
Webkamerák, héjprogra-
mok, bakelit, költözés,
összeomlás. Ahogy elõször
átfutottam a nyomdába
készülõ anyagot, ezek a
szavak maradtak meg ben-
nem. Pszichológusok gyak-
ran használják a szó-memó-
riatesztet ismeretlen ügyfe-
leknél: elsorolnak harminc
kulcsszót, és megkérik a ke-
zeltet, hogy mondja vissza,
ami megmaradt benne. Ha
a vér, gyilkosság, kés, kín
szavakat mondja vissza a
kezelt, egy jól képzett pszi-

chológus elnézést kér, hogy ki kell men-
nie az illemhelyre, és csak két biztonsági
õr kíséretében merészkedik vissza. Vajon
én milyen gyorsértékelést kapnék?
Azért megmaradt még egy-két gondolat.
Például a Közönségdíjakat (13–15. oldal)
olvasgattam, amikor szembetûnt, hogy
a Debian az LJ olvasói között a kedvenc
Linux-változattá lépett elõ. A lapszám-
ban több SuSE-cikk is található (Viktor
a 60–63. oldalon kiszolgálónak telepíti,
Zoli a 56–59. oldalon kezdõk számára
tart bevezetést), míg más változatok
alig-alig bukkannak fel. Hogy egy kicsit
színesítsünk a palettán, elindítottam
egy új sorozatot, Debian otthonra cím-
mel (64–65. oldal), amiben két célom
van: az egyik, hogy ezt a rendszert is
egy kicsit jobban bemutassuk, a másik
pedig, hogy a rengeteg szabadidõvel
rendelkezõ olvasóinkat rávegyem egy
kis türelemjátékra. Ugyanis mi másnak
nevezheti az ember egy Debian telepí-
tését? Mellesleg remek tapasztalatszer-
zés is, sõt munka közben filozófiai ma-
gasságokba emelkedve elmélkedhetünk
az emberi tûréshatárról. Emellett a mai

világban már nemcsak azt kérdezik meg
egy új rendszergazdától, hogy ért-e a
GNU/Linux rendszerekhez, hanem
hogy melyekhez. Hmm. Igaz, hallottam
olyat is, amikor az IT-menidzsör
viszontkérdése így hangzott: 
„Linux? Fut az a 2000 Serveren?”
Azért egy kicsit szomorkás vagyok, hogy
a Közönségdíjakban a böngészõk között
nem az Opera van az elsõ helyen. Na jó,
de legalább dobogós lenne! Szerintem
remek program, még a reklámcsíkjával
együtt is. A múltkor egy egész délutánt
eljátszottam, hogy megjelenítse a flash-t,
és hogy megismerkedjek a beépített
levelezõjével, az M2-vel. Igen, játék és
szórakozás! Természetesen ha valaki
látványosabb játékokra vágyik, akkor
ott a Frozen Bubble (elsõ helyezett),
vagy a 72–74. oldalon megtalálhatjuk
a versenyautókat is, Marcel pilóta veze-
tésével. Ha valakinek ez sem elég, ké-
szítsen magának játékot. Ebben Fábián
Zoli segíti a 47–49. oldalon. 
És hogy az ember a setét nagyvárosban
is tudjon játszani (ahogy erre az MGE
óriásplakát-kampánya is felkészít ben-
nünket), de még akkor is, amikor a
szomszéd az idegösszeomlás szélén dü-
hében belevágja az asztalilámpát a für-
dõkádba, érdemes beüzemelnünk egy
szünetmentes tápot (lásd Kolcza Péter
cikkét a 80–81. oldalon). Igaz, ma már
egy komolyabb kiszolgáló elképzelhe-
tetlen szünetmentes áramforrás nélkül.
Szépen is nézne ki mondjuk a SARS
genetikai kódját számító linuxos telep,
ha a sarokban ott csücsülne az amerikai
baseball-válogatott, és tekernék a bicajt.
Remélem, hogy mindenki talál érdekes
cikket e hónapban is, és sikerült egy
színes lapszámot összeállítanunk. 
Jó olvasást kívánok!
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