátvite-

Róma ellen. A legendák szerint

elssorban az
idsebb korosztályt nyerte
meg: Amerikában a vevk

elbb Antonius

átlagéletkora

erejük

már kevésnek

bizonyult

vetett

véget

bogárhátú

46

év. Kivétel

rek

amerikai elnök egyetemista

Beetle-tulajdonos,

az

nyi

ajándéknak

vásárolta

a kis Volkswagent, de ha

egy

kicsit,

még

Mindenféle jó a Star Wars filmekrl

extrább ajándékkal lephette

(ATOM)

volna

meg

hány
atom.pganet.com/

hete

ugyanis a

ezt a kritikát,

tehetünk róla, ha

fenyegetés,

amelyre tizenöt

éve vár minden fanatikus.

formációink

szerint

(In-

létezik

olyan mozi, amely a premier
idejére összes

termében non-

vadabb

gyermekét. Né-

mutatták

New

be

Beetle leg-

változatát: az ezüst-

brbl

vörös és fekete

New

.

büszkélked-

beltér kézzel varrott,

áspiskígyókkal.

várt volna

megkaptuk már

A

szült, a

VETÍTVÁSZON

Sokszor

rendszerrel

ez alól a legprominensebb

lánya. Bili Clinton karácso-

neki!

li

het.

majd Kleopátra maratta halálra magát
életének önkezével,

Lassan már külön rovatot

4M0TI0N

van,

váltója

összkerék-meghajtással és

va futottak zátonyra, mikor

Már megint Csillagok háború-

V-motorral

rendelkezik, amelynek telje-

Internetes

rövidítése.

szín modell 6 hengeres,
turbófeltöltéses

hitték, ha-

ahogy eddig

nem

tévétársa-

hírek szerint az új

politikai

ké-

hagyományosan ke-

fmszerbe

pedig egy

versenycélokat szolgáló digitális

putert

sebességmér komis

Vegyük

adaptáltak...

igénybe

Sandra

közremwww.woman-

Kinsler szakért
ködését, aki a

motorist.com/naias98/dsbeetle.shtml címen a kicsi
kocsi minden porcikáját bemutatja. Az új Bogár klímaberendezéssel,
halogén
fényszóróval,

hidraulikus

kuplunggal rendelkezik. Bel-

s tere szintén számos kellemeg

annyian

szeretik...

Ráadásul

stop Star Wars-vetítést tervez.)

mes megoldással

lassan

az új film, a Fantom

Hazánkban nem egy kiváló

az érdekldket. Bip-bip!

itt

GÉPÜNK

jól ismert sárga

kai ambícióihoz elengedhetet-

Késbb

nem

kezd

A

Sze-

a szobájába.

csavarta a diktátor

ták,

de hát

megtalálhatjuk.

is

így

Ceasart ellenfelei meggyilkol-

nyithatunk

ÉTLAP

TECHNOLÓGIA

volt.

gözte az embereket: „Egész

ja...

ÉJSZAKA

szépségérl legen- hát sznyegbe csavarva csem-

születtek, Plutarkhosz le-

szerint

ers

hogy
volt egy 2 órás Star Wars film
Star Wars - Holiday Special
címmel, amit 1978. november
17-én mutattak be egy amerikai tévécsatornán. Aki beletudnak

leg hamar rájön, talán jobb is,
hogy nem látta. Külön csemege a kulisszatitkok rovat,
amelyben a film készítése
közben készített fotók várnak

Ceasart

úton

los

nem sokan

mindenesetre sike-

ugyanakkor szenvedé- uralkodóvá választották, Kleolyes n. Bár a filmekben min- pátra elhatározta, hogy megdig a legszebb színésznk ala- hódítja a világhódítót. Hivata(Vivien

szín, hogy olvasóink között

néz a képekbe, az valószín-

volt,

kították

még egy
meg kellet

Ceasart és

férfiját,

Becsvá- resen magába bolondította.
uralkodó

is

tás alatt!

BRÖND

TÁPLÁLÉKA

ellenállhatatlan varázs

sugárzott...

mvészeket, mint az ség

kat és

kis szen-

Többen kérdezték,
hogy nincs-e a lapunkban
nemrég bemutatott Troops
cím filmnek magyar tükörszervere. Hát most itt a meg-

homokviharral

www.cleopatras-sugaring.co.uk/cc-index.htm

nem

núsága szerint

amely gyakorlatilag minden
igényt kielégít. Ki gondolta
volna, hogy a Jediben a ho-

,

atra.vii.html

gény Anthony Daniels, aki
C-3P0-t alakította, a fotók ta-

jobbat találtuk meg: egy olyat,

mokdnék

w ww.bowdoin.edu/dept/clas/archl02/actium/cleop-

leg-

hódítja
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AMPTRON AGP
AMPTRON
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HANGKÁRTYA
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9020,

12750,

13750,

12380,

13090,

9880,

10450,

11700,

12380,

IZI

11910,

12600,

számítástechnikai nagykereskedés csak viszonteladóknak

15810,

16720,

18200,

19250,

AMPTRONTXPRO + HANGKÁRTYA
AMPTRON PH

EX

+ HANGKÁRTYA

AMPTRON PH BXT00 + HANGKÁRTYA,
AMPTRON PH

INTEL BX, ATX

AMPTRON PH

INTEL BX

AMPTRON PH BX PRO

AMPTRON PH

+

AT

HANGKÁRTYA, AT

+ 8MB AGP VIDEÓ +

HANGKÁRTYA 15970,

16890,

9880,

10450,

1x440, ATX

Likim
Magyar számítástechnikai
XVII.

évfolyam

www.izi.hu

1-5 db

8370,

cache

PRO, 100MHz

+ VIDEÓ +
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ONLINE WEBSITE

Budapest

ImpEx
X.
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648

Ft

szám
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8*400,

93500,

ÜKÖM

Kft.
Tel:

431-03-94, Fax: 264-85-49, E-mail: bence@izi.hu
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monitorok

folyóirat CD-melléklettel

SUPPORT

KÉSZLET, RENDELÉS,

1>5 db

23/20,

14"

StarOffice 5.0

csak az Úi Alaplap
CD-mellékletép!

A hónap

témája:

LEXILIKONVÖLGY

Digitális rozsda

és a

Windows 2000

Visszacsatolás

CD-írók

tesztje

Nyúzópróba
Kis vágólapfc

Fogódzó

.

i

Happy99
Vírusrjárat

Az

Uj

Alaplap ára 648
1
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Elfizethet a kiadónál:
Alaplap Kiadói Kft
539 Budapest VI., Dózsa György út 84/b
Telefon: 322-4417 Fax:351-8015
E-mail: alaplap@mail.datanet.hu
Új
1

StarOffice 5.0 Windowsra

forint,

egy éves elfizetése 6480 forint,
vagyis 0 szám áráért kap 2 számot!

1999.

április kö-

-

Volt-e

már példa

arra,

hogy egy

vállalat

az

Interneten keresztül bonyolította le jegyzését?

zepén, a cikk megjelenésével közel

azonos idben kez-

ddik

el

Magyar-

országon az els
olyan nyilvános

- Az

internetes jegyzésnek a világon

már vannak

hagyományai, hiszen az Egyesült Államokban több

tu-

cat vállalat kínálta részvényeit az Interneten, valamely

online elérést biztosító brókercégen keresztül. Magyar-

Közép-Kelet-Európában ez ideig

országon,

illetve

nem

internetes részvénykibocsátás.

volt

jegyzem meg, hogy Magyarországon,

még

(Zárójelben

illetve

a régióban

az els Interneten keresztüli értékpapírjegyzés pár

részvénykibocsá-

hónappal ezeltt zárult

a Procent Pénzpiaci és

le

a Procent Fedezeti alapjegyek jegyzésével.)

tás,

amelynek so-

rán a befektetk az
Interneten keresztül is

leadhatják

- Van-e valamilyen érdekessége a Synergonjegyzésnek?
- A jegyzés egyik érdekessége, hogy egy olyan
formatikai

amely maga
internetes

ki

in-

az

vállalkozik

Interneten keresztüli nyilvános kibocsátásra,

jegyzési igényüket.

Talán

cég

rendszerintegrátor

még minden-

is

részt vett az

a szolgáltatás

részvényjegyzések

hazai

a ProcentOnline kifejlesztésében: a Synergon építette

emlékszik a

els

brókerszolgáltatás,

teljes

fel

biz-

tonsági rendszerét, vala-

'w-J

hskorára, amikor

mint szállította és üze-

íb

az emberek egy

melte be a szükséges

jó-

|

hardver- és szoftverele-

nak ígérkez be-

meket. Másik érdekes-

fektetés reményé-

sége, hogy mivel az
ilyen

'

els

van szó, a felmerült prob-

megelz

lémák és tapasztalatok
fognak

álltak

a jegyzési helyek

vagy a tehe-

hatni

•

heten

„bér-

sorbaállókat” alkal-

maztak. Úgy tnik,

az Internet térhódításával véget ér

ki

résztvevk

a

gondolkodásmódjára,

feltételez-

befolyásolják majd a kibocsá-

tk, a forgalmazók, a jogalkotók és a
ügyeletet ellátó szervek

tsebbek

^
'

napok-

ban sorban

eltt,

v

jelleg jegyzésrl

ben már a jegyzést

fel-

késbbi gondolkodásmódját.

Összességében tehát a jegyzés

kihat

a magyar tke-

piac fejldésére.

- Milyen feltételekkel lehet részt venni a jegy-

zésben?
- A Synergon-kibocsátás pontos
csátási

Tájékoztató

tartalmazza,

amely

Synergon, mind a Procent weboldaláról

a jegyzések

tumban

hskora.

fog tartani, túljegyzés esetén

végével

letölthet.

A

lezárható.

a Kibo-

feltételeit

mind

PDF

a

formá-

jegyzés elreláthatólag egy hétig

A

azonban a harmadik nap

jegyzési

igényeket a

weben

kínál@t
®l FUJ IFI LIVI

CD M PUTER
PRD DU CTS

Ahol a jövt táró
Képviselet:

Ol’l

MAGNECO Kft. Tel./fax: 291-9938

K

650MB

Nagykeresked
ft
MaCoMPk
Magyar Computer
1033 Budapest, Szentendrei út 39-53.
436-6609: Fax: 436-6610

Tel.:

1117 Budapest,

RECORDABU

Prielle Kornélia u. 4.

A.I.D.A. Tel.: 463-0630: Fax: 463-0639

INFO

'=

’99

Nemzetközi Informatikai
és

Kommunikációtechnikai Szakkiállítás

XXI. század csúcstechnológiáját

a

Válasszon a kínálatból!
•
•
•
•
•

Információtechnológia
Adat- és telekommunikáció
Repró- és másolástechnika

Multimédia
Tanácsadás és információ

1999. április 27-30.
Budapesti Vásárközpont
Nyitva

tartás:

naponta 10.00-18.00 óráig
....
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A

www.info99.hu
tavasz informatikai szakkiállítása.

yázat
Megint

eltelt

egy

fél év,

megint közeledik egy

díjkiosztás,

megint idszer, hogy elmeséljük,

mi végre

ez a pályázat, mit kaphatunk olva-

is

sóinktól, és mit adhatunk olvasóinknak e pályázat révén.

A

ma már

Világháló

Ez

gyakorlatilag végtelen.

ellen

ugyan a matematikusok tiltakoznának, de a b@rangolás
rovatunkban bejárható 40-50 webcímet összevetve akár
csak a havonta

épül

új

Internet-kikötk több százezres

számával, könnyen megérthet, hogy ebben a szóösszeté-

nem

telben

A DAT A IV ÍTÉL

Ehhez a végtelen kínálathoz viszo-

túlzunk.

nyítva szerkesztségünk, munkatársi gárdánk rettenetesen

Ha

véges.

csak mi mondanánk meg, hogy hova érdemes

menni, ha magunkra vállalnánk a kalauzolás

akkor

ségét,
re,

teljes

felels-

érdekldési körünkkel nemhogy véges-

saját

de parányira zsugorítanánk ezt a végtelen merítési

le-

hetséget. Ezért gondoltuk, hogy ha lapunk olvasótáborát
is

bevonjuk a kollektív böngészésbe, akkor ugyan tovább-

ra

véges találkozik a majdnem végtelennel,

is

így mégiscsak egy százezres
áll,

nagyságrend olvasótábor

nem a tízes nagyságrend szerkeszti

és

ám

szemben

a weboldalak tíz-százmilliós nagyságrendjével

gárda.

Az ará-

nyok némiképp javulnak...
Pályázatunk tehát azt célozza, hogy az olvasóink sokszí-

n

érdekldése, különféle ízlésvilága keretében felfede-

zett

hálószemek

lyekre
esetleg

is

bekerülhessenek lapunkba, olyan he-

is

elkalauzoljuk olvasóinkat, ahová

nem jutnánk

el.

Ez

tehát

egy

teljes

mi magunktól
érték rovat az

újságban, amelyben olvasóink vezetik egymást.

Ugyanakkor, mivel egy pénzért

árusított újságról

van

szó, amellyel kapcsolatban az olvasó joggal várja

el,

szint irományok jelenjenek meg
benne, azért is tennünk kellett valamit, hogy alkalmi
szerzinkben ébredjen némi ambíció a fogalmazás

hogy ne

56.6

Kbps modem

duplex
K56flex és V.90 támogatás
Alacsony energia fogyasztás
Full

faliújság

1074 Budapest,

mívességére, az

Dohány

doltuk pályázati formában megtölteni ezt a rovatot. Elég

tel.:

fax:

u.

67.

342-3255
351-2576

www.axico.hu

ösztönznek

írás

véljük,

val, kis írással

élményszervé

tételére.

Ezért gon-

hogy egyetlen hálószem-recenzió-

akár 25 ezer forintos díjat

is

lehet nyerni,

ugyanakkor azokat az ajánlásokat, amelyeknél a szerz
nem ambicionálja azt, hogy cikke a legjobbak közé
kerüljön, akár be

sem

kell küldeni, hiszen félévenként

csak néhány kimagasló recenziót részesítünk díjban,
a huszonötezres mellett a kiírás további öt tízezres jutal-

Internetes áruházak megvalósítása

mat helyez

kilátásba.

A legközelebbi
Info

díjkiosztás a

’99 kiállításon

kbányai vásárvárosban, az

lesz,

április

15 órakor tarjuk az Internet

Kalauz

29-én,

D

ján (szeretettel várunk mindenkit, aki
cikket, és azokat

REFERENCIÁK
www.debrbczbny.hu
www.codi.hu
www.csabagi.hu
WWW.JATEKBOLT.COM

pmed@profi-media.com
Tel.:79/325-467

már

pályázati

új félév,

októberi Compfairig

az e félévi

írt

akik csak ezután fognak), azután

is,

amely a következ számunktól az
Az alábbi pályamunkák még
verseny résztvevi - lehet, hogy éppen közü-

kezddik egy
Profi-Média Kft.
www.profi-media.com

csütörtökön

pavilonbeli stand-

tart.

lük nyeri valamelyik a 25 ezer forintos fdíjat?
1999 ÁPRILIS

t@lálós
máris Brüsszelben nézeldhetünk.

Autóvilág

Nem

hogy mekedvenc autó-

számít,

lyik autótípust kedveljük, biztosan találunk a

márkánkról információt, érdekességet. Ha igazi kocsirajongók vagyunk, akkor jó tudnunk, hogy rengeteg fórumot is
kínál a web, ahol információt cserélhetünk a hasonló érdek-

A legtöbb nagy autógyár saját webhelyet tart fenn,
viszonylag könnyen rábukkanhatunk, ha a

amelyre

www.márkanév

ldés

Az

emberekkel.

egyik ilyen hely a rec. autós,

driving hírcsoport.

után elhelyezzük a gyártó ország domain-jelét. Például a Su-

- nem feltétlenül a japán, hanem
az esztergomi gyárra gondolva - a magyar gyártóhelyet,

András Csaba

zuki cég esetében begépeljük

a

www.suzuki.hu címet,

De nem csak
tartanak fenn

és

nem csalódunk, ott a Suzuki.
hanem a márkaképviseletek

a gyártók,

ma már országonkénti

nak az autómárkáknak

is

csabanras@egon.gyaloglo.hu
Csíkszereda

is

weboldalt, vagyis azok-

van magyar

site-juk,

amelyeknek

A folyékony kenyér szentélye
Idén ünnepli fennállásának 500. évfordulóját Prága egyik
leghíresebb sörözje, az

U Fleku.

Kehelyhez címzett kocsma ugyan (azt U
Kalihának hívják), amelyet az ominózus légyszaros Ferenc
Jóskás képével Hasek híressé tett a Svejkben, de ennek ellené-

Ez nem

a

Közkedveltségüket nem csupán
annak köszönhetik, hogy 1499 óta fzik sörüket változatlan recept alapján, hanem annak is, hogy ez a recept jó, ha sajátos
íz barna sörre vágyunk, ide feltétlenül be kell térnünk Prágában járva. Elképzelhet persze, hogy a hosszú asztalok mellé
re legalább annyira közismert.

Magyarországon nincs gyáruk. Minden ilyen oldal bemutatja

a

fbb

típusokat,

elkalauzol a

az újdonságokat, de természetesen

márkakereskedkhöz

is,

akár közvetlen kap-

csolat révén. Inkább ez utóbbiaknál olvashatunk az árakról,

nem
nem

azonnal ülhetünk

le,

hanem vámunk

kell;

én

még

soha

láttam annyira üresnek ezt a kocsmát, mint a weben...

Lám,

a virtuális valóság ebben

is

különbözik a valóditól, no

fizetési konstrukciókról.

A

szép autók nézegetéséhez az autóbemutatók és -kiál-

lítások nyújtják a legjobb alkalmat, csak hát

engedhetjük

meg magunknak, hogy

nem mindig

elutazzunk egy távoli

városba egy nagyszabású autószalon kedvéért. Szerencsére

ma már nem
álisan.

feltétlenül kell útra kelnünk, illetve elég virtu-

Mondjuk, gépeljük be

a

www.febiac.be címet, és

Legújabb Rockwell technológia
www.modem.hu
Ez a

küls megjelenésében impozáns, nagysebesség Dialcom 5614 MVA

típusú

adat/fax/hang/ASVD modem mindazokat a tulajdonságokat

egyesíti

magában,

mely az INTERNETAUSZTRONAUTÁNAK garantálja a GYORS, BIZTONSÁGOS és KÉNYELMES célbaérést bárhova az INTERNET GALAXISBAN.

MOST MEGFIZETHET MINSÉGGEL, MÉG GYORSABBAN SZÁGULDHAT AZ INTERNET VILÁGHÁLÓJÁN!
Magyar

beállítások,

magyar nyelv

leírások és

program (TRIÓ), gyors

Keresse a számítástechnikai szaküzletekben! Címlista a

telepítés.

Típusengedély (HIF), SZOFTVER

www.madem.hu

UPGRADE lehetség.

honlapon!
Gyórtó; SC |. Mo(Jem Kft je |
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Mindörökké Pamela
1
Pamela
ha

tetszik,

Pamela.

újra, vagy
mindörökké

Ismételten

közlöm néhány ingyenes Pamela-video

cí-

mét.

A címek garantál-

tan

ingyenesek,

kell

nem

hozzájuk csekk-

kártya.

Mindegyiket letöltöttem, mködnek.

Természetesen mindenhol érvényes a februári számban

„Csak pontosan, szépen...” minden
a cikk ellenére továbbra

meg

abban, hogy a www.Iink.cz/turist/u_fleku/index.html

oldalon

nem rendelhet

sör...

A folyékony kenyér barátainak ennek ellenére szívbl ajánlom
az oldalt, és azt

is,

hogy keressenek

rá a „pivovar” szóra, Svejk

honfitársai számtalan oldalt állítottak össze errl a

nedrl.

is

áradnak a

gyan csinálom... Ülve, türelemmel

leírt

jegyzem meg, hogy
kérések, kérdések, hogy ho-

sora.

és...

Itt

csak pontosan, szépen!

íme az egyre bvül (általam ismert) forráshelyek sora:
web.jet.es/armagedon/pamclub.htm - ezen a címen
a betér pamelás képernyvédt kaphat ajándékba Win95 alá
a spanyol Pamela Fan Clubtól.
Videocímek:

Árvay József

pamela.isfun.net/

-6

videót lehet letölteni;

www.angelfire.com/in/pamxx/index.html -

alica@mail.datanet.hu

11

videóból

lehet válogatni;

callisto.worldonline.nl/~cb005906/ultimatee/frame.html

-

Magyar keres

3

MPEG a választék.
Kiss Sándor
hmks@deltav.hu

a Föld

túloldalán
Ki ne ismerné a Heurékát, a Kincskerest, az Alta Vizslát, a
HuDirt? Honfitársaink többsége eme oldalakról indul szétnézni a Világhálón,

érdekli.

Magam

elzetesen megkeresve azt a
is

a

HuDir

szót, témát,

ami

kategóriái között válogatva, a ke-

akadtam rá egy ausztrál címre,
magyar vonatkozású keresnek tituláló rendszert találtam. A világ számos nemzete számára akad e helyen
keresrendszer, ezek közé fértünk be mi, magyarok is. A címe
nem egyszer: www.aaa.com.au/images/logos/searches/
hu.shtml. Egyebek között a magyar vonatkozású híreket is
felajánlja, bár némiképp egyoldalúan, hiszen a hírekre kattintva a Népszabadság oldalain találjuk magunkat. Az oldal mint
kuriózum mindenképpen érdekes, egyetlen szépséghibája,
hogy magyar vonatkozású keres ide, magyar vonatkozású
keres oda, a magyar írásmódot nem sikerült elfogadtatnunk.
resést folyamatosan finomítva

ahol egy magát

András Csaba
csabandrás@egon.gyaloglo.hu

1999 ÁPRILIS

kínál@t

A

l#U
Q r
n
d

/I

IVII

Tii

V*J

O
O
O
#
o

a skálázható ismeret?

kiköt az infóceánon?
a tudás

fájlja?

az informatika információbázisa?
reál

time informatika?

NI SZLOGENT - SZÁZEZERÉRT!
A Prím-online egy hálószem

(a

www.prim-online.com, a www.hirek.com és a www.prim.hu címek

bármelyikén megtalálja), ahová folyamatosan, az eseményekkel szinte azonos

idben

kiakasztjuk a

friss

informatikai híreket. Az információszerzés mélysége „skálázható", vagyis a tómondatos cím alkalmas az

érdekldés
klikkelve

felkeltésére, a

eljön a

kerülnek, a

foldalon elhelyezett egy-két mondatnyi bevezet

cikk, s mivel a napi hírek és a

téma alaposabb megismeréséhez

el lehet jutni

a kapcsolódó cikkeken keresztül szinte

bármeddig. Ezen túlmenen a Prím-online kínál egy sor szolgáltatást
informatikai szaklapokat, rendezvénynaptárt, üzleti címtárat,

múzeumot

számítástechnikai

Ha

valaki mindezt

meg

elárulja a lényeget, a címre

kiadó informatikai lapjainak írásai egy adatbázisba

késbb

is:

jelenleg a

Magyar Címtárat,

virtuális informatikai kiállítást,

stb.

tudja fogalmazni 2-3 szóban, feltétlenül írja

meg a prim@prim.hu

címre,

a gyztes tippet százezer forintos utazási utalvánnyal honoráljuk, legkésbb a Compfairen!
(De ha holnap születik

meg a nagy ötlet,

akkor azonnal!)

ÖnnekEURÓPAI
már
van ECDL-vizsgája,
SZÁMÍTÓGÉP-HASZNÁLÓI JOGOSÍTVÁNYA?
AZAZ
|

Már elfogyott, de januárra újra megjelent a Novorg és a PRÍM Kiadó
közös gondozásában a hivatalos ECDL-tankönyv.

|

ECDL

TANKÖNYV

*****

A

Rendelje

meg

ÉS

PÉLDATÁR

FELKÉSZÜLÉSHEZ!

a hétkötetes Tankönyvet (6832

a Vizsgapéldatárat (5488

forint

levélben a

1116 Budapest, Hunyadi Mátyás

u.

forint

plusz 400

32.

plusz 550

forint

PRÍM

postaköltség) és/vagy

Kiadónál:

TelJfax: 228-3372,

228-3373 E-mail: prim§prim.hu

A PRÍM az ínfo99 kiállt
a D pavilon 301/b standon 20% kedvezménnyel
1999 ÁPRILIS

forint

postaköltség) faxon, e-mailben,

árusítja a könyveket!

PRÍM
online

Az Informatika:
üzlet vagy szórakozás?

A PRÍM Online:
munka

és

szabadid egyben!

A PRÍM Online
az informatika információbázisa
A

naponta többször frissül

PRÍM Online

hogy felölelik az informatika minden

információi amellett

területét

,

(VGA Monitor,

Hírek), kalauzolják az Interneten (Internet Kalauz, MaCi,

Böngészk,

Letöltés), és sokezer uticélt kínálnak

a „b@rangoláshoz”.

A

prim-online segít eligazodni

az informatikában, az Internet világában, a web-címek között,

az online befektetések útvesztjében, az üzleti információkban
és mindenben,

ami munkájával vagy hobbijával kapcsolatban

az Interneten Önben felmerülhet. Prím: úgyis mint els...

www. prim-online. com
Legyen ez az els lépés az online világban!
...és a

többi

már gyerekjáték...

www.prim-online.com

Nincs
- Fejezetek az
Nincs

új a

Net

alatt:

a Net alatt

új

eltörténetébl

Internet

(15.)

sorozatunk azt kívánta bemutatni, hogy az Internet jellegzetes alapfunkcióinak történeti elképeit

harminc évvel ezeltt, az Arpanet-kezdet idszakában, hanem annál jóval - esetenként több ezer évvel - korábban

A

„régi” és az „internetes”

nem

kell keresnünk.

megoldások közötti feltn hasonlatosságokkal, analógiákkal, áthallásokkal, keresztkapcsolatokkal

- hogy annál jobban kezdjük csodálni az Internet által biztosímár „lehívtuk”, ezek megjelentek a lapban, és olvashatók
sorozatunk záródarabja, a leírtak továbbgondolását már Önökre bízzuk...

talán sikerült a technológia fell ismét a társadalomra irányítani a figyelmet
tott

határtalan lehetségeket.

Mint listánkon

is

látható, a fejezetcímeket

a www.prim-onIine.hu Internet Kalauz-archívumában. Jelen cikk

Az erazmista

A

levelezöhálózat

Kemény János és az ..új életközösség ”
A hálózat-ös telefon hskora
Mundaneum - a „másképp virtuális világkönyvtár”
A hangok színházától a rádiójátékig - a rádió hskora
Éter-szörf: a rádióamatrök hskora
A memória gépi kiterjesztése: Vannevar Bush és a Memex
Burusztól Bernig: a postahálózat hskora

Minitel tündöklése

és...

maradása

életben

Stafford Beer és a Cvbersyn

A

mail-arttól a „megsokszorozódott egyedi identitásig”

Az

eredeti infosztráda

Céhhehívás

és társai: a korai hírcsoportok

Hvper-sök: a nem

lineáris

történetébl

közlcményszervczés elfutárai

Vasarely-vízió: a pécsi próféta és lumino-kinetikus

a

Vasarely-vízió:

képernyje

pécsi próféta

és lumino-kinetikus képernyje
Kik azok, akik legkorábban ráéreztek az Internetre, akik a válto-

képesek voltak olyan idjárás-elreamelyek aztán hosszú id múltán, már

zási irányok finom fuvallataiból

jelzéseket összeállítani,

megvalósulófélben, elrejelzéseik pontosságával képesztették

el

a nagyközönséget? A könyvtáros (Paul Ötlet), a matematikus
(Vannevar Bush, Kemény János) vagy éppen az oktatáspedagógus
(Thorsten Húsén) esetében nem furcsálljuk, hogy finom érzékszermár
akkor
jelezték a hálózati világ elszelét, amikor sem elementáris tömegveik
igény, sem elsöpr erej technológiai megoldások nem keltettek még enyhe légmozgásokat sem. Annál különösebbnek tnik, hogy ugyanehhez a prognózishoz
a pragmatikus mvészetfilozófia fell is el lehetett jutni, immár közel félszáz éve.

hozzáfogni, mint a legjellemzbb idézetmozai-

kok egymás mellé rendezésével.
Vasarely, a Franciaországba vándorolt kelet-

európai, a világértelmezést a multikulturális za-

matú Pécs városában
fikus a

mvészet

szinte mindenkinél

A

gondolati forradalom Vásárhelyi

(vagy ahogy azután

elhíresült:

Gyz

Vidor Vasarely)

sza

el! -,

talán

meg

is

senki ne mulasz-

értjük, miért.

Olyan mél-

meggyz és megtermékenyít módon

nevéhez kötdik, aki a plasztikai mvészetek

tósággal,

forma- és funkcióváltozásának programját meg-

épült Vasarelynél

hirdetve fogott a tömeges elállítást és befoga-

nyába a világlátás mvészi érzékenysége és böl-

dást

lehetvé tév technikai eszköz keresésébe.

cseleti

egymás mellé, egyetlen kopo-

mélysége, a

mvészet közösségi beágya-

felé tart

(...)

ni

nyílegyenesen haladunk egy olyan

kulcsfogalma
”

A

a találkozásból csakis valami nagyszer, valami

van:

idtállóan nyugtalanító születhetett. Ennek be-

nevelési

mutatásához pedig

nem

is

igen lehetne

másképp

úr.

(...)

tudomány

és

Nincs olyan ország vagy

népmvészete

ellen tudna áll-

Az

emberi mérték, amely minden múltbeli mvészet

amely az elkövetkez idszak mvészetét
„telibe találja” a há-

egy

kultúra és civilizáció

Közvetlen környezetünk tárgyai, éllényei és tá-

szésponton 1955-ös, legendás Sárga Kiáltványá-

számos ponton

de

ki,

problémahori-

jai egyre kevésbé kötik le érdekldésünket.

nológiák

járja körül,

érzi a

az uniformizálás hatalmas hullámának...

tizedeket átfogó gondolatlánca (valahol a met-

val),

mérhet

nemzet, amelynek

zásának imperatívusza és az elektronikus tech-

feltn érdekldés, hogy ebbl

jobban

globális civilizáció felé, melyben a

Vasarelynek a harmincas években induló és év-

iránti

ifjú gra-

zontot: „...az alkotás valamennyi formája

földi mértékkel

a technika az
lózati jövt. Ha újraolvassuk -

kezd

kóstolgatni

kisablakán kandikál

lik.

fart pour

„A

volt,

maga

is

anakronizmussá vá-

globalizálódás, akár a
1

’art

létez,

tétje,

mvészet, nem

értelme és iránya

globális gépi civilizáció mindenekeltt

programot

jelent,

amelyet gazdasági

fejldés és társadalmi igazságosság

követ...

Az

"

QQi

fa}'

emberiség újabb fejldési szakasza mindenek-

körök parányi méretekben való elállítása meg-

eltt anyagi körülményeinek javulásán keresz-

nyitotta az utat

meg

tül valósul

nak

(...)

már

szabadids társadalom-

e

(...)

hiszen jól érzékelhet például, hogy „megindult

a

mtárgy demokratizálódásának folyamata

„A sokaság, a tömeg, az emberek serege! Ez az

A mtárgyakat kézzelfogható va-

lóságként, sok ezer példányban kell létrehozni,

lanul

így megálmodta a multimédiát és

nem

a hálózati terminált, Vasarelyt
a saját

mvészetrl álmodik.

Vasarely társadalmi

új dimenzió!

Ha már
maga

által bejárt út

állítják

tév

tos felszínes álviták zsákutcáját elkerüli,

eszköz

hanem

ció

„Minden olyan

ellenére

amely nem

magában

rejti

mert

ségét,

létét

terjesztésének lehet-

A

vekv távolsága miatt az otthoni munka újra egy-

technikai civilizá-

hírközl eszközei minden bíráló lekicsinylés
betekintést

re jelentsebb szerephez jut,

engednek a töme-

geknek a kultúrába, mint azoknak eire valaha

sza, s

utaltságának felismerése („csakis a

a sze-

igazán alkotni ezentúl.

AZ EMBER A TÁRSADALOMBAN

lév malkotás a gép révén és segítségével jut
Még pontosabban: „az ipar, a tech-

diadalra. ”

mvészetek

távlatokat a

eltt,

lehetvé számukra, hogy széles körben

ösz-

tudósok,

mérnökök és

képzmvé-

szek együttmködése a malkotás alapfeltétele

alkalma

A

nyílott...

hát az ismereteket

bináris nyelv egyetemes, teis

lesz

azzá lehet tenni. Hála az

(...)

az

ihletett

szemléld együttmködés/e,

szintézisalkotásra kész

gondolkodóvá

változik

adatbankoknak és az információk mind szélesebb

(...)

kör terjesztésének,

annyi anakronizmus. Egyedül a tudományos és

a kiváltságosak és a beava-

tottak ezoterikus tudása végéhez közeledik.

nológia, a távközlés s az információtovábbítás

meg fényes

A

technikusok, gyártók, építészek és

újrateremtés,

szertefoszlik az egyedi példány míto-

mvészi

csoportosulás útján lehet

egyesülés,

szefogás,

de hová és hogyan? Mivel

a mindenhol terjeszthet, mindenhol jelen

s teszi

el-

mert

is,

az elektronikus berendezések fölhalmozódása

is

fel-

a sokszorosítás és a terjesztés lehetségei bizto(...)

a távirányítás

nem termel szakágazatokat

árasztja a

összekapcsolt gondolkodók teremt egymásra-

malkotás fennmaradását „az

nyit

is...

és az érzelmeket... ”

sítják,

csodálkoznivaló nincs azon, hogy

rendkívül meggyorsult”), és a hálózati térben

adat, mert csak jelenlétükkel nevelhetik

a

marad”.

a kortárs malkotások

(...)

tömeges terjesztése mindennél fontosabb

Multiplikák,

mert

és sajá-

csak a közösségbe való integ-

rálása igazolhatja

met

is fontos

elteijedésének elrejelzése („a munkahelyek nö-

zösségi hozzáférés adja a legbels lényegét:

nagyobb

a könyv továbbra

a fentiekbl szervesen következik a távmunka

hatalmuknál fogva a megismerés s a kultúra

született,

„

„óriási információterjeszt

össztársadalmi eszközei

halva

hogy

Semmi

ezzel létrejönnek a „kibernetikus plasztikák”,

m

tudja,

tos eszköz

közelbe,

berendezések

közben a Gutenbeig-galaxis végével kapcsola-

hogy ezek a kép-

látja,

elektronikus

újabb analfabetizmussal fenyegetnek..."), mi-

ernyk nem csak a malkotásokat hozzák ember-

keresésére indult, azonnal

találni,

m-

az ún. multiplikák, amelyeknek egyedül a kö-

plasztikai

bonyolult

nem tuám a hallat-

(„írni-olvasni

meg

sorompói: noha a

alkotások tömegesítését lehetvé

is

dó embert egyre ritkábban

”

t készülékek korlátlan gyártása eltt...

kirajzolódnak a körvonalai”,

a „digitális írástudást”

a mindenki számára hozzáférhe-

Vasarely
s

érzi,

hogy a

”

technikai vívmányokkal élni tudó tudós- és

különböz korok

m-

vészcsoportok fognak igazán alkotni”).

távlatok hallatlanok,

a Corpus Digitális, az emberi össztudáskincs

az igazi ígéret: „...a

a sztár-mvész vagy a magányos zseni: meg-

S mintha csak az

interaktivitást, a

személyes

weboldalak forradalmát sejtené meg, Vasarely

és népek

hogy amiképpen „minden mvész

közösségébe...

tudományának és kultúrájának számbavétele

Micsoda távlatok! Legszebb, leghitelesebb mü-

folyamatban van. Az elektronikának hála, ennek

életének sarkalatos pontja, amikor befogadóból

már gyermekeink kezébe kerül

Jól lát-

kibocsátóvá lesz”, az új eszköz- és kultúrakör-

hogy önmagában a hozzáférés még nem old

nyezet ugyanígy varázsol mindenkibl „alkotót”.

korunk

integrálódhassanak

veink ezernyi példányban újrateremtve

(...)

az

lényege

”.

kitér arra

is,

óvodákban, az iskolákban, a diákszállókon,

ja,

a napköziotthonokban, a városi könyvtárakban,

meg

a laktanyákban, a kultúrházakban, hogy az

léséhez ugyanaz a technológia segíthet hozzá,

gal szembesülünk.

mint amelyiknek a felhalmozását köszönhetjük.

nik, elég a jó

egyes lakásokról ne

”

beszéljünk.

is

De vajon csak egyszer,
plasztikáról
ta

van

mvészeti

szó,

vagy az

alkotásokat

mvét

Vasarely, aki

minden

formátumban

készíti el,

úgy

új

sokszorosított

eszközök

újfaj-

„Az egyén sohasem

magáévá

tenni,

lesz képes

kis lecke: Vasarelyt olvasva két dolog-

Elsként

már csak gombolyítani

minden tudást

azzal,

végén megfogni a
kell,

hogy úgy t-

fonalat, és aztán

hogy idtálló és

pontos látleletünk legyen. Aztán pedig azzal,

az elektronika azonban egyre

létrehoznak?

nagyobb segítséget nyújt majd ahhoz, hogy

hogy a nagy gombolyítókra bizony már más

elször 32x45-ös

megragadhassuk e hatalmas ismerethalmaz

tévedt nebulók figyelnek valahol az égi labirin-

is

látja,

hogy „a

tér-

dinamizmus a kibernetika segítségével elbbutóbb bekebelezi a hangot és a táncot

is,

ván

irányába

egyfajta

Nem

semmit: a felmérhetetlen adattömeg keze-

szuperlátványosság

s nyil-

fejldik tovább ”, a film, a kinotechnika pedig

körvonalait, összefüggéseit, és végül

féle szintézis birtokába jussunk
kultúra demokratikussá

(...)

is

valami-

tusban

a megszrt

- magunknak

kell

külön-külön hozzáfog-

nunk, hogy a fonalakat megkeressük,

”

el-

s

így

elbb

vagy utóbb elkerülhetetlenül felntté váljunk.

válik...

És még mindig van út elre: Vasarely megnevezi

az új

kultúra

szk

Z. Karvalics László

keresztmetszetét,

a legszélesebb dimenziók meghódítását kínálja.

Ennek közös

„a lumino-kinetikus

foglalatai

Irodalom: Vasarely, Victor: Színes város.

-

A mvészet

hétköznapi életünkben (Gondolat,

mtermi

napló szövegeibl válogatott 1970-es

képernyk”, az elektronikusan sokszorosított

francia kiadás fordítása). Pécsi tiszteli helyezték el a

weben Géa cím, 1982-ben megjelent

mvészeti alkotásnak

munkájának

funkció ideális hordozói

tek,

(...)

a kisebb-nagyobb

helyet adó újszer felüle-

amelyek eltt technológiai akadály

donképpen

nincs, hiszen

tulaj-

„az integrált áram-

Bp. 1983

az 1947 és 1967 között vezetett

részleteit

ember a társadalomban

(www.jpte.hu/pecs/vasarely/emberta.html), amelynek Tanulás,
és

Morzsák

1-3.

cím

fejezeteibl idéztünk.

Az

kínál(g

Notebook

részletre? IGEN!!!

Áruvásárlási

magánszemélyek

hitel áprilistól

ji

részére

a Portocomban

Havi 1 8 054 Ft törleszt részlettl Öné lehet
a következ konfiguráció:

Portocom

1

100 T

Pentium 200 MHz CPU,
32 MB RAM, 2,1 GB HDD,
12,1" TFT LCD, 24x CD ROM,

V
V,

Li-lon

akku,

teljes

magyar nyelv dokumentáció.

Tekintse meg teljes termékválasztékunkat az
INFO '99 kiállításon, a Hungexpo területén:
Április 27-30.

A

-

A pavilon

107’/B.

w

pontos részletekrl érdekldjön ügyfél-

szolgálatunkon vagy a www.portocom.hu
internetes címen.

PORTOCOM
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1115 Budapest XI. kér., Ballagj Mór utca 14.
203-9269, 203-9276, 203-9277, 206-5578, 206-5579
Fax: 203-9275

Tel.:

Faxtár: (23) 504-804 (1) 20237-es

Drótposta: info@portocom.hu

http://www.portocom.hu
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Beszélgetés

Jancsó Miklóssal

mm

Jósolni

érdemes
Ezredvégi interjúsorozatunk eddigi megszólalói tudósok
tak:

Bródy András, Farkas Ödön és Popper

„elemelkedtek” szakterületükrl,

tanulságokat fogalmaztak

Péter.

vol-

k

is

és általános gondolatokat,

meg a jöv évezredbl

információs társadalomról,

Bár

felénk tekint

látásmódjukat mégis elssorban

a racionalitás, az elemz-boncolgató hajlam határozta meg.

mvész, aki inkább az
A válaszért nem

Mennyire gondolkodik másképp egy

emóció és az ösztön fell

néhány évvel ezeltt

ismert tény, hogy

be az Úr Pesten

cím

filmjében

viseli.

de kíméletlenül igaz-

Pikírt,

cinikus,

mondó

alkotás; kis történetekben sora-

koztatja fel korunk sikerembereit, fel-

ket a megfelel kellékekkel.
- Van a filmben sportkocsi, cabrio, rá-

díszítve

diótelefon, hangtompítós pisztoly,
letlenül

de vé-

sem bukkan fel egy monitor vagy

pikírt

rületére

is

számítógépen.

Az

talában a gyerek használja,

leg-

Internetet ál-

meg néha az
mögé ülök

anyja, én legfeljebb a hátuk
le,

nézni,

mi

történik.

szél, és hallani

különféle jóslatokat

nem

ténik,

gépet,

lehet tudni,

mivé

is,

fej-

nem tudunk gondolatot átvinni,

így

kitaláljuk az Internetet.

-

Elég jópofa dolog,

mostanában tényleg mindenki errl bede szerintem

Ezek szerint megint az törhogy az ember elveszett isteni képességeit próbálja pótolni a gépekkel?
Nem tudunk repülni, készítünk hát repülkicsinyíteni...

képességek? Ebben én nem
amit Heller

Isteni

hiszek, ugyanazt vallva,

Ágnes

vall:

hogy

arról a kérdésrl, van-

e valaki fölöttünk

- mondjuk

a

Terem-

még nem ért véget,

vitát nyitni,

téseket

volt.

Miért?

nyolcvanas években készült filmje-

imben sokat használtam

a „varázs-

dobozt”, azaz a tévét, de ott

hogy az úgynevezett hosszú

is

arra,

beállításba

elemet; így oldottam meg,
hogy egy snitten belül lehessen több
új

helyszín vagy akár idsík.

A

számító-

géppel más a helyzet: miután minden-

még Columbo

elkerültük,

meg, bár mostanában próbálkozom,
a-

ír-

sem tanultam

PC,
le kell

- de nem

filmben szerepel a számítógép. Régeb-

ki,

nem használom; st

kézzel írok, gépelni

integrált

videokamera - már csak

Rádiótelefonba

Internet,

Igen, de én

alább

-

Azóta

t vagy az Örökkévaló -, nem érdemes

- Azért nem, mert ez egy nagyon láközhely, manapság minden

vigyek

Internetre.

ldik. Valószínleg a technikai haladás

togatott

bi,

-

kevéssé

fel:

képekbe kódolt

kisfilmet,

hogy lesz némegjegyzés korunk legújabb

laptop; pedig vártam volna,

hány

hogy elfizet az

megtörtént?

ni is

témáit?

a Microsoft felkérésére.

filozófiát forgatott

vezi,

meg

Jancsó Miklós filmrendezt kerestük

véletlenül

Jancsó Miklós feketében fogad:
ugyanabban a már védjegynek számító
öltözékben, amelynek fehér változatát
legutóbbi, Nekem lámpást adott kezem-

közelíti

is

használja, direkt

hogy célozzunk

rá,

is;

tartogathat meglepe-

lehetséges,

hogy vissza

fogunk térni a Hold eltti korszakba,
amikor az embernek még volt egy „harmadik szeme” - ahogy a Szíriát oszlopaiban ( Várkonyi Nándor könyve) olvasható

-

a

homloka közepén,

és a

Nem

hogy sok fantaszta kedvenc témája a harmadik szem, st, azt hiszem,
van egy magyar „fantaszta” magazin is
ezzel a címmel. Szóval

még

az

is

elkép-

bánom

is,

gyok istenhív, mert az olyan megnyugtató

lehet...

A

szkeptikusok azt

szokták mondani: ha a világot tényleg
teremtette valaki,

akkor az rettent

rosszindulatú lehet.

- Az

Internet bizonyíthatóan

itt

van,

nyomul - szemmel láthatóan átformálja a világot. Vajon ez hova vezet?
- Nostradamus jóslatait több száz
és

zelhet, hogy elbb-utóbb valami ehhez

éve értelmezik újra és

hasonló szerkentyt találnak

a bunkerben

ki...

nem lenem
hogy nem va-

mert bizonyítani

csak hinni. Én személy szerint

hiszek. Kicsit

véletlen,

is

újra; Hitler

megkérdezte

saját

még

elem- J

zjét, aki azt olvasta ki számára, hogy |

vagy

gyzni

akár megjelenjen képben.

- Pár éve, amikor a Microsoft számára készített kisfilmet, elmondta: ter-

kommu-

nikáció ennek segítségével folyt.

het,

ÉVEZREDFINÁLÉ

2000

fog...

Mint tudjuk, nem
(folytatás

jött be.

a 62. oldalon)
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o

(folytatás

a

61. oldalról)

Mint ahogy legutóbb Torgyánnak se jött
be, amikor Deutsch Tamással ott ült
a Fradi-MTK meccsen, és megjósolta
a Fradi gyzelmét. Szóval jósolni nem
érdemes, mert a fene tudja, mi lesz. Volt
nekem egy gimnáziumi osztálytársam grófgyerek, úgynevezett szegény gróf,

nem

már nagybirtokaik -,
rádióamatrködött. Néha elmentem

mert
aki

voltak

hozzá, mert a harmincas években fan-

tanítok -, azzal kezdtem: a rendezést

juk a Joe Blacket

nem

vele,

lehet oktatni, lehet gyakorolni, el

nem

azon rögtön

lehet megcsinálni

látszik,

hogy olyan

vagy lopni másoktól, de tanulni és tanítani nem. Annyira kell nekem a technika, mint a cipgyárosnak aki bizonyára tudja,
ha van még ilyen
hogy van a talp meg a felsrész, de va-

anyagra készült, amely rzi a képet;

nem tudja egész pontzök vagy a talpkészítk

szült negatívra, a többit videotechniká-

lehet lesni

lószínleg azt már
tosan, amit a

tudnak.

A

rendeznek

is

viszonylagos
örökkévalósághoz
egyelre még negatív kell.
- Mégis a legutóbbi Filmszemlén
bemutatott 23 játékfilmbl 7 vagy 8 kéa

val forgatták.

- Meg

annyira kell

a technikához értenie, mint a

cipmene-

dzsemek a cipgyártáshoz.

kérdezik sokan, hogy miért

is

mozgómondmvészet, ha

film, ha Bétára készült! Persze

kép. Valamelyik francia kolléga
a

ta:

akkor lesz

film

olyanná válik, mint a tölttoll.

Amíg

emberiség nagy része analfabéta

az

volt,

addig lehetett azt hinni, hogy a költvé
váláshoz elég megtanulni ími-olvasni -

ma már

tudjuk,

nem

így van. Sokszor

nekem amatr költk a versesköteteiket. Nem mindig tudom meg-

küldik

el

mennyire jók, de ha megné-

állapítani,

zek öt percet egy filmbl, nagy valószí-

nséggel megmondom, érdemes-e végignézni.

A modem

technika

flott írást

lehetvé mozgóképben is, de ettl
még nem lett mindenki filmrendez,
akinek van egy kamerája. Ráadásul
mondjuk egy Greenaway-film elképzelhetetlen Videó 8-on; még a tévében
tett

]

tasztikus dolog volt,

hogy a pofa Dél-

Amerikával kommunikál, persze seré-

nyen nyomkodva még az si Morse-jeleket.

Ennek az úrnak külön szobája

telepakolva hatalmas csöves ersítkkel - ehhez képest ma hol
volt, teljesen

tartunk? Ki tudta volna akkor megjósolni

az Internetet?

- Azért valamit

sejt,

ha most mégis

próbálkozik a billentyzettel...

tam

Nem

is

tudom, miért teszem! Szok-

leadni írásokat szerkesztségeknek,

sokszor úgy, hogy a kéziratot átfaxolom
és

még elfogadják. Máskor Zsuzsi,

-

a fele-

ségem, vagy a gyerek beírja a gépbe, ha
muszáj; de a kézírás lemásolásához nagy

figyelem

kell.

Gondoltam, miután már

tényleg mindenki ezzel a varázsgéppel

ír,

megpróbálom - nagyjából ennyi

- Az ezredvég technikai szempontból

a kapcsolatom a technikával; inkább a fe-

azért rengeteg változást hozott; elég ar-

mes negatív

leségem a nagy barkácsoló és technikus.

ra gondolni, hogy néhány ezer forintból

különbség

én

is

- A film

azért' mégiscsak technikát

használó mvészet.

- Ha mvészet
egyre kevésbé az.

lehet filmet készíteni, hiszen a video-

technika

egyáltalán... Ma már
A technika csak bizo-

nyos mértékig tartozik a rendezre;

is

ma

rendez az lesz, aki meg tudja szervezni
magának a pénzt, a kádári korban csak

- nem

nagyon olcsó.
- Nana! Film

beszélve a digitálisról

-

is látszik

negatívra készült

mozgókép
szélesebb fogalom, bár nem minden
és perforált filmet értjük, a

között. Igaz, a technikai

nem

lönbséget...

feltétlenül jelent

- most legyek

vonatkozóan.

tévéreklám,

az

A

MTV

a kettt; tehát

kameramozgások-

film negatívra készült mozgógép.

nyelv különbözteti

meg

kor én egyszer Amerikában, a Harvar-

a legjobb digitális kamerával

Ez kétségtelenül
rendezkre is.
Nézed Woody Allén

don tanítottam - mások mondták, hogy

nagy hollywoodi filmet

újabb filmjeit, ahol

k

1999 ÁPRILIS

a

készíthet, de

sem lehet
csinálni. Mond-

hozzászoktatta

egy csomó technikai újdonsághoz:
a
montázstechnikához, az újfajta

Mozgóképet tényleg bárki

is

-

vagy érdekességémai nézt a számos

tanítanak valamennyi technikát, de ami-

az lehetett, aki fiskolát végzett. Ott

kü-

patetikus?

a közlés mélységére
re

alatt a

a különbség a videó és a ne-

hoz.

hat a

ÉVEZREDFINÁLÍ

Carlo Di Palma az operatr, és látod:

állam elírhatja a multinak,

kamera ide-oda mozog, kaszál. Természetesnek tnik, de amit Woody
Allén mondani akar, nem változott.

hogy a

a

- A huszadik században, ezen

belül

is

az utóbbi évtizedben nagyon átalakult

a

Mostanában mégis csak az

világ.

in-

formációs forradalomról, az Internetrl
beszélünk, nem azokról a talán sokkal

bizonyos száza-

profit

-

lékát kultúrára kell áldozni

nem

persze

hanem

szó szerint,

Mondok egy
amikor a hatvanas

elegáns módon.
példát:

években az amerikai film

hal-

- mert a nouvelle

doklóit

meg

vogue, az európai film

átfogóbb változásokról, amelyek az élet

a szerzi film betette a lábát, és

egyéb területein - kultúra, politika, tudomány, emberi kapcsolatok stb. - történtek, nagyrészt függetlenül a számí-

-,

tástechnikától.

a pénzt leírhatja az adójából.

- Keveset

beszélünk, keveset beszél-

Nem

tetnek, és keveset beszélnek!

tu-

dom, mikor hagytam abba a többes
szám els személyt. Nem mi, hanem
beszélnek arról, hogy mi, nem én
csinálom, nekem semmi közöm azokhoz, akik azt mondják: mi. Nem mi beszélünk az Internetrl, nem mi beszélünk a technikáról, hanem azok, akik
minket manipulálnak, hogy csak a tech-

k

k

Amíg

nikával foglalkozzunk.

kétpólusú

volt a világ, fontos volt a kultúra

-

A

is.

keresztbe

tett

Hollywoodnak

akkor azt mondta az állam:

ha valaki a filmiparba
Tehát

nem

nem

fektet,

az adóalapból, ha-

közvetlenül az adóból!

Ezzel újra megteremtették az

amerikai film gazdasági alapját

- az eredmény közismert.
- Lehet, hogy egyszer csak

ráun az emberiség a technikai burjánzásra, és

más

utat

választ?

Nem

-

kell illúziókba rin-

gatni magunkat, az emberiség

nem un

semmire, nincs ab-

rá

akiket mostanában szívesen

ban a helyzetben. Más kérdés,

összekevernek a nácikkal, pedig Ausch-

ha azok, akik az emberiséget

„bolsik”

witz

nem

modernizációs
tani,

Gulag -

volt ugyanaz, mint a

de úgy

tervet akartak végrehaj-

mintha nácik lenné-

tették,

így vagy

unnak rá valamire... De
nem errl van szó: ha ráhogy valami nem hoz már profi-

tik vezérei -,

nek. Azt mondták: az emberiség összes

nem unnak

haladó törekvését magukévá teszik, és

jönnek,

kiteljesítik.

akkor

is,

k annak

ha kultúrán azt

amit

értették,

tartottak -, és érdekes

egy csomó
tudtak

Kultúramániások voltak -

módon

maguk mellé

entellektüelt

Ennek következtében a

állítani.

másik pólus, az amerikai érdekszféra
azt kiáltotta: kultúra!
állítottak

lé

mit

volt,

is

hogy

- mindkét

olda-

Miután egypólusú

tisztán csak arról

Fontos

értelmiségi,

alá

ír

is

maguk mel-

entellektüeleket.

mond egy

nyilatkozik, mit
lon.

Ok

lett

van szó,

ki

a világ,

már

mennyit

fo-

gyaszt, hogyan profitál; a hatalomnak

többé nincs szüksége
rát
is

arra,

hogy

mint védpajzsot maga elé

a kultú-

jönnek, hogy írjam alá ezt vagy

pontosan tudom,

ki

fog

még

Ma

tolja.

azt, és

aláírni, és

uralják, irányít-

úgy

ják - a császárok vagy a mul-

tot,

rá,

akkor változtatnak.

sem

Itt

a „mi”-t használni, mert ha én

bármire, az

nem

rá

jelent semmit, de ha

a Microsoft elnöke
szerül -, az

lehet

unok

un

már más

rá

- mert rákény-

ke,

hanem valakiknek érde-

hogy sikeres legyen?
- Gondolom, amikor az els bocskort

megcsinálta valaki,

nem azért tette,

filozófiailag kikövetkeztette,

és

mert

hogy neki

másoknak az tetszeni fog, hanem ráa homokban jobb bocskorban járni,

jött:

mint mezítláb. Aztán kiderült, elég neki

csupán bocskort készítenie, és
például

kecskét

az ember írni-olvasni, sok minden
változott;

mindig van valami, ami

egy adott fejldési iránynak gátat szab.
Az információs társadalom növekedése
talán a közvetít nyelv, a

nem

tenyésztenie,

kell

mert

modem

latin,

azaz az angol miatt fog megrekedni.

Meddig használható ez
gátat szabni neki?

kérdés.

- Tehát az Internet sem egy bels,
öröktl meglév emberi igénynek köszönheti sikerét,

meg
nem

japán?

héli, a

A

Nem

a nyelv,

mi fog

mandarin, a szua-

volt

még

olyan vi-

rágzás a történelemben, amit hanyatlás

ne követett volna.

- Többet tudunk-e a
tógép

a

által,

világról a számí-

és többet fogunk-e tudni

jöv

igaz,

évezredben, vagy továbbra is
hogy csak a mvészet képes hiteles

válaszokat adni?

- Kedvenc fizikusaim

azt

mondják:

ha a világot tényleg teremtette valaki,

akkor valószínleg olyan jelrendszert
használt,

hogy ne lehessen megfejteni.

hogy a másik oldalon ki ír alá csakhogy ez már senkit sem érdekel.
- Ezek szerint a technikai fejldés

a kecskét odahozzák egy pár bocskorért.

A mvészet is

Mindaddig

szokat, de valószínleg egyvalamit soha

mindig csak a profitot szolgálja, és
a kultúrát, a társadalmi fejldést soha?
- Ez attól függ, hogy hányadik gene-

meg nem

újat kellett kitalálnia.

rációs a profittermel- és a politikus-

társadalom

azt

is,

nemzedék.

Itt

jelentsége a

van

társa-

dalmi szervezdés-

m
v

nek,

v.

lamnak; ugyanis az

mondjuk az

ál-

helyzetet

viszonylag

élvezhetett,

privilegizált

amíg mások

is

tanultak bocskort készíteni;

a privilégiumok fenntartásához valami

létre,

is új

privilégiumokat hozott

idején megtanultak olvas-

végs

vála-

fog az ember megtudni: hogy mi

végre vagyunk a Földön.

- Ezért van, hogy utolsó filmjében végig nagyon keményen gúnyolódik, viccel
a halállal?

- Hát

lehet

a halállal

másképpen J

bánni?...

|
E

az emberek, most megtanulják hasz-

nálni a számítógépet,

és

információs

de a tábor ismét egyre szélesedik.

Ahogy annak
ni

Az

nem

csak keresi a

hozzáférhetbb

ami egyre olcsóbb

lesz.

De

hiába tanult

Kis Ervin Egon

kegon@relax-magazin.com
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„Mondd, mi
Ha nem

fájl?”

lenne informatika, Fábri Péternek és Kováts

Krisztának egész titkárságra lenne szüksége. így

is

két

mobiltelefonjuk és két telefonvonaluk van, leveleik
két faxra és két e-mail címre érkeznek.
is

digitalizálva kapják.

A fényképeket

Nyolc gigabájtos számító-

gépük folyamatosan megtelik anyaggal.

Beszélgetés Fábri Péter
- 1996-ban

mköd,

fél

-A

évig egy Budapesten

íróval

KettsPont CD-ROM-ja\iszont

technikai játékokat gyártó cég igazgató-

maga az együttes.
- A „K” Kováts Krisztát, a „P” Gallai

módom volt meg-

Pétert jelenti. Kováts Kriszta, Gallai Pé-

amerikai tulajdonú, számítás-

helyettese voltam. Ott

ismerni az Internet lehetségeit.

Egy hó-

vadonatúj, akárcsak

ter és

én már évek óta együtt dolgozunk.

napos komoly munkával elkészítettem a

Kriszta ötlete volt,

honlapomat, amit természetesen azóta

énekelje

folyamatosan fejlesztek. Szakmai

is

élet-

is el

szerezzen.

KettsPont.

mint kritikák, tanulmányok és fotók

da

Feleségemrl, Kováts

minden fontos szakmai információ szerepel. Mindent fel-

Krisztáról szintén

teszek a Világhálóra,

amirl úgy gon-

ne csak zenét

meg

született

így

minden fontos információt tartalmaz
a dalokról. A minket körülvev világról
szólnak, Jávor Páltól a fájlokig és
Karády Katalintól a csdig. A zenék is

dolom, érdekes lehet. Családi rovatunkban gyermekeim gyerekszáj-

változatosak,

szövegei olvashatók. Honlapunk címe:

zeményeink mellett elhangzik a

www.nexus.hu/Kolombusz

és

www.

a

A Valdemar Produkciós Irokiadásában megjelen CD-ROM

rajzom, novelláim, dalszövegeim, vala-

találhatók rajta.

hogy Gallai Péter

saját dalait,

a szambáig

fel

magasra!

a

rocktól

minden

cím

a

tangóig,

fellelhet. Új szerSzállj

legendás Piramis-dal,

geocities.com/Broadway/Alley/I703/

egészen

tartalom.html.

Kriszta, Péter és a

- Honlapotok egyebek mellett átköt
annak a CD-ROM-nak a hálószeméhez
is, amelyen Kern András fordításodban
énekli Leonard Cohen dalait.
- Ez volt az els alkalom, amikor -

együttes adja el.

különleges

feldolgozásban:

Four Fathers ének-

A számítástechnikáról
Mondd, mi

fájl?

cím duettben a lány panaszkodik,

hogy

is

írtunk

egy

dalt:

a

|
|

rockopera

Isabelláját

neki

írtam.

Nathaniel Hawthorne Skarlát betjét
választotta.

Rossz ötletnek tartottam:

egyrészt, mert

nem

szeretek adaptálni,

szívesebben írok eredetit,

másrészt,

mert biztos voltam benne, hogy az
zenés

megszületett a regény

változata.

kaliforniai cég,

Igazam

cím

volt,

az

musicalre.

amelynek tulajdonosát
indokolt.

A

musical szövegkönyvét és zenéjét

is

suk tehát kétszeresen
Freiheit

nemrég döbbenhogy már hófehér a haja:

elvonultan. Honlapján

tek

-

írta.

is

A honlapján talált részle-

a 10 másodperces zenés clipek,

a szinopszis és néhány díszletterv
Hcstcr Prynnc
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milyen szerepet szeretne, annak idején ugyanis a Kolombusz cím

Scott Freiheitnak hívják, névválasztá-

A legendás ameri-

lett.

- Tavaly tavasszal megkérdeztem
Krisztát,

tam a Skarlát bet

énekes-szerz mostanában egy zenbuddhista központban él, a világtól

szép, méltóságteljes öregúr

kincsre bukkantál az Interneten.

Küldtem egy e-mailt a Freedom
Productionsnek. Ez egy független kis

kai

ten láttam,
I

puter eltt, de egy évvel ezeltt igazi

Interneten keresgélve valóban rátalál-

munkaeszközként
használtam
az
Internetet. A Valdemar Produkciós Irodánál megjelent CD egyben CD-ROM
is, amelyen dalszövegek és cikkek szerepelnek, illetve linkek a Cohenrajongók honlapjaira.

sem lehet szólni. „Egyszer
már rám is!” - kéri, de a fiú
értetlenül csak annyit kérdez: „Mondd,
mi fájl?”
- Nem tudom, Te meddig ültél a komés hozzá

kattints

USA-ban már
"The Scarlet Letter" Costume Designs

dalszövegíró létemre - kimondottan

|

a kedvese egész nap a számítógép eltt
ül,

Aithur Dimmesdalc

-

Roger Chillingworth

alapján nagyon megtetszett a darab.

produkciójaként.
Judit, Hestert

- A

A

rendez Galgóczi

Kováts Kriszta játssza.

ez az a híd, amelyet az az öngyilkos gróf

- az

szerzt, Scott Freiheitot

Internetnek köszönheten - egy év

Scott rendkívül színes egyéni-

mvész. Abból

ség és sokoldalú

hogy kisjátékfilmeket

él,

és referencia-

rendezként dol-

koztok: Freiheit Budapestre jön.

vitte

azt jelenti,

Néhány

színpada van. Ez
hogy gazdag: színminden pénzét erre

saját darabját is színre

nem

már, de ezek

A

New

retlen kaliforniai

hogy én nem teszek ilyet,
honlapomról kiderül, hogy
a Szerzi Jogvéd Egyesület vezetségének tagja vagyok.
- Azonnal elkezddött az internetes
munkakapcsolat?
- Igen. Freiheit már másnap küldte
a musical szövegkönyvét e-mailben.

Broadwayn csak

a zenét

5 számot. Csodálatos volt,

mítógéphez

men

is,

A

szerz

Skarlát

Egy ismesem

darabját el

bet

budapesti be-

mutatója minden bizonnyal komoly referenciát jelent

majd Scott pályáján.

- Igazán jó barátok lettetek...
- Ez egy fantasztikus kapcsolat. Az

lehetett benne,

Majd részletekben

szinte

bevált darabokkal foglalkoz-

nak, mindig biztosra mennek.

olvassák.

él,

York-i Broadway-

A

mint Budapest.

régi, jól

voltak nagy

kisváros, ahol

messzebb van a

hiszen

elmúlt egy évben szinte naponta küld-

Progress Report
is

ns

R.

-

Igen.

SKARLÁT

naponta 4-

BET

hangszere-

S cáriét

L éttér

-

Budapest!

m-

is talál-

dolog érdekessége, hogy

szárazföldet, de azon túlra

még sosem

Életében elször ül repülre,

utazott.

hogy Budapestre

jöjjön, és együtt dol-

maga viszony- kevés szereplre és legfeljebb tíztagú zenekarra - irta
a Skarlát bett. Kórusmveket alig kom-

gozzunk. Annak idején a

szk

lag

ponált,

lehetségeire

hogy ne

kell a darabból.

ha húzni

fájjon a szíve,

Nagyon boldog,

a budapesti bemutatóra életében

nem

rövidítenie kell musicaljét,

éppen ellenkezleg: hozzá

-

hiszen

elször

hanem

kell írnia.

hogy nem csak szerzként,
is megismerhetjük öt?
- Örülnék neki, mert a CD-n is hallani, milyen elképeszten jó színész. Szeretnénk egy angol
Lehet,

de eladóként

fór

nyelv nyugat-európai
a

A\

A

is-

Mexikótól Kanadáig bejárta az amerikai

web page somé vesy mlerestmg and exctfmg opportumües have opened up
show recentíy Please watch thu page fór more mfonnaüon as it becomes avadablel

a <hrect resuh of thu

ahogy a szá-

csatlakoztatott

Douglas

gozik kis színházakban. Otthon sa-

produkciók.

sajnos

szerzm

kedvenc

Hofstadter. Válaszából kiderült, jól

- Március végén személyesen

házmániás, aki

A Világhálón

is

meri a világhír intelligenciakutató

költi.

írtam a szerznek.

Azt

veit.

ját stúdiója és házi

gyakran elfordul a lopás. Scott biztos

amit Magyarországmegírtam neki, hogy

elolvasott,

ról talált.

de valójában a színház érdekli: hol

nem

Ezt és Internet-címemet azonnal meg-

hogy els levelem

után rögtön elrohant a könyvtárba, és

filmeket készít kábeltévék számára,

színészként, hol

tól,

építtetett? Kiderült,

mindent

alatt jól megismerted.

-

másnapi levelében megkérdezte: ugye

férj

Freiheittal.

szerepében

Még nem

Scott

tudjuk, si-

kerül-e megszervezni.

bet cím

turnét,

A Skarlát

musical budapesti

sbemutatója viszont egész

biz-

tosan meglesz!

megszólalt a muzsika, és a kottába
Svnopsis of the Story

az angol helyére azonnal odaírhattam
a

magyar

A CD

szöveget.

is

Comolete Librettó

hamarosan

megérkezett, és kiderült, hogy Scott

nem

csak szöveget

gyönyör

bariton

ír

Sajó Yvette

& Sound Clios
Set Models & Designs

Musical Numbers

és zenét szerez, de

hangon énekel, ráadá-

remek színész. Ezt a musicalAmerikában még nem játszották,
Budapesten lesz az sbemutató. Magyarországon avatunk egy amerikai szerzt,

Costume Design Sketches

sul pedig

jét

ráadásul olyan darabbal,

Ha

amelyet az

tünk egymásnak e-mailt: valószínleg
az, akivel
let

életemben a legtöbb leve-

váltottam.

Ha egy

hétig

nem jelent-

háló, egész biztos, hogy sosem bukkantam volna rá.
- Mikor lesz a bemutató?
- Szeptemberben, az Erkel Színház-

bocsánatkéren megírta,
hogy az észak-kaliforniai borvidékrl
készített egy kisfilmet, mert valamibl
élnie is kell. Rendkívül alapos ember.
Amikor elküldtem neki a Lánchíd fotó-

ban, a Ferencvárosi Nyári Játékok Kht.

ját

Interneten találtam.

nincs a Világ-

kezett, utána

mint jellegzetes budapesti képet,
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A HIÁNYZÓ CSALÁDTAG

AC PiCi
-

Komplett számítógép
színes nyomtató

-

Minségi

-

Jogtiszta szoftver

-

Egy év

-

helyszíni garancia

Ingyenes házhozszállítás és üzembehelyezés
az egész ország területén

amíg a készlet tart
Bvebb

információval kollégáink készséggel állnak rendelkezésére az alábbi címeken:

Albacomp
Szaküzletek:

Számítástechnikai Rt.

Budapesti Iroda

8000 Székesfehérvár

1139 Budapest

1065 Budapest

Mártírok útja 9.

Frangepán

u. 8-10.

Nagymez u. 25.

Tel.:

(1)

329-1493

Tel.:

Tel./fax:

(1)349-0152

Tel.:

(22) 315-414

Fax: (22) 327-532

(1)311-8095

TeL/fax: (1)331-8108

1011 Budapest

F

Tel.: (1)

3525 Miskolc
Széchenyi

u. 31.

201-4409

Fax: (1)201-4322

Tel.:

u. 49.

(46) 354-266

TeL/fax: (46)353-100

A

21. század küszöbén

a virtuális világba

vezet

elvárásaink azonosak:
* gyors es
*

szabad vonalak,

* korlátlan

lehetségek,

rugalmas ügyintézés.

* gyors és

Most már csak

a

legmegfelelbb választás van hátra! Mit

10Ó 1900/19900

1006 4125/4212$

•

•

20ó 2800/28800

2006 8250/82250

•

ajánl az

Alarmix?

SOó 3300/33300

12000/122200

• Korlátlan

(havi díj/éves díj)

Üzleti díjcsomagok

106

4200/40200

•

WWW területtel és saját domain-néwel:

100Ó 6800/68800 • 2006 10800/108800

Csak e-mail szükséges? Nem gond! Éves

A hagyományos

telefonos kapcsolat már

bérelt vonalon, forgalmi

nem elég? Rendeljen 24

díj nélkül,

díja

8670

órás, folyamatos Internet-csatlakozást

igen kedvez' havi díjért (már

az egyszeri dijat továbbra

is

Ft.

80.000

Ft/hónaptól),

átvállaljuk.

Szolgáltatásaink helyi hívással

érhetk
1,

el

az alábbi körzetekbl:

22, 23, 26, 34, 92, 94, 96,
és

már

a 83, 84,

87

99
is!

Részletesebb információ:

ALARMIX Hungary

•

1118

Bp.,

Brassó

u.

169-179 D/1.

E-mail: sales@alarmix.net

•

• Tel.:

(40) 200-319, (1) 30-900-30

http://www.alarmix.net
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ElenderMan újabb hstettet
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