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2000. NlovEitl\aeR 28.
tEut.áreetercl)

Jelen vannak: 
LakatosRóbert LeG.o.

Diakok:
Benedeklstván Po|y.P
Sálágyi Tibor Poly-P
Gara Bernát AnZsu
Varga Kitti AnZsu
DellaszégaRenáta (m)Aster-X
Bohrícs László (m)Aster.X
Plagánl V.ilma 27-eS
SomogyiAdám 27*S
Kecskés Zsolt NrncsZsák
Veress Bálint BalhésoK(K)
Horváth Gríbor Intenzív o.
Papp János DeHÁt
Ponori T. Arrna Munkáso.
KacskovicsZsolt II'JTAlazz

(késöbb Zelencsuk Gréta)
Daróczy Vilrnos MATRIX
FUIOp Attila Garfield
&ícsi Edina Garfield
Debreceni Judit MOND
(A Monopoli és a Poüsz osáiíly nem
képüseltette magát.)

Testlo'rltúra munkacsoport :
I',áng Andrea
Lóczi Edit
Molnrír Lajos
szabó lászló
NkJ<er Róbert

Vér Dirina SZMARIO

Mo|rrár Lajos a Testkultura munkacsoport nevében kÓszönti a jelenlévóket, majd ismerteti a Fórum
menetét és felkéri Ponori T. Annát (Munkásosztáy) levezetö elnöknek.
Molnar l,ajos megkerdezi a jelenlévóke! hogy melyek |ennének azok a tém6|g amelyekre váLlasa
vrírnak az osáiílyok.
Ezutan következett a ténrrík felso'ro|ása Áz osztályok reszéről átlagosan két prob|éma hangzott e| a

Garfield, DetIÁt, szMÁRlo, Intená; osztiíly nem nJvezett ."i te*at, Végü| Molnrárr
Lajos felkéri ajelentévőket, hogy azelhangzottak alapján pontozzanak, melyik térnít tartjak a háromlegfontosabbnak.

A pontoás alapján az alríbbi témák" a kcivetkező sorrendben keÍtiltek megbeszélésrg a témiík meg-
válaszolas4 ütája utfur szavazás. (Minden osaály egy szavazattal bírt.)

A munkacsoport vá|asza: 
|z1uo- rasao felsorolja azokat a fe|taeleket, amelyeket a TestkultúraMunkacsoport kidolgozott és határt szabott ezen rendezvenyek lebonyoutasar,iz|'-'

A csapatversenyek esetében ,,ll'-korcsoport (z.8. évfolyam) 3 csapat, ,s; toi"*pon (9-10. évfo-lyT) 
1:Ypt.C' korcsoport (l1-.l2.i3. ewotyam +1anáro) a 

"sapát, 
egyéniy6ry páros verse-nyeknél 8.fó, illetve E pár,Usy gondoljuk, nern íetttlk oty"n mugas.a a ;#Jé;:1ö ez megoldha-tatlan problénrrát jelenterre. Az- rív eleji igery.t felrnérése a"pja''-.igv ut''.tt,-iiö'"i"den házibaj.nokságot, 

'rninden korcsoportban (kivéve átlétika" oszas; kiirunt.l.;eten*Lot1zema jóval alul.múlta.a.diakság részérőljetzett érdektódest (foci, asaalitenisz, tosarla,uda) ua':;n 
" 

tantfugyfelelő-sÖk akívabb sportszervezését, a munkacsoport pedig gondolko-i rog6zjn, hog|,* lehetne a diák-ságotjobban bevonni a hazi versengésbe.
A válasá elfogadta: 15 ffi'
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2./ A sportpontversenvbe számítson bele a diák által tar-
tott délutáni edzés vaey sportfoqlalkozás
A munkacsoport válasza: a szakszerűen megtartott edzé.
sért kapnak a diákok pontot (pl. Vidos Misi floorball
edzése), de arnelynek tolnegsport jellege van, pI. kosár-
labdázás, focizás, azért nenl jár pont.
A választ elfogadta- l4 |o, 1 fió tartózkodott. Vér Diának
el kellett mennie, ezentúl csak l4-en szavaznak, később
Zelencsuk Gréta szavazott helyette'

3./ Ta4ár ne kiildion ki qyereket a testkultúraóráról. A
késve erkezőket mindenképpen engedje be a tanár
A fórum úgy döntÖtt, hogy az első javaslatot nem fo.
gadja el, a késve érkezőket viszont mindenképpen be kell
engednie a tanámak A munkacsoport válasza: nem küld-
hetünk, nem küldünk ki gyereket óráró|.
A válasá elfogadta: 15 fó

A testkultúra munkacsoport megköszöni a kozreműkÖ-
dést, a megválaszolatlan felvetésekre írásban fogunk vá-
laszolni.

Az aláb'biaka írásban válaszolunk

4./ Öt perccel hamarabb legyen véee a tesiórának. men
kicsöngetésre szeretnének átöltozni a diákok
45 perces órák utan megoldható a zuhanyoziís és az öltö-
zés a sztinetben. Nem tudunk elengedni 5 percet. Zuha-
nyozásra (tapasztalatunk szerint sajnos ez nem tömeges
igény)' feloltozésre van elég idó, de másra nem'

5.6./ 8 fö alatti létsám esetén is legyen táncóra. ha fizet-
nek érte. A délutáni táncórara iohessenek lgilstísok. akik
fizetnének ezért. ígv többen jönnének a polis diákok kÖ-
zú|
A 8 fbs szabályól nem kivánunk eltérni. Esetleg konkrét
esetben lehet dönteni. mérlegelni. A|apvetoen [ulsősok.
nek nem hirdettűnk tanfolyamot,

7./ A Polv.P osáály többször jusson be a nagyterembe
Tananyag, órarendi kérdés. Tobb osaáIy var1 mint hely a
Tornaházban' Mive| a MOND osztállyal egy időben tar.
tunk órát, mindenképpen a tananyag dönti el a terembe-
osáást. Az összepárosítható osztályokat kisorsoljuk.

8./ l0 percjáték |egven az órák végén
Tananyag- és teremfiiggó, igyekszrink megoldani eá a problémát. A labdajáték-órák végén mindig
Iesz játéka lehetőség. Sok sportjáték van a tananyagbaq az mind játékotlelent (kosárlabda, foc|
rÖplabda stb.) A nem sportjáték-órák száma igen magás, ajátéklehet3ség ticsi, ha mégis van, lesz ráalkalom, pici idót tudunk adni.
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9'l A tanár foeadja eI a szülöi ieazolást. ne mérleeelien|
A szüló kér, javaso|, a tanár mérlegel. Nem szokott feszűltség lenni belőle' A1apvetóen e|fogadlrató.
de a notórius felmentéssel élőknél mérlegelnÜnk kell

l0./ Miért később kerül meerendezésre a Tornahui Partv?
Csoncsi nem ér rá az előzetesen megadott idópontban' és a hangosítás biztosításához mindenképpen
szükségÜnk van a segítségére.

l i.l A' osááIyfónöki ügyek ne a te.iórán keÍüljenek meqbes'élés,e| (MOND osztá|y)
Egyedi probléma, osáályflonök az osáállyal megbeszéli.

12 / Félűnk Szablactól! (m)Aster.X osztály/
Bohács Laci levele mellékelve.
,'A tantárgyfelelősi forumon a kÖvetkező tórtént. Miután megkérdezték a nevünket, és hogy,melyik
osztályba jríruniq utána kezdtük e| megbeszélni, hogy a fórumon mely témákról besze|jünk Én |el-
vetettem egy témát, ami arról szólt, hogy..FélÍjnk szab|actól''. Ez a kijelentésem alapozatlán és nreg.
gondolatlan volt, ugyanis én valójában eá a mondatot viccből mondtam. Sainos eá én nem ieleaem.
igy Szab|acnak rosszul esett es úgy keze|te a dolgot, mintha probléma lenne, pedig valójában nenl az
Belátorq hogy hibát követtem el. En ezúton bocsánatot kérek Szablactól és i forurntól Mentségem.
re legyeq most vagyok előszÖr tantárgyfelelős. Ezentú| elóbb gondolkozom, aáán cselekszem. Re-
mélem, megértenek és megbocsátanak.''

Politechnikum, 2000. december 14.

A testkultúra munkacsoport nevében: Lóczi Edit

***
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Ami az 

"ro.elffi@bó| 
kimaradt:

A Közgazdasági Po|itechnikum Gimnázium és Szakközéplsko|a
szám ítógépes há lózatának fe| használói szabá|y zata

POLII{ETIKETT
1. Adokumentumstátusa éscé|ja

A ha|ózat osszetett, nagy anyagi és szellemi értéket képviseló rendszer. Felhasználóinak ezért
válla]niuk kell a használattaljáró kötottségeket is. Ahálózat a lehetóségekért van és nem a
korlátozásokért' Sziikség van korlátoka' hogy a szolgá|tatások folyamatosan és biztonságosan
múk<idhessenek, A szabá|yzat a biaonsági eloírásokat részleteá; a lehetóségek ismertetésére
nem hivatott.
Hálózatunk az Internet és egyéb nyilvános há|ózatokrészétképezi, ezért szükséges, hogy sza.
bályzatunk a nemzetkÓzi normákhoz igazodva magában foglalja mindazokat a szigoru szabá.
|yokat és ajánlásokat (RFc 1855), amelyek nétktil a hálózat nem műkodtethető, vagy mrikodé-
se más háLlózato|<ra nézye veszélyes volna.
Ahő|őat műktdéséért ajogi felelósséget az iskola egyszemélf felelős vezetőjeként a pedagó-
giai vezető üseli. A rendszergazda szakmai felelősséget válla|, hogy megteszi az Intemet ko.
zössége által elváÍható lépéseket ahá|ózat nemzetkozi normáknak megfelelő biztonságos üze-
meltetéséért.
Aszabályzat nem ismerése nem mentesíti a felhaszná]ót a megsértése esetén alkalmazható
szankciók, valamint a polgári és büntetőjogi kovetkemrények alól.
A szabá|yzat minden felhasználóra egyformán érvényes'
A szabá|yzatat sztirkség esetén * például ha ahá|ózat fejlődése ezt indokolttá teszi - időről idő-
re felúlüzsgáljuk. A módosításokról a felhasználók értesítést kapnak' Ha a módosítást nem fo.
gadják el, azonosítójukól le kell mondaniuk.

2. A fe|haszná|ók jogai

Ahá|ózat teljes jogú felhaszniilói
a rendelkezésükre álló lemeáenilet mértékéig hasznrí'|hatják a szerverek merevlemezét állomá.
nyaik tárolasára' és konrytárukhoz bármelyik munkaálomásról hozzá{érhetnek;
elvarhatják a saját könywárukban tárolt anyagok bizalmas kezelését,
hasznalhatják a szervereken a rendszergazda által elhelyezett nflvános programokat és nrás
állományokat;
hivatalos vagy magánügyben szabadon levelezhetnek az iskolan belill és az Interneten keresz-
tüI;
aháIózat tsszes szolgáltatása a Netikettben foglaltak alapján vehető igénybe (RFCl855), kivé-
ve a szeméremsértő, erőszakra buzditó, fasisaa vagy bármilyen mooon eioszat<ra buzdító vagyjoge|lenes, 1||. a szerzőijogokat sértó anyagok letöItését, publikálását;
saját horúapot készíthetnek, amelynek tartalma ne sértsenjogszabályokat és törvényeket, vala.
mint a Politechnikum jó hírét (ld. még az előző pont)
ar.endszergazda részéról pontos és résáetes tájékoaatást kapnak a hálózat műkodésének őket
érintő változásairól.

a

a
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3. Az azonositó és a há|ózati hozzátérés

A hálózat felhaszná|óinak nyilvántartása' a belépések engedélyezésc és tiltása a rendszergirzda elso
számú' elidegeníthetetlen feladata es a hálózat biztonsá8os műkÖdésének alapfeltétele' A fcliraszIraItji
azonosítók lótrehozása és tör1ése ceért a rendszergazda kizárólagos joga'
Minden felhasznáIónak nyilvános azonosítója és titkos, csak á|tala ismert.ielszava van. A kettó ep}'|ltt
teszi lehetóvé a belépést. Az azonositóból képezzük az email.címet is (pl. vr,ette@szervernéi..hu)'

Az azonositók létrejotte és megszűnése szervereinken:

kinek , F.abér szervei ..Gs|ileo szera.€i
tanefo automatikus kérésre kérésre
diák automatikus kérésre csak ktllÓnleses esetben
vendés megállapodás alapián nregálIapodás alaoián a
megszunes automatikus (;zept. 30,) automatikus (szeot. 30.) automatikus (szeot. 30

A rendszergazda |étrehozhat olyan áItalános, csökkentett jogokkal rendelkezó azonosítókat is (pl'
guest), amelyekhez nem tartozikje|szó. Az általános azonosítókkal bárki beléphet a hálózatba, akit
annak használatától nem tiltottak el.

4. A je|szó

Ajelszó mindenkinek a szemé|yes titka, és akkor tölti be rendeltetését, ha csak egy ember isrneri, Ajelszó védi a felhasználót, mert illetéktelen ek súmára lehetetlenné t",ii - atto,-nííyaiba valo bete.kintést, leveleinek elolvasását vagy a folhasználó nevében torténő'iogosulatlan bejeíentkezést' és védiahá|őzat többi használóját is' mert Íehetóvé teszi a szabáIysértők azónosítását.
. Ájelszot célszeni fejben tartani. Ha a íelhasználó leírja ajelszót, akkor tartsa elzárva vagy kó.dolja illetéktelenek szánrára hozzáÍérhetetlen módon
. A ie|szót másokkal kÖzöIni. hasznábau:a$atlMnsudJdőre is |ehetóvé tenni tilos!o Ha felmenil a gyanúja, hogy a jelszót valaki megtudta' utto1 -onnJ ..g t.Jt *|toztatni és ar endszer gazdát ha l adéktala nul táj ékoaatn i kel|.
o A rendszergazda elóírhatjq hogy bizonyos idó elteltével ajelszót kötelező legyen megvá|toaatni.de ilyen előírás hiányában is érdemes ezt l-2 havonta nregtenni

5. A szoIgá|tatások haszná|atának szabá|yai

. A felhasználók a tobbi felhasználó tevékenységét szándékosan (pl. Öncélú iizenetek kuldése' já.ték) nem zavarhatják és a hálózatot nem teihJhetik' a magancJiú számítógép használattal szcm'ben a munka elsőbbséget élvez'

. A hálózat e|sősorban az oktatás és az iskolai közösségi élet é|jait szolgálja, és az ilyen célúhasznáIat elsőbbséget élvez, d-e a lehetóségek határain belűI magáncéIra is használható. Tilos apolitikai vagy kereskedelmi célü használat- A |elhasználónak ahá|ózathasználatából nem szár-mazhat anyagi haszna.

o A hálózatba való belépéskor ügye1ni kell arra, hogy ajelszót más ne lássa; továbbá arra is, hogy
1e.aaju,k meg a hálózati jelszawnkat véletleniil \íindows jelszónak.
Szigoruan tilos a munkaállomast a'hálózatba való bejelenikezés utan akár rövid idóre is nragárahagyni. A felhasználó csak a gép'kikapcsolása vagy szabá|yos kijelentkezés után állhat fel a gépmellól. Ennek elmulasaása a belépésijog fel|uggJsztéset eredményezheti. A legtobb felhasználóegyszerre csak egy gépről jelentkezhet be'
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o Az cgyéni, ill. csoportjogokkal megszerzett |cmczteíllet (kvóta) nem léphető túI' A lenreztcnilet

nagyságát a ren<lelkezésre álló crőforrások fiayelembevételével a rcndszergazda határozza nteg'
A kvóta a véEzett feladatoktól is fugghet, pl' tobblcthclyet kaphat az' aki r'alaniely infbrmatikai
tómájú íakultációra jár'
Célszeríl a szabad lemezteriilet méretét rendszeresen ellenőrizni, a felesleges állományokat idón.
ként letörÖlni' mert ha éppen valaInelyik program használata ktzben fogy el a szabad hely, akkor
lehet, hogy még a programból való szabáIyos ki|épés sem lesz lehetséges, és adatvesztés fog tör-
ténni.
A felhasználó adataiban hardver- vasv szoftverhiba miatt keletkezett kárért az iskola felelősséÍ.et
nem vállal-

. A legszigorúbb tilaÍom alá esik és ahá|őzat használatától való azonnali és végleges e|tiltással jár:

i a más nevében való bejelentkezési kísérlet, akár az illetó engedélyével is;

} más azonosítójának, jelszavának használata, illetve ajelszó kölcstrnadása (ekkor mind a két
fel vétkes!). Ajelszóval elkövetett visszaélésekért a fele|ősség ajelszó tulajdonosát terheli;

} másjelszavának kiderítésére, állományainak, leveleinek illetéktelen elolvasására vagy módo-
sításáÍa tett kísérlet;

i a hálózat konfigurációjanak megváltoáatására, a hálózaton áthaladó csomagok elfogására, a
hálózati jogosultságok jelszólopó programmal, vírussal vagy bármi|yen módon való rnegvál.
toáatására tett kísérlel;

} jogosulatlan belépési kísérlet külső intézmény há|őzatába;

} a hálózaton irc botok, seti@home, rc5 és hasonló kliensek futtatása;

P a hálózat biaonsági rendszerének esetleges hibáival való visszaélés'

Aki ahá|ozat biaonságanak hiányosságaira felhívja a rendszergazda figyelmét, ha nem kóvetett
e| a szabáIyzatba ütkiző cselekményt, jutalomban részesül. Altalános szabály, hogy amit egy há-
lózatban meg lehet tenni' aá nem biáos, hogy meg is ketl tenni, és amit a Íblhasználó a hálózaton
képes nregtenni, nem biztos, hogy egyben etikus is.

. Annak érdekében, hogy az iskola számítógépes rendszere védett legyenjogosulatlan használat,
illetve károkoás ellen, a rendszergazdának joga van ahhoz, hogy:
> indokolt esetben báfkit a gép és ahá|ózat haszná|atából kizárjon (pl' hálózati játék);

! megnézzen, lemásoljon, megváltoáasson vagy ttrö|jön bármely fajlt' amely kapcsolatban le.
het a rendszer vagy ahá|ózat 1ogosulatlan használatával;

} a számítógépes rendszereket és a hálózatot bármikor e||enőnzze, |eállítsa vagy átkonfigurálja.
A rendszergazda fenntart magának bármely egyéb intézkedési jogot, amely sa.ikséges lehet az is-
koIa számitógépes erőforrásainak megvédéséhez, és a további mrikÖdés biaosításához.
Mivel a hálózat elsósorban oktatási célokat szoigál, ezeknek ajogoknak egy részével az oktatási
feladatok ellátása érdekében a kiemeÍt felhasználók is élhetnek.
Afenrijogok a rendszergazdát és a többi kiemelt felhasmálót nem hatalmaz"ák fel arra, hogy
mások állományaiba öncélúan beleolvassanak vagy azokban bármilyen váltoaatást végezzenek.
Ezekhez ajogokhoz fokozott erkolcsi ésjogi felelősségvállalás tartozik. Ajogosultak a tudomá-
sukrajutott információt bizalmasan ke,"|\k,,".u1 nem élhetnek vissza, a feírasznaló engedélye
nélkül nem hozhatják nyilvánosságra. A titkosság aIól ki\,ételt jele nt, ha azinformáció btincse-
lekmény gyanújára vagy ahlt\ózat műkÖdését alapjaiban veszélyeaetó korutményre enged kÖvet-
keáetni.



. A felhasználó köteles ahá|ozat műkodésében tapaszta|t rendellenességeket, a tudomásárajutotr
jelszószerzési és betörési kísérleteket haladéktaianul jelezni a rendszergazdának' A je|entés elnla-
radásából vagy indokolatlan késéséből eredő károkért az is felelóssé tehető, aki nem tett eleget
ennek a kötelezettségnek'

o A felhasználóktól elvárható' hogy a belső és az internetes hálózati erőforrásokka| takarékosan,
másokra is tekintettel bánjanak. Ilyen erőforrások pl (a teljesség igénye nélkril): a lemezlerulet, a
sár,szélesség, a nyomtatókapacitás, a rendszergazda munkaideje'

o A felhasználóknak be kell tartaniuk a vírusok el|eni védekezés általános szabályait. Ha a rend-
szergazda a há|ózati vagy a helyi meghajtók ellenőrzése során vírusos állománit talál, joga van
aá fertőtleníteni, ha pedig a vírusirtó szoftver nem képes a fertótlenítésre, akkor letorólni. Ilycn
esetben a felhasználókar nem kell előre megkérdezni, áe ha a tulajdonos személye megállapítható.
akkor utólag értesíteni kell'

r Tilos a háIózaton ajogelienes, fasisáa vagy erószakra buzdító, szeméremsértó , il|' a szerzői jo-
gokat sértő anyagokat tárolni, ilyeneket az InteÍnetÍe kitenni vagy letölteni, a levelezőrqndszert
ilyen anyagok forgalmazására használni Tilos az ilyen oldalakra való |inkelis A legszigorubban
tilos a hálózatot az Internet veszélyeaetésére vagy mások munkájának hátrá1tatására l1asználni.
Ilyen esetben a vétkest ah.á|ózatró| azonnal és végérvényesen tititqug tettével a hatóságok elótt
el kell számolnia, az iskolának okozott anyagi kárt meg kell térítenie.

. Ahá|ózat felhasználói kés,jthetnek személyes honlapot. Más céIú honlap készÍtéséhez a
webmester vagy koordinációs bizottmány engedélyesaikséges. A honlap meg kell feleljen a jog.
szabiílyoknak és a Politechnikum által képviselt erlolcsi normáknak (pl nemíehet politikai vagy
kereskedelmi célú)' A közzétett anyagért mindenkor az oldal készítője a fe1elős. Az olda1on el
kell helyezni az oldal késátőjének nevét, e.mail címét' A honlap nem esik előzetes cenzura alá,de ha tartalma sérti a szabályokat vagy az iskola érdekeit' akkoi a webmester vagy a koordináci-ós bizottmány letilthatja, i:l' kÖtelezheti a tulajdonost az átdolgozÍrsta.

6. A NeÍikett

ANetíkeff az internetes közósség hosszú idő alatt kialakított szabá|ygyujteménye, melynek betartásaa há|ózaton való egytittélés feltétele. A Netikett ismerete minden felhasználótó| elvárható' Ebben adokumentumban nem tudjuk részletezni, megtalálható az az RFC l855 nevú dokumentumban(www'cs.elte.hu/-chx/rfc1855h.htm). ltt a levelezésre vonatkozó |egfontosabb szabályokat idézzük:. ékezeteket' HTMI--kódot csak magánlevélben hasznaijunlg akkor is csak ha a címzette] tisztiiz.tuk, hogy el tudjuk olvasni; levelezési listán, ill. a fejlécben sohasem'
. 

":,l1ail'i:l.:."pu nagybetűt, mert az KIABÁLasNax számít. Kieme|ésre használjuk az
_alanuzas- Jetet.

o A |evél targya (subject) |egyen informatív. Üresen hagyni illetlenség.
o ti|os a lánclevelek krildése' tovabbítása Aki ityet kap,jelentse a reridszergazdádnak!. ne küldjünk e-mailhez csatolt állományokat' csak ha a címzett jele ̂ e, hoa kéri. E'z esetben sehaladja meg a csatolt áIlor.rány mérete az 1 MB-ot és a f;íjlnevekbe" ;" #;;l'"'k ékezetet,szókox.

7' Szankciók

Annak érdekébeq hogy a hálózat biaonságosan szolgálja a szabályokat betartó felhasználókat és aziskola oktatási és nevelési célkitrizéseit, a szabá|yzatáegsértését ','*t.i""ari"t. E"yr'auu esetben'eisó alkalommal szóbeli figyelmeáetés is alkahlható 
.xiseub 

súlyu btintetéseket (p|. bclépés átme-



iskolabíróság által hozható ítéleteken kíwjl a kovetkező szankciók alkalnrazhatók:
o Lemezterületcsrjkkentése
. Részleges eltiltás: a belépés bizonyos idóre va|ó felfi,iggesztóse, ill. a tanítási időre való korláto.

zása, vagy bizonyos szolgáltatások használatátrjl való eltiltás.
. I]mail-cím, ill' saját honlap megszüntetése
. Saját azonosító megvonasa
KülönÖsen súlyos esetben' a szabá|yzat rendszeres vagy durva megsértése esetén a felhasználóra
iskolabírósági feljelentés vár, amelynek nyonrán a hálózat használatátó| való teljes kÖru eltiltása is
kimondható'

Budapest, 2000. szeptember

Puskás Aurél F.őző Attila LászIó
ügyvezetőkoordinátor azinformatikamunkacsoportvezetője

Egerváry Gergely
rendszergazda

Hogy miért is húzom át a nullákat? Rovid magyarázat: Mert én a saját írásornban krilönben nem
tudnám megkülönböáetni az,,o'' betűtől'

-Flosszu magyarÍlzat (történetbe iktatva): Régen én sem húztam át a nullákat, pedig számítógépet
(Ccmmodore 64-et) már akkoriban is használtam, és tudtam, hogy adatrögzítéses okok miatt a sá.
mítógép megkülönbcizteti az ,,o'' betűtől a nullát. és eá a képernyőn is lehetett észlelni: A nulla átv9]1h11zva. De még egyszer mondom' ennek ellenére én még nem húztam át a nullát.
Később kaptam egy programot, és egy papírt. rajta szoveg: .,ird be ea a kódot, de ne téveszd e|,mert a harmadik tévesáés után a program tönkreteszi orrmagát '' És a kód. ,,soFiCoRE''. Igen ám,csakhogy ő ugyanolyan normális ember volt, mint bárki más, elfelejtette a második,,o'' betűt áthúz-ni .-E1 meg aa gondoltam, hogy ez egy rendes szó, és eszenlbe ."' .iutott, nogy - eglk ,,o.' betűnulla is lehet. Beírtam háromszor a felírt szót, nem értettem, hogy mert n.' roe;dju el a program, rlemár mindegy volt, mert a harmadik próbálkozás után a program csakugyan ném műkodött (szeren.csere később még egyszer meg tudtam szerezni a programot a rendes toJaaI).

. .E;zutá1az eset után megbeszéltúk a dolgot. rideríh, hogy a barátom isíeri az adatbeviteli mun-kákat, és aá is tudjq hogy adatbevitelkor a nullákat at lel huzni De mivel .i ."g. n"* adatbevivó,ezért megszokásból (!), mint minden normális ember, sose hűzza át a nullákat' ig1iÁteitette el a papí-ron is áthúzni a nu|lát.
Ezek után érthető, hogy én onnantól kezdve miér1 húzom át a nul|ákat. Szerintem nem bűn az' és

1."'] 1't]iu"' 
ha valaki megszokásból (|) áthúzza a nullákat olyan helyen is, ahol egyertelmű; de sze-nntem az sem hiba, ha valaki ezt megszokásbó| nem teszi meg, sót, 

"' 
u no.'ari,]áe az viszont sú-lyos hiba, ha valahol ez nem egyértelmű, és az illető nem huzzi áta nullákat.

A mai betűtipusokban nincs át|tűzva a nulla, de ez nem is baj, mert *"g igy is meg lehet őket ku-lönböztetni:
Nulla: ',0''; Betii: ,,O''' De írasban más a helyzet!

Cf. Hav

Athuzott nulla
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Az isko|abíróság 2000. november 29-ón
tárgya|ta Nagy- Géza (Ba!héSoK(K)), Kraus
Csaba (MOND) Ügyét és Dobai István
(MoND) fellebezését.
A bíróság tagiai: Varga Gyorgyné, Zámbó
Sándor' Szabó LászIó.

Nagy Góza ügyc

Nagy Gézának a tavalyi tanév végérl 2| órányi
igazo|at|an mulasáása nriatt kellett a bíröság
előn megjelennie. Akkor a bíróság olyan hatá-
rozatot hozott, hogy Gézának még az idei
tanévben is, az első negyed végéig speciális
''feketelistáf ' kell aláírnia. De a korlátozás
csak abban az esetben kerul feloldásra, ha az
osztályftinökei a bírósággal való konzultáció
során kedvezó változásró[ tudnak beszámolni.
Áz osztályfőnökiik sajnos úgy |átták, hogy
továbbra is szükséges a fenti kor|átozás
fenntartása, mive| Géza a tárgya|ás napjáig
ebben a negyedben már 9 - továbbra is túl-
nyomórészt reggeli késésekből adódó - iga-
zolatlan órát gyűjtött össze.
Á Íárglalóson Géza arra hivaíkozott, hogt
bar igtekszik megfelelni az elvarasoknak,
tovóbbra sem erénye a ponÍosság, A B:05-re
való beérkezése okozza az igttzi gondoÍ, 8,. l 0-
re Íóbbnyire meg |ud érkezni. Pontatlansapa-
t t<lk oka magantcrmésze lii'
Á bírósagnak nem bizon1ultak elfogadhato-
nak Géza maqyarazaíai: Tovúbbra sem lakik
az iskolahoz drcimaian tavol' a közlekedési
fultételek is kszamÍthatóak' Úgy ére:te a bi-
róság, hogl Géza még mindig nem kezeli
kellő komolysággal az ügtet, az eltelt egl
negyednyi időszak igazolatlan óráinak száma
a tanév hótralévő részéhez képest ijesztően
sok. Ezért tovabbra is szükségesek a megszo-
rítások.
A bíróság . egyetértve az osáályfiinokokja.
vasÍatával - azeddigi korlátozást meghosz.
szabbítja az idei (20001200 l -es) tanév har-
madik negyedének uto|só Íanítási napjáig.
Ennek értelmében Gézának továbbra is 8:05-

ig kc|| megérkeznie az iskolába, és a,'speoiális
feketelistát'' kell aláímia' Hn 8:05-8:l5 közii{t
érkezik, 1/3, ha 8:l5 után, akkor 1 igazolatlan
órát kap.
A bíróság felhilja Géza figyelmét arra, hogy 15
igazolatlan óránál automatikusan bíróság elé kerűl
ügye, ahol ezek a |egvelmi vótségek súlyosbító
körÜlményként szerepeInek'
A határozat ellen a kézhezvételtol számitott 8
munkanapcn belül fbllebbezni lehet

Kraus Csaba iigye

Fenti diákot az informatika munkacsoport pana-
szolta be Backdoor Sub7 vírus és e-mai| bomba
program iskolán belüli haszrrá|atáért, ^,za| va|ó
károkozásért' az iskolai hálózat múkidésének
veszélyeztetésért.
A targlalas soran a pana'szosok Íényfeltárasaból,
dokumentált bizonyÍtékclkból, a pataszolt beisme-
ré sé bő I i gazo last nye r Í e k a fe lj e lenté sb en fog lal-
rak.
A bíróság szerint a kórokozás megtöríént, csak az
iskola védelmi rend.szerének köszönhető, hogl a
karokozás kifelé nem ju|olt tovabb. I.,ehet, hogl
Csaba a köveíkezmÓnyekkel, azok sulyáva! tettekor
nem volí leljesen liszÍaban, de a gondatlan veszé-
lye zte té s me ga l lap it ha tó.
Enyh ít(i karti l m é nyké n t ve r re a b írósag fi gye I em be,
hogl Csabat osztályfőnóke olyan gtereknek mu-
tatfu be' akire ez idóig mas panasz még nem erke-
zett. SúIyosbitó Íény azonban, hogl a levélbombu .
program alkllmazá.sa az után az oszlalyidő utón
történt, ahol éppen az infurmatika - munkucso-
port altal kiadoÍt, tt Sub7 vírus hasznólatavul iáró
kove ! ke zn é nyc ke t i s m e r I c t t c k a: o sz t ulyJő hkök.
Továbbá Íelle az ólÍalt is aláÍrt Netíkctt elleni
t,é t.ségen i s |it lmu lató cse lekedeí.

Csaba hibázott, fegye|mi vétséget követeÍt e|'
Ezért kizárjuk n Politechnikum köziisségéből,
de a kizárás végrehajtását felfiiggesztjiik min-
daddig' amíg más, számítógéppel , há|őzatta|
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iisszefiiggő ügyben dun,a, sú|yos hibáért
újabb clmaraszta|ást rrem kap. Az idei tanév
végéig rncgvonjuk a há|ózati azonosítóját (a
tanórai műkodés feltételeit biztosítani kell) és
a politecbnikunri számítógépek (géptermek,
napkÖzi, könyvtár) trármikori lrasználatát'
Mellékbűntetésként (e.mail bomba alkalrnazá.
sa) a határozat kéáezvételétől számított két
naptári hónapon belül 10 alka|ommal, |eg.
fe|jcbb t órai időtartamban, szorosan a ta-
nítási idó utátr a munkacsoport valamely tagjá-
nak irányítása mellett számítógépes,,,tut|o.
mányos kutatást'' kell végeznie. Ennek olyan
énelmes tevékenységnek kell lennie, amely
Csaba tanulását, ltiányos ismereteinek pótlását
szolgálják, és megtapasztalhatja, hogy milyen
és mekkora munkávaljár az iskolai sámító.
gépes rendszer üzemeltetése' karbantartása'
Az alkalmakat a munkacsoportnak és Csabá-
nak egyezetnie kell, a tevékenységjellegéről' a
megbeszélt idÓpontokról a szüIőt és az iskola-
bíróság titkárát értesíteni kell.
Mivel Csaba esete és \etÍének köve|kezményei
(Sub 7 vírus felhasználasa) azonos stilyiak a
három, korábban tárg,dlt és a bírósag áItal
elmaraszíalt tanulo tetlével, ezérí a prece-
denselv alapjan rá is ug,lcnazt az Ítéletet rótn
ki a bíróság' (Ez az eset a korábbi határozaÍ
megsil!etése előtÍ keriiIt nyilvonossag7a, ezér|
az abban megfogalmazott, tehál d később,
hasonló vétség eseÍén aI kalmazhttíó iskoIából
való kizarás büníeÍéSÍ a bíróság nem is alkal-
mazhalía, mert az esetlege.s következmények
Csaba hibajónak elkivetésekor még nem ke-
rti lte k nyi lvánosságra. )

A bíróság továbbá a következő ajií'rrlásokat
fogalma zza meg az informatika-munkacsoport
részére''
l. Kapjon nagyobb figyelmet a rnegeló.
zés' Ezért a felvilágosító munka már mostantól
kezdódjék el, ajovó tanéltól pedig legyen az
iskolai tananyag része is. A számítógép hasz.
nálata során felmerülő szabályok minél előbb
kerüljenek tisztázásta, tofténjen meg a felhívás
az esetleges veszélyeke, és a szabályok ellen
vétkezóknek az azza| járő kÖvetkezményeke.
2, Az Internet használatára vonatkozó
tiltó szabályok, a kenilendó témák' a morális.

gyakorlati és jogi kovetkezmények kerüljenek nyil-
vánosságra' keruljenek ki a géptermek falára'

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 8
munkanapon behil fetlebbezni lehet

Dobai István űgye

István és szűlóje a 2000. novemtrer l4-én tár-
gyalt (számítógépes virus alkalmazása) üggyel
kapcsolattlan hozott hntározattal szemtlen fel.
lebbezésse| é|tek
Arra való hivatkozással, hogy István a vírussal -
szemben a másik elmarasztalt diákkal. ciak tan-
órán kívíi| ,játszott''. Erre a tényre hivatkozva,
különbséget téve a három diák fegyelmi vétségc
súlyosságában, Iehctőség szerint mérsék|ődjék
az íté|et. István a tárgyaláson az"al a kiegészítés.
sel élt, hogy szerinte ahá|ozatí azonosítójrának
megvonásának nincs visszatartó ereje, viszont a
tanórai munkát kor|átozza' Ezért ítéletének enyhí-
téséül knphassa vissza azonosítóját.
Á bíróság nen kívánta újra targlalni a korábbi
i]g/ minden vadpontjaÍ' Csak azt vizsgólta, hog,l a
panaszos óltal kifogásolÍ külÖnbözij salyú cseleke-
det megáIlapitha!ó-e' és az ezzel járó enyhébh
biinteté st kivanj a-e mér sé ke ln i.
A panaszos, az informatika-munkacsoport és Ist-
ván osztályFonökének meghallgatása után a biróság
a következő t{ATARoZAT-ot hoáa:
Mivel nincs kétféle Netikett, ezért nem tehető
küliinbség a tanórai és tanórán kívü|i, iskolán
belü|i cse|ekedet ktizött. Továbbá az azonosítő
elvétele nem korlátozza a szorosan' a tanórai
munkával kapcso|atos tanu|ást. A prob|éma
technikailag megoldható, erre az informatika-
munkacsoport már az e|őző tárgya|áson is ga-
ranciáÍ vállalt.

tr.zért a bíróság az elsőfokon meghozott határo.
zatot he|ybenhagyta, további fel|ebbezésre
nincs mót|.

Budapest, 2000. december 3

Az iskolabíróság nevében:
Szabó László
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Ilyennek képzelem a világot

Avagy érdekes esztnefirttatás tjt dintenziórót és időutazásról

Mielőtt belevágnék az clképzcléseinr leírásá-
ba, közlöm, hogv elkópze|éseimet sosem tá-
rnasztottam alá könyvekkel. mert tnég nenr
találkoztam olyan könyvvel, arnelyik ugyanazt
írná le, amit én gondolok'

Az elképzelésem a következő (megpróbálonr
úgy elmondani, hogy az értlretó legyen): tt
dimenziót definiáltam. Az elsó lrárnrat min-
denki ismeri (magasság, szélesség, hosszúság.
tór). A negyedik dimenziót hívhatjuk idónek'
Az otodik dimenziót pedig hívjuk ,,r'ilág''-nak'
(Sajnos nem olyan taláIó ez az elnevezés. ha a
kedves o|vasó ismeri a ,,Sliders'' című soro-
zatot, akkor a filnrben Iévó ,,csúszás',-ok ötö.
dik dimenzióban való utazásoknak felelnek
meg; amikor egy tö|csérbe beugorva világok
kÓzott utaznalg az idópont nenl változik, de
minden más igen- A filrn véEelen ilyen világ
létezését fettételezi. Én is.)
Próbáljuk meg a kóvetkezőt e|képzelni: Van

egy sík. A sík egy pontja egy térnek felel nreg
(tér = 3 dimenzió)' Ez a pont pedig mozog á
síkon' A sík,,vízszintes'' tengelye legyen ',t'', a
.,fiiggőleges'' tengelye pedig .'w',' A ponr úgy
rnozog, hogy a ,,t,, tengelyen az elmozdulás
állandó sebességű (rninden tengelyen a mér.
tékegység a méter (m), igy azídőt is méterben
mérjük (l m: I s). Igyjon ki a sebességál lan.
dóság: sebesseg ..azidő ulja/idó, az ic lő is út'
sebesség = útlút = 1, állandó), a,,rv'' tengelyen
való elmozdulás pedig torténhet akármerre
(fel-le), amit mi befolyásolunk a tetteinkkel.
Pé[da: Valamikor, a jelen időhöz képest a

múltban vag}runk. Még nem épüIt fel a colden
Gate híd (a világ leghosszabb hícja). A tervek
készen vannak, már csak azt kéne eldönteni.
hogy mi|yen színű iegyen. Piros vagy kék? Ha
az illetékes, aki ezt eldonti' pirosat morrd' ak.
kor a síkon az a bizonyos pont nem abba az
irányba megy, mintha a kéket mondta volna' A
mi világunkban (!) pirosat mondott, De van
olyan ülág, ahol kéket mondott, ám ez nem a
mi világunk.
Ezzel a példával azt szerettem l,tllna meg-

mutahi, hogl a vilagnk úgv keletka;nek' mint

egl, Ja, és mindelt ltgat ag;l dt;n!és hozza lctre.
.lbrmésze|esett 

azÍ sen zárom ki, hog,, két itg ú1rtt
eg,be,fus.son. I,ig, gottdolonl, hopp, két l,ilúg tttitúl
masszcbb l,an egymastól az ötodik dimenziobatt,
annaljobban kiilönbözik a két vilag clyma,stol.

Á nar emliÍelt .sikban taló haladó'st mi úg: flry-
.luk fel, hogy a körülöttÍjnk lévő világ állandóun
valtozik. Képzeljiik el a köl,etkeziiÍ'' I;:úrdós:tlb/t-
han állunk. Egl iiveggolyór köÍtiziink a Csapr{l
úgy, hogy, a golyo a kádban leglen, de ncm ér
hozzá a kádhoz. |t4egengedjük O vizeÍ. Ez az id|1,
melv óllando folyásti. A tlizszin! a kád a|jótól t'o-
ktlzatosan emelkedik. .Ibg/iik 

Íöl, hogy a vÍztiikÓr
a jelen, a víz a mtih, é.s a levegő a jóvő. Ahotr3l.jint
Jalfe|e a viz, tigl eleinte még az üveggolyó nég u
levegőben van, ez a.jövő. Mikor a tlizÍiikör elóri a
golyót, akk:r a benne éIők a következőt észle}ik.
Egy k.n megjelent a vilógukban, amely egy_re ntl-
gyobb lcsz, majd eglre kjsebb, ',,égüt telje,sett elle-
pi a viz, az tiveggolyó mór a múlté' Tehát: Á t'Íztij-
kör léilyei úgy észlelték a göntböÍ, minl nozgó
kt;rt, pedig a gÓmb me7 sen, mozdulÍ. Mi is úg1,
lLiÍjuk, hog/ kt)riilTttiink miruűen válklzik, petlig
lehet' hogy minden áIl. mindenJrix, csak a mi t,ilá-
gtnk meg,, at rajla.

Az én álta|am elképzelt világban hogyan rnűkódik
azidőutazás? Egyszenien' I{árom szabálv varr: Mi
nl indig a je lenben vagytnk, a mu|t st lháscrn vá l-
toáatható meg, a jovó pedig nincs elóre meghatá.
rozva' De ha visszarepüIűnk az időben' akkor már
megváltoznak a viszonyok! Tegyuk fel, hogy visz'
szauta7-unk a múltba. oda, ahol a nagyapánk nree
gyerek. Azt is tegyuk fel, hogy nem oregszlini
(sejttanilag). Rábeszéljük' hogy ne legycnek gvere-
kei. Megfogadja, nem is lesznek (nem a ntúitat
változtattuk meg' hanem a jÖvőt!)' De ekkor nri
nem tűnünk el a világból, mint ahogyan az a ',Yisz'.
sza a jóvőbe'' című filmben történik. Most iátsszuk
el  ugyanea'  de most ú9' hogy nem beszélünk a
nagyapánkkal. Erre késóbb ket1ő lesz belőIunk
(csak egy kis korkúlTnbséggel)!

Tehát pontosan mi is tortént? Amikor mi vissza.
utazunk az időben. akkor az az időszakasz, anrit
átugrottunk' mir|tbó| jovőbe változik' vagyis egy
biaosan megtÖrtént dologból csak eg1' lehetőség
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maradt, hogy nregtÖrténjcn ugyanaz' Vagy
valami más (pontosan ugyanaz nem történhet
rneg, nrivel a visszautazással már rnegváltoz.
tattuk a jovót)' de rni ugyanúgy a .ielenben
lnaradtunk' A jelenból sosem turlunk kiléprri,
csak ajelen helyét tudjuk megváltoztatni a ,,t''
tengelyen.

Áz időben előrefelé utazás sokkal egysze-
nibbcn elképze|hető. olyasmi, mint a hiberná-

lás. Egyszer e|tÍinűnk' nrajd kés(íbb rnegjelenrink'
nekünk csak egy pillanat' másoknak annyi idő'
am!'nn\iVc| c|i ir óbi l  mcntünk'

Ilog1iha a jilvóben valaki időutazásra vetcrnedik,
akkor azt tanácsolom neki, hogy csak óvatosan'

Cf t{ay

KáRÁesonH xöszönTö
|m' 2000.et írunk, de már nem sokáig. Lassan, de biztosan e|emésá minket az ezredÍor-du|ó, a fuggÖny a huszadik századra'
A XX. század uto|só karácsonya koze|edik felénk vészesen, ami egye|óre hova|* nem, dehata|mas megelégedésse| to|tí e| a magyar embert'
Hiszen most bÚszkének kéne |ennünk! |tt a Ml||ennium! A Nemzeti Ku|turális orökség Mi-nisztériuma megint háromszáz mí||iót fog kö|teni néhány é|vezetes e. t"rt"i*a" népi e|o-adásra az ország kÜ|önboző pontjain. Bárcsak tudnám, mit csiná|nak a maradékkal! Sze-rtntem szociális cé|okra fogják kÖ|teni (bizakodik a |aikus). Lehet' hogy *ino"n haj|ékta-lannak egy negyed literre| tÖbb híg |evest fognak adni, meg meg egy'fenyőágat is hozzá,hiszen ez már ha|adás lenne.
Szerencsére itt ná|unk minden.rendben. J9. hogy kérdezitek: Még hogy baj van a be|poli-tikával? Ugyan! Hiszen most akarták renaoititati1 Bárdossyti A katonáknak is 1ó, mert Lá-nyi Zso|t megmondta: Őnékik bÜszkének ke|l Ienniük. szeiintem nem is ári nekik, hiszen',a magyar |ányok is ezt szcretik.'' (!ányi z.oit). Ha minden jó| megy, a MlÉP-et ts megvá.|asztjuk 2002-ben, akkor ?11.punitnat1ux nyárejatatt a |óhúst. Áiok |esznek a jó idők!De addíg még várni ke||. És rettegni. ezze| á varákozássa| és rettegéssel kívánok min-denkinek ke||emes karácsonyt eJootoog .ii eveirlia ugyan akad itt egyetlen józan emberis, aki mosolyogni tud.)

Kffi

"hóva|=jóvaI Szigeti Márton
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l' A MagvarNemzeti Bank által l997 utárr kibocsátott papirpónzcken egytgy mag\'ar hírcssóg portró.ia' a
lrátoldalúon pcdig egy.egy lreli.'(i)seg kópe |iitható:
2tt0 Károl1 Róbcn. diósgyöri vír
500: II. F|iikoczi Ferenc, sárospataki vár
1000: Mátyás ktrálv, Herku|es kút, Visegrádi királr,i palota
2000: Bet}len Gábor tudósai között (Madarász Vrktor kópe)
5000: Gró|Slclrcnyi lstván' a nagyccnki Szóchcn}'i kastóly
l 0000: Szent Istvan király, csáergomi látkóp
2, VörÓsmaq,' Mihály: A cuttenborg albtrmba cinrű versénck cínrébcn Gutenbergnek, a korryvn1'om[atás at\'.
jának ncvc hosszú t-vel szerepel _ helyelenúl.
3 ' A perrrra szó ercdcti (a latin nyelvben levó), első jelentése: sámyasok tolla' l 5 I 9.ben fordult cIő clőszór
magyar nyelvű szovegben.
4' A sál;ís hclyes alakja: ujjat húz' és nem újat húz. Jclentésc: kikezd valaklvel (eredetileg: megki-izd vala}rr,e|
ujjhúziíssal a kocsmában). Kapcsolata a Ki a lcgény a csárdában'/gáton sólással ajclcntóibcli hasonióság:
megmórkőzik valakivcl a vezetői szerepért'
5' Az l877.ben sálctett Ady Endre A duk{uk af{ér című cikkében egy melanéziai törzsre utal, ahol a ttrzs
vezére ..ritkán tudja meg, hogi,' ő a r'eár,'. Á költő sem r,állal koztsségct a moderniznust hirdetó ''követóivcl',
6. Az epigon az el<idök nag'vságáig felemelkedni képtelen, csak a lragyomárryokat fol}tató tehetségtcten utód,
egy nag;'alkotó egyéniségnek eredeti tehetség híjrtr levő szolgai utrl'rrzója.
Pctőfinek voltak cpigonjai'
7' Pitaval: nevez,etos bíintények torténeténck gyűjteménvc; blintigyi uírgÉ' hajmeresáő regény. drama-
8. Karinthy Frigves Barabás cínrű novellájában a műben szereplő Mesór: u Raubi (le"u.i Barabbás: gvilkos.
rabló' Húsvétkor (a Kivonulas iinnepéne.k idején) játszódik a történct. ..A názáretit|', kiáltanak az enrberek
külön.kiilon. .'Barabásnak.. hallatszik a kiáltrís.
9. A Morgenstcrn.'t,ers címe: Hal óji éneke (Fischcs Nachtgesang). Szabó [,<!nnc fordította' A műnek kótött
formája: szabá|yos ritmusa van.

- - . - .
l j - u_u r - t - ,

! , .  LJ.UI.L/

: :  : : l- 
t/ '\J 

-

l0' Szórejtvény: vgzetéknév: kéz mutatja: Kar ilti (Karinth1.),,keresztnév: luizasember: frrg1,cs (Frigy'es).
l l. Marton MáÍta művészettörténészftezírÍa József Áttila az Tda cimű verset. szintó r'aituot ett cg\iitt a \,cls
keletkeásének ldején a költő.
l2. Dante: Commediacímű művéből valőaz'idént. Tercürákban írÍasznrzőaz énekeket'

En rqjtam jusz a kímal telt haába'
En rajtam át oda' liol nincs ügass:ig,
Rajtam a kárhozott nép városába-

l3.ÁBibliábaniseiőfordulóvándormotíwmokaGilgamcsből: azéletfii (é|etfa),azemberformáIás.Babilon
felépítese @ábel tomy.a), az özinvíz, a kíg1ó stb'
l3 + l. JózsefAttila a nevót őrzi az az crnléktibla, amc|yct az iskola fiildszinti folyosójan hel'veáck el a koz.
elmúltban?

r(o.l4o,hk| Tr*ik ,íur' (?'Al^é'ökkD, ízé,e Ct;||> o4 .. ',t,

S,L^" &;ct.4il G\,ö,N,?) l 's í<t^,||;n: &z1lr;á|> (t(unkLslsztz!n)

Cr>tul i l-^k ." l<;k./
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l ' December 22-én (a téli szunet elsó napján) Ínu1atja be a Barka szinház John Webster darabját. Mi
a mii cínte? I\,lelyik század, melyik nemzet alkotója Webster? Ir'Íilyen dránraírót isrnersz még eb_
ból a korból és ebből az országból? Ki a rendezője az új előadásnak? Milyen darab színrevitele
filzódik még aző nevéhez a Bárka Színhazban? (ó pont)

2, Sorolj lol három olyan zenemúvet a zeneszerző nevével együtt' amelynek témája antik görög-
római mitológiai alak(ok)hoz kapcsolódik! (6 pont)

3' Csehov Kaméleon círnű elbeszéléséhez kapcsolódnak a kÖvetkezo kérdések. (4 pont)
Milyen fajtájú a miiben szereplő kutya?
Ki a kutya gazdája?
Vajcn miért karnéleon a mű cítne? Kire vonatkozik ez a megállapítás?

4' Mijeliemzi a kaligrammákat? Mety kÖltó(k) készített(ek) ilyen miiveket? (2 pont)
5 Toltsd ki az alábbi táblazatot| (7 pont)

Shakespeare Othello Verdi
Katona József

Don Carlos
A kamé|iás hö|sv

*az opera címe

6. Kinek mely művéből való az alábbi idézet? Milyen a mú verselése? (4 pont)
''Majd ha klfárad az ój s hazug álmok papjai szűnnek
S a kitöró napfény nem terem áltudományt,..''

7. Irodalmi apróhirdetés (Kinek melyik művében szereplő személy adhatta fel aza|ábbi hirdetést?):
Válogatott kelmékből csodálatos ruhát szabunk' királyoknak is. ,,Csak az|át1a, aki okos'' jeligére a
csásári hirdetőbe. (2 pont)
8' Kapcsold össze az a|kotó nevét a szűlóhelyével! (4 pont)

Jókai Mór Budapest
József Attila Kiskőrös
Krudy Gyula Komárom
Petőfi Sándor Nyíregyhaza

9' írd le rovásírással az írás szót!

+ / A A
| /  t/  \

(Segítségul itt találod a felhasználható betűket: í, R' A" s.)
Kik hasznalták a rovásírást?
Miért ez a neve?
Milyen szólás(ok) utal(nak) a gondolatok feljegyzésének erre a módjára?
Milyen irányban rótták fel az adatokat?
Hogyan ellenőrizték egymrást? (7 pont)
10. írj három olyan szópárt, amelynek tagiai csak egy magánhangzó hossáságában kütönböznek, ám
jelentésük egészen más| (Az a-á, e.é kilönbsége nem jó!) (l pont)

A megfejtéseket 2001 ' január lo-ig adjátok te Jakab Juditnak'

Jó munkát, jó szórakozást és szép ünnepeket kíván:
a művészetismeret munkacsonort
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A Sár.vári Tinódy Gimnázium, Sárvár Város onkormányzata és az
Írók Szakszerv€zete

200l. április 27.e és május l-e kőzőtt
rendezi meg Sárvárott

A MAGYARORSZÁcI ns HarÁnorox rÚr,I
nnxÍnóri nLq.KKoLToK
xx[v. TALÁLrozŐ.lÁr

és ennek előkészÍteseként

IRODALMI pÁlyÁzaToT HIRDET
vERs, pnóza És raNuI,u'iNy xarncinIÁnex

VALAMENr\IYI MAGYAR I{YE LvÜ xozÉp tsxo lÁs s zÁlrÁnn
(14-18 éves korig)

A pályaműveket (legfeljebb 25 gépe|t oldal terjedelemben) 2001. február 28-ig
kérjük postán eljuttatni az Irók Szakszervezete címére (1o6s nuaapest, Város.
Iigeti fasor 38. I. e. 34. T.:351.0593) egy péIdányban.

A zsűri á|tal kivá|asztott pályázatok szerzőinek 2000' március 30-ig kü|djiik eI
a meghívót a találkozóra.

A pályaműveket, sajnos, nem á|I módunkban visszaküldeni és a találkozóra
meghÍvást nem nyerő pátyázóknak kiitön értesítést nem tudunk küldeni.

Budapest, 2000. december l.

, /'1

b-:->.L<l-_
. 111e2? Katglin
Irók Szakszerh.ezete
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Hahó, hahó! Nagy baj van, kérem, riadó!!!! Hahó. hahó, fe|tűnt egy Té|apó.' '

Hahó, Újra itt vagyunk 
"'**o;{!{ ZSU'*'"', annak is formabontó számávai.

Mo9t 19m utánozzuk egyet|en nagy elódunket sem' hanem alkottunk, csak úgy, Nektek'
mindenfé|ét. olvassatok' nevessetek és legyen csodaszép Karácsonyotok, téli szÜnetetek!

Hogyan kapjuk e| a f é|aPót?

. A Té|apó Finnországbó| szánna| érkezik. Á|talában a háztetőre parko| |e szánjáva|.A nagy piros zsákka| e|indu| a kémény fe|é. ElőszÖr ő maga maszit,uete á koménybe, és
1aog ylán rángatja a zsákot. Mikor |emászott a kéményei és kimászoti a kanda||óbó|korÜ|néz, |rogy hol látja a kiscsizmákat. A kiscsizmák sáokás szerint a r."noarro párkányánlógnak. A kiscsizmákat a neki írt levé| alapján gyorsan megtö|ti. Ha |átja a kitett sütit akanda||ónál, akkorfelveszi a sütit és e|kezái *.iÁi. futig ő so"rra m";..or;" 

" "otix"t, "ooigoda osonunk a háta mögé egy kb. 3 méter szé|es zsákkat es ránúzzul, uijna mar i:armltcsiná|hatunk veIe.

U.i.: Ne haszná|játok ezt a midszert mert akkor tobb mi||ió gyerek nem kap a'1ándékot.

Buru Marianna



*".,7&S XSU,"',

Ui. Ezért vo|t dugó mindenho|, mert mindenkr e|ment nvara|ni

Az Etfq'erátt (arác5or1y

Mint minden évben' idén is a Té|apó vagy
más néven a Miku|ás hozza el nekúnk az
ajándékokat'
Az elején nem volt semmi szokat|an, de
az el indulás pi||anatában Rudo|fnak
nyí|tan eltörött a jobb me||ső |ába, Aztán
az Eszaki sarkon hata|mas dugó
ke|etkezett. Később a fobb
nagyvárosokban a nagy légi forga|om
rniatt tobb órát is e|vesztett. Az ajándékox
kiosztásáná| nem voit semmi gond
|eszámítva azt a 9 kutyaharapást. az ot
riasztást, a több tucat fegyveres qmbert
és azt a rooke fé| órát. amit a rendőroknél
va|ó magyarázkodásra pazaro|l- A
hazafe|é vezetó út pedig maga vo|t a
pokol. Először a szánkója hűtovize forrt
fe|, aztán a rénszarvasok kezdtek e|
sztrájko|ni az ebédre és a vacsorára járó
sütemény és sor miatt. Hazaérve a nranói
nem voltak otthon, mert mindegyik elment
azEszaki Clubba.
Persze azért a végén kiderült, hogy ez

lYáron '|átszódott, mert ez a KESZ
ATVERES SHOW volt

Bota Norbett

Hogyan távotít5ak el a iVlíkqtást?
E|osztr is nem árt, ha e|heíyezÜnk néhány banánhéjat a kertbe, vagy gumimedencét,
amiben megmártózhat a Miku|ás.
Ha ezeken a csapdákon keresáu| mégis e|jut a házig' ne feledkezzÜnk meg egy olyan cd.t
vagy kazettát venni' amin kutyaugatás hal|atszik (Lehető|eg ne va|ami pa|otaprncsi
legyen) .Az még jobb, ha egy igazi vérszomjas doberman van a házná|. (Szegény
Miku|ás!)
Ha esetleg pane|ben |akunk, próbá|juk meg a Iift me||é tere|ni, ahol - mint mindenki tudja -
a szemét|edobó he|yezkedik e|.
Va|ami hátsó szándékka| bírjuk rá, hogy egy csukafejessel nézze meg, nem hagyott.e
vaIamit Ient a fö|dszinten?
Ezt célszerú a tizedik emeletrő| csinálni. Ha még ez után is kedve van minket
meg|átogatni, tegyÚk számára em|ékezetessé a |akásba érkezés pil|anatait. Az amúgy is
síkos |inó|eumot kenjÜk be lágyan Vénusz éto|ajja|, ezzel próbára téve északr
korcsolyatudását. Amennyiben ezek után ís van kedve megajándékozni minket' Úgy hívjuk.
meg a kedves öregurat a kovetkezó Miku|ásra is!

Kraicsovics Noémi
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Hogyan bárít5uk e| a f é|apót?
Fontos tudniva|ók.
a Té|apó a háztetőn ,,Iandol'. rénszarvasaiva|. majd mint azt minden normálrs gyerek
tudja, a kéményen mászik be. Mikor bejutott aházba, először is. nem ám máiodszor,
mint ahogyan azt kéne - a kirakott kekszet vagy a sÜteményt, na és persze a jó meleg te.1et
fogyasztja e|. Azért olyan nagy a hasa' mert eloször a hasára gondo|, és csak az|án a
gyerekekre- Mikor már te|e a hasa, eirejti az ajándékokat a kanda|ló ío|ott liqó zoknikba'
majd ntikor végzett, Télapó módjára távozik a rénszarvasaiva|, de gondo|om] eá már
mindenki tudja, Most inkább arró| beszé|nék, hogy hogyan lehet a té|apót e|hárítani'
1 A tetőt építsÜk miné| meredekebbre, hogy ne tudjon |eszá||ni a szánjáva|.
2' Gyújtsunk tüzet a kanda||óban' mert akkor nem tud bemászni, és bizony neÍn SoK olyan

Télapó van, aki az ajtón koz|ekedik.
3' Ami a sütit és a kekszet i||eti, hát nem hinném, hogy egy olyan házba bemenne, anot

nincsen egy kis édesség Vagy egy kis tej, tehát ez az égyik|egjobb módszer az
',e|hárításhoz'', de ha ez sem sikerül, akkor bizony a 4 lvasyi;.a |egdurváob
módszerhez ke|| fordu|urrk.

4 A szép, tiszta, új zokni helyett egy csúnya. minimum 2 hete hordott réoi zoknit ke||
kiraknunk. Akkor aztán tobbet a házunk fe|é sem fog néznl' ha minden"t úgy végeztÜnke|, ahogyan az |e van írva ebben a kis Té|apó-e|hárítási tanácsadó íoga|mazásban'

Mike Szandra

A neggotondglt fétapó
. . Ejszaka egy hata|mas robajra ébredtem. Azt hittem' hogy egy nagyképii motoroscsávó az, aki most próbá|ja ki azq motorját! Ki is uvo|tcttem:

.. . |tt emberi |ények is laknak ne itt szágu|dczzon éjnek évadján|!!
Nem jott válasz, csak egy hahotázi részeg ,,Éo.hó'.zott be oe a motoi végre |eál|t. Csakazaz o.stoba részeg nem hagyta abba... Kinéztem az ablakon és egy bazi"nagy motorosszánt láttam, abban ü|t az a kÖpcos pasi, akit már rengeteg xépeskóíyvoón |áttunk, ró|ahittem azt, hogy egy da|os kedvében |évő részeo',.

. Figye|tem őt egy darabig' majd azt |áttaml nogy mar egy egész sor á||t e||őtte.Min.denki azt kapott tőle, amit kért. úosza, fe|kaptama ruhám].."]d kiloholt"m az utcára'Beé||tam a sor végére, és megnéztem a szánt ivlit ne mondiak, eros egy mótor vo|t benneE|őre né_ztem és láttam, amint az egyik kis hatéves prücsöknek átnyújt"égy |ránátvetőt:. Bo|dog karácsonyt!
- Kö' '. Kösztntm szépen - majd e|rohant sipítozva' 'Anyu! Anyu! Nézo, mrtkaptam!!!

A köv.etkezó egy tv{ kért, majd a*övetkező egy póni |ovat. Kértek még hifi tornyot,számítógépet' HarrY Potter'5ót DVD |ejátszói.Porchét é' 
"'"|;tt;;"áiro'piolg "gvaktatáskát kért te|e pénzzeí En jottem, óto atttam, klnosan ramoso|yogtam, gondo|koznikezdtem, mit akarok kérni? Majd rájöttem. Kertem egy

Nem kértem semmit, mert túl sokat gondo|kodtam éJ a té|apó koztlte,hogy'már tú| késci van. és ő még nem vitt ajándékot AIaszkába, szóva|beindította a motort és csak.uo-v ott hagyotí.. E|ószor rreoegtem párat,
majd hangos káromkodássat tiÍsorve visszabal|agtam a házba.''

Horváth Ádám
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Hogyan kcrűtJt.Ík e| a fé|apót?

E|Ószor is szeretném tudatni ve|etek, hogy ez egy nem mindennapi
iromány. [e egy úgynevezett Útmutató' ami |eír'1a azt. hogy a nemkívánaios
|átogatókat hogy ke|| kivonni a forga|ombó| december 6.ára. De e|ótte' ha
nem ismernétek, akkor"a Té|apó _ más néven Miku|ás - egy vattaszaká||as
öregember' aki egy o|yan kórban szenved' amire még nincs gyógyszer.
Ezért kin| kel| é|nie az Eszaki.sarkon, és a hidegre va|ó tekintette| télen,
pontosan dÖcember 6-án sétá|gathat a Fö|d eredetileg me|eg tájain is. Ez
az öregember azza| szórakozlatja magát, hogy a gyerekekházába betor, és
otthagy maga után pár nyomot, de úgy' hogy a rendorség semmiképpen
nem talá|ja meg' A|ta|ában rom|andó ajándékot hagy maga után.

Most akkor szerintem térjÜnk rá a ,.Té|apó-e|hárítás'' rész|eteirp:
1. Mint köztudott, a Té|apó a kéményen keresztÜ| érkezik'

Kedvence a Rómeó és Júlia, mert onnan e| tucjta lesni' hogy Rómeó
hogyan mászik fel az erké|yhez. Nos, hogy ne tudjon fe|mászni, gondosan
|e kel| úgy festeni a házat, hogy a |ehetó legsimább |egyen a fa|. De ha ez
mégse rejt számára akadá|yt, nagyon javaso|t ragasztóva|, il|etve csúszis
anyaggal bekenni a falat' így o visszacsúszik.

2 Fokozottan ügye|jünk r^á, hogy semmiképpen ne |egyen |étra a
koze|ben. Ha eset|eg mégis, akkor egy fÚrész segítségével apri vágatokat
fűrésze|jün|'l bele' ezá|ta| ha ráá||, akkor a fokok azonna| kiesnek a
helyukrol.

3 Ha viszont repÚ|ó szánna| érkezik, vagy mégis sikerü| fe|jutnia a
tetőre' akkor nincs más hátra, kényte|enek vagyunk a tetőn dinamitoi vagy
eset|eg petárdát eIhe|yezni.

4' t{a ezeket is sikerÜ|ne kikerü|nie. akkor érdemes úgynevezett
á|kéményeket építeni, vagy eset|eg o|yan házat vá|asztani, amin nincsen
kémény, vagy annyira sztik' hogy a Té|apó nem tud rajta |emenni, mert
beszorul.

5 Mikor a kéményen mégis sikerÜlne lejutnia, érdemes a hidegre
hivaikozva iregyú.1tani a kanda||ót' így kétszeresen is 1ó| járunk, mert
egyrészt me|eg lesz a lakásban, és a Miku|ás sem iut be.

6' Viszont amikor bejut, akkor már nehezebb a he|vzet. E|osztr is
sernmi esatre ne ra(unk ki csizmát vagy zoknit, így máris jo.bb, mert nincs
mibe raknia a nyomokat, hogy ott járt.

7 Ha mégis kiraknánk valamit, akkor |eheto|eg nagypapa
legbűzösebb és lyukacsosabb zokniját Vagy egy egyévós xoá.t<iscipot,
amibe semmi nem fér be|e-

B' Lehetőieg a szobánk ajtaját jó| retesze|jük be!

Ha ezeket a dolgokat pontosan betartjuk, akkor 50 százalék az esélye,
hogy megús'szuk, de bízzunk benne' hogy ezt a módszert nem csak mi
a|ka|mazzuk, így ha minden jó| megy akkor nem |esz ideie hozzánk is
bejutni.

0|áh Regina
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Egyik nap odÚsszeusz meghal|otta, hogy egy csótányt e|tapostak. Ennek hatására

rogton hajóra szá||t, bár azt mondta íe|eségének' hogy bevásáro| a kozei i
MegaMu|tip|exben és vigyáz a gyerekre Hősünk sze|te a habokat, a hajó kormányosa
barát.ia, Mu|tifikherátosz volt. Az út során egyszer sem a|udt e|' sőt nagyon tevékeny volt' a
hajó a|jában |évő bor.t az út végére mind megitta. Kikotottek Tró'1ánál. ltt a főszerep|o
kihalIgatta két ember beszé|getését:

1. ember, Na, mostvégre megmutatjuk a trójaiaknak ' hogy szent isterreink szobrait
falf irkákka| szennyezik be.

2' emLrer: |gen' most megkapják, a város vezetőjének WC-1éból kivesszuk a WC
papírt, és ágyába borsót rakunk' Ezért ho|nap nem ke|i majd fo| ioooen, nem tartja meg a
xampány beszédét, ezért mindenki arra a fé|nótás Janirszhummokra fog szavazni '  aki-
nem tudja irányítani a várost, ezért|ázadás és po|gérháború |esz.

1' ember: Es ezt mind Hambakukának kiszonhetjúk, aki kita|á|ta' hogy hú4zunk
papírzacskót a fejünkre, és így a buta trójai órök nem ismernek majd fel miúet'

Erre odüsszeusz e||opta barátja aranyóráját Ezek a gondo|átok futottak át picike
agyán:

. Ez most pont jó| jön nekem, a trójai vámosok |ehet, hogy |efÜ|e|tek vo|na. de há|a
ennek a nagyszer.ű trÜkknek, -biztos hogy be tudom csempé.iÁi a oo |iter benzint, a 120 kg
szenet és persze ezt a cs-odá]atos aranyórá|, ami biztos' hogy megér 200 buznyákoi-

Leszá|lt az est, a városban a1rójaiak nagy bulit tartottáx, kihá||atszott a dá| szovege
isl ',Bankrabló vagyok, egy fantomképre hasoniíÍok''. HosÜnk szimpatizá|t ezze| és megin"a
a tarta|ék bort is. odusszeuszfe|kerekedett, mert sejtette, hogy,,bajtársai', hamarosan

bemennek a városba. Még pont e|kapta
az utolsó papírzacskót, arnit rögton a
fejére is húzott- Amint beért a városba
e|kezdett áru|ni- Ba|sorsára e|kapták a
rendorok, amikor épp az uto|só |iter
benzint próbá|ta e|adni' A bírósáqon
több évre e|íté|ték. A íogdában
e|mé|kedni kezdett, hogy biztos
megbántotta va|amive| a to|vaiok
istenét, Zso|tiszt. Az istenek
megsajnálták őt és elkú|dték
Erikszaszát' a tudás istennijét, hogy
segítsen szegényen- Az Istennő
gyorsan végezni akar| az üggye|,
|eszál|t, ela|tatta az őroket és elmondta
odüsszeusznak a ce||a kódiát- Hősünk
kiszabaduIt' megIovasított egy hajót és
visszahajókázoti Itakábá. Itt feIeséqe
jil megszidta, amiért e|ment ttbb mint
húsz évre. Férje e|ovett egy
gyémántgyűrűt, amit - azt mondta -
Vett, de mi már tudjuk a származási
körúlményeit. Erre a fe|eséqe
megbocsátott és boldogan éltet<, mig
meg nem haltak.

Tímár Csaba
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Hány elcata vaD az é|etneT?
Egyesek szerint soko|da|ú é|etet kell élni' Na' most már, hogy mennyi

az a sok, az nézőpont kérdése.
A sörivók és tortaevók szerini csak habos olda|a van az é|etnek. Bár

vannak egyesek, akik szerint két habos o|da|a Van, ezek:
a.) zavarodottak, b.) részegek' c')a tortát és a strt is szeretik.
A gyümo|csléfogyasáók ál|áspontja a|apján az é|etnek kizáró|ag

napos, i|Ietve kü|Önböző gyúmö|csízű o|da|a van.
Brian (a Monty Python csapatábó|) és keresztre feszített társai

szerint az é|etnek a napos olda|át ke|l nézni, tehát van ho|dfényes'
száraz, hűvos' csapadékmentes, il|etve borús olda|a is (ooMszo)
(Elnézést kérek az időjárás-jeIentés fanatikusaitó| a kihagyott
meteoro|ógiai fogaImakért' )

Luke Skywa|ker és a messzi.messzi galaxis |akói szerrnt van sötét és
vi|ágos o|da|, de ez nem biztos, hogy az é|etre vonatkozik.-.

Ránki Dánie|

: 'í.t; .
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Sza|méti Zsombor versei

A n ii vósze t i s me re t fi u n koc s(4 )0 r l

o|vasási verscny/
hírcjet a hetedikescknek és a nyolurlikostlk.
ttak. ,4 l,erselt)' ,szabal1laií, feltételeit a .szakta-
twruk isnter|cÍik (ismcrÍetÍék) a mijvészetisnte-
reí.ol.aIl.
}in lé l<ezte t(}ii l á l ljon i t t

aZ aján|ott míír'ck listája:

1. Jack London: Az érrekltí kutya
2. Jack London: A vadon szava
3' Charlofte Bronte : A lorvoodi á:va íJanc
Eyre)
4. I)ickens: Twist Olir'ér
5. W. Scott: Ivanhoe
6. Stevenson: A k-incses szrset
7. Dumas: a három testől
8. Dunell: Állatket a poggyászornban

vagy más n-rűve
9. Sienkiervitz: Sivatagtln és vadonban
10. Capek: Egy kis foxi élete
1 l. Mríndy lván: Csutak és a szürke ló
12. Szabó Magda: Abigél
13. Csáth Géza:Egy vidéki gimnazista

naplójából
14. Karl May; Winnetou
15. Cooper: Vadc'lő
1ó. Cooper: Az utolsó mohikán
17. Veme: Kétéü vakácjó
18. Veme: A 15 éves kapitány
19. Mark Twain: Tom Sawyer kalandjai
20. Tolkien: A Griník Ura
21. Defoe: Robinson
22, Búrger: Miinchausen báró
23. Fekete Istv.án: Bogáncs
Z. Fekete lstvan: Kele
25. Fekete Istv'án: A. koppanyi aga testa-

mentuma
26. Becher.Stowe: Tamás bátya kunyhója
27. Kastner: Május 35
28. Rowling: Harry Potter kötetek
29. Gárgonyi Géza: Ida regénye
30. Jókai Mór Az arany ember

Szabad érzeIemábrázolás

Virágil|atot tom a szé| szag|ószervembe.
Nem jutsz az eszembe.
Tücsokláb hangját helyezi a szé| fÜ|em-

Nem jutsz az eszembe,
Nádperjének ízét nyomja a szél nye|vem.
re.
Nem jutsz az eszembe
Laza homok porát szórja a szé| kezembe
Nem jutsz az eszembe.
Fényt és árnyékotjátszva tÖr a szé| sze-
membe.

Nem juthatsz az eszembe,
mert te|ítve van Ve|ed'

Tsz 2000 V 'lB

Arcot puhítgató hűvös
szita.fe|hőben bom|ó természet.

i||at törődésében áltva

De jó itt!
Bp .2000.  dec  4 .

Már-már abszurd
- név nélkÜ|i . |íra

Válasz

lgen, Sziivi,
Ha nem hiszed el,
Hívd e| a Vivit,
Ö rögbizik. Nern?

Vagy

Keserú a csoki,
Savanyú a tej,
Ne szomorkodj, Szilvi,
Mert nem vagyok Te!..
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TRUTH

lDEGEN NYELV| HÍREK
A SZMAR10 osztálybó| a már korábban megszerzett ango| kozépfokú
sikeres írásbe|i Vizsgát is tett

még a nyáron. Antal Mónika
mosr novemberben: Denke Attila,

oláh Tibor és
Gratu|á|unkI

(Lehet drukkolni a januáriaknak!)

Más
P|TMAN Próbavizsgára lehet je|entkezni az ILS Nyelvisko|áná| (Budapest, V, Szemere u.
10. féleme|et). Próbavizsga minden hétfőn van, 10O0 forint, |egkésőbb e|ozo hét péntekig
ke|| je|entkezni (mindennap-8-tól 1B-ig vannak nyitva). R szóbéti eredményét azonna|
megmondják, az írásbe|i 2-3 nappal később Van meo.

és Tőkei Timea.
Forrai Márton,
Szabó Márton

szóbeli vizsga után

Arnold Éva
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Kosztolányi Dezső:
A gipszangyal

Varjú Péter, a tarryai mnító már ősz ót.a töp'
rengett azon, hogy karácsonykor milyen
ajándékkal lepje meg a húgát.

Ezek Budapesten laknk. Egyre több szí.
l,ességet tettek neki, s ő az ajándékkal ki
akarta fejezni, mennyire szereti ókct, milyen
llagyra tartja rokoni kedvességtiket.

Két éwe| ezelótt Vitt nekik egy
söröskészletet _ kancsót és poharakat ., ta.
i.aly meg egy kínai ezüst cigarettatiárcát,
mclynek födelén egy ló ágaskodott.

Mit vásároljon az idén? Nehéz volr ezt el'
dtnteni.

Vo|taképp kevés dologgal iehet meg|eprli
.iz cmbereket. Arra gondolt, hogy majd vesz
ltlég egy söröskészletet vagy még egy cigaret.
tatárcát, végrc kettő is elfér a háznál, de errőI
a tervről letett.

Az ünnepek clőtt pár nappal fölutazott
BLidapestre. Sorra járta az üzleteket. keresett
talami megfelelő ajándékot, de nem talált. A
kcreskedők telebeszélték a fejót, ide.oda rán-
cigáIák, körüIhízelegték és lemosolyográk,
rj azorrban csak állt a sok holrni között, so-
i,áItyan, rnint a piszkafa, grádicsosan nyírt.
: i iIfelé fúsült hajáva|. tűnődötr, n.,n tuáutt
r'álasztani, bocsánatot kérr, ós egy másik
uzletbe nt'itott' Így csetletlbotlott, határo.
.,atlanul.

A karácsony előtti napon délután, amint
a Rákoczi úton kóválygott, a kirakatokat
bálnuIva, egy izmos, tagbaszakadt' ,.behú-

zó''. airi télikabátban leste künn az utcán a vevó-
ket' ésurevette ezt a cingár, tétova' vidéki cnl-
berkét. s szelíd erőszakkal betuszkrllta a boltba.

Ott egy gipszangyalt mutattak neki.
. Gyönyörű! - kiáltotta a tanító, az önkénte-

Ien elr4adtatás hangján'
Azri.n föltette csíptetőjét, és úgy nézegette a

gípszal gyalt.
A grlpszangyal nagy volt, akkora, mint egy

tízéves leányka, kezeit imára kulcsolta, szcmét ai'
égre fo:dította, és mosolygott, oly édesen nro.
solygotrt, mintha nem is gipszből, hanem sÜr,eg.
cukorb5l faragráJ< vo|na ki.

A tamító a szűk homlokát ráncolgatva vissza-
tnoso|1gott rá. A kereskedó és a scgéclek is moso
lyogtak" hogy a gipszangyal, me|y Inár régóta a
nyakukr2n porosodott, s a taní1ó ily szerencséscn
egymásrra talált.

llus::onrit pengóre nrtották.
- Nt:m lesz drága? _ kérdezte.
A kerreskedő és a segédek viharosan tiltakoz.

tak.
Már5 c5662g6lták, hogy hazakü|diék. A taní-

tó sietv: f izerett - szerete(t hamarosan tú|esit i  a
kelleme[len dolgokon -, de minthogy nem bízott
a pesri r:mberekben, inkább maga r'itte haza.
Kebléhe;z tilelte a gipszangyalt, és úgy botlarlo
zott ve[.* a népes utcákon, közben pedig állandó_
an reszl|etett, hátha ósszetörik a szobor' De nem
történt $emmi baja. Sá|lójában kicsomagolta,
letette a padlóra, és hosszan bárnulta a homályos
vi l  Ianví3nvben.



b" ff#ffi'offiHf'
A gipszangyal most is mosolygott,

sz,irupédesen és émelyítőcn' de a nros<llyával
együtt valami nagy.nagy szontorúságot is
árasztott, mint az ízléstelen gyári holmik,
nrelyek a rnűvészekét akarják utánozni.

A tanító elszomorodott. Félt, hogy túlfi-
zette, és becsapták. !-élt, hogy sógorának
nreg a lrúgának nem fog tetszeni. Félt, hogy
nenr tudják majd hova tenni, hiszen lakásuk
tclis-tele van csecsebecsékke|, tavaly egy
szobrot is vettek, igaz, ltogy az csak egy öreg
szakácsnét ábráao|' és sokkal kisebb, mit ez.

Egyelőre a gipszangyalt letakarta az ágv-
terítővel, hogy ne is lássa.

Ez vo|t az ő rendszere. Nem szeretett arra
gondolni, ami kellemetlen. Magára se igen
gondolt, csak fölkelt és lefeküdt' dolgozott
és pihent, élt. NyaIon valami mérges bibir-
csók nőtt az á||án. Akkor hetekig nem né-
zett tükörbe' mindaddig, míg a bibircsók le
nem saíradt, s szentül meg volt gyóződve,
hogy a bibircsÓk azért múlt el, mert figye-
lemre sem méltatta.

A gipszangyal azonban nyugtalanította.
Hol levette ró|^ az ágyterítőt, hol megint
ráborította, Egyszer te*zett neki' másszor
nem tetszett. Még éjszaka álmából is folkelt,
hogy megtekinse. Akkor megint. nem rer-
szett neki. Reggel azonban kisütött a nap.
Akkor megint tetszett neki.

,,Ha nem mosolyogna - mondogatta ma-
gában -, akkor nem érne ennyit. De moso-
lyog. olyan édesen rnosolyog."

Ebbe aztrín meg is nyugodott.
Karácsony estején maga vitte rokonaihoz,

titokban, anélkül, hogy látták volna előző-
leg, a karácsonyfa alá állította.

Amint sógora meg a húga megpillantotta
az ajándékot, kissé elmosolyodott, de kissé
meg is döbbent'

. Milyen kedves vagy - mondogatuík. _
Köszönjük, nagyon köszönjük. De miért
vered magad ilyen költségbe.

- Tetszík? - kérdezte a tanító.
. Nagyon szép -btztatgattiík, de nern

néztek a gipszangyalra, me|y a maga gyári
ízléstelenségével, mintha elsötétítette volna a
karácsonyi gyertyák vidám Iobogását.

- Az a szép rajta . szólt a tanÍtó 'avartan '
hogy olyan édesen mosolyog'

Gyászos hangulatban vacsorázott. A villa
nyok szikráztak körötte, a fánk párája összeölel-
kezctt a fenyőfa s a csepegő viaszgyertyák szagá
val' a poharakban topázszínű és rubinvÓros bo.
rok csöptigtck, de ő csak hallgatott, gondolko-
Zott és ivolt. cgyre t öbbet ivott. Nézcgette a só-
gora nyakkendőjét' s az jutott eszébe, hogy ő
sohase tudna ilyet kiválasztani. Amit magára
vesz, az nem áll jól neki. Bútoraik is milyen fur.
csák' és mégis finomak, fogalma sincsen, lrogy
miért.

É1roi rete' mikor asztalt bontottak' és átmen-
tek a másik szobába, oda, ahol a karácsonyfa
alatt a gipszangyalt áIlt, a bortól egyszerre meg.
oldódott a nyelve.

- Nézd sógor _ mondotta kótekedve. _ En
szeretem az egyenes embereket. Miért nem vagy
hozzám őszinte. Érzem, hogy te lenézel engem.
Igenis megvetsz engem, te is, a hűgom is.

Sógora tiltakozni próbált, de ő nem engedte:
- Hallgass! - folytatta emeltebb hangon. -

Vacsoráztunk. Jól van. A vacsora pompiis volt.
Megöleltél, amikor idejöttem, szívesek vagytok
mind a ketten, tenyereteken hordoztok. A va-
csoránáI sört ittunk' Hol a söroskészletem? Lásd.
már nem is emlékszel rá. Két évvet eze|őtt|loz-
tam nektek egy söröskészletet, poharakat meg
egy kancsót, arany betűkkel vo|t ráirva: Emlék.
Hova tettétek? Az üvegszekrényben se látom.
Kidobátok a szemétre. Megkínálti{l cigarettával
is. A cigarettaLárcámat, azt a sz'ép cigarettatára{t
se hordod. Szégyelled. Valld be, hogy szégyelled

- Részeg vagy - mondia a sógor.
- Nem vagyok részeg - kiabált a nnító. _ EIr

már napok óta nem tudok aludni, mert érzem'
hogy ti gyűIöltök engem, igenis, gyűlöltök en.
gem, csak azt nem tudom, hogy miért. Mit vétet.
tem én nektek? Miért ncnr jők az én ajándékainr?
Ezen is mosolyogtatok. Ne tagadd, mosolyogta-
tok rajta. Leg|obban szeretném összetórni az
öklömme| ezt az angya|t, ezt a szagény, szép'
fehér angyalkát, mely azt mondja nektek, hogy
szeretlek benneteket...

Föl is kelt, és karjait fölemelte, a karácsonyfa
elé tántorgott, |logy összezúzza a gipszangyalt.
Csak a húga tartózt2tta föl.



Rószeg vagy _ isrnóte|guttc a sógora. _
l{ószeg.

Nenl vagyok részeg - rikácsolt ir tanÍtó'
cs sírva iakadt. _ Csak fáj, nagyon fáj, itt . és
:i szír.ére |i]utatott. _ Rátapostatok.

Vizct' l-cketét itatrak vele, lassarr ki is jó
zenodott és elcsirult. Akkor cgy kocsiba
l akták' hazavitték szállójába' ott lefektettók.
\ícgígérte nekik, hogy másnap meglátogatja
'lraJd őket, de a hajnali Vonattal |razautazott,
.r taityára.

Piir tian múlva levclet kaptak tőle, abban
)(}Csánatot kórt, mentegette magát a ,.kará.
.sotlyi botrány'' miatt' azt írta, hogy nagyon
rceges .

Ottlron, a szünidó a|att, kcrnroran iárkált
'  i  alá [ is szobájában. Abbahag1't,a ipipázásr
;' Elővette hegedűjét, próbált valanritját.

r;atti' kétségbeesetten tetrc vissza tokiába.
\cm tudottjó| hegedülni. Izga|nrát mégis
ilgobban csillapította a bor. Részegen íe-
ii]dt le, ós reggelenként sápadta, borostiás
l i] ial ébredt'

Januárban valami gazdiíshoz vo|t híva
.]tsznótorra. Akkor is sokat ivott' EgyedüI
|lallagott haza a végtelen pusztiín. Sűrr1 hó
csett. A hóra vékony jégkéreg fagyott. Ment-
:ltcndegélt a fehér éjszakábarr, lógatva so.
r linv fcjét. Gémeskutakat látott, behar,azott

boglyákat' kukoricagórékat' pa.jtákat és isuílló-
kat. Akkor egyszerre valanri e|órzékenyű|és íbgta
el '  és sírni kezdert. Könn1,e lecsorgott, i:s azon'
nai ncgfagyott. De jó lesett sÍrrr ia. Szürcsolte az
ódcs szomorúságot. Eszóbe jutott a soröskószlet '
a katlcsó. arnel1.r.e aranvlretűvcl vatt ráírva: Ern.
lék, akínai ezüst cigarettaúrca az ágaskodó |ór'al
s a gipsz-arigyal is, mely oly édesen mosolygott.
Az is eszébe jurctt, hogy valaha a képzőben ta.
nuIt Miche|ange|óró|, aki haragos és gyönyörű.
erős és bajnoki angyalclkat laragott' és hogy
vannak dalok is' mclyek teljcsen e| tudják mon-
dani, hogv nri fáj a szívünk nrólyén. siratta életét
és kicsiségét. Megsiratta a szűk hornlokát, garárli-
csosan nyírt haját, kitérde|r nadrágját, szemét'
me|y eddig vak vo|t és nern látta a titkos szépsé-
get' s mcgslratta a gipszangyalt is, az olcsó és
ízléste|en gipszangyalt, nrely oly szomorú és
igénytelen volt, ntint ő. É<jes zsibbadtság bizser-
gene tagjait, és lassan eláImosodott. Álrnában a
gipszangyalt |átta. aki fehéren, mint a hó, t.eléje
mosolygott, és egyre közeledett, egyre nőtt, elc-
inte csak akkora volt, mint egy ember, késóbb
azonban akkora lett, mint egy ház és egy hegy.
ség. A gipszangyal szelíden karjaiba tbgta, és ő
boldogan hanyatlott oda, engedte, hogy magá.
hoz szoríBa, fTlemelje a fatörzsről, és vigye-
vigye, fö|fe|é.
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BoLYGóNK 5ZÁMÁRA

Ureszközökkel, nÍiIroldakkal nrár tnajdnent tteg;,.
verl évc figyeljük 4,5 milliárd óves boly'gtinkat. A koz-
mosz fcneketlen tnélysége e|őtt lebegó, a koronr|eketc
hánérből színponrpásan í.eIcsi||anó lröld képe rádob-
bentett néhány szenllólii ós gorldolkodó etllbel1 arra'
hogy rrti|yen nlagányos és sóriiléken1,'ez a parárryi égí.
test. A világegyetcrnben eddig nenr isltrcriink nlás he-
lyet, ahol kialakult és trragas szintetl szeneződött az
élet. Az ernberiség túlsz;rporodása' a terlnészeti kör-
nyezet kirablása ozonbatt könnyetr végct Vethet eunek
a virágásrrak. Ahhoz. hogy tenni tLrdjunk |enntlrara-
dásunk érdekében' nlintlcnekc|ótt azt keIl pontosan is.
merníink, hogy ntiIycn folyarnattlk nlcnnek r'égbe l,'ii|-
dünk borryoIrrlt egyensirlyában. a kőzetburok, a víz', a
levegő és az élov i |ág kőlr:son hatásában-

Az  e l r r r r i Í t  év  dece rnbe rébc r r  a  ka l i f o r r r i a i
Vandenberg tégitárnaszpontró| Í.e||óttek a l.erra nev(i
mülro|dat.  Az l . ]  tn iI l iárd do|]áros szerkezct segítsó.
gével a tudósok napró| na1lra kör'ethetik Fö|dünk áI.
iapotvá l tozásai t  és k ö|cstnhatásai t .  A Tbrra a F ö|c l i
Megfigye|ó Rendszer (Earth Obscr.ving Systenr, EOS)
elnevezésű lrálózat része. Az EOS keretében a NASA
olyan műhoIdakat á|Iít pályára, arnelyek {blyalrlato.
san figyelerrrmel kísérik a geoszférák (levegő.. víz- ós
talajburok) á|lapotválkrzásait ós k('lcsorrhatásait, iIletvc
az ezekrc gyakorolt entberi hatásokat. Sokan gondol-
ják úgy' hogy ez iesz a [.'ö|d elsó ni indent átíogó vizs-
gálata, ameIybiil felbecstiIlretetIen értékű. környeze.
tünk megóVásához né|ki i l ö zhctct len i r r forrrrác iókat
nyerhetünk' A Terra öt tudonlánr,os urtiszere segítsé.
gével többek között a talaj á||apotát. a k|Ínra változá.
sait, az ózonszintet' a terrrrészeti katasztróták (ol. er.
dőtüzek) hatásait, az aszál1,okat és áradásokat vizs-
gálhatja. Egyik ln iiszel.e nagy rész|etességii i nlj.ar'ö-
rös Í-eIvételeket kósz-ít a felszírrról. egy nrásik a boIy'gó
sugárzási egyensúlyát és a 1clhok ebben betöltött sZc.
repét vizsgálja, A sugárzási egy,crlsúly vizsgá|ata azért
kÚlonöserr fontos' hogy lncgá||apíthassttk. mentryire r'e-
szélyes vaItijábart a |rlkozódó üvegházhatás szerepe'

,|ovábbi 
két ntiiszerreI kiilonböző lóptékíi ntérósck készit.

hetők (akár globá| isak is) a sárazfÓldek és az óceárrok r'íz'
gtlz és aeroszol részecskék nrennyiségéről. Az cg1 ik |eg
forttosabb tníiszer a MoPITT (Meast|renlcl']ts of PL)l luti(]il
ln The' l . roposphcre) '  ante ly .  r l int  azt a neve is  e láru l ja l I
|égkör legalsó rétegc' atroposzféra szenrlyezettségi á|lapo-
tát, illetve a szjraztöldekkel és tengcrvízze| tortónó kol.
cs ön l ratását v izsgál ja.  Évente kb. 2.5 rn iII ió  to|) l ]a s lón-
tnonoxid keriii a lógkölbe. Erlnek nrirrtegy téIe tcrnrÚszetcs
Í.orrásbóI. a növényck kibocsátásából szzirlnaz;k. i} l]liisik
íele v iszont az enrber i  ter 'ékcnység' ÍőIeg a fossz i l is  t i izc-
|őanyagok és a bitrnrassza e|égelése . |:alására alakuI ki. A
t-elszín kozclében a szén-monoxid mérgezó gáz' ha nllgas
koncentrác ióban van. ie len. Amint feIfe lé enreIkedik a lég..
kijrbcn. széIr-dioxicldá, a.ió| ismert ür,egházhat:isú gázz;1
aIaktr|  át .  A szén-t lot lox id rnoIeku|ák kb. 2 l ró l rapos e! lct .
tartanla |ehetősóget rtyújt arra, lrogy rnozgásLrkat kövctl'c
fe l térképczz i ik a g lobál is  légkÖri  mozgásr;kat.  i \  r tretart
rnegfigyelése is igcn fontos, rrriveI kb. ltatvatrszor ltalékii'
nyabb t iveg|tázhatású gáz-,  nr int a szén.dioxid '  i i ( i leg a hi
deg éghaj|atokoll tekv(i rnocsarakból. a szulltrópusi rizs.
loldckbő|, a terÍnósZetes és mesterséges gázkitörésckbi!I.
i||e(r,e a szarvastnar|rák és a termeszek é|etnriiködésci so.
rán kcrü| a légkÖrbe' A mctán moleku|ák élcttartatlla l0 ér
is lehct. íg1,a források hcIyét nern |chet azottosítani - ehe'
Iyctt a gáZ pontos lógköri mennyiségét és eloszliislit szerct'
nék feltórképezni. r\ 

.|erra 
köze| po|áris páIyán kcrirrqve

(vagyis ktr. a sarkok Felett elrepü|ve) l 00 perceIrkónt kerilli
tneg a F ö|det.  A t i iss adatokat a v i lág tudósainak százai
koz ö t t  osZtják e l '  hogy szárnítógópes rnodel lekbe i l icsztr 'e
elemczzék azokat.

Az iirszonda sikcresen e|íoglalta végsó pályrijiit es 2{)0t)
nlárciLrs | 7-én pénteken megkezdte az cIső adalok és képck
let ö | téSét a F ö ldre.  Már február 2]-árr  ráá l l t  a 705 knr.cs
magassáuú pá lyára, dc csak márc ius l 0-óri.je Icntetlék lrc a
s ikeres ntattovert .  Az e lóv igyázatosság l tent r ,o l t  vélet lcr l '
ugyanis az eredet i  tervek szef i |1t cnnek ttrár . iatt t t l i r  végért
nlcg keIlett vtr|na töíénnic. Műsznki prtrb|érniik tll iat1 aztln.
ban átnrenctiIeg lrregszakították a píriy,atnirdositLi tttattőlc.
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rcket, s csak késiibb. több kise:bb lépésben fo|y-
tatták' A végIeges pílya elérése rrtán a repiilés-
rránvítók ntegkezdtók a nt[iszeres adatgyújtést'
s el készítctték az eIső képekct. A.ie Ien legi ada-
tllk szeritrt lrritrden bcrendezés kitűnóen műkö-
cj i k, s a szonda készcn á| | arra, |rogy negkezdje
tudonlátr1,os nrunkáját. Dz ápriIis közepén vár-
ható, s ezután havonta hat terabyte.nyi adatot
Közvetít ntajd a [.öltlre'

Veres Gábor

HIRZONA
összeállította a SZMAR1 0

S1lermagyilkrrs pclenkák
Nénet ktúatók sZerint az eldobható peIenkák okozz:lk a férfi'

ak netrrzőképességónek csökkenését' hiszerr jelentósen n]egllöve-
Iik a test lrőnrérsékIctét az á|taIuk befedett részcn. Az eInlúIt ]5
évben 25%-kaI csökkent az ondóseitek szárna!

IIét anyának hány g1.ermeke?
,,onelalvó'' cigaretták Ncw Yorkban Az európaiak 99o/o.a , azazlőbb niilIió cmber hét asszonytó|
2003 közepétol New York á||arnban csak sz'árnazik. Ezahétasszony450czeróveérkezettAfrikábó| t.ju.

olvan cigeretták forgalmazhatók ante|yek papír. rópába. Bry an S. ó000 r.ólet|enszcrrj kiváiasztott európait nreg.
1 ában o|yan összetevők van nak' an'e iyek.n,ei- l izsgá |r a a nr itokondriá| is DNS.Üket am i csak az anyai ágcrr orti'k.
akadályozzák' hogy a cigaretta tovább ógjen, |ődik. Az erednrén},ek azt nrUtatták, hogy hét ösanyára vezethgtő
lra egy bizonyos ideig nern szívják. A tűzesetek vissza l-urópa |akossága
e' eldobott csikkek Iniatt van erre szükség! 

Koffeinmcntes lcivó és tea - gón technologiáYal?
A Vak hal szeme Gérrtechrrikai beavatkozássa| e|érhető, hog},a kávé. és teanö.
Ery barlangi vizekben ó|ő lralfajta több nliI. vénybcnne ke|etkezzék koffein. A koffein szintézisét irányító gén

Iió éven át vak volt, de most amerikai kutatók segítségéve| ke |etkezó enzim, a koffein szinteúz nem stabil czért
növesztettek rlekik szemct. Ezl a ,.miítétet', úgy el |ehet külŐníteni' Ez az enzinr a koffein szintéziséhez sziikséges
najtottrík végre, lrogy cgy napvilágon é|ő közeli utolsó két lépést kata|izá|ja. Ennek az enzirnnek rnegfe1elo girlt
fokonánakszcm|encséjéttiltettókbeaszem.ire. tudták azonosítani és baktériumokban k|ónozni. A keletkezelt
gcbe Az-e|sorvadtszemkifojlódonaszernlen. enzimugyanolyarr,mintanövényekben.Ezze| lehetóségnyí|tolyan
cse á|ta| közvetítettje|ek hatására. A folyamat kávé. és teanövéIryck termelésére, melyekbó| hiányzik az eniinl
ket hónapig tartott. termeléséórt fé|elős gén. Koffeinmentes, de íze ugyano|-van.

A Rolls-Royce illata Expedíció a TiÍanicba
Az ango| gyárL{sú autók új nrode ||jeinek tu. Exped íc ió indu| a Titan ic be|sejébe . rnely l 9 l 2.ben sü l|vedt

iqdonosai  arró l  panaszkodnak, hogy az autó e|- .hogyanrégfel|e l l ret ö tárgyakatafetszínrehozzák 'Koráúban
i iata rnár nern a régi. A ..hagvornányos'' i||at ( l 987-ben és | 998.ban) nrár szerveztek kutatásokat' melvek so-

i. ia lakíúsában szerepe voIt a régi model lekben rán mélytcngeri robotok segítségével kb. 5000 |e tetet nrár ie Ihoz-
l bőrhuzatnak' iIletve a fa szerkezeti e|ernek. tak a szercncsétlenii|járt óceánjáró fe<|élzetérőI. de ezek a szerkc.
rlck. Ir,Íive| az Úrjabb rnodellekben e|őtérbe ke- zetek sajnos a ha.iótestbe rnóg nerr1 tudtak bejutlli. A mostatti ex.
rLilt a tnűanyag eleme k elkalrnaás a' Lz all'ó i|- ped ícióban a Fö|d l 2 |cgnagyszerűbb tudósa vesz reszt. köZtük
Jeta is megvá|tozott. A prob|óIna megoldására az orosz Tudotnányos Akadénria óceánkutató részlegének mutr-
: cég kifejlesztette a Ro|ls-Royce parfumöt' katársai kót kutató tcngera|attjáróval.

l,eonardo ejtóernyője Csám-csám a gasztmrobot
Több' mint <itsáz ówcl ezelőtt Leonardo da Csárn.csárrr (Chew.Chew) egy vonathoz hason|ító szerkezcl,

\ inci lerajzoltaazelsőejtőer.n1,ötervét. ami kizárólag élclnriszert |ogvaszt' EZt a robotot augusztusban
E'gy brit ejtőernyős' Adrian N icholas egy mutatÍák be eg}. I {awaiion rettdezetl robotikai konfererrcLrr. Gr'orrr-

háromezerméter magasan Iebegő hólégba|lon. ra mikrobális üz-cmatlyagce lla. melyben k'óli baktériumok Lont.
btil hajtotta végre az ugrást. Sokan kéteIkedtep ják |e az ételt' Chew.Chew Ieginkább húst eszik, n1ert a Zö|dségok
az ugrás sikerességében. mcr1 a fából és vaszon. kevésbé hasznosak szántára. A fo|yamat az ernlősök légzésélrez
bó1 álló' 85 kg.os szerkczet a földetéréskor hasonló' de az oxigérr szerepét ilt e|ektÍonok töltik be. Nincs keze
könnyen agyonnyom hatta vo lna az ugrót. Ezt és |ába. czért ntesterségsen kel l etetn i. Eddig még csak kockacuk.
Ú9, oldottrik rneg, |togy lratszáz méteres magas. rot fogyaszt' ezért az anyagcsere csak víz !s szin.d ioxid ' Chris
ságban Nicholas Iedobja magáró| a szerkezetet Melhuis szerint a tengerben hasznosabbak a robotok, de a tervcző
es egy modern segódernyőve I simán |ti|det ér' (Stuart WiIk inson) ncm ért egyet ezzel'

-
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14 óvvcl a katasztrófll után,2000. t|eccnr.

bcr l5.ón pón(ckcn l6 óra 44 1icrckor örökrc

leállitották a csct.notlili a(ontetőrníivet.
l98ó. április 2ó'án felrobbarrt az atonlerőnrii 4-es

blokkja. E'z a katasztrófa volt az eddigi lcgsú|yosabh

nukleáris baleset. Az álrlozatol: számát nagyon nchéz

rnegbecsülni. de bizton állíthato' hogy a hatás rragy te.

r i i letekre ter jcdt k i .  A radir lkatív cső Fel térorosz.

országbatt te|jes |alvakat bctegített rneg' A levegóbe
jutott su€!áÍzó anyag isje|entós voIt.

A csernobili 4.es reaktor rcbllanását scrtlzatos és
igen súlyos emberi rnulasziások okozták. A keze|ősze.
nrélyzet többszői.ösetr rltegszegte a sz'abályzatot, t<ibb.
ször kiiktatta az atttonratiktts biztonsági rendszert. A
szovjet vezetés (Gorbacs,lv |íitlikárral az élen) ig1,eke.
z.ett titokban tartarri a súlyos balcsetet. de egy svéd atonr.
erómíiben a regge|i lnúszakváltásná| feltűrrt a nregnti-
vekedett sugárzás. Cserlrobilt ds a koze|i Pripjaty vá-
rosát, ahol az aÍonrerőtrrű dolgoztii |aktak' későn tele.
pítették ki. A nlentésbcn részt vevó ún. likvidátorok
védőruha nólkül dolgoztak.

l 986. decernbcre óta az erónt ű ntegrnaradt rószei to.
vább működtek. A nemZetkoZi $zerződések értclmében
az ukrán államrrak azonban pénleken bc kellett zárnia
örökre az erótnűvet.

Az ukrán elrrók ünnepi beszédet nrondotl azesenróny
alkalmából...Megerósítjük a vi|ággal szembeni kötele-
zettségíinket, végleg eIbúcsúzunk a tota|itárius nrúlt
örökségétől. isrrrótcltcIr harrgsúiyozzuk szánclékunkat.
hogy jövóllkel tnegfonto|tan És fele|ősen. az európai
választás, vaIarn int az- tt králr nép ós az egész ernberisóg
jövő nemzedéke iránti gon<Joskodás jcgyében építjiik
fel''- rnondta Leorlyid Kucslna, A beszédberr utalta arra
is. hogy Ukra.jna nenr |elelős a katasztrófáórt, a követ.
kezrnényeket rnégis ennek az országnak kell eIviselnie.
A világ vezetó gazdasági nagy,hataImai(c7) 2 milliárd
dol|árral tamogatták |Jkrajnát és az ország újabb hite.
Ieket kap' ltogy ket írj atolrlcÍónr tivet építheseIt fel.

Főző Attila (kernia@sulinet.hu)

Ajánlott linkek:
Chernobyl Children Project - http://rvww.adiccp.org/
Chernobyl.com -

http:/lv,,wu:chernoby l.cor-nichernobylphotos.lrtrn
Reaktorbalesetek -

lrttp:llwrvrv.npp.hu/tortelrelern/balesetek3.htrn
A cserobi l i  ba|eset háttere.
http://rvww.kti< i.lru./-'hnucsoc/cserno | 2.hhn
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lletiken
AZ intcrnel haszllá|ata sok kór.dést vct fei' A köze|nrúlt.

ban rréhárry eset kapcsán az lsko|abíróság kisebb inior

nrat ika i  (ovábbképzést kapott .  Az iskola i  Net ikett  á l ta l

ér intctt  tó|nákat a I ,o l ií jSZter hasábja in is  górcsó a l : i

vessz i ik-  B izt lnk abban, |rogy ez a r lécl iuIn is  scgít abbarr.

hogy jobban rnegértsük az Intetnet ln íiködésót'

l. rósz
Lánclevelck
Idónként kapunk olvan |eveIeket,  |rogy ingyenmobi i t

nyer|retiink vagy egy rákos kis5lereken scgítünk. ha az e-
mai l t  nrég húsz címre eIküldjÜk. l ' lason|ó az a Ievé|, mely
az afrikai nók egyenjogúságáórt hív kiizdcni vag1,' rragy
szeretlcsét igér a háznak. Ezek írrr' lánclevelek' A |áncrc.
akcióhoz hasonlóan, igen gyorsan képeSek terjedni és so'
kasodrr i '  l la  e lkü ld ök egy Ievelet 20 pé|dányban és azt
nt inden círnzett gyorsan továbbkti ld i. akkor nlál 400 |cvél
fo|;'tatja az údát. A következő lépcsőben rnár akár 8000
e-rnai l is keringésbe kezdhet.

A láncleveIek feleslegesen terheIik a há|óZatot. számos
felhasználónak kelI lemetlenseget okozva. [1a i lyen c-nlai lt
kapunk, ne küldjük tovább, hanern figveImeztessiik a fe|-
adót. hog'v nern a legiobb uÍat választotta'

(  fb l}, t .  k ö\ .)

Ha kívánncsi  vagy valamire.  kérdésed, ö t|eted \,an
kcresd az lníonnatika murlkacsopot.tot e-nliriIen vagv szc'
mélyesen'

Főzó Attila (attila@faber.poli.hu)

l r - - -

TERMESZETISMERET
TANANYAG A WEBEN

Demonstrációs anyagok,
oktatási segédletek
elsösorban a Po|itechnikum

diákjai számára

www.poli.hu/term
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A gombák szag és
illatanyagai

SZag alatt  a szagIr iszer l i i t tkbeIt levő idcgvégu-ődesek-
l lck oIy ingerét ért. iÚk.  Inc lr  bettn i i t tk k i i | ön|éle. keI le lncs
r agv kellentetIen . órzést kr.It' Ez-eket az, idegirrgercket azok
.rz an1,agi l.észecskék okozzák. rneIyek az idcqvégződésck-
trer. jutnak s azokra hatnak.

A szag lehet kcl|errrcs és kel Ienretlen. A ke| Ientes s:zagcrt
r l latnak, a kel lenret lcnt b i iznek nevczz i ik .  Az ernbcrck
. i iZtonszeríj lcg is  nr indig az i l latokhoz vor lzódtak, az i l Ia.
t.lkat keresték' [i nenrű sziikségletiiket kószcn kapták a nyí-
i . , .  Í i iss v i rágban'  me|ynó| t inomabb iI la lot  rrra senl  tudnak
cirjállítani. Ani a fiataIság múló dolog' czén nregkísérelték
ir.nzervá|ni' A szárított rilzsaszirnlokat. Ievendula- és rra.
rancsvirágot tna is használjuk. Rájotlek hanlara|.ra is, hogy
r annak egyes o|y gyanták. balzsanrok - benzoc, tltyrrha.
: . i ln jén, |adanunt .  st l ; . .  n lc lyeknek tartósabb az i ||atuk '
P.ájijttek arra is, hoqy magasabb hőrnérsékleten jobban
.:rvényesül az illatuk' ezért parázsra dobták, s a fustjét
1,l:zná|ták iIIatosításra' Per |Lrmunr Irasználták' itrtren sár-
nl azik a parfunr c|nevezés. Ez a szokás rna is fLrrntttaradt a
...rnpIonlok törrrjénliistjében.

.Iellegzetcs,.gombaszag"
A gombák.jellegzetes afon)áját illékony anyagcserr: ter'

tllckcik idézik elő. A kü|önbözo gornbákban azonositott i l-
ickony Vegyiiletek száma ma lnár több százra tehe1ő.

;\ gombák je||egzetes szagának kiaIakításában íontos
./!.repet játszanak a nyoIc szénatol11ot tartalmazti vcr:vii-
|etek '  |;zcL k öz i i t  is  a legfonlosahh :r  rnajdneln öss 'zts.
. r l tuv izsgál t  gonrbában k imutatható |  -oktén-3.ol .  a 'nelVet.:lár 193ó.ban azonosítottak a Japánban kedvelt matsu.take
lilltostönkÍi g).íiriispereszke) golnbában és rrratsutake-al'

^oholnak |]evezték e| '  Azóta rnagasabbrendíi  n övónvek
'|| . l . , Iajának egcsz st l rábatI ts k i lnuraI lák.  cS an ls  rnc ']á i Ia.
: l!)ttak. hogy az cg)'cs Íejterrnékek lénres meIlék ízúén |.e-
':'I11s ] -6|i16n-3.n'r is feltehetőleg ebből az alko|roI bó| kép-
'  '  J ik '  Áz l  -okt i rr-J .o l  a gonrbaLbarr I inoIsavbó| kcIetkc-
.:'k lipoxigenázenzirn scgítsógévcl'

Az a megf.igl'elés, lneIy szerint a termószetben taláÍIra.
:.. iZ|etes csiperkének sokkaI irrtenzívcbb a gonrbaszaga.
l]l l nt a termesztett csipcrkóé, összhangban á| | azza l' hogy
:z tzietes csiperke léIryegesen több ( l 8 ppm) I -októn.3-oi.
r tartalmaz, mint a ternresztctt csiperke (3,3 ppnr).

A ktilcinfelc golnbafajok kiilönbőző mennyiségben tar.
lalmaznak l-oktén.3-o|{, így például' az összes illékonl.
anr'ag száza|ékában kiíejezve - a kőzkcdvelt sársa róká-
lumba óóoÁ-ot' az ízletes vargánya 49o,ö ot. míg a tcnncsz-
tctt csiperke 33%.ot' Tennószetesen a gombák eltéró sza-
ga az l-oktén.3-oI koncentrációban mutatkozó eltérésen

kíl iil Íiikérrt az c'gyéb iIlatarry'agok ntcnnt.iségébctt Ícrtrt.
; t]|r j  krrI i i r rbtt1sckr ' ( '  \  CZct l Ict ö  \  i \s/ i | .

Az R-Cl i(i)l t)CI i=C t{' összegkópletteljollernczlleiíl
kiiIiinllözó tl kolrokrk (R.- nrct i |' '.. ' pcnti I ) s7-agá;lak \'i /i-
gá|ata azt n]t| lat la,  l logy az l .okte( l t .3-oI l l leI lc i t  cst]k
az i  -heptén.3-ol  mutat ogészen gyettge golnbaszagot '
Az l -oktéri- j - t l l  tc|í lett  v i i l tozata,  a ] .oktatto l  csak l ia-
gvon gvcngén go|nbasz-agú, míg az I.oktanol, 2<lktano|,
l - l reptanol  és I .rrortano] esetéberr egr 'á l ta lárr  nenl  ta.
pasztal lratii qorn baszag, ant í a?i je|?}. hogy a jc l legze-
tes qonlbaszal  k ia lakulása szoros kapcsotatban van a
kettős k ö tés. jeIen|étóvel  ós a l r idroxi lcsoport 3-as i le l ; . .
7eté\'eI.

A gornba szaga.jeIentós nrértókberr nregvá|tozhat 1o.
z-és IraÍására. anrikor is új vegy,iiletek képzódItetrrck. egyes
artr,agok elbontlartak' rnás komponensck eI iIlartnak'

A gombák l.oktcin'3-ol tarta|tltát a szárrrtazásl heIv
is. jcIcrrtősert  befoIraso||rar ja,  ig1 pó|c iátrI  a I 'e l tgvc lor-
Szágban g)'íijt.Ít íz|etes vareányában az i I latan'l'agoL
820Á.a, míg a Finnországbarr gyűjtöttbcn 4()Yo.a 1.
oktérl-3.ol.

A gontba szagát egyes csetekbcn a gornba kora is
be1ol;'ásoija: a gyÍirrrölcsszagú fó|dto|ó galarrrbgomba
a gonrba öregedésével ha|szagúvá váiik: a Íiatal kor'.
ban spernlasZ2gú susu|ykák nónreIvike az örcgeciés tb
lvamán jázrninillatúvá válik; a mézszagú l:aIantbgorrt.
ba friss állapotban szagta|aIl. csak a száradás során
váIik rnéziIlatúvá hasc.nlóan a barnulóhúsú galarnbgonr.
bához. arne|ynck szaga a fótt rákhoz |esz hasonli ido-
sebb korban, Feltehetőelr ezck a..|átetts'. szagan;.n.qok.

ugyanúgy nrirrt számos tnagasabbrerrdíi növén1,berl.
szagtaIan glükozidok forlnáiában vatrnak jelett a girtrr.
bában. ós eIrzirnek lratására hasadrrak fel cukorra és il-
Iatanyagokra. továbbá a levegó áItaI e lí j idézett  oxidá.
ciós foIyanlatok is hozájárulhatnak a szagok nregjelc.
néséhez vagy eItiinésóhez.

. 
Alta|ában rnegál|apíthatjuk, hogy o|yan ténycziik'

In int a fóldrajzi he|y; a kI imatikus viszonyok' a gom ba.
gyÚjtés idopontja stb., nagytnértékben boÍbl;'asJhatják
a gornbák szagát.

Néhány büdös gomba
Á vi|ágítógáz.szagú bü<lts percszke indoit és sz-katolt

tartalmaz. A világítógázszag az indoItól szárnrazik, és
kinlutaBák azt is, lrogy az indol eltrsztása netn egyen le-
tes a gombában, a legtöbb indol a lemezekben. míg a
Iegkevesebb a tönkben talá|ható' A szkato|, ugyun.t1,
rnint bizonyos virágok esctében (pt. aogvirago[1' a r;-
varok odacsalogatásának ftrnkcióját végzi. Az er<lőiren
rrtessziről isjól érezhető visszataszító szagú erdei szÖ.
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möÍcsÖg szaBan)'ágei köz(itt a leglbntosabbak a nletil.
InerkaptiiIl éS a kén.hidrogén (Biidös pereszkc)' rrleIyek
nagy illókon1'ságuk fol.vtárr kivá|óan alkaIltlasak ar.r:t,
lrogy a rovarok llgyelntét Íé|hít..|ák a gorn[ri.tl.a. A szag
intenzitására jellentző, ltogy a gonlba jeIIcgzetes szaga
niég.20 "C-ra le|ágyasztVa is  észle lhctő.

Egycs gombákje| |egzetes halszzga a ttimeti|-anriltó|
sárnrazik. Ennek ellenére póldátrl a barnulóhÍrsir galamb.
gombajó ehetó gonrba, tniveI a trinreti|-anrin a ÍőzÍs soriitl
e l i l lan, és ennek k övctkeztéberr a haIszag e|tt in ik.

Néhán1' ke||emes iIlatri gonrtra
A körteszagú susulyka intcnzívetr atotnás iIlarú gonr-

ba' arnit a gorrrbairodalornban gyürnölcs., jáznrirr-, kelti.
ke-, i||etvc körteszaggal írrrak lc. (Erdekes nregiegyezni'
hogy néhány esetben a körtesingú susulyka sz,agtalan is
lehet.) Az iIlatanyag a fahé.isav-metil-észter. a|]rit a nci-
vényvi|ágban tnár régóta isnternek illóola.iok és gyanták
alkotórészeként. A gombavilágban ezt az ésZteft lnég a
pikkelyes |agombában is kinrutatták, más hasoltló szer-
kezetí! (Körteszagtit susulyka) iIIatanyagokka| (ánizssav.
met i| .észter,  p.metoxi . fahéjsav.met i l .éSzter és p.
kumársav-meti l.észter) együtt.

Az illatos döggonrba gyiimö|csborrbon iIlata a benIre
megIehetősen nagv lnennyiségben (0,04% a friss gomba
súlyára vonatkoztatva) kirnutatható l,3-dimetoxi-benzoi.
tó| sármazik. A gombák keIlemes ánizsszaga (p|. ánizs.
szagú tölcsérgomba) az án izssav.meti |.észtertó | ered.

Néhány ehető gomba
Az ízIetes vargárrya jeIlegzetes szaga mirrd friss' nrirrd

szárfuott á||apolban a gomba l-oktéll-3-on taríalmának
tudltató be.

Á híres francia Pcrigord szarr,asgomba szaganyagai
köz<itt nyolc kti|tirr|é|e alkohoit, dimetil.szu|fi dot, izoarni|-
amint, para. és lneta.krezoIt azonosítottak' Á zárt edény.
ben tárolt szaruasgomba ki|ejezett dirnetil-szu|fid sza-
got mutat, és I kg gombából kb. 8 mg dinreti|-szulfid
ízo|á|ható. Egyébként a Perigord szan'asgontbáva| ro.
kon, kevésbé é(ékes fehér szarvasgotnba kivételéve|,
ameIynek visszataszító szaga a bisz-(nreti |-tio)-nretántó|
származik, ez a vegy|i|et idézi eiő a szarvasgomtrák jeI.
Iegzetes szagát.

A közkedvelt, de sajrros Magyarországon egyre rit-
kább, sárga rókagombában a Iegnagyobb koncentráció.
ban az l -oktén.3-oI található, azonban aje||cgzetes sár.
gabaracklroz |rason| ítható i | |atát a kis rnennyiségben.je.
IenIevő benzalde|ridnek és feni|.acetaldehidnek ttrlajdo.
nítják.

Néhány ehető gomba|aj, pé|dáuI a tnezei szcgftigom.
ba keserűmanduIa.szagát a kis mennyiségben jelenIevő
hidrogén.cianid(!) idézi elö. A friss rnezci szegfiigombá.

br i l  egyóbkénl l3,  rníg a szárítort  gonrbáb( i l  t öbb nr.o1
| 50 kontpol lenst s ikerü|1 izo|á|ni .  éS azt is  n]egi i l Iapítot.
ták, |rogy a Íi.iss golrrba | .oktén-].oI tartaIlrrának 85o',o-a
c lr 'esz ik a szárítás során.

A fűszerg.lrnbaként havná|ltató fokhagynlasz:tgti szeg-
li|igontbák.jcIlegzetes s7,aganyagai olyarr kéntar'tallirtr ve.
gyii Ietek enzinratikus folyarnatok sorál kcletkezrlek'

A Kínában és Japánban nagyra értékclt shii.take gonl.
bából számos kérrtarta|nrú vegyti|etet izoláhak. tt'bbek
köz ö t l  a lenr ionin nevű c ikI ikus vegyíiIetct  (  l .2.3 '5 'ó-
pcntatiapan). atnel.v a gomba .icllegzetes szagát adja,
Egyébkérrt a fiiss gonrba szaga nreglehetőscn gyenge, cle
szárítás ós/vagy aprítás Iratására fokozatosan kiÍej|ődik
a jellegzetes kénes szag'

A nratsu.take gonrba nagyra értékelt cserncge Japán.
ban, és szántos tradicionális éteI kötelezijalkotórésze. A
gonl ba kii | örr leges' pikáns ízét az. e|őzőekbett nt ár em | í.
tett l.oktén.3-ol tartaInla melIett fóként a fahéisav-nte-
t i |-észter idóz i  c lo.

K ISLEX IKON:
be nzol de h id: (benzol+aldghl6; 6u1t,-CflO; szinteler,

keserűmanduIaszagú foIyadék, a legegyszcrűbbós leg.
fontosabb aromás a Ídeh id-

benzol: C 
"L|u; 

je||egzetes SZagú, színteIen' gyúlékony'
il|ékony, vízzeI nerrr keveredó folyékorry szónhidrogén.

enzinl: kü|önfé|e biokénr iai folyanratokat gvorsitó'
bonyolult összetételti, erjesztő hatású fchórjc.

észter: savbó| és alkoItolbó| víz ki|épesével keletkező
jeIlegzetes iIlatú, semIeges kémhatásÚ Veg-)-iilet.

fahéjsav: C.}I,.Cl{=CH.Cooli; színtclen. szerles
oIdószcrekben jól oldódó, tiikristá|yos vcgyiiIet.

glükozidok: szrj|őcLlkor (C6r{'.o.,) alkohol|aI vagy
fenolokkaI képzett, a növónyvi|ágban igen elter.jedt ve-
g y ü I e t e i '

hidrogén-cianid: kéksav; színtelerr, kábító' kcserű-
ntanduIa szagú, igcn rrrérgező, folyékony vegyiilct.

iildol: C,H,N; kétgyűrűs, lreterocik|usos, nag1, |rígí.
tásban viiágil|atú, egyébként keltemetlen szagú kristá-
|;,os vegyÜ|et'

ké n. h i drogón : H,S; színteIen' záptojásszagú. mérge.
zó kénesgáz'

kre z o l : (''Í1'.-C uÍ{.-oH : jel |egzetes sz-a gú' ler egon
megbarnuló sZíntelen folyadék.

l  i  nolsuy':  C ' ,H. 'CooI i  zsírsav
nrcrkap|(in.. trioalkohoi; R-SH á|talános képletű szer-

Vas Vegyü|elek ősszefogIalóneve' oIyan alko|rolok gyűj.
tóncve, arnelyekbcn azoxigénatornot kél1aloln heIyette-
s i t i .  A k is szénatomszántú nrerkaptárrok (pl ' :  rrret i |-
t ne r kap t án :  C | { ]oH)  ke l l e r r l e t l en  s zag i r .  mérgezo
gázok iIletve foIyadékok.

Dóczi Katalin (JUTA JAzz)
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\  \\ ' ' ' r Id Wi. le \tr ' ' . ' l ' .  \^ u w r lg; Vi|ág, ' t  Áttbgi '
: ].l;o' \\'eb. Nevczziik bárlrri|ycIr névell. az ||ltc|nct cgvik
. . ' . ' igá l tatása '  a legisnlcrtebb rnint l  kt jz i ] l '  Sokakrrak a
.l' $ \\ .ieIcnti az lnterfletet' |l}ert eZ. a Iegalapr,etiilrb és
. l . .Jenki  á l taI isnrert  lbrnrája az i t t terttctnck. l ] r:yaránt
: .*tiiséget lr.yíÚt az iníorrrrliciószerzésre és szolgáItatás-
-:  \  \\ lWW-t úgy készÍtctték'  hogy nr iné| i rr tLr i tír 'a l rb
l :r  cn a l rasználata.  ez s ikerének €gv ik t i tka '  Lehetósé-
:c l lek k iaknázásá l loz azonbat l '  kÍiI ön ösen az infornrá.
'  .szolgá l tat/rs tek intctóbe| l ,  érdenres egy k ics i t  jobban
..  t l tstner l r i  ntűkődési ntec l taniztnttsát!

''\ \\'WW-t az eur.ópai fizikai kutatás Í.e llegvárában.
:, i f: RN-ben (u'rvrv.cern.ch) fej lesztene ki I 989,ben Tirn
: le:t lers-Lee. Széles k ö rű eItcr jedésében az NCSA-ban
\e ntzet i  Szupersámítógóp AIkalmazás i  K özporrt ,  I|| i .
. . . :s . i  E 'g1,etenl ,  Egyesi i l t  Á||arnok) ló trehozott  Mosaic
-.ngésző (\\/WW kliens szoftver).iátszott nagy szcre.
't: -{ Mosaic eg1'ik a|kotója, Marc Andreessen lranra.
- .rrt ntagáncéget hozott létre ez lctt a Netscapc-

.\  l r ipertext nernl ineár is  sz öveg (a I incár is  szővcget '
. r.t l-ervis Carrolltól tudhatiuk. aZ e|ején ke|| clkez-deni
.. a régéig o|vasni) uta|ásokkal, Inás sztivegrészekre,
':lr nás szövegekre va|ó lrivatkozásokkal teli sztiveg.
: 5bcn semnti új nincs' ajeyyzet' lnás szcrzök miivére
' 'llei lrir atkozás, a lexikon egyik szócikkóben eg;'. rnásik.
:  j  \  a ló  Utalás |n i|]d hipertext.cIem.

'\ \\'WW esetében aszövegben lchctnek képi il|uszt-
..li rók. hanganyagok' Írlnrccskék' beágyazot1 progranrok'
. l . : : tb. iz isok és szánrtaIan c loIog'  anl  i t  egy oIdal  nregte '
'  l l tesckor netr i  is  látunk nleg. Ez látszó lag t lenr sokban
tulijnbözik attó|, arnit az intelaktív CD nyújt. Á szoveg.
:c iehet építeni az olvasó á|taI kitöltendö űrlapokat. ezek
: ' : ; ic ionálhatnak kérdőívként.  vagy bevi l retürtk cr|yan
. z.avakat' rne|.v-ekre kercstetn i akarunk egy szövcges adat.
-:zisban' I-ehet a szoveg részc egy kis programocska is
,1lplet), rnelyet a WWW-olvasó sz.otiverünk Iefuttat. De

Kellemes Karácsonyt és boldog
új esztendőt kívánunk a

PotiESZter minden kedves

lrrirrdcttő| nrég nenr lcnttc hi1lcr1ext: a leg|.ontosalrb sz(l-
vcgeIenr az uta|: is  ( l ink).  eg1'graÍikttsarr k icrrtc l t  sz i)vcgl .
rész. r .ag1'akár kép. ! t le l},ct  ha a ktIrzort .aI k i r 'á l l i sztt l r tk
(rákatt intur:k).  egy l rr i isrk sz övegbc r .a!;  sztvegrósz l rc
. juttrnk '  l :z  a rnás ik sz i iveg le l rct  e8),  rrr i is ik szám ítógópcn
is.  bárnrely ik nrás ik.  WWW szoIgál tetást  nyir .1tó szánl i .
tógépen'  anl i  az l | l ternethez kapcsolódik.  AZ uta|ásoka(
kiivetve bc.|árhatjuk a Vil;igot Atlilg(l IláIó szá|ait.

A \\/Ww hiperször,ecek az olvasók szániám nertt |ár-
ható utasításokat. . ic l ö l óst  (nrarkup) tartaInlaZl lak '  [ ,Zt a
n1'e|vel .  nreIyen a l l ipedext íródik.  t|TN4l--nck ncr 'ez ik
(Ilyper1.ext Markup [-artguage). A nrarkrrp lón!eqe a
sz öveg logikai  a|kotóe|enlc inek (pl .  c in l ,  szerző neve,
fe.jezetcírn. |rivatkozás) kijelölése. A l{TN'Íl, n'velv nreg-
fc|c l  a logikai  k i jeIc i l ónyc lveket Ie iró  szabvány,nak. az
SGML-nek (Standard Cencral ized Markuy'  l .anguage).
A }tl.MÍ- a \\tb keletkezése óta egyre fe.i|ődölt. több
változatot ért nicg. l,étezik l{'rM L' | '0. 2.0, a iegújabb a
3.0.ás.  A WWW szo|gái tató.  és olvasóprograIt lok a
HTTP (Hyper1.ext Transicr l)rotoco|) eIóírása szerint
cseré|nek irrlbrrnációt. A H.I-Ml--en ós a H]-.|P.n kívti1
még egy tcvábbi szabvárryra is szükség van a Web nlű-
ködóséhez: áZ Il1ternct erőforrásainak szabvánvos o]cg-
címezhetőségérc' arrl it az U Rl'-ek ( tJ n iftlrnt ResclLt rce
Localor-ok) biztosítanak. A We|l |étrehozóirtak erer|eti
szándéka szerint az UI{L.ek re.jtve rnaradnak a felhasz.-
nálók előtt: ki trrdna nrcgjegyczni egy ilyen círnet: http:,/i
w w w .  p o  I  ! .  h  u / -  n r  i  s s  u  r a l c g  i ,  b i  n /
index.cgi?refnum=133022 ? Az URt_-eket a WWW-ol-
vasÖprogramok haszná||ák.  a feIhaszrrá lók a h ivatkozá.
sokat kőVetvc. sa.ját. egvszer nrár bcjárt Íltvonaltrkorl
VIssza|nenvc'  vagy kedvenc oldala ikat tartaInrazó | istá.
bóI Válogatva. iuthatnak eI egy adcl t t  dokunrcntuttr l toz '

Missura lVlát'vás (In1cnzív osztá|y')
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írásbe|i felvételi vizsga
rendőröknek

|]cadísi határidő: egy hónappal a kózclrh.ótcl után!

l . Mily.en ny'clveket beszé|riek Nérnetországbarr?

2' I)iszkutálja a Strrnér építészet Piszico|rlgiai hatá-
sát Kant korai elnróleteirc VAGY adja nreg l)etófi Sán-
dor keresZtneVét.

3. M i iyen val Iású a pápa? ( csak egyetje |öI jörr nregl )
(A) monnon
(B) katolikus
(C) h indu
(D) lengyel
(E) ateista

4. For'dítás: Hogyan fordítaná magyarra. ha egy kÜl.
ftjlditől a kővetkezó mondatot ha||ja: Taxi,

5, Mire kérné meg Wolfgang Amadeus Mozart-ot?
(A) faragion egy szobrot
(B) szelje át az óceánt
(C) szerezzen jogosítványt
(D) szetezzenzenét

6. Mi|yen tantárgyhoz tartoznak a kövelkező nevek:
duna' Tisza, Ní|us, Kis-Duna?

(A) Tbrna
(B) Enek
(C) osztályfőrrok i orl
(D) Földrajz

7. Folytassa a következő betti sorozatot' A B C ?

8. Me|yik kémiai  e lern je|e a F l?
(A) Magyarorság
(B) oxigén
(C) Vas
(D) Ilidrogón

9. EI tudja magyarázrri RelatíveInéletófl,
(A) Igen
(B)Nenr

l0' Jókai Mór hogy írta a nevét' J.veI vagy Ly.nal?

l l. Négy magyar kirá|yt Bélának hívtak, a |egutóbbit
Negyedik Bélának. Nevezze meg az eIső hárnrat!

| 2' Hogyan nevezik nlagyarország rryugati l'észét?
(A) tátra
(B) Fátra
(C) |v{átra
(D) Dunántú|

l  3.  Í{onnan es ik az csó?
(A) köszönónr jó|
(B) nyáron
(C) Nérnetországból
(D) Fenntrő|

| 4. Mire használják a cetuzát leggyakrabban?

l5. Me|yik ország lrirlnusza kezdodik a következő
r,ersszakokkal: ,'lsten áld meg a magyart'' ?

l ó. Dolgozza ki Bohrn ho|ografikus rendelmé|clét a
szinkronicitás szemszögébő| VAGY írja |e a (saját) ne-
vét NAGY BETÜKKEL!

l 7. Ivtelyik magyar város isnrert a hagymaterrneszté.
séről?

(A) Visegníd
(B) Sopron
(C) Moszkva
(D) Makó

I8' Matematika. Ha van három almája' akkor hány
alrnája van?

l9. Me|yik űtrrak a rovidítése a,,Ferenc kr1." kifeje-
zés?

20. Melyik üzernanyagot 1ö|tené az autóba.l
(A) széna
(B) szalma
(C) abrak
(D) benzin

21. Egy kilogramm kenyér hány gramm?
(A) 3,60
(B )  3 , 14
(c) 0
(D) 1000

22.Me|yik m in ivtériurnhoz tartozik a rendfenntartás?
(A) Nernzeti
(B) Széprrrűvószeti
(C) Madách Karnara
(D) BelÜgy
23. Név:

Lega|ább egy kérdósre helyes választ kell adnia.
hogy fc|vóte|t nyerjen !
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Az írrísbeliséget megelőae az anális költé-
szet.
A mti zordon erejű nyelve..
Az á|Lam t{áÍnogatta a sanháajátszást,
A dráma kezdete a felvonulás elején jelen.
tékteIen.
Az eleje olyaq mint egy bevezetés.
A beszéló az első versszakban meghal'
A véletlenek sorozata végett lesz a ,,Nary
Borryodalom".
Ebben a driámában ninoserrek véletlenek
minden direkt történik.
Altalában a mü elején még maga^s hang-
rendű magr{nhangzók.
kal bizakodik, de a
végére már inkább
mé|y hangrendiiekke|
pesszimistává válik'
A szakaszokat zárla-
tok zirják le.
A dialektrrsokból is
sokszor monológ lesz.
Harnlet sok o|dalú.
Harnlet népkedvenc.
Hamlet mindenkit cső-
be húz.
Hamlet beszélget az
anyájával.
L.aertes megsárja Hanrletet egy mérgezett
tűvel.
Júlia és ophé|ia. mindketten fiata| csitrik.
Júliajobban bírja a gyuródest ophéliánál'
on gyilkos lesz (Júlia)'
Júlia szembe szíll a csalrídjával.
Lőrinc barát Júliának segít álmeghalnia.
Júlia ,,mérga'' vesz be, emit az atvátó|
kapott, hogy pár napig a testi funkciói mi-
nimálisra cxikkenjenek. Rómeó nem érte-
sul a taktikaról és valóban ethunytnak te-
kinti jövendóbeli hiwesét, ennek követ-
keztében mérget vesz be, majd Júlia feléb-
red, és realizálja" hogy mi történ! és ő ma-
ga is-önkezével vet veget életéne( imnuí-
ron ténylegesen.

ophélia birkatermészetű.
ophélia hirtelen dontésű.
ophé|ia beleőnil abba' hogy nem áll tjssze
neki a kép.
Harnlet bolondot csinál ophéliából azzal'
hogy Poloniust megöli, és ophélia meg-
őriil.
Ifi' Fortinbras a nevető hatodik'
If . Fortinbras éli túl a művet.
Katona József a nagy magyar dráma meg-
testesitője.
A Bánk bánban a szerep|ők hamar felkap.
já:t< a vizet - ez nem klasszicista vonás.

o Bá'nkot mindez
visszavetette önmagá.
ba.
r A borozgató költő
a csúfos véget ért sze-
re|mének sebeit nyalo-
gatja.
o Anna kitörhetng
ha feleségril menne a
kéménysepriihöz.
r Patikárius Jancsi
fekteti meg Annát'
o A mű l93l.ben
keletkezat' tehát Mó-
ricz Zsigmond élete

estéjén.
Babits asszonyként szólal meg.
Ez a bizonyos semmi kulcsfontosságú sze-
repet kapott Kosaolánl fejében.
Kosaolátryi ekkor már bőven beteg volt.
Az e|ső két versszakban még élőként
szembesüIünk a hatállal, majd a harmadik-
ban már úgy, hogy koporsóban feksaink.
Az Anna.versek nagyon jól sikenitte|q
mert nagyok az elvárásai An&ától.
Eredményeket e|émi az é|et után nem le.
het.
Bíák benne, hogyjobb élet vár rá a halál
utan.
Valaminek anégyzete a gyök alatt az nem
egyenlő a gyöktn kívül a semmin?
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Pé+er és q diófa
Aikor ?áter Krisztus urunkkal utazott, a nagy
met egb en nagyon elf ó r odt.
- Hei, UraaTeremtőm, ott egy szép nagy diöfa,
fekuáiunk le az órnyékóba, mert alig hűzom már
a lóbom! - mondto Jézusnak.
- Bizony, d&liank le egy kicsit, mert én is főradt
vogyok! - egyezetÍ bele Jézus.
Ahogy ott hanyatt fektidtek,?éter íelnézett a lombok kazd. Látta, mílyen hotalmas o diófa, mégis
milyen kicsi o termése, Aellettük meg szép nogy takak terpezkedtek a szóntó z'élén.
- Urom,Teremtám, nézá, micgdo gYönyt'rű fo, és milyen oprók o zemei! lnkabb a tökot odtoá volnq
ré, amikor a világot'teremtetted!
fuban a pillanatban egy dió o Péter orróro esett'
- Aégiscsak iól tetteá, Uram Terentúm, tngy ityen kis szemet tetté! rá, mert ho o tök esett votna oz
orromra, a fejem is szélment volna.

a.o.1u,,i ffi&sf4épek Sinkó Veronika rajzai az Angyalbáranyok címü magyar legendameséket tartal-
maá könyvből. A fenti történet is abból va|ó. Bágyl r"acitól vettem Karácsonyra.
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