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A PHP-nak az utóbbi években bemutatott diadalmenetét
sokféleképpen lehet mérni a kiszolgálókimutatásokon túl.
Elég, ha megnézzük, hogy világszerte hány témába vágó,
vagy egyenesen PHP-ra szakosodott helyi vagy nemzet-
közi konferenciát rendeznek havonta. Elnézve a PHP
hivatalos honlapjának rendezvénynaptárát és híreit, 2003
tavasza a PHP-konferenciák évszaka lesz. Idén elõször
hazánkban is lehetõség nyílik a szakma eszmecseréjére
a magyar PHP-levelezõlista közössége által szervezett
Elsõ Magyar PHP Konferencián.
Heilig Szabolcs (Cece): Gábor, ugye nem ez az elsõ
PHP Konferenciád?
Hojtsy Gábor (Goba): Valóban, már két nemzetközi
konferencián is részt vettem Frankfurtban.
H. Sz.: A legutóbbin nemcsak látogatóként szerepeltél,

de elõadást is tartottál.
Mégis, hogy lesz valakibõl
egy nemzetközi konferen-
cián elõadó?
H. G.: 2001-ben sokat for-
golódtam az elõadók körül.
Az elsõ estén még a nekik
szánt különvacsorára is
benéztem, ezért mindenki
azt gondolta, hogy én is elõ-
adással készültem. Rend-
szeresen meglepõdtek, ami-
kor kiderült, hogy hallgató-
ként jöttem el. A PHP fej-
lesztõi közül jó párat isme-
rek levelezés révén, különö-
sen a leíráson dolgozókat.
Ezért annak ellenére, hogy
magyar résztvevõ rajtam
kívül csak egy akadt (Rábai
Gyula elõadó), sikerült né-
hány ismerõssel találkozni.
Õk is azt javasolták, hogy
a következõ évben én is
készüljek egy elõadással.

H. Sz.: Megfogadtad a tanácsukat?
H. G.: 2002-ben a konferenciát egy nappal meghosszab-
bították, így több idõ jutott a szakmai programokra. Ezzel
együtt az elõadáshelyekre nagy volt a túljelentkezés.
A terveket már nyár elején le kellett adni, így bõven jutott
idõ a témák kiválasztására és az átgondolásukra. Mivel
én a dokumentációs csoportban is dolgozom, kézenfekvõ
volt, hogy a PHP-parancsfájlok leírásáról beszéljek. Két
elõadással kellett jelentkezni, így másodikként a számom-
ra akkor még izgalmas újdonságként jelentkezõ „rich
client” témát jelöltem meg. Szerencsére mindkét elõadá-
somat elfogadták. Ezután egy komoly felkészülési idõszak
következett. A forrásanyagok, és háttéranyagok felkuta-
tása mellett angol nyelvû tévéadásokat néztem, és angol
nyelvû újságokat olvastam még a tömegközlekedési esz-
közökön is. Sõt egy fõpróbát is rendeztem még itthon,

egy lelkes kis csoporton próbáltam ki idegen nyelvû
elõadói készségemet.
H. Sz.: Korábban is volt szó hazai PHP-konferenciáról a
magyar PHP-levelezõlistán. Az akkori véleménynyilvání-
tások szerint még nem tûnt életképes vállalkozásnak egy
ilyen hazai rendezvény megtartása…
H. G.: Számomra is túl nagy falatnak tûnt ennek a meg-
szervezése, és nem is voltam biztos benne, hogy egy
olyan jó kis csapat fog kialakulni, mint amilyen végül is a
magyar konferencia szervezésére összejött. Pálócz István
már korábban is ajánlott helyszínt a PHP-levelezõlistán,
de akkor én ezt az elképzelést nem vettem komolyan.
H. Sz.: István, te itt lépsz be a képbe?
Pálócz István: (más néven PI): Majdnem. Idén
januárban gondoltam egy nagyot, és újra elõvettem az
ötletet. Kijelöltem egy idõpontot, amikor márpedig PHP-
konferencia lesz Magyarországon. Összeütöttem egy
oldalt, ahol jelentkezni is lehetett. A „program” ekkor
még csak elõadás-idõpontokat tartalmazott. Megírtam
az oldal címét a PHP-levelezõlistára, és kíváncsian
vártam a fogadtatást. Igencsak meglepõdtem, mert még
aznap jelentkezett tíz ember, köztük volt az elsõ elõadó
is, Bártházi András. Nem sokra rá Hojtsy Gábortól is
kaptam egy levelet, amiben elõadónak ajánlkozott.
Öt elõadást terveztem, és mivel egyet magam is bevál-
laltam, már csak két elõadó hiányzott.
H. G.: Közben néhányan elkezdtünk tippeket adni, mit
lehetne javítani a programkiíráson. Majd a honlappal
kapcsolatos kifogások megvitatására került sor.
P. I.: Amin közben folyamatosan jelentkeztek a résztve-
võk. Egyre többen rágták a fülem, hogy illene valami
szebb honlapot készíteni.
H. Sz.: A honlapnak új arca lett. Ezt követte rövidesen
a harmadik változat is?
P. I.: Ez már profi grafikus keze munkáját dicséri, és már
végleges. Bejegyzésre került a phpconf.hu tartomány,
itt lelhetõ fel a hivatalos honlap. Összeszerkesztésére
egy hihetetlen teherbírású honlaphegesztõt is találtunk
Simon Benjámin személyében.
H. G.: Millió más dolog is történt, nem csak a honlap
külalakján és a logón vitáztunk. Elsõ támogatónk, a hely-
színt biztosító ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola mellé
más támogatók megnyerésén törtük a fejünket. Idõköz-
ben a teljes elõadói kör is kialakult.
P. I.: Hála Papp Gyõzõ-nek és Szabó Dénes-nek.
H. Sz.: A helyszín kiválasztása nehéz volt?
P. I.: Egyáltalán nem. Több minden is az iskola mellett
szólt. Egyrészt kitûnõen felszerelt konferenciateremmel
rendelkezik, ahol mind a hangosítás, mind a számító-
gépek monitorának kivetítése ingyen megoldható. A leg-
fontosabb érv talán az, hogy az iskola alapítványának se-
gítségével képesek vagyunk anyagi támogatást is fogadni.
H. Sz.: István, továbbra is te maradtál a fõszervezõ?
P. I.: Amolyan koordinátorféleség. Amikor elkezdtem,
álmomban sem gondoltam volna, hogy ilyen hatalmas
segítséget kapok. Több listás összejövetel után az a kép
alakult ki a többiekrõl, hogy nagyon sok mindent csinál-
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nának szívesen, csak nem mernek belekezdeni.
H. Sz.: De eleinte mégiscsak teljesen egyedül voltál
a terveiddel?
P. I.: A tervekkel igen, de a döntésemet nagymértékben
segítette az is, hogy a hátam mögött tudhatok olyan ba-
rátokat (volt tanítványokat), akikkel egy ilyen rendezvény
könnyedén lebonyolítható. Szerencsére iskolánk igazga-
tója is nagy örömmel fogadta kezdeményezésemet. Arra
számítottam, hogy a rendezvény teljes megszervezése
az én feladatom lesz. Azonban még egy hét sem telt el,
és azon kaptam magam, hogy egy ütõképes csapat
tagja vagyok.
H. Sz.: Mekkora munka ez? Mennyi idõtöket viszi el?
P. I.: A koordinációs munka javarésze abból áll, hogy
a különbözõ felvetett ötleteket ne hagyjam elsikkadni, és
találjak valakit, aki felvállalja és véghez viszi azt. Mostan-
ság az idõm nagy részét valóban a rendezvényszervezés
teszi ki. Általában éjfél körül olvasom az utolsó levelei-
met, ennek ellenére hajnalban hat körül már a szervezõi
levelezõlistát bújom. A többiek reggel nyolc táján kezde-
nek bekapcsolódni, és hajnali három–négy óráig vérre
menõ vitákat folytatnak. Mikor és mennyit alszanak, arról
fogalmam sincs, de azt hiszem ezt jobb, ha nem is tudom.
H. Sz.: Most hol tartotok?
P. I.: Eleinte abban reménykedtem, hogy sikerül egy
ötvenfõs rendezvényt összehoznom. Ehhez képest ma
már kétszáz feletti a jelentkezõk száma.
H. G.: Külföldi támogatónk is akadt már, két angol nyelvû
PHP-magazin is védõszárnyai alá vonta kezdeményezé-
sünket. Bõvül egyéni támogatóink köre is. Úgy tûnik,
többen gondolják azt, hogy érdemes ezt a rendezvényt
megszervezni, mint amennyire kezdetben számítottunk.
H. Sz.: Gonosz leszek. Rengeteg olyan kezdeményezés-
rõl tudok, amelyek nagy lendülettel indultak, majd a lel-
kesedés múltán elvesztek a süllyesztõben. Hasonló hely-
zet tapasztalható példaképp a PHP-kézikönyv fordítócsa-
patának munkásságával kapcsolatban is.
H. G.: A konferenciával együtt céljaink közé tartozik az
is, hogy a hazai PHP-közösség életét felpezsdítsük, és a
jó kezdeményezéseknek segítséget nyújtsunk. Ráadásul
most már a felelõsségtudat is hajt minket a fent említett
nagy számú jelentkezõ és a támogatók következtében.
P. I.: Felmerült az is, hogy szervezettebb formában lehet-
ne támogatni akár a leírás fordítását vagy egy tankönyv
elkészítését is.
H. Sz.: Láttam, hogy a konferencia programjában a 
„PHP Szakosztály” alapító ülése is szerepel. Mit takar
ez pontosan?
P. I.: A szervezet létrehozásának célja elsõsorban az,
hogy összefogja azokat a magyarországi kezdeményezé-
seket, amelyek a PHP nyelvvel kapcsolatosak. Legyen
az egy leírás fordítása (például: Smarty, PHPDoc,
PHPGtk stb.), vagy akár egy szabadon hozzáférhetõ tar-
talomkezelõ, esetleg egy webáruház elkészítése. Renge-
teg szabad kapacitás van ezen a téren, de mivel nincs
megfelelõ adatcsere, ezek az erõk szétforgácsolódnak.
Egy ilyen szervezet alakításához elsõsorban sok ember

kell, ezért van a konferencia napján az alakuló ülés.
A Szakosztályról egyelõre annyit, hogy egy már mûködõ,
nagy múltú szervezethez próbálunk csatlakozni. Jelenleg
is folynak a tárgyalások.
H. Sz.: Az összeállt programról alig beszéltünk még.
Mire számíthat, aki ellátogat a rendezvényre?
P. I.: Az elsõdleges célunk
az volt, hogy felmérjük az
igényt egy ilyen rendez-
vényre, valamit hogy
beindítsuk a párbeszédet
az egyes elszigetelt cso-
portok között. Igyekez-
tünk minél szélesebb
réteget megszólítani az
elõadásainkkal. Lesz be-
vezetõ elõadás a PHP
nyelvrõl, egy portál felépítésének tervezésérõl, elkészí-
tésének eszközeirõl, valamint a PHP oktatásának nehéz-
ségeirõl. Elõzetes felméréseink szerint a legnagyobb
érdeklõdés Szabó Dénes Smarty sablonrendszerrõl szóló
elõadását övezi.
H. G.: Szeretnénk megtalálni az ifjú tehetségeket, ezért
a konferenciát egy szabad stílusú, úgynevezett freestyle
programozási versennyel kötöttük egybe.
H. Sz.: A kiírásban ez szerepel 5k Compo néven?
P. I.: Igen. A demoscene hagyományain alapuló verseny-
formát választottuk, azaz minél összetettebb, többet tudó
alkotásokat várunk, amelyek csupán 5120 bájtot igényel-
nek. Az ilyen méretkorlátos pályamûvek vélhetõleg külsõ-
re semmi különöset nem fognak nyújtani. Egyedül a szak-
ma képviselõinek eshet le az álla, ha abba is belegondol-
nak, mekkora méretbe van mindez belegyömöszölve.
H. G.: A verseny gyõztesei között értékes ajándékok ke-
rülnek kisorsolásra. Többek között PHP-vel és minden ext-
rával ellátott tárhely, külföldi PHP-s folyóirat, szakkönyvek.
P. I.: Az ingyenesség ellenére a rendezvény végén tom-
bola is lesz, ahol hasonló földi jókra számíthat minden
résztvevõ.
H. Sz.: Mi az az eredmény, amivel már elégedettek
lennétek?
P. I.: Én akkor lennék elégedett, ha egy igazán jó hangu-
latú találkozót sikerülne összehozni, ahonnan a legtöbben
elégedetten távoznának.
H. G: Örülnék, ha a rendezvényünket zökkenõmentesen
sikerülne lebonyolítani, amire minden esélyünk megvan.
Ha látogatóink azt érzik, hogy egy profi rendezvényen
voltak, és hasznosan töltötték az idejüket, akkor jól vé-
geztük a feladatunkat.
H. Sz.: Köszönöm a beszélgetést!

�
A PHP-konferencia honlapja 
� http://phpconf.hu
Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola
honlapja � http://www.radnoti.hu 
A magyar PHP-levelezõlista
� http://weblabor.hu/vl-phplista

Heiglig (Cece) Szabolcs (cece@php.net)
Veszprémben él. Hobbija, kedvenc idõ-
töltése és munkája is a programozás.
Szabadidejében hajlamos kerékpárra 
pattanni, vagy baráti társaságban 
szerepjátékokkal foglalkozni.

KAPCSOLÓDÓ CÍMEK
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