
„Ki a szá mí tó gé pek kel az osz tály ter mek bõl!”
Az internet-disszidens Clifford Stoll port ré ja

Clifford Stoll tu laj don kép pen ház -
tar tás be li fér fi. Most a leg szí ve seb -
ben gye re ke i vel len ne a Szil ikon-
völgy pe re mén épült kis há zá ban,
ame lyet kert és fák vesz nek kö rül, és
tör té ne te ket me sél ne ne kik. Vagy bi -
zarr for má jú üve ge ket fúj na. De mi -
vel az öt ven éves fi zi kus nem csak
ház tar tás be li, ha nem könyv szer zõ is,
és mi vel kom pu ter-szak ér tõ ként bi -
zo nyos hír név re tett szert, ehe lyett
ke resz tül-ka sul uta zik Eu ró pá ban, és
köny ve ket de di kál, elõ adá so kat tart,
kér dé sek re vá la szol.

Bár mit kép zel jen is el az em ber elõ -
adás cí mén – amit Clifford Stoll
nyújt, biz to san nem fog be le il le ni a
kép be. Fel ug rál, ha do ná szik, ide-oda
ro han gál a te rem ben, vi gyo rog, da -
dog, ne vet, egy re in kább el tér a tu laj -
don kép pe ni té má tól, ar ról me sél, ho -
gyan ül döz te le gen dás mó don azo kat
a KGB-ügy nö kö ket, akik be ha tol tak
Berke ley egye te mé nek kom pu te ré be, 
és csak ak kor tér rá vol ta kép pe ni té -
má já ra, hogy „Mi ért nincs sem mi ke -
res ni va ló juk a kom pu te rek nek az osz -
tály ter mek ben?”, ami kor a be szél ge -
tés ve ze tõ je he ve sen köz be lép.

Stoll úgy vé li, a szá mí tó gép épp úgy 
nem il lik a gye re kek hez, mint a te le -
ví zió. Né ze te sze rint az is ko lás gye re -
kek nek, s még in kább az óvo dá sok -
nak annyit kel le ne a sza bad ban tar -
tóz kod ni uk, amennyi csak le het sé ges, 
fes se nek, mu zsi kál ja nak, bar ká csol -
ja nak, ta nul ja nak ide gen nyel ve ket –
csi nál ja nak bár mit, csak ne ül je nek
egy do boz elõtt, és ne me red je nek a
kép er nyõ re.

Stoll azt ál lít ja, hogy ez zel a fel fo gá sá -
val meg le he tõ sen egye dül áll az USÁ-
ban. Le gyen szó ar ról az óvo dá ról, ahol
ki ha jít ják a ho mo ko zót, hogy he lyet csi -
nál ja nak há rom pentium-gépnek, vagy
ar ról az ál ta lá nos is ko lá ról, ame lyek a
ta nu lói már csak fel nõtt kí sé re té ben me -
het nek az ut cá ra, mert túl sá go san nagy a 
ve szé lye an nak, hogy lap top juk mi att
meg tá mad ják és ki ra bol ják õket – Stoll,
aki is ten ál dot ta te het sé gû el be szé lõ,
csak úgy ont ja a haj me resz tõ pél dá kat.
Be szá mol olyan érett sé gi zõk rõl, akik
meg buk nak a tör tek kel szá mo lás ból,
mi vel egész éle tük ben zseb szá mo ló gé -
pet hasz nál tak, és olyan fi zi kus hall ga -
tók ról, akik ugyan szu ve rén mó don
hasz nál ják szá mí tó gé pü ket, de egy re ke -
ve sebb kí ván csi sá got hoz nak ma guk kal
a fi zi kai össze füg gé sek iránt.

Egyéb ként Stoll min den, csak nem
gép rom bo ló. El sõ prog ram ja it 14
éve sen ír ta, és az óta foly to no san új
prog ram nyel ve ket ta nul és új rend -
sze re ket pró bál ki. „Va ló szí nû leg
nem lé te zik olyan szá mí tó gép, ame -

lyik re ne ír tam vol na már pár sort”
mond ja. Sa ul ból ak kor lett Pál lá, ami -
kor el sõ gyer me két tar tot ta a kar ja i -
ban. Ek kor hir te len azt kér dez te ma -
gá tól, a jö võ ben mennyi idõt akar a
szá mí tó gép kény er nyõ je elõtt töl te ni,
és mennyit a gye re ke i vel.

És el kez dett töp ren ge ni ar ról, mi ért
van szük sé gük a gye re kek nek szá mí -
tó gép re. Olyan kér dés ez, amely rõl az 
USÁ-ban egy ál ta lán nem vi táz nak.
Prob lé mát la nul el fo gad ják, vagy ép -
pen ség gel öröm mel üd vöz lik a szá -
mí tó gé pek be vo nu lá sát az osz tály ter -
mek be. Mi nél több kom pu ter, an nál
jobb – hang zik a jel szó, ame lyet min -
den ere jé bõl tá mo gat az ipar. „Tu laj -
don kép pen mi lyen prob lé mát kell
meg ol da ni uk a szá mí tó gé pek nek az
is ko lá ban?”, kér de zi Stoll, hogy az tán 
így foly tas sa: „Túl ke ve set né zik gye -
re ke ink a tv-t? Túl sá go san rit kán ta -
lál koz nak rek lá mok kal? Túl sá go san
jól tud nak kon cent rál ni? Túl sok
köny vet ol vas nak?” Az ilyen prob lé -
mák ra a szá mí tó gép az iga zi meg ol -
dás – vé li iro ni ku san.

Vi szont egé szen más dol go kat va -
ló ban nél kü löz ni ük kell a ta ná rok nak
az osz tály ter mek ben: pél dá ul a fény -
má so lót, a me leg vi zet, a kí sér le te zé si 
le he tõ sé get. A több idõt. A több he -
lyet. Még egyet len ta nár sem pa nasz -
ko dott ne ki ar ról, hogy „túl ke vés in -
for má ci ó val” ren del ke zik. Mi nek ak -
kor a tö me ges internet-csatlakozás?

Az mond ja, fon tol juk csak meg: Az 
is ko lai szá mí tó gé pek sok pénz be ke -
rül nek. A hard ver, amely két-há rom
év múl va el avul. A szoft ve rek, ame -
lyeket ins tal lál ni és ak tu a li zál ni kell.
A há ló zat el ér he tõ sé ge, a  tanfolya -
mok, és min de nek elõtt a rend sze rek
karbantartása. A kom pu ter egyet len
le fa gyá sa leg alább tíz per cet el ra bol a 
tan órá ból. S nem utol só sor ban: a
kom pu ter-te rem he lyet kö ve tel, ami
az tán hi ány zik más te vé keny sé gek
szá má ra. Stoll sze rint ti pi kus je len -
ség, hogy a szá mí tó gé pek mi att ki -
szo rul nak a ze ne ter mek, a mû vé sze ti
ter mek vagy a könyv tá rak.

Stoll éle sen szem be ál lít ja a dol go -
kat, s ezt lát ha tó él ve zet tel te szi. Nin -
cse nek-e ta nul sá gos kom pu ter já té kok 
a gye re kek szá má ra, kér de zi egy hall -
ga tó. Stoll csak er re a kér dés re várt.
Ide-oda ug rál a szék sor ok elõtt, és a
té vé zés ká ros vol tá ról be szél, amit
már ki elé gí tõ en vizs gál tak és bi zo -
nyí tot tak: „Min den ki tud ja, hogy a té -
vé zés rossz a gye re kek nek”, mond ja.
De ahe lyett, hogy ke ve seb bet en ged -
nék néz ni a gye re ke ket, meg pró bál -
ják a mû so ro kat ja ví ta ni. Ugyan ez a
hi ba tör té nik  meg a szá mí tó gé pek kel. 

Stoll alap ve tõ en el uta sít ja, hogy a
gye re kek meg ta nul hat nak a kom pu -
ter rel olyas mit, amit kom pu ter nél kül
nem tud ná nak jól meg ér te ni. Köz ben
foly to no san a „fi zi kai” szót is mé tel -
ge ti: Szá má ra a re a li tás ról van szó, az
ér zé ki ta pasz ta lás ról. Meg érin te ni,
meg fog ni, meg sza gol ni, meg íz lel ni
va la mit. És ter mé sze te sen ez zel kap -
cso lat ban is eszé be jut egy anek do ta,
még pe dig egy nyolc éves kis lány ról,
aki kom pu ter-szi mu lá ció se gít sé gé -
vel akar ta ta nul má nyoz ni a mág ne -
ses ség je len sé gét. Amint ki de rült,
sze gény gye rek nek még so sem volt a
ke zé ben iga zi mág nes – hi szen az le -
tö röl het né a kom pu ter me rev le mez ét.

Stoll túl zott nak tart ja a szü lõk fé lel -
mét, hogy a gye re kek nem jut nak
majd meg fe le lõ fog lal ko zás hoz, ha
nem is me rik jól a szá mí tó gé pet.

Sze rin te egy fe lõl túl be csü lik a szá -
mí tó gé pes is me re tek je len tõ sé gét; a
leg több fog lal ko zás vál to zat la nul jól
meg van szá mí tó gé pek nél kül. A San
Fran cis co kör nyé ki bá do go sok há -
rom szor annyit ke res nek, mint a web- 
prog ra mo zók. Vagy a fog or vos ok.
Er re a szó ra fel ug rik szé ké rõl, hát ra -
ve ti a fe jét, és nagy ra tát ja a szá ját:
„En gem nem ér de kel, hogy a fog or -
vo som nak csi nos hon lap ja van-e”,
hör gi, „azt aka rom, hogy csi nál ja meg 
a fo ga i mat”; majd hoz zá te szi: „És azt
aka rom, hogy bi zal mat kelt sen ben -
nem.” Az tán ha tá ro zot tan a hall ga -
tók ra szö ge zi a te kin te tét: „E két ké -
pes ség egyi két sem tu dod le töl te ni a
vi lág há ló ról!” El len ke zõ leg: „Mi nél
több idõt töl tesz a ki ber ne ti kai tér ben, 
an nál in kább el sor vad az a ké pes sé -
ged, hogy más em be rek kel be szélj.”

Má sik ér ve: a kom pu ter-hasz ná lat
egy sze rû do log. Bár min den ki nek,
aki el vé gez te az ál ta lá nos is ko lát, tud -
nia kel le ne bán ni a szö veg szer kesz tõ -
vel, és va la mit meg ke res nie az inter -
ne ten, vagy adat ban kok kal dol goz -
nia, de ezek meg ta nu lá sá ra Stoll
tö ké le te sen elég nek tart egy hó na pot.
„Ha kü lö nö sen las sú fel fo gá sú ta nu -
ló ról van szó, ta lán két hó nap ra is
szük sé ge van”, vé li. A szá mí tó gé pes
is me re tek ok ta tá sát ezért leg ko ráb ban 
14–15 éves kor ban ja va sol ja. Ezt
megelõ zõ en olyan dol go kat kel le ne
gya ko rol ni uk a gye re kek nek, ami ket
ké sõbb már nem le het pó tol ni, pél dá -
ul ze nét vagy ide gen nyel ve ket kel le -
ne ta nul ni uk. Clifford Stoll egyéb ként 
ma ga jár elöl jó pél dá val: Ép pen kí na -
i ra ta nít ja a gye re ke it.

And rea Teupke
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