
Szép új világ?
Szokásainknak köszönhetõ-
en szeptemberben mindig új
élet kezdõdik. Már augusz-
tusban elkezdõdik, mozgo-
lódik és miután mindenki
kibámészkodta magát a du-
nai csillagok háborújában,
megszületik. Talán logiku-
sabb volna az újévet au-
gusztus huszadika környé-
kére tenni. Bár... Végülis
megszoktuk már ezt 
a Gregorián-számolgatósdit.
Szóval, új évad. Ezalatt

a nyár alatt, míg az emberek többségé-
nek a hõségtõl még fagylaltot nyalni
sem volt kedve, nagyon sok dolog
megváltozott. Szervezetek átalakultak,
új terveket szövögetnek, új emberek és
csoportok léptek be a linuxos univer-
zumba, sõt, egyre-másra hallani a híre-
ket, hogy ez vagy az, így vagy úgy sze-
retné meglovagolni a hullámokat. Ma
már a politika és a jogi élet is visszhan-
gos a szabad szoftverektõl, a nyílt for-
rástól, és – nos, igen – a visszaélésektõl.

Jó ez nekünk, vagy rossz? 
Bánkódjunk-e amiatt, hogy a nyugodt
kis világunkat felforgatja a politika, át-
itatják a felhasználási szerzõdések mi-
att kitört botrányok? Ma már közhely,
hogy ez várható volt. Amit sajnálok,
hogy a közösség nem tudott elég gyor-
san felkészülni ezekre a gondokra. És
hogy rajtunk csattan az ostor, amikor
a kihasználható és lefizethetõ politiku-
sok bamba lustaságukban és személyes
érdekeiket is jócskán szem elõtt tartva
hagyják magukat „meggyõzni” arról,
hogy a pénzfaló óriásokat etetni kell,
hogy a szabad szoftvert nem szabad
támogatni. Hiszen, ha nem milliárdok-
ba kerül, akkor még rendes kenõpén-
zekre sem számíthat az ember! 
Ugyanakkor ne legyünk igazságtala-
nok. Itt most nem arra gondolok, amit

félig viccesen szoktunk mondani, hogy
„nekik is élniük kell valamibõl”. Abban
bízok, hogy a szabad szoftver – nyílt
forrás – akárhogy is hívjuk a társada-
lom elég erõs már ahhoz, hogy meg-
védje magát. A berozsdált, pénzéhes,
hatalommal viszont mûvészien takti-
kázó óriások nyilván ki akarják lukasz-
tani ezt a lufit. Bízom benne, hogy
kénytelenek lesznek rájönni: nem lufit,
hanem egy sziklatömböt szurkálnak.

Változások saját házunk táján
Igyekszünk mi is változni. Örömmel
hívom fel olvasóink figyelmét például
dr. Dudás Ágnes sorozatnyitó cikkére
(Szoftverjog – barát vagy ellenség? 
80. oldal), amelyben nem kisebb fel-
adatra vállalkozik, minthogy bemutat-
ja nekünk a szoftverjogot – egyszerû
halandók által is érthetõ nyelvezet-
ben. Remélem, sikerül tisztáznia sok
kérdést és félreértést ezen a koránt-
sem letisztult területen.
Szerkesztõségünkben személyi válto-
zások is történtek, remélem, ezután fõ
bûneink eltûnnek a szem elõl és min-
denkinek tetszik majd a végeredmény.
Remélem, hogy már ebben a lapszám-
ban sikerült olyan kínálatot összehoz-
zunk, mely mindenkit érdekel. 
Számomra az egyik legkedvesebb 
téma e hónapban örömtelien nagy
hangsúlyt kap: ez pedig a Windows és
a Linux közötti átjárhatóság – progra-
mozás szempontjából. Rendkívül örü-
lök például a Monóról szóló cikknek
(Mono: gépfüggetlen hálózati alkal-
mazások, 16. oldal), remélem, hogy e
gyönyörû félszerzet továbbra is meg-
tartja gyors fejlõdési képességét.

Mindenkinek kellemes olvasást kívá-
nok. És ne feledjék! Érdemes körbenézni
a nagyvilágban is, szép számmal jön-
nek a konferenciák, rendezvények, ame-
lyeken kedvenc pingvinünk ügyes-bajos
dolgait vitathatjuk meg!
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