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1. Bevezetés
Az általános és a középiskolában a magyar nyelv és az irodalom oktatása igen magas
óraszámban történik. A többségünk olyan szakmát választ, amihez közvetlenül ezek az ismeretek
nem szükségesek, csak kevesünkből lesz író, újságíró, szerkesztő vagy magyar nyelvi tanár stb.
Közvetve azonban mindenki hasznát veszi ezen ismereteknek, mert társadalmunk már igen
bonyolulttá vált: életünk során rengeteg emberrel szükséges kialakítanunk hosszabb-rövidebb
idejű kapcsolatot, a párpercestől az egész életen át tartóig, s a legváltozatosabb témákban kell
információt cserélnünk. A társadalom akkor működik hatékonyan, ha a polgárok helyesen (a
tanult magyar nyelv segítségével) és pontosan (a tanult irodalom segítségével) tudják magukat
kifejezni akár szóban, akár írásban. Könnyebben célt ér az, aki jól kommunikál, aki szabatosan
tudja közölni a gondolatait, problémáit.
A dolgok mai állása szerint rengeteg számítógépes rendszer vesz körül bennünket és úgy
tűnik ez egyre inkább így lesz. Gondoljunk csak az okostelefonokra, tabletekre, jegykiadó
automatákra, navigációs eszközökre stb.-re. Az apró vagy kevésbé apró „kütyükön” túlmenően,
hatalmas informatikai rendszerek működtetésére is szükség van ahhoz, hogy a társadalom a
jelenlegi formájában fenn tudjon maradni. Ilyenek például a villamos-energiarendszer irányítása,
a vasúti- és légi közlekedés szervezése, az áruk elosztását végző logisztikai rendszerek, a pénzügyi
elszámoló rendszerek, a közigazgatási adatnyilvántartás, a tudományos adatbázisok stb. Láthatjuk,
hogy az emberek közti kommunikáció mellett egyre többször van szükség az ember és valamely
számítógépes rendszer közötti kommunikációra. Ez utóbbihoz szerencsére nem kell programozási
ismeret, a rendszerek kezelése általában valamilyen képernyős-grafikus felületen történik,
ugyanakkor a szóban történő vezérlés még nem elég megbízható.
Az elmondottakból kitűnik, hogy a számítógépes rendszerek teljesen átszövik az életünket, és
így talán érdemes lehet az ezek alapját képező programok készítésével valamilyen szinten
megismerkedni. Amint az irodalom tanításánál sem az a cél, hogy mindenki író legyen, a
programkészítés oktatásánál sem lehet az a követelmény, hogy mindenkiből hivatásos
programozó váljék. Az okos „kütyük” gombjait, ikonjait nyomkodva azonban néha nem árt tudni
vagy legalább sejteni, hogy mi is történik a gépben. Ezen túlmenően egy ún. magasabb szintű
programozási nyelv megtanulása sokat segíthet az iskolai-, később pedig a munkahelyi
feladataink elvégzésében. Azt sem tartom kizártnak, hogy a nem távoli jövőben, amellett hogy
grafikus felületen vagy szóban irányítjuk a környezetünkben lévő intelligens eszközöket és
robotokat, az ügyesebbek közülünk egy ilyesféle programozási nyelven fognak tudni pontosabb,
kifinomultabb működtetést lehetővé tevő parancsokat kiadni.
E könyvben a Python 3 magas szintű programozási nyelvvel ismerkedhet meg a kedves
olvasó, akiről feltételezzük, hogy az általános iskolai tanulmányokat már befejezte. Nem
szükséges semmilyen programozási előismeret a könyv olvasáshoz, de az asztali számítógép
alapszintű kezelésének tudása elvárás. Matematikából sem támasztunk magas követelményt az
olvasóval szemben, bár néhány fogalmat használni fogunk a középiskola első évfolyamán
tanultakból. A könyv fejezetei egymásra épülnek, s ezért azok sorban történő olvasása az ajánlott,
de ha valamelyik elsőre túl nehezen érthetőnek bizonyulna, akkor inkább csak fussuk át és egy
későbbi időpontban térjünk vissza hozzá, mintsem hogy abbahagyjuk a könyv olvasását.
Vannak fejezetek, amelyeket egy-két óra alatt fel lehet dolgozni, de vannak olyanok is,
amelyekhez még két-három hét is kevés lehet. Nem kell sietni az olvasással, ”aki lassan jár, tovább
ér”. Tudjuk, hogy egy beszélt idegen nyelvet különböző szinteken lehet elsajátítani, de még az
alapfokú nyelvismeret is hasznosnak bizonyul, ha külföldre utazunk. A programozásnál is ez a
helyzet, egy alapszintű programozási tudás is sikerre vezethet, és egyébként is „a gyakorlat teszi a
mestert”.
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