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Portré

„Ki a számítógépekkel az osztálytermekbõl!”
Az internet-disszidens Clifford Stoll portréja
Clifford Stoll tulajdonképpen ház tartásbeli férfi. Most a leg szí ve sebben gyerekeivel lenne a Szilikonvölgy peremén épült kis házában,
ame lyet kert és fák vesz nek kö rül, és
tör té ne te ket me sél ne ne kik. Vagy bizarr formájú üvegeket fújna. De mi vel az ötvenéves fizikus nemcsak
ház tar tás be li, ha nem könyv szer zõ is,
és mivel komputer-szakértõként bi zonyos hírnévre tett szert, ehelyett
ke resz tül-ka sul uta zik Eu ró pá ban, és
könyveket dedikál, elõadásokat tart,
kér dé sek re vá la szol.
Bár mit kép zel jen is el az em ber elõadás címén – amit Clifford Stoll
nyújt, biztosan nem fog beleilleni a
kép be. Fel ug rál, ha do ná szik, ide-oda
rohangál a teremben, vigyorog, da dog, ne vet, egy re in kább el tér a tu lajdon kép pe ni té má tól, ar ról me sél, hogyan ül döz te le gen dás mó don azo kat
a KGB-ügynököket, akik behatoltak
Berke ley egye te mé nek kom pu te ré be,
és csak akkor tér rá vol ta kép pe ni témá já ra, hogy „Mi ért nincs sem mi keres ni va ló juk a kom pu te rek nek az osztálytermekben?”, amikor a be szél getés 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 leví zió. Né ze te sze rint az is ko lás gye rekeknek, s még inkább az óvo dá soknak annyit kellene a szabadban tar tóz kod ni uk, amennyi csak le het sé ges,
fessenek, muzsikáljanak, bar ká csolja nak, ta nul ja nak ide gen nyel ve ket –
csináljanak bármit, csak ne üljenek
egy doboz elõtt, és ne meredjenek a
képernyõre.
Stollazt ál lít ja, hogy ez zel a fel fo gá sával meg le he tõ sen egye dül áll az USÁban. Le gyen szó ar ról az óvo dá ról, ahol
ki ha jít ják a ho mo ko zót, hogy he lyet csináljanak három pentium-gépnek, vagy
arról az általános iskoláról, amelyek a
ta nu lói már csak fel nõtt kí sé re té ben mehet nek az ut cá ra, mert túl sá go san nagy a
veszélye annak, hogy laptopjuk miatt
meg tá mad ják és ki ra bol ják õket –Stoll,
aki istenáldotta tehetségû elbeszélõ,
csak úgy ontja a hajmeresztõ példákat.
Beszámol olyan érettségizõkrõl, akik
megbuknak a törtekkel számolásból,
mivel egész életükben zsebszámológépet hasz nál tak, és olyan fi zi kus hall gatókról, akik ugyan szuverén módon
hasz nál ják szá mí tó gé pü ket, de egy re keve sebb kí ván csi sá got hoz nak ma guk kal
a fi zi kai össze füg gé sek iránt.
Egyébként Stoll min den, csak nem
gépromboló. Elsõ programjait 14
évesen írta, és azóta folytonosan új
programnyelveket ta nul és új rend szereket próbál ki. „Valószínûleg
nem létezik olyan számítógép, ame -

lyikre ne írtam volna már pár sort”
mond ja. Sa ul ból ak kor lett Pál lá, amikor elsõ gyermekét tartotta a kar ja iban. Ek kor hir te len azt kér dez te magától, a jövõben 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 mító gép re. Olyan kér dés ez, amely rõl az
USÁ-ban egyáltalán nem vitáznak.
Problémátlanul elfogadják, vagy ép penséggel örömmel üdvözlik a szá mí tó gé pek be vo nu lá sát az osz tály termekbe. Minél több komputer, annál
jobb – hang zik a jel szó, ame lyet minden ere jé bõl tá mo gat az ipar. „Tu lajdonképpen milyen problémát kell
megoldaniuk a számítógépeknek az
is ko lá ban?”, kér de ziStoll, hogy az tán
így foly tas sa: „Túl ke ve set né zik gyerekeink a tv-t? Túlságosan rit kán találkoznak reklámokkal? Túlságosan
jól tudnak koncentrálni? Túl sok
köny vet ol vas nak?” Az ilyen prob lémákra a számítógép az iga zi meg oldás – vé li iro ni ku san.
Viszont egészen más dolgokat va ló ban nél kü löz ni ük kell a ta ná rok nak
az osz tály ter mek ben: pél dá ul a fénymá so lót, a me leg vi zet, a kí sér le te zé si
lehetõséget. A több idõt. A több he lyet. Még egyet len ta nár sem pa naszko dott ne ki ar ról, hogy „túl ke vés infor má ci ó val” ren del ke zik. Mi nek akkor a tö me ges internet-csatlakozás?
Az mond ja, fon tol juk csak meg: Az
iskolai számítógépek sok pénz be kerülnek. A hardver, amely két-három
év múl va el avul. A szoft ve rek, amelyeket ins tal lál ni és ak tu a li zál ni kell.
A hálózat elérhetõsége, a tanfolyamok, és mindenekelõtt a rendszerek
karbantartása. A komputer egyetlen
le fa gyá sa leg alább tíz per cet el ra bol a
tanórából. S nem utolsósorban: a
komputer-terem helyet követel, ami
aztán hiányzik más tevékenységek
szá má ra. Stoll szerint tipikus je lenség, hogy a számítógépek miatt ki szorulnak a ze ne ter mek, a mû vé sze ti
ter mek vagy a könyv tá rak.
Stoll élesen szem be ál lít ja a dol gokat, s ezt lát ha tó él ve zet tel te szi. Nincse nek-e ta nul sá gos kom pu ter já té kok
a gye re kek szá má ra, kér de zi egy hallgató. Stoll csak erre a kérdésre várt.
Ide-oda ugrál a szék sor ok elõtt, és a
tévézés káros voltáról beszél, amit
már kielégítõen vizsgáltak és bi zonyí tot tak: „Min den ki tud ja, hogy a tévé zés rossz a gye re kek nek”, mond ja.
De ahe lyett, hogy ke ve seb bet en gednék nézni a gyerekeket, meg pró bálják a mûsorokat javítani. Ugyanez a
hi ba tör té nik meg a szá mí tó gé pek kel.

Stoll alapvetõen elutasítja, hogy a
gyerekek megtanulhatnak a kom puter rel olyas mit, amit kom pu ter nél kül
nem tud ná nak jól meg ér te ni. Köz ben
folytonosan a „fizikai” szót is mé telge ti: Szá má ra a re a li tás ról van szó, az
érzéki tapasztalásról. Megérinteni,
megfogni, megszagolni, megízlelni
va la mit. És ter mé sze te sen ez zel kapcso lat ban is eszé be jut egy anek do ta,
mégpedig egy nyolcéves kislányról,
aki komputer-szimuláció se gít sé gével akarta tanulmányozni a mág nesesség jelenségét. Amint kiderült,
sze gény gye rek nek még so sem volt a
ke zé ben iga zi mág nes – hi szen az letö röl het né a kom pu ter me rev le mez ét.
Stoll túl zott nak tart ja a szü lõk fé lelmét, hogy a gyerekek nem jutnak
majd megfelelõ foglalkozáshoz, ha
nem is me rik jól a szá mí tó gé pet.
Sze rin te egy fe lõl túl be csü lik a számítógépes ismeretek je lentõségét; a
legtöbb foglalkozás változatlanul jól
meg van szá mí tó gé pek nél kül. A San
Francisco környéki bádogosok három szor annyit ke res nek, mint a webprogramozók. Vagy a fogorvosok.
Er re a szó ra fel ug rik szé ké rõl, hát raveti a fejét, és nagyra tátja a száját:
„Engem nem érdekel, hogy a fog orvosomnak csinos honlapja van-e”,
hör gi, „azt aka rom, hogy csi nál ja meg
a fo ga i mat”; majd hoz zá te szi: „És azt
akarom, hogy bizalmat keltsen ben nem.” Aztán határozottan a hall gatók ra szö ge zi a te kin te tét: „E két képesség egyi két sem tu dod le töl te ni a
világhálóról!” Ellenkezõleg: „Minél
több idõt töl tesz a ki ber ne ti kai tér ben,
annál inkább elsorvad az a ké pes séged, hogy más em be rek kel be szélj.”
Másik érve: a komputer-használat
egyszerû dolog. Bár mindenkinek,
aki el vé gez te az ál ta lá nos is ko lát, tudnia kel le ne bán ni a szö veg szer kesz tõvel, és va la mit meg ke res nie az interneten, vagy adatbankokkal dol goznia, de ezek megtanulására Stoll
tö ké le te sen elég nek tart egy hó na pot.
„Ha kü lö nö sen las sú felfogású ta nulóról van szó, talán két hónapra is
szüksége van”, véli. A számítógépes
is me re tek ok ta tá sát ezért leg ko ráb ban
14–15 éves korban ja vasolja. Ezt
megelõzõen olyan dolgokat kellene
gyakorolniuk a gyerekeknek, amiket
ké sõbb már nem le het pó tol ni, pél dául ze nét vagy ide gen nyel ve ket kel lene ta nul ni uk. Clifford Stoll egyéb ként
ma ga jár elöl jó pél dá val: Ép pen kí nai ra ta nít ja a gye re ke it.
And rea Teupke
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