
iztos mindenki találkozott már a két „elkötelezett” fél
összecsapásával. Azért tettem idézõjelbe az elkötelezett
szót, mivel sajnálatos tapasztalatom szerint ezek az

emberek csak a szájukat jártatják a másik rendszerrel kapcso-
latban. Van egy ismerõsöm, aki Microsoft rendszermérnöki
képesítéssel rendelkezik, ami önmagában még nem jelentene
bonyodalmat, azonban – ugyan nem tudom, hogy a papírral
jár-e, nekem ugyanis nincs ilyenem – a tudása csak erre a
rendszerre korlátozódik. Viccelõdve meg szokta jegyezni,
hogy szerinte a Linux valójában ilyen és olyan – gondolom,
mindenki el tudja képzelni, mit is szokott ilyenkor mondani.
Ezzel nem is lenne nagy baj, ha egyszer-kétszer elviccelõd-
nénk egymás rendszerén, de hogy két óra alatt körülbelül
tizenötször ugyanaz a gyenge eresztésû poént zsolozsmázza
a fülembe, nos kérem, ez már kicsit sok! Történt egyszer,
hogy nyomtatgattam az otthoni gépemen, és megjelent a ked-
ves ismerõsöm. Éppen azzal a nehézséggel küzdöttem, hogy
mivel a nyomtatóm memóriahibás, egyszerre csak három,
esetleg öt oldalt szabad kiküldeni rá, egyébként hibaüzenettel
leáll. Na, hozzáértõ emberünk elmondta, hogy le kellene már
tölteni egy jobb meghajtóprogramot, mert szerinte biztosan
a meghajtó a hibás. Hiába állítottam, hogy a nyomtató a me-
móriahibás, csak mondta a magáét. Na, gondoltam, most em-
beredre akadtál, hapsikám: felajánlottam neki, hogyha „a
Linux ilyen gyenge, hogy még egy ilyen nyomtatót sem tud

megfelelõen kezelni”, akkor menjünk el hozzád, töltsünk le
az Internetrõl a meghajtót a nyomtatóhoz, telepítsük fel, majd
nyomtassuk ki mind a 150 oldalt, mindjárt két példányban,
hogy neked is maradjon egy.
Nos, el is indultunk, meg is érkeztünk, csatlakoztattuk a nyom-
tatót az õ gépéhez, fel is telepítettük a frissen letöltött window-
sos meghajtóprogramot, és láss csodát! az elsõ három oldal
kinyomtatása után a nyomtató Error krixkrax-szal (én is
mindig valami ehhez hasonló hibaüzenetet kaptam) leállt.
Mosoly fagyott, de a legszebb nem ez volt, hanem az, hogy a
Windows is a mosollyal együtt vált „gyorsfagyasztott áruvá”.
Ez a fentebbi kis történet nem egymás becsmérlését szolgálja.
Egyszerûen egy történetet osztottam meg Önökkel, amellyel
azt kívántam érzékeltetni, milyen is az, ha az ember nem ért
valamihez, mégis azt hiszi, hogy „nagyon tudja”. Szóljon ez
a kis történet a linuxos társadalomhoz is: ne köpködjük a
másik rendszert, mindig akad, aki azt szereti, vagy egyszerûen
csak lusta áttérni más rendszerre. Azért azt sem tagadhatjuk
le, hogy sajnos a Linux egyelõre még nem tud minden fela-
datot hiánytalanul ellátni.
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Tanulságul néhány fórum címe:
„Szerintem a Windows jobb, mint a Linux”
� http://forum.index.hu/forum.cgi?a=t&t=9031181&uq=1064
� http://www.computing.net/linux/wwwboard/forum/

14647.html
� http://forum.index.hu/forum.cgi?a=t&t=1001711&v=120
� http://www.linuxforum.hu/modules.php?op=

modload&name=XForum&file=viewthread&tid=251
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