
Íme, ezt kell tenned, hogy fekete mutatót kapj Firefox 
alatt.

Nyisd meg Rendszerbeállítások → Alkalmazások 
megjelenése → GNOME alkalmazásstílus.

A „Kurzortéma” mellett jobbra válaszd ki azt, amelyik 
tartalmazza az általad használni kívánt mutatót és 
lent jobbra kattints az „Alkalmazás”-ra.

Lehet, hogy ki kell jelentkezned az asztalból, hogy a 
változás érvényre jusson, de most már fekete 
mutatód lesz Firefox-ban.

Ez a Thunderbird-re is érvényes.

Először (KDE) Rendszerbeállítások → Megjelenés 
→ Asztali téma →Kurzortéma, majd válassz egy 
színsémát és kattints az „Alkalmazás”-ra.

Nyisd meg a fájlkezelődet. Én Dolphin fájlkezelőt 
hasz-nálok, de ha te mást alkalmaznál, akkor a 
megfelelő fájl elérése egy kicsit másképpen 
történhet.

Most kattints a Vezérlő → Rejtett fájlok → .kde4 → 
share → config → kcminputrc fájlra és nyisd meg 
sima szövegszerkesztővel. A cursorTheme= sort 
szerkeszd! A méret változtatásához a cursorSize= 
sort. Majd kattints a Fájl → Mentés-re. Jelentkezz ki 
és vissza, hogy érvénybe lépjenek a beállítások.

Én Oxyge Blue egérkurzor témát akartam minden 
alkalmazáshoz.

A fájl az én rendszeremnél így néz ki:

[Mouse]
Acceleration=2.5000000000000004
MouseButtonMapping=RightHanded
ReverseScrollPolarity=false
Threshold=4
cursorSize=0
cursorTheme=Oxygen_Blue 

Rudge futtatott itt egy szálat, hasonló tippel.

A Firefox KDE alatt NEM HAJLANDÓ fekete 
egérmutatót megjeleníteni a programban.

KDE alatt a Firefox alap egérmutatója fehér és az 
alkalmazáson belül nem a Rendszerbeállításoknál 
kiválasztott mutató ikonnak megfelelő jelenik meg. 
Egyszerűen fehér marad, még akkor is, ha más 
alkalmazásoknál fekete lenne.

A  szerkesztő megjegyzése:  a  Tip  Top  Tips  a  PCLinuxOS 
Magazine új havi rovata. Minden hónapban  foglalkozunk 
egy, a PCLinuxOS fórumáról származó ötlettel – és  talán 
jobban kifejtjük. A Magazin nem  fogad el a Tip Top Tips 
számára  önállóan  beküldött  felvetéseket.  Ha  van  egy 
tipped,  akkor  inkább  a  PCLinuxOS  fórumának  Tips  & 
Tricks  részében  oszd  meg.  A  tippedet  kiválaszthatjuk  a 
PCLinuxOS Magazineban történő publikálásra. 

E havi  tippünk a PCLinuxOS fórumának Ramchu 
nevű tagjától származik.

A rendszerbeállításoknál az egérkurzoromat a kék 
Oxygen-re állítottam be, de amikor a Firefox-ot 
megnyitom, az egérkurzor színe fehérre vált, ami 
csak egy az engem bosszantó apróságok közül.

Ezzel a módszerrel az egérkurzor színe az összes 
alkalmazásnál azonos maradhat.
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