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A Login-programról

A Login-kezdeményezés célja, hogy eljuttassa
azokhoz a legszegényebb, hátrányos helyzetû
rétegekhez az internetet, akiknek másképp erre
nem lenne esélye. Ez pedig utat nyithat számuk-
ra is a felemelkedéshez.

A program elsõdlegesen a kis falvakban élõ,
sokszorosan hátrányos helyzetû romákra fóku-
szál. A projekt nem korlátozódik kizárólag Ma-
gyarországra, hiszen a célja az, hogy az Európá-
ban élõ tízmilliós cigányság számára kínáljon
lehetõséget. A kezdeményezés mögött Nyírõ

András, az Index alapító fõszerkesztõje és
Bencsik Attila, az Econet.hu társalapítója áll. A
Netboxnak nevezett számítógépekhez 18 ezer
forintért juthatnak hozzá a programban részt
vevõk, ennek finanszírozására a helyi önkor-
mányzatok mikrohitel formájában biztosíthatnak
részletfizetési lehetõséget, így kis erõfeszítéssel
még a legszegényebb rétegek számára is elérhe-
tõ. A számítógépek jellemzõen pár éves irodai
gépek, melyek azonban Ubuntu-Linux-szal meg-
felelõ teljesítményt biztosítanak az internezés-
hez. A gépek közösségi WLAN-hálózaton kap-
csolódnak a világhálóhoz.

A feladat technikailag is különösen izgalmas,
hiszen olyan operációs rendszert kellett találni,
ami megfelelõ sebességgel mûködik akár egy 256
Mbyte memóriával szerelt Pentium 3-as számí-
tógépen is, miközben rendkívül egyszerû hasz-
nálni, és a kezelõfelület nem csak hatékony, de
szép is, hogy szívesen üljenek le elé a felhasz-
nálók. Fontos szempont volt az is, hogy a szoft-
verekért ne kelljen licencdíjat fizetni, mert egy
ilyen árkategóriájú gép esetében ez jelentõs mér-
tékben megnövelte volna az árat. Követelmény
volt az is, hogy a rendszer robusztus és megbíz-
ható legyen, hiszen ezeknek a gépeknek sokszor
meglehetõsen nehezen megközelíthetõ falvakban
kell mûködniük, ez pedig nehézkessé teszi a
karbantartást.

A Login Initiative választása az Ubuntu
Linuxra esett, ami a fenti követelmények mind-
egyikének maximálisan meg tud felelni, sõt, ennél
még többet is tud: az operációs rendszert könnye-

dén lehet igazítani az egyéni igényekhez, így a
Netboxokra egy egyszerûsített kezelõfelületû,
internetezésre kihegyezett Ubuntut telepítettek.
A felhasználóknak a vírusok és kémprogramok
miatt sem kell aggódniuk, az automatikus frissí-
tési rendszer pedig azt garantálja, hogy egy eset-
leges újonnan felfedezett biztonsági hiba sem
marad befoltozatlanul. A kis hardverigény ugyan-
akkor lehetõvé teszi, hogy még ezeken a régeb-
bi, kisebb teljesítményû gépeken is zökkenõmen-
tes legyen a munka.

A Login Initiative pillanatok alatt rendkívül
sikeres projekt lett: már most, a bevezetési fázis-
ban is négy faluban összesen kétszáz háztartás-
ban kötik be az internetet szeptember végéig.
Borsodban Tomor, Lak és Selyeb településeken,
valamint Baranyában Alsószentmártonon. A
Borsod megyei Selyében közösségi internetpontot
is létrehoztak. Mindez pedig még csak a kezdet:
2008 végére a tervek szerint már kétszáz telepü-
lésen, településenként átlagosan húsz-húsz gé-
pen lehet majd Netboxszal (és így Ubuntuval)
internezni.

További információk, forrás http://ubuntu.hu/
konyvlap/login-kezdemenyezes

Takács Dániel

Kutatás a múlt emlékei
nyomában az interneten át

Az internetoktatáshoz készített jegyzet és feladat-
gyûjtemény szerkesztésénél egyik kiemelt té-
mánk: megismertetni a külföldön élõ magyarok
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életét, betekintést nyerni honlapjaikból, on-line
sajtójukból közös eseményeikbe, ünnepeikbe,
képet kapni gondjaikról, örömeikrõl. (Nagyon jó
címtárak egyébként ehhez a http://kulfold-
imagyaroldalak.lap.hu vagy a http://magyarsag.
lap.hu.) Azért osztom meg ezt a történetet má-
sokkal, mert kitûnõen illusztrálja, hogy az
internetezés képes a tér és idõ dimenzióját átlép-
ve új cselekvési utakat adni. Mindemellett szá-
momra nagyon kedves emlék.

Visszatérve a feladatgyûjtemény szerkesz-
téséhez, körülbelül négy évvel ezelõtt így akad-
tam rá egy brazíliai fiatalok által szerkesztett
lapra, a Szóvalra. A honlap ajánlószövegébõl
megtudtam, hogy a ‘80-as években néhány évig
egyetemista fiatalok szerkesztették s adták ki.
Õk már Brazíliában születtek. A webhely üze-
meltetõi elérhetõvé tettek néhány egykori cím-
lapot. Könnyezve olvastam az elsõ lapszám
szívbemarkoló szerkesztõségi üzenetét (www.
netnagyiklub.hu/szoval.jpg). Mélyen meghatott
gyönyörû nyelvezete és üzenete: elementáris
vágy a magyar szó életben tartására és közve-
títésére az idegen közegben. Akkor értettem
meg, valójában mit jelent az egyébként több-
ször hallott írástudók felelõssége fogalom.
Megdöbbentett az is, hogy lehet nem anya-
nyelvi környezetben felnõve ilyen gyönyörû
magyarsággal beszélni. Hogy megoszthassam
ezt az élményt másokkal is, készítettem egy
feladatot ehhez a cikkhez.

Aztán egy idõ múlva minden eltûnt az
internetrõl az újsággal kapcsolatban. Pedig egy-
re jobban érdekelt, hogy vajon mi lett velük.
Milyen problémák miatt hagyták abba? Anyagi
gondok, érdektelen fogadtatás, asszimilálódás?
Mi lett a szerkesztõség tagjaival, hogyan alakult
életük késõbb? A címlapon mindössze ennyi
információ állt a kutatáshoz: Sao Paulo, 1981.
április 10. Aláírásként is csak Szerkesztõség
megjelölés. Tekintve, hogy képfájlként ismerhet-
tem meg szövegét, nem volt szerencsém a szó-
kapcsolatokra való kereséssel sem.

Aztán tavaly jött egy ötlet, amely hozzásegí-
tett a megfejtéshez. Megkerestem a világhálón
hazánk brazíliai nagykövetségét. Sao Paulóban
is mûködik konzulátus. Írtam egy levelet a nagy-
követnek, amelyben bemutatkoztam, megfogal-
maztam a lényeget és azt, miért is szeretném
megtudni, mi lett az egykori szerkesztõségi ta-
gokkal. A levélhez mellékeltem azt a bizonyos

címlapot. Egy hét múlva megérkezett a válasz
egy munkatársától, aki szintén benne volt az
egykori szerkesztõségben. Fenyvesi Ágnes írt
saját és családja életérõl, és megtudtam társai-
nak nevét, elérhetõségét. Másnap újabb örömteli
esemény történt: Gyuricza Gábor, az egyik szer-
kesztõ felhívott telefonon (a világhálón megta-
lálta elérhetõségem), és alkalmam volt vele több-
ször is elbeszélgetni a történet további szálairól.
Õ jelenleg kettõs állampolgár, és már több mint
tíz éve itt él Magyarországon.

Elektronikus levélben megkerestem Szabó

Lászlót, aki Gy. G. mellett az utolsó lapszámig
kitartott, és aki meghatározó szerepet játszott a
lap történetében. Különféle írásokat kaptam tõle.
Olyan dokumentumokat is küldött, amelyekbõl
nemcsak a lap és a szerkesztõk, hanem a brazí-
liai magyarság élete, története is kirajzolódik
egyben. A dokumentumokból kiderült, hogy az
a megkapó fogalmazás az akkori fõszerkesztõ,
Reisch György (jelenleg hazánkban élõ lelkész,
költõ) mûve, aki magyarországi születésû, va-
gyis itthon tanulta meg ilyen szépen az anya-
nyelvét. Mindenesetre társai is mélyen hittek a
szép gondolatok igazságában, ha idõt, energiát,
pénzt nem kímélve ilyen feladatokat vállaltak
tanulmányaik mellett.

Hét lapszám elteltével Reisch György kivált
a körbõl, mert elhagyta Brazíliát. Ezt követõen
egy darabig Hársi Ernõvel az élen, majd kijelölt
vezetõ nélkül dolgozott a hétfõs szerkesztõbi-
zottság.

Szabó László, az egyik fontos szereplõ tanul-
mányai és a Szóval szerkesztése után építész-
mérnök, majd emellett egyetemi tanár lett. Mû-
fordításai jelentek meg Kosztolányitól, Máraitól.
Filmet rendezett a kint élõ Hamza D. Ákos ren-
dezõ tiszteletére, forgatókönyveket fordított –
ezekben a filmekben édesapja, Szilassy László is
játszott egykor. Írt publicisztikákat különbözõ
lapokba portugál és magyar nyelven. Utolsó nagy
vállalkozása tavaly jelent meg Brazíliában, egy
könyv az 1956-os magyar forradalomról.

Hát ez a történet kerekedett abból a véletle-
nül szerzett információból, amire a feladatgyûj-
temény szerkesztése közben bukkantam. A happy
end azonban sajnos nem teljes: ezen a nyáron,
július végén hosszú betegség után elhunyt Sza-
bó László, vagy ahogyan kint ismerték: Ladislao
Szabo.

Szilassi Andrea




