
lsõként egy terminálemulátorban indítsuk el az XEma-
csot az xemacs begépelésével, majd a CTRL+ALT+F1
billentyûvel lépjünk át karakteres üzemmódba, és ott

adjuk ki az emacs parancsot. Azonnal észrevesszük, hogy
a karakteres változatot nem veszi körül keret, ugyanis ez az
üzemmód az Emacs hõskorát idézi, hiszen a programot akkor
kezdték el fejleszteni, amikor még nem léteztek a manapság
megszokott grafikus felhasználói felületek, és a számítógépek
nem tudtak egyszerre több – a mai értelemben vett – ablakot
megnyitni. Nem volt még Windows, csak késõbb lõn világos-
ság, ezért az Emacsban az ablakok (Windows) a képernyõn
elkülönített munkaterületeket jelentik. Ha az Emacsot X-kiszol-
gáló nélkül a parancssorról indítjuk, akkor ma sem tudunk
kereteket megnyitni. A keret (frame) szintén ablak, azonban
kerete van. Áthelyezhetõ a munkaasztalon, összecsukható,
átméretezhetõ és ikonokat tartalmazó címsorral bír, bár e tulaj-
donságok megléte erõsen függ az általunk kedvelt ablakkeze-
lõtõl. Minden különálló keretben újabb ablakokat nyithatunk
meg, és amikor az Emacsból kilépünk, ezek a keretek is bezá-
ródnak. A Unix világában máig erõsen él ez a régi idõkben
gyökerezõ megkülönböztetés, mert például a Java Fejlesztõ
Készletében (JSDK) a Jwindow-összetevõ a keret nélküli ablak,
a JFrame pedig a fent leírt keret.
Az ablakokban és a keretekben az átmeneti tárak (buffer) tar-
talma jelenik meg. Egy átmeneti tárat akár több ablakban is
szerkeszthetünk egyidejûleg. Amikor bezárunk egy ablakot,
csak a munkaterületet tüntetjük el, az átmeneti tár tartalma
nem veszik el, bármikor elõhívhatjuk. Ha bármelyik ablakban
vagy keretben mentjük egy átmeneti tár tartalmát, máshol nem
kell ismételten mentenünk, mivel egy állományhoz csak egy
átmeneti tár van hozzárendelve, bár több ablakban vagy keret-
ben is megtekinthetjük vagy szerkeszthetjük egyidejûleg.
Az átfedett részeken láthatjuk, hogy a változások azonnal
megjelennek a másik ablakban is.

A keret alatt, a munkaterület legfelsõ sorában a menüsor talál-
ható (lásd az 1. képet). Alatta az ikonsor, majd a szerkesztõ-
ablak(ok), ahol a szerkesztési munkát végezhetjük. Minden
megnyitott ablak legalsó sorában egy státuszsor vagy Emacs-
néven állapotsor (Mode Line) található, ami az ablakban lévõ
átmeneti tár állapotát mutatja. Például a képen látható állapot-
soron legelöl az éppen érvényes nyelvi kódolást olvashatjuk

(„MIME/Ltn-2”), ami a közép-európai betûkészletet jelenti.
Az ezután következõ karakterek mutatják, hogy módosítottuk-
e az állományt:

• --: az átmeneti tárat még nem változtattuk meg,
• **: az átmeneti tár módosult, azaz a szöveget

szerkesztettük,
• %%: az átmeneti tárba behívott állomány csak olvasható,
• %*: az állomány csak olvasható, az átmeneti tár tartalma

mégis módosítva lett.

Az „XEmacs:” kiírás után az átmeneti tár neve következik.
Ezután zárójelben a fõmódról (major mode) és az almódról
(minor mode) kapunk adatokat, ami a példában a C++ és
a Quail. Ilyen fõmód lehet például az alap- (Fundamental),
a szöveges (Text), a Lisp- vagy a C-mód. Többféle fõmódból
választhatunk, de egy átmeneti tárban egyidejûleg csak egy
fõmód lehet mûködõ. Más tárakban más fõmódokat adhatunk
meg. A fõmódok megváltoztatásakor kissé másként viselkedik
a szerkesztõ, amit az almódok ismét tovább módosíthatnak.
Az L betû után a pillanatnyi sor, a C betû után pedig az jelen-
legi oszlop száma következik. Legvégül megtudhatjuk, hogy
hozzávetõlegesen hol járunk a szövegben. Az 1-es képen a
szöveg 34 százalékánál lévõ résznél járunk, de ha rövid állo-
mányról van szó, és a teljes szöveg belefér az ablakba, akkor
nem százalékos kiírást kapunk, hanem az „All” üzenet jelenik
meg. Hosszú állományok esetén a „Top” szó azt jelzi, hogy
az átmeneti tár elején, a „Bot” (azaz bottom) pedig azt, hogy
a végén vagyunk.
A legalsó soron a visszhangterület (echo area) osztozik a kis-
méretû átmeneti tárral (minibuffer). Ez a terület alapértelme-
zetten egysoros, de ha az egeret a felsõ elválasztóvonalra
visszük, akkor felfelé megnagyobbíthatjuk a méretét. Ebben
a sorban jelennek meg a különbözõ üzenetek, és ide gépelhet-
jük be az Emacs-parancsokat. A hibaüzeneteket és figyelmezte-
téseket kellemetlen hang kíséri, ami a tájékoztató üzenetek
esetében elmarad. Az itt felbukkanó szövegeket a program
egy *Messages* nevû átmeneti tárba menti, hogy késõbb tanul-
mányozhassuk õket, ha szükséges. A hosszú ideig dolgozó
parancsok az üzenet végére három pontot tesznek, majd a
„done” (elkészült) kiírással jelzik, hogy végeztek.

A billentyûkombinációk
A C+X+C+F megnyomásával hívjunk be egy fájlt. A továb-
biakban minden a cikkben említett parancs- vagy billentyû-
kombináció az XEmacs 21.1 változatra vonatkozik, de mindig
érdemes kipróbálni azokat az emacs-paranccsal indítható
másik változattal is, ami nálam a GNU Emacs 20.7.1 volt. A C
betû helyett a CTRL szót is írhattam volna, de minden Emacs-
leírásban a nagy C betût használják a CTRL, az M (Meta) betût
pedig az ALT helyett. Ha az ALT nem úgy viselkedik, ahogy
elvárjuk, próbálkozzunk helyette az ESC vagy a Windows
zászló billentyûkkel. A CD-melléklet
Magazin/Emacs/emacs/refcard könyvtárában található egy
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refcard.dvi fájl, ami referenciakártya az Emacsban használatos
0billentyûkombinációkról. A kártyán láthatjuk, hogy a két
billentyû megnyomását igénylõ szolgáltatások általában a
szerkesztéssel kapcsolatosak, a négy mozdulatot igénylõ, C+X

elõtagúak valamilyen állománymûveletre, a C+H elõtagúak
pedig a súgóra vonatkoznak. A „négy mozdulat” kifejezés nem
egészen pontos, hiszen a fájl megnyitására használatos C+X

C+F billentyûkombináció valójában csak három mozdulatot
jelent, hiszen a C azaz CTRL billentyût nem feltétlenül szüksé-
ges közben felengedni, tehát elég lett volna annyit írni, hogy
CTRL+X+F. Mégis célszerû ragaszkodni az Emacsban megszo-
kott jelölésmódhoz, hiszen a program megkülönbözteti az
olyan beviteli eseménysorozatokat, amelyek képesek elõhívni
egy parancsot, és az olyanokat, amelyek elõtagként szerepel-
nek. Az elõbbieket teljes billentyûknek, az utóbbiakat pedig
elõtagbillentyûknek nevezzük. Ha csak a C+X elõtag billentyût
ütjük le, az Emacs a visszhangterületen kiírja a „C+x+” üze-
netet, és türelmesen vár a folytatásra. A második kötõjel jelzi,
hogy nem teljes billentyûrõl van szó – a C+X elõtagot tehát
ki kell egészíteni. Egy teljes billentyû lehet egyetlen, de akár
négy vagy öt beviteli esemény kombinációja is: például a HOME

billentyû megnyomása önmagában lefuttatja a sor elejére ugrás
parancsot, de a C+X 4 elõtag összekapcsolása a C+O beviteli
eseménnyel a C+X 4 C+O teljes billentyût eredményezi. Az
Emacs mindig a beírt karaktereket értékeli ki, és nem érdekli,
hogy miképpen vittük be azokat, például az angol billentyûze-
ten a C+X = billentyûkombinációt kell megnyomnunk, hogy
megkapjuk egy kurzor alatti karakter adatait, de a magyar
billentyûzeten a C+X SHIFT+7 szolgál ugyanerre.

A parancsok
A parancsnevek begépelését mindig az M+x elõtaggal kezdjük,
majd az ENTER beviteli billentyût is meg kell nyomni, hogy a
parancsok lefussanak. Például az M+x font-lock-mode RET
parancs mûködésbe hozza az adott nyelvre jellemzõ kiemelési
módot, vagy éppenséggel megszünteti, ha mûködõ volt. A RET
a return rövidítése, lényegében ugyanaz, mint az ENTER. Ha
elfelejtettük, hogy a szerkesztett állomány melyik könyvtárban
van, az érvényes munkakönyvtárat az M+x pwd RET parancs-
csal írattathatjuk ki, és az M+x cd RET paranccsal léphetünk át
egy másikba. A teljes billentyûk parancsnevekkel helyettesít-
hetõk, hiszen minden teljes billentyûhöz hozzá van kötve egy
parancs, azonban fordítva ez nem feltétlenül igaz. Nyilvánvaló,
hogy nem a parancsnevek hossza határozza meg azt, hogy egy
parancshoz tartozik-e teljes billentyû, hanem az, hogy milyen
gyakran van szükség a parancs használatára. Például a kijelölt
terület elsõ betûjét nagybetûssé alakító M+x capitalize-region
parancsot ritkán használjuk, ezért nincsen hozzárendelt teljes
billentyû. Ha kíváncsiak vagyunk Emacs-változatunk érvény-
ben lévõ kötéseire, a C+h b kilistázza az egymáshoz rendelése-
ket. Az Emacs fejlesztõi minden esetben a teljes billentyût
részesítik elõnyben a parancsbegépeléssel szemben. Kiadhatjuk
éppenséggel az M+x find-file-read-only-other-frame RET
parancsot, ami az állományt csak olvasásra egy új keretben
nyitja meg, de ilyenkor az Emacs megdorgál bennünket, és
figyelmeztet, hogy ez a parancs a C++X 5 R billentyûkombi-
nációhoz van kötve.

Az angol nyelvû Emacs
Amikor a fájlmegnyitási parancsot elõhívó C+X+C+F teljes
billentyût gépeljük, az állapotsor alatti kisméretû átmeneti
tárban megjelenik a beütött billentyûkombináció visszhangja,
majd a „Find file: ~/” szöveg. Látjuk, hogy saját Home könyv-

tárunk az alapértelmezett (ennek rövidítése a ~ (hullám 
– tilde) karakter). Ide kell begépelni a keresett állomány nevét.
Ha nemlétezõ fájl nevét adjuk meg, az Emacs létrehozza azt.
Ha a könyvtár is új, megkérdezi, hogy készítsen-e ilyet:

The directory containing

/home/ratio/rde/exam.cc does not exist.

Create? (yes or no)

Látjuk, hogy az Emacs nyelve az angol. Én nem találtam hozzá
magyar nyelvû segédletet, bár lehetséges, hogy létezik. A ma-
gyar nyelvû billentyûzettel is nehézségek jelentkeztek, alapér-
telmezetten nem lehet beírni a hosszú õ és û betûket, bár az
Emacs jól ismeri fel a gondot, hiszen a mini átmeneti tárolóban
rögtön kiírja, hogy „odoubleacute” vagy „udoubleacute not
defined”. A magyar billentyûzetkiosztáson bajos az olyan
Emacs-karakterek használata, amelyek az ALT+GR megnyomá-
sával íródnak be. Például a C+X [ és C+X ] lapozó utasítások két
zárójelére a magyar billentyûzeten ráül az õ és az ú, emiatt a
CTRL+X ALT+GR+[, valamint a CTRL+X ALT GR+] kombináció-
kat kell begyakorolni. Ez több mozdulatot igényel, és zavart
okozhat, ha a gombokat nem jó ritmusban nyomjuk. Vannak
tehát, akik szerint az Emacs használatakor célszerû angol
billentyûzetre váltani. Ilyenkor viszont úgy érezhetjük magun-
kat, mintha visszamentünk volna a múltba. Hajdan az angol
billentyûzetre kellett ráírni a magyar betûket, most pedig
megfordítva kellene megtennünk ugyanezt, hogy megtaláljuk
õket. Ha viszont valaki a saját képére formálja az Emacs
billentyûit, és jelentõsen átalakítja õket, akkor kiteszi magát
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annak, hogy megszokott környezetét máshol nem fogja meg-
találni. Ha a magyar billentyûzet megnehezíti a dolgunkat, ne
ragaszkodjunk feltétlenül az alapértelmezett billentyûkombi-
nációkhoz, hanem használjuk az egeret vagy a menüket ugyan-
arra a feladatra! Ez lehet, hogy lassabb egy picit, de nem igényel
nagyobb változtatásokat az Emacs eredeti viselkedésében.
Ha a kisméretû átmeneti tárban véletlenül elgépelünk valamit,
nyomjuk meg a C+G teljes billentyût, akár többször is. A C+X

ESC+ESC megismétli a minitárba legutóbb beírt parancsot, az 
M+x list-command-history pedig kilistázza az összes korábban
ide begépelt parancsot.

Az Öszvér
Ismét mozaikszóval állunk szemben, ami a Multi+lingual
Enhancement to GNU Emacs (azaz a GNU Emacs többnyelvû
bõvítménye) szavakból lett létrehozva. A Mule (azaz Öszvér)
találó név, mert segítségével egyetlen fájlban több nyelvet is
keverhetünk, nyelvi szempontból „öszvérfájlt” hozva létre.
Vessünk egy pillantást a 2. kép-re, ahol többek közt latin, orosz,
görög, kínai, arab és héber írású szavak láthatók egymás mellett!
Töltsük be most a Magazin/Emacs/emacs/src/RMain.pas forrás-
fájlt a CD-mellékletrõl, hogy a szerkesztõutasításokat gyako-
roljuk! Az Emacs a fájlkiterjesztés alapján önmûködõen felis-
meri a programozási nyelvet, de a kiemelési módot nekünk kell
mûködõképessé tenni a kisméretû átmeneti tárban, ahová
nemcsak betûkombinációkat, hanem parancsokat is beírhatunk.
Ha az RMain.pas fájlban jobban megnézzük a magyar nyelvû
szövegrészeket, észrevehetjük, hogy az õ és û betûkön kalapos
ékezetek vannak. Át kell tehát váltanunk a Latin 2 betûkész-
letre. Az C+X+K teljes billentyûvel zárjuk be az RMain.pas fájlt
tartalmazó átmeneti tárat, majd adjuk ki az 

M+x set+language+mode RET parancsot, és írjuk be a Latin-2
utasítást. Ezzel a nyelvet a közép-európai ISO-8859-2 karakter-
táblára állítjuk. Alul az állománysoron megjelenik a „MIME/Ltn-2”
üzenet. Most ismét hívjuk be az RMain.pas fájlt, és nézzük meg
az õ és û betûket! A Mule/Set language environment/Latin-2
menüt is használhattuk volna, vagy a C+X C+M+L vagy a C+X

ENTER+L billentyûkombinációt. Általában igaz az Emacsra, hogy
ugyanannak a dolognak a végrehajtása többféleképpen is lehet-
séges, és mi magunk választhatjuk ki a nekünk tetszõt. Most
lépjünk ki az Emacsból a C+X C+C billentyûk megnyomásával.
Indítsuk el ismét az XEmacsot, és a nyelvet állítsuk Latin-2-re,
majd hívjuk be a Magazin/Emacs/emacs/src/mule.txt fájlt!
A File/Save as vagy C+X C+W parancsokkal ezt a próbafájlt
másoljuk át a merevlemezünkre, és válasszuk a Mule/Toggle
Input Method menüpontot vagy nyomjuk meg a C+\ teljes
billentyût! Alul az állapotsoron megjelenik a „Quail” (fürj) szó
– az Öszvér alkotói láthatóan szeretik az állatokat. A beviteli
mód a latin+2+prefix lehet, amelynek lényege, hogy elsõként
beírjuk az ékezetet létrehozó vesszõt, idézõjelet, kettõspontot
stb., majd begépeljük a módosítandó karaktert, ahogy azt a
3. kép táblázatában látjuk.
Próbálgassuk a fenti billentyûkombinációkat! Most válasszuk
a Mule/Select Input Method menüpontot vagy nyomjuk 
meg a C+X C+M C+\ gombokat! Alul a kisméretû átmeneti
tárolóban a TAB megnyomásakor megjelenõ kiegészítõ listá-
ból válasszuk a latin-2-postfix kapcsolót, vagy rögtön gépel-
jük be ezt a TAB megnyomása nélkül. Most elõbb a módosí-
tandó karaktert kell beütni, utána a módosítót. Gyakoroljuk
a 4. kép táblázatában látható kombinációit!
Állítsuk át az Options/Customize/Emacs/Environment/I18n/Mule
menüpontban a verbose (szószátyár) és a highlight (kiemelés)
kapcsolókat! Szószátyár módban segítséget kapunk a vissz-
hangterületen, kiemelés módban pedig a program az éppen
megváltoztatandó karaktert vagy módosítót aláhúzza. Tudjuk,
hogy az I18n rövidítés az Internationalization szóból ered,
mivel a kezdõ I betû és az utolsó n betû között 18 karaktert

44 Linuxvilág

Dobbantó

(defalias ’press-udoubleacute

(read-kbd-macro "C-q 573"))

(defalias ’press-Udoubleacute

(read-kbd-macro "C-q 533"))

(defalias ’press-odoubleacute

(read-kbd-macro "C-q 565"))

(defalias ’press-Odoubleacute

(read-kbd-macro "C-q 525"))

(defalias ’set-doubleacutes (read-kbd-macro

"M-x global-set-key RET <udoubleacute> 

�press-udoubleacute RET 
M-x global-set-key RET <Udoubleacute> 

�press-Udoubleacute RET 
M-x global-set-key RET <odoubleacute> 

�press-odoubleacute RET 
M-x global-set-key RET <Odoubleacute> 

�press-Odoubleacute RET"))

(defalias ’latin-2-unix (read-kbd-macro

"C-x C-m f iso-8859-2-unix RET 

M-x set-doubleacutes RET"))

(global-set-key [f2] ’latin-2-unix)
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számlálhatunk össze. Az I18n munkafolyamattal készítjük fel
a programunkat arra, hogy más nyelvi környezetben is a helyi
sajátosságoknak megfelelõen mûködjön.

Makrók használata
Az Emacs indításkor az .emacs nevû állományt keresi meg, ami
alapértelmezetten Home könyvtárunkban van. Ide Lisp-függ-
vényhívásokat kell beírni, amelyek megváltoztatják az Emacs
alapértelmezett tulajdonságait és viselkedését. Ha mi magunk
nem ismerjük a Lisp nyelvet, akkor sem vagyunk elveszve,
mivel makrók használatával létrehozhatunk ilyen kódot. Mint
tudjuk, a makrók rögzítik az általunk végrehajtott munkafolya-
matot, és billentyûleütéshez kötõdnek. Elvileg az egérkattin-
tások is rögzíthetõk, de a gyakorlatban ennek nincs sok értel-
me, mivel a makró az egér helyzetét jegyzi meg, és semmi sem
garantálja, hogy legközelebb a kattintás helye ugyanaz lesz,
mint a makró rögzítésekor. A billentyûmakrókat gyakorta
ismétlõdõ hosszabb gépelések kiváltására használhatjuk.
Példaként nézzük meg, hogyan lehet az õ és û betûket makrók-
kal hozzákapcsolni a billentyûkhöz. Ehhez érdemes tudni,
hogy a karakterek nemcsak a fenti ismertetett módon vihetõk
be a szövegbe, hanem a quoted-insert paranccsal is, ami a C+Q

teljes billentyûhöz van kötve. Ha ilyenkor beírunk még egy
három oktális számjegybõl álló karakterkódot, a kívánt betû
meg fog jelenni a szövegben. Az û kódja 573, az Û 533, az õ 565
és az Õ 525. Ha egy karakter kódjára esetleg nem emlékszünk,
a C+X = teljes billentyûvel megtudhatjuk. Próbáljuk ki az û
betûvel, hogy az alábbihoz hasonló tájékoztatást kapjuk a
visszhangterületen!

char: û (0573, 379, 0x17b) point=1150 of 53167(2%)  column 33

A char: kiírás után a lekérdezett û betût, majd a karakterkódot
olvashatjuk oktális, decimális és hexadecimális formában.
A point= után láthatjuk, hogy a mi û betûnk a szövegben
jelen lévõ 53 167 karakter 1150. helyén van méghozzá a 33
oszlopban. A betû helyzete a teljes méret két százalékán van.
Miután kipróbáltuk a fenti parancsokat, elkezdhetjük a makrók
rögzítését. Elsõként az û betût kössük az udoubleacute billen-
tyûhöz. A makrók rögzítését a C+X (teljes billentyûvel kezdjük,
és talán nem meglepõ, hogy a C+X) billentyûvel fejezzük be.
Tehát most a következõket kell tennünk:

1. C-x (
2. C-q 573
3. C-x )

Miután rögzítettük, a makrót az M+x call-last-kbd-macro
paranccsal vagy a C+X E teljes billentyûvel többször egymás
után elõhívhatjuk. Ennek a parancsnak számkapcsolót is
megadhatunk, azaz például a C+U 20 C+X E parancs húsz
darab û betût fog beszúrni a szövegbe. Ha hosszabb ideig
akarunk egy makrót használni, célszerû nevet adni neki.
Ez az M+x name-last-kbd-macro RET a makró neve RET
paranccsal tehetjük meg:

4. M+x name-last-kbd-macro RET press+udoubleacute RET

Miután elneveztük a makrót, a programmal megírattathatjuk
a hozzá tartozó Lisp-kódot az M+x insert-kbd-macro RET
a makró neve RET paranccsal:

5. M+x insert-kbd-macro RET press+udoubleacute RET

Ez a parancs a következõ sorokat szúrja be a mûködõ átme-
neti tárba:

(defalias 'press-udoubleacute
(read-kbd-macro "C-q 573"))

Ez már érvényes Lisp-kód, amit bemásolhatunk az .emacs
fájlba, hogy az Emacs minden indításakor elérhetõ legyen.
Tegyük meg, majd indítsuk újra az Emacsot! Most van egy saját
parancsunk, és az M+x press-udoubleacute begépelgetésével û
betûket írhatunk a szövegbe. Gyakorlásképpen ismételjük meg
a fenti lépéseket a többi három betûvel is!
Természetesen rögtön látjuk, hogy az ilyen hosszú parancsok
beírása nem a leghatékonyabb módja egyetlen betû beszúrá-
sának, ezért parancsunkat célszerû billentyûhöz kötni. Ehhez
az M+x global-set-key RET billentyû parancsnév RET parancsot
kell használnunk: 

6. M+x global-set-key RET û press+udoubleacute RET

Ha mindent utasítást jól hajtottunk végre, most már mûködni
fog az û billentyûnk, és egyetlen mozdulattal beírhatjuk az û
betûket. Megemlítem még a local-set-key parancsot is, aminek
ugyanaz a feladata, mint a global-set-key parancsnak, de ható-
köre jóval szûkebb: csak az adott átmeneti tárra és ugyanazon
fõmódra korlátozódik.
Ha az alábbi, makrók által létrehozott kódot bemásoljuk az
.emacs fájlba, az F2 billentyû megnyomásával beállíthatjuk a
Latin-2-kódolást, és az õ, Õ, û, Û betûk bevitelét a megfelelõ
billentyûkhöz köthetjük hozzá, mint az listánkon is látható.
A kóddal kapcsolatban megjegyzem, hogy a saját dolgainkat
nem célszerû az F2 vagy más billentyûhöz kötni, még akkor
sem, ha az adott pillanatban úgy tûnik, hogy az Emacs azokat
semmire sem használja. Lehet olyan fõ- vagy almód, ami átér-
telmezi az addig látszólag semmire sem használt billentyût.
Ezért a fejlesztõk azt ajánlják, hogy inkább a C+c elõtaggal kös-
sük saját parancsainkat, ami kifejezetten a felhasználók számára
van fenntartva. Azért hagytam mégis a példában, mert az .emacs
fájlban másként kell kötni a funkcióbillentyûket és a közönsége-
seket. Figyeljük meg, hogy zárójelek közé kell tenni az F2 nevet,
míg a normál billentyûknél idézõjeleket használunk:

(global-set-key "\C-cl" 'latin-2-unix)

Ha ezt a sort másoljuk be a fenti helyett az .emacs fájlba, a latin-
2-unix saját parancsot a C+C+L teljes billentyûhöz kötjük, amit
nagy valószínûséggel egyetlen Emacs-fejlesztõ sem használt
még fel. Meg kell azonban jegyeznem, hogy a Héj, a TeX és más
módok gyakran használnak C-c elõtagú parancsokat! 
Ha egy kötést érvényteleníteni akarunk, az M+x global-unset
-key RET billentyû és az M+x local-unset-key RET billentyû-
parancsokat használjuk!
Következõ számunkban innen folytatjuk.
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Dobbantó

Szaló István
(ratiosoft@freemail.hu) tanár, immár több mint
másfél évtizede foglalkozik programozással,
de csak a Java és a Linux megismerése után
tudta meg, hogy mi is az igazi programozás.
Több írása megjelent már a hazai számítás-

technikai lapokban. Ha néha feláll számítógépe mellõl, rend-
szerint mûvészettörténész feleségével és kisiskolás lányával
„találja szemben” magát.
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