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Ma amikor a világ gazdaságát , pénzintézeteit , gyárak hatalmas gépsorait, szénbányák furótornyait 

és természetesen gépkocsijaikat  is egyre inkább computer irányitja, és nem emlitettem még a 

hadsereget vagy az ürkutatást és a repülőipart, akkor én, az esendö ember, még mindig azon 

filozom, hogy, hogyan fogom én ezt a szerszámot , mármint a computert megszeliditeni, ugy kezelni 

mint a kalapácsomat. Mert ugyebár  sokad milliónyian vagyunk,  akik nem ezzel a géppel születtünk. 

És nekem nem természetes az, hogy a gép minden lépését meg kell tennem, hogy az ugy viselkedjen 

ahogy én szeretném, vagy ne fagyjon” le, vagy épp akkor ne ujitsa meg magát amikor editálom az 

anyagot.  

Aztán itt vannak a virusok, a hoax levelek , amelyben ijesztegetnek bennünket mindenféle nyavajás, 

a gép működését összekuszáló virusokkal . Leveleket irunk olyanoknak, akiket még soha nem láttunk. 

. Szerelmek születnek a gép melett és dőlnek romba . Ügyes trükkökkel fosztanak ki és veszik el a 

pénzünket. Aztán itt van az egyszerü – Na megyünk állást keresni. Én még emlékszem, amikor 

elvesztettem a munkámat még az nap nyakamba vettem az egyik utcát, amelyben sok gyár és üzem 

volt, s a nap végére volt 2 munkám,  úgy, hogy bementem és megkérdeztem az ott lévö öreg szakit – 

-Van maguknak munkájuk,. Rámnézett , érdeklödött, hogy mihez értek, aztán be is kellett 

mutatnom, hogy mit tudok s ennyi., Volt munkám. Bezzeg ma.  Manapság személyes adataimat  és 

mindent,  ami annakelötte szent és sérthetetlen volt, be kell irni a masinába, aztán elküldeni 

valahová, ahol ismeretlen személyek  elbirálnak és döntenek arról, hogy lesz e munkád vagy sem . 

Manapság már nem a szemedbe mondják mint az öskorban, hogy elvesztetted a munkádat vagy épp 

valakid meghalt, hanem a computeren keresztül személytelenül, sterilen teszik a képernyődre.   

Ötleteket dobálunk kontinensen keresztül oda vissza . A másodperc töredéke alatt tudatjuk a 

másikkal, hogy gyermekünknek, Pistikének  székrekedése van. S minden mást kibeszélünk 

ismerösnek ismeretlennek. Egy pillanat töredéke alatt megjelenik a szemünk elött az üzenet vagy 

épp a kép elkápráztat, lenyügöz és ha mindezt nem tudod kicsikarni a computerből  önmagad elött 

sárbatapos. , megaláz.  

Én férfiasan bevallom azutóbbihoz tartozom. Nehezen tanultam meg ezt az ördögi masinát kezelni. 

Eljutottam egy szintre s kezdtem bizni zsenialitásomban  -Lám nem vagyok annyira hülye, aztán 

beállitott hozzánk a szomszéd gyermek, aki most 5-dikes és azt a müveletet amit én 6 honapig 

tanultam, öszerombolta bennem és egy egészen más, de gyorsabb eredményt hozó billentyü 

kombinációt használt, amivel annira összekavart, hogy kezdhetem az egész tanulást elöröl.  Szóval 

amit itt szeretnék mondani,az emberiség történetében nem sok gép alázta meg a kezelöjét ugy mint 

a computer.  

Valakinek pár évvel ezelött mondtam, hogy ha unatkozol és szeretnéd az alacsony vérnyomásodat 

megemelni,kitolni a tolerancia szintedet és elviselni a mindennapok kudarcát, ugy , hogy közben még 

fizetsz is érte, akkor vegyél magadnak komputert,.mig megtanulod egy icike picike részét 

beleőszülsz.  Nem tudom, hogy ez a gép, ha ugy tetszik  szerszám, valaha is ugy fog igazodni az 

emberhez mint egy egyszerü kalapács. 

Mikor én leültem és átgondoltam, hogy mit is szeretnék irni ,mennyire szeretném összehasonlitani 

ezt a két szerszámot akkor jöttemrá, hogy ha másképp nem de emberbarát oldalró mindenképpen 

érdemes szemügyre venni , hogy  a két szerszám közűl melyik az, ami jelenlegi   formájában tudja 



szolgálniaz emberiséget . Computerról ha nem is mondtam el mindent,,  de ugy nagyjából gondolom 

van egy elképzelésed, hogy én hol állok ebben az ügyben 

Nézzük meg a kalapácsot, ami tudvalevőleg két részből áll. Maga a kalapács feje ( általában kemény 

vasból van) és a fogója, vagyis a kalapács nyele. Egyszerü ,felismerhetö és két perc bemutatás és egy 

szög beverése egy deszkába ugy nagyjából elmond mindent a kalapácsról a laikusnak.  Kezdjük az 

összehasonlitást 

Tehát N1 

Mind a két szerszám hasznos, ugyan akkora a kalapács nem kap virust, Ezt azért kell kihangsulyozni , 

mert egy virus az tönkreteheti a gépet ugy , hogy azt már levélnyomonak se lehet használni . Ezzel 

szemben a kalapácsnak legfejebb a feje esik le, de hosszabb keresés után vissza lehet rakni és még 

nem is kell szerelöt hozatni hozzá.  

N. 2, kalapácsnak, mondjuk volt egy kifejlödési ideje ami alatt a formája nem sokat változott. Maradt 

az alap állás: fej és a nyele . Temészetesen szakmáktól és munkafolyamatoktól függöen változott, de 

a lényeg  az ugyan az. Ugyan akkor a computer idáig egy röpke 50 év alatt a ház nagyságnyi gépböl 

ma már egy zsebben hordozható masinává nötte ki magát ( ugye érted miről beszélek). Valahol 

olvastam, hogy mivel az embernek ujjai vannak, s azokkal az ujjakkal utasitja a gépet, kénytelenek 

akkorára csainálni , hogy működtetni lehessen, tehát már ott tartunk, hogy az ember az akadály,  hisz 

a gép sokkal kisebb lehetne, de közbe jön az enber, az ügyetlen, a mafla, tehát már itt elkezdödik a 

cukkolás gép és az ember között. 

A kalapács nem akar téged cukkolni. Egyszerü, érthető, áttekinthető  szerszám, arra használod, hogy 

üss vele, hol nagyot hol kicsit, vagy épp egy leheletnyit, remélem érzed a finomságát ennek a 

szerszámnak. Minden valamirevaló férfi vagy nö kialakit egy bizonyos pozitiv  kapcsolatot a kedvenc 

kalapácsával. Egyszerü szerszám ,amire kitalálták arra év ezredek óta hüségesen megfelel . s minden 

alkalommal bizonyit. Én még nem láttam kézi kalapácsot virusoson , vagy épp irracionálisan 

müködni.  Igen, néha rácsapsz az ujjadra, de ez már egy egyszerü tanulási folyamat és ami lényeges a 

kalapács  soha nem sülyesztett le téged a sárga humuszig .- 

Ugyan akkor a compoterba áram kell, program ami irányitja a gépet, ezeket a programokat 

periodikusan fel kell ujitani. A betáplálás  órákig is eltarthat, ha nem tudod mit csinálsz, és lehet, 

hogy akkor kunyerbálod az ismeröseidet, hogy segitsenek ,vagy fogadsz valakit ki busás összegért 

beleteszi a gépbe a tudást, amivel aztán állandoan harcban állsz. Virusölö kell , mert ha nem teszed 

bele az első kirándulás  Googel- láthatatlan országutján és hupsz már is bekaptál egy problémát és 

akkor kezdődik a harc .Közben  megtanulsz káromkodni, ugrálni fel és alá. Frusztrált leszel és az 

idegosszeomlás kerülget. S akkor még mindig nem irtál meg egy E-mailt sem.   

N3. A kalapáccsal épiteni lehet. lehet szöget verni a falba vagy épp a deszkába, Ki is lehet húzni a 

szöget a fából , domboritani lehet vele, valódi alkotásokat lehet vele csinálni, a kalapács 

felismerhetösége oly egyszerü, hogy nincs olyan ember ki ne venné szivesen a kezébe és probálna ki 

, ha mást nem suhint vele, játszik vele. A kalapácstól nem lesz zombi a használója. Legfeljebb rávágsz 

az ujjadra. Igen, akkor ugrálsz fel s alá , mondasz csunya szavakat de miután ez megtörtént 

megtanulod tisztelni a szerszámot pillanatok alatt kifigurázod, hogy hogy kell fogni a szöget és a kézi 

kalapácsot . Természetesen  a kalapácsnak lelke van , ha bemész egy kovács mühelybe vagy egy 



asztaloshoz akkor ott a kalapácsok  a „ diszhelyen „ vannak szépen egymás mellett a falon, vagy épp 

az asztalon Ezt a zseniális szerszámot  örökölni lehet, apáról fiura száll.  Egy jó kalapácsnak státusza 

van. Kevés kalapácsot láttál a szeméttelepen kidobva, elhagyatottan, kibelezve  mint a COMPUTERT 

Remélem nem tartasz elfogultnak de igen egy nap el kell mondani, hogy az emberiség fejlödésében 

voltak jo találmányok és rosszak. Sajnos a computer nemtartozik a jók közé. Hiába tanulod meg 

minden csinját binját  egy nap rájössz, hogy mégse ismered eléggé, és valahol egy rosszul betáplált 

információ világkatasztrofát tud okozni. Személytelen, rossz masina. Ternészetesen még nem 

beszéltem azokról az emberekről, akik remekül tudják ezt az ördögi gépet kezelni. Egytöl egyig egy 

kicsit lököttek.  Zsenialitás  és az örültség közötti határ esetek. Probáltál egy programozóval vagy egy 

computer mérnökkel beszélgetni. Kivánom, hogy éld meg, mert ez egy élmény lesz , egy értelmes 

szót nem tudsz velük váltani, mert az agyukat teljes mértékben uralja a gép és annak szelleme .Leköti 

minden energiájukat , megszállottak ámokfutók. S amilyen az ember, olyan a gépe is ebben az 

esetben.  

Folytathatnám de kezdek depressziós lenni . a jövőkép a comuterrel nem kecsegtet semmi jóval. 

Sajnos  alattomos elöretörése az élet minden területén olyan, ma még fel nem térképezett károkat 

fog okozni az emberisének, hogy jobb ha nem is probálom itt megfejteni. Ez a gép az élet minden 

területén maga alá gyűr s nem tusz kikerülni büvös köréből . Az uj generációt zombivá teszi és egy 

sebezhetö társadalmat hoz létre . A gépbe vetett hit nem egy rózsás jövő. 

Látod, két szerszámot mutattam itt be röpke 20 perc alatt . Az egyik a computer amiröl csak nagyon 

kis részt mondtam el, hisz komplikált ,összetett szerszám s összehasonlitottam az emberiség egyik 

legegyszerübb és legtöbbet használt  szerszámával a kalapáccsal. Én, (talan kitaláltad) öreg mohikán 

vagyok , maradok a kalapács mellett az legalább partner, amelett még alkotó embernek képzelhetem 

magam és emberi ügyességemmel kápráztathatom el  az egyszerü halandót   

Ugyan akkor nem adom fel mert nyom a nyavajás gép. Pl: ha valaki segitene nekem megmondani, 

hogy ez a  ESC gomb a klaviaturán mit jelent.  Segitsetek!   

      


