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Láttuk-hallottuk

Olvasóinknak már nem kell bemutatnom az FSF.hu Ala-
pítványt, hiszen rendszeresen jelenik meg róluk hír, hogy
ilyen vagy olyan kezdeményezést támogatnak, fordítá-
sokat szerveznek, bemutatókat tartanak. Októberben egy
felkérésnek tettek eleget, amikor a határon túlra, Kolozs-
várra látogattak el, egy egynapos rendezvényre, ahol a
szabad programokról tartottak elõadásokat. Ezt a rendez-

vényt immár az
ország számos
pontján megtar-
tották (április
óta hét alkalom-
mal), de ez volt
az elsõ eset,
hogy a csapat
a határon túlra
merészkedett.
Nagy örömömre
velük tarthattam.
Talán elsõre
elgondolkodtató,
hogy miért is
van szükség
arra, hogy az
embereknek
bemutassuk a
szabad progra-
mok elõnyeit és
hátrányait. Igen,
úgy gondolom,
hogy mindkét
oldalt be kell
mutatnunk,
hiszen nem az
a lényeg, hogy
„eladjuk” ezeket
a termékeket,
hanem az, hogy
megmutassuk,
mi vár az em-
berre, ha a sza-
bad oldalon
tapogatózik.
A másik nagyon
fontos szem-
pont, hogy
megértsük a
szabad világ

alaptételeit: ismerjük és értsük meg egymást. A Linux
nem egy dobozolt kereskedelmi termék, amit az ember
megvesz, majd ha nem mûködik, visszaviszi a boltba,
és addig csapkodja az asztalt, amíg vissza nem kapja a
pénzét. Itt az ember ugyanolyan halandókkal veheti fel
a kapcsolatot, kérhet tõlük tanácsokat, fejlõdhet velük
együtt, mint önmaga. Ezért is hívják sokan „szabad kö-
zösségnek” e programok használóit. A legtöbbet pedig
akkor tesszük e közösségért, ha mi is jól érezzük

magunkat benne: programokat, túrákat, bulikat szer-
vezünk – ebben pedig az FSF.hu élen jár.
Ez a bemutató sem zajlott másként, az összesen négy
napra széthúzott útba (amibõl kettõt kocsiban töltöttünk)
belefért másfél nap szabadidõ is. És ha már Kolozsvár,
akkor Torda és Torockó meglátogatása kötelezõ program.
Tudom, hogy néhány képpel lehetetlen visszaadni a táj
gyönyörûségét, de azért kedvcsinálónak talán elég. Emel-
lett még Kolozsvár is megér egy külön misét, hiszen a
még meglévõ épületremekek, a templomok és nem utol-
sósorban a Mátyás-szobor egyszerûen mesébe illõ. A ro-
mán zászló színeire festett játszóterek és utcai szemete-
sek is csak egy kicsit tudnak rontani az összhatáson.
De térjünk vissza az elõadásokra. Az elõadók érintették
a biztonság, a használhatóság, az együttmûködés kérdé-
seit, kitérve mind az asztali, mind a kiszolgálóoldali kér-
désekre. Igaz, röviden, de az idõ csupán ennyit engedett.
Érdekes volt, amikor a „melyik rendszert válasszam”
kérdés vetõdött fel. Bár az elõadók igyekeztek függet-
lenként megszólalni, nem rejtették véka alá a saját
kedvenceik nevét.
A legtöbb kérdés itt is két témakör körül forgott:
egyrészt a szakmai támogatás, másrészt a programok
beszerzése körül. Hogy miként lehet szakmai támogatást
kialakítani, mindig is kemény dió, hiszen a jó szakem-
berek kinevelése bizony sok idõt és munkát vesz igény-
be. Ami pedig az elérést illeti: a nálunk már egyre
jobb internetellátottság Kolozsvár felé még lényegesen
hézagosabb. Sajnos ez egy saját farkába harapó kígyó,
hiszen a legtöbb segítséget az ember vagy egy közeli
barátjától kapja, vagy a neten keresztül. Reméljük,
szép lassan a határ túlsó oldalán is „fejlõdik” mind a
két terület.
Sajnos, amíg a helyi közösség el nem jut egy megbíz-
ható szintre, addig az üzleti élet természetszerûleg
el van zárva a szabad programok elõl: bármennyire is
gazdaságos, hatékony, költségkímélõ, ügyes, szép,
jó, ha nincs egy szakember, akit vészhelyzet esetén biz-
tosan ki tud hívni a cég, akkor egyetlen ügyvezetõ sem
igen vállal be egy új rendszert. Ugyanez volt megfigyel-
hetõ Budapesten is pár évvel ezelõtt, sõt amíg az emlí-
tett ügyvezetõ nem találkozik személyesen legalább két-
három szakértõvel, általában nem is érdeklõdik igazán
a szabad világ iránt.
És természetesen az elõadások után szigorúan köte-
lezõ jelleggel csapatépítés is zajlott, ahol kötetlenebb
körülmények között ismerkedhettünk egymással. A csa-
patépítés az egyik helyi pizzéria különtermében folyt,
a már említett okok miatt pedig igyekeztünk jól érezni
magunkat.

FSF.Kolozsvár
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