
z FSF tagjai újabb, a magyar
Linux-közösséget kellemesen
érintõ lépésre szánták el ma-

gukat. Az OpenOffice.org sikeres ma-
gyarítása után most a Mozilla böngészõ,
levelezõ, html-szerkesztõ következik.
Ez a projekt, mint honlapukon írják,
2002. március 11-én indult útjára, illetve
indult újra, azaz a 0.9.2-es Mozillához
Horvát Szabolcs által elkészített magyar
nyelvi csomag „félbemaradt” fejleszté-
sének a folytatása. Ezzel szintén nagy
ûr töltõdik be országunkban, az angolul
nem tudók pedig újabb lehetõséget

kapnak a szabad világhoz való csatla-
kozáshoz. Amikor egyik, a Linuxot
irodai célra is használó cégnél egy isme-
rõsöm megmutatta a felhasználóknak
a teljesen magyar felületû irodai csoma-
got, mindenkibõl kitört az örömujjon-
gás. Most már olyan dolgokat is képesek
létrehozni, amire eddig nem is mertek
gondolni, mivel értik a menüpontokat
és nem félnek kipróbálni az újabb
dolgokat sem.
A magyarítás a Rózsa Mûvelõdési Ház-
ban 2002. április 13-14-én kerül megren-
dezésre „OpenOffice.org és Mozilla
honosítási hétvége” néven, melynek
keretében többek közt szeretnék befe-
jezni, kipróbálni és kijavítani a Mozilla
fordítását, hogy az a hamarosan meg-
jelenõ 1.0-s változatban már a lehetõ
legjobb minõségû legyen.
A Mozilla projekt céljai:
• A Mozilla program felhasználói fe-

lületének és súgójának magyarítása.
• A fordítások folyamatos karban-

tartása az új programváltozatok
megjelenésével párhuzamosan.

• Magyar nyelvi csomag (language
pack) készítése a legfrissebb
változathoz.

• Magyar nyelvû telepítõcsomagok
készítése minél több felületre a
legújabb változathoz.

További érdekességek tölthetõk le
a következõ oldalakról:
� http://mozilla.fsf.hu/
� http://www.fsf.hu/
� http://www.rozsamh.hu/

Sajnos ez az idõpont lapzártánkkor túl
esik, így az eredményrõl csak egy hónap
múlva, a következõ számban tudunk
beszámolni, mint azt az OpenOffice.org
esetében is tettük.
Azt hiszem, hogy az utóbbi idõben fel-
gyorsult linuxos fejlesztések is azt iga-

zolják, a Linuxnak igenis helye van az
asztali gépek piacán is. Ez a hónap sem
telt el egy kis vagdalkozás nélkül, az
egyik internetes oldalon megjelent egy
õsrégi írás, ami a Linux-Microsoft kettõs
párviadalát hivatott a csak pénzért meg-
vásárolható rendszerek felére eldönteni.
Miután elolvastam, az jutott az eszembe,
milyen furcsa is a világ: mindannyiunk
kedvence, a Linux hihetetlen sebesség-
gel változik és fejlõdik. Ebben a cikkben
(azt hiszem, 1999-bõl való) még fekete
dobozként emlegetik a Linuxot – karak-
teres felület, csak guruknak! Természe-
tesen ez akkoriban sem volt igaz, már
akkortájt is lehetett nagyon jó, könnye-
dén kezelhetõ grafikus felületet találni.
Én személy szerint az ablakkezelõk kö-
zül az AfterStep mellett tettem le a vok-
somat: kicsi, gyors, megbízható, testre-

szabható – ezek azok a jellemzõk, ame-
lyek nekem számítanak. Azonban ne
felejtsük el a Gnome-, a Ximian-Gnome-
és a KDE-környezeteket sem. Ezek
inkább amolyan „teljes grafikus környe-
zetek”, ahol mindennek megvan a beé-
pített programja, és ha mégsem lenne,
akkor egy külsõt hív segítségül. Felüle-
tünket grafikusan állíthatjuk be a legap-
róbb részletekig, bármit elvégezhetünk
az ezernyi apró vagy kevésbé apró prog-
rammal, és ami a legfontosabb: tehetjük
mindezt úgy, hogy a karakteres felület-
hez hozzás sem kell nyúlnunk. 

Örülök ennek a fejlõdésnek, mivel így
már a kevésbé elszántak is sikereket
érhetnek el, és egyre nagyobb tábora
lesz a szabad rendszereknek.
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Ismét magyarodunk…
Lapzárta elõtt kaptuk a hírt: újabb linuxos program magyarítására készülnek!.
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