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több esélyük van a túlélésre és a fejlődésre; Breton szerintez - a korábban racionális anarchiának nevezett elgondolás -nem más,. minta civilizációalappillérei elleni támadás. A komriluni.,.
kációskoJiszenzusra : épülő pozitív társadalom
Bretoriszerint igazi. utópista gondolat.Azáltal
ugyartis,;'hogy' kiküszöbölhetőnek látja,rdiaboli,.
záljaakonfliktust Akonszet1ZllS szisZtemaWrns
apológiájárévén az új utópia egy iolyanJejlödést
tételez,ilielybölserikit sem zrunakki. iBl"fto~ja.,.
vaslata.a.,konfliktusszerWdésesalapolljszerID.
déses' rendszerben, való '.' kezelése. {contractualisation:duoonflit).A ko11Sienzus és a'hamJ.Ól1Ía
utópikuS.viIágahelyettanorrnák,a jo~ésa,tör
vény elismerését tanácsolja. A könyvzárócfeje:zete ,,A jövőjétől megfosztott tárSadálohl" cÍmet
viselLSzámáraa jövőt nem tölti meg taitalom-:mal ahypertechnologikus kommunikáció, a. vir.:.
tuális univeIZl.lll4 a mesterséges értelem 7 azaz
a szakemberek. mediatizált ,jövőképe. :A tartal.,.
mákban:ugy~ornincs,.sem111i·új,'seIlllni
eredetij.semnrikonstruktív.E·tekintet~ afu.,.

turológiáigen.szegényes.:t(étségekkeltelijósla:.
ta ero:~~f(léssel és egy kijelentésse} ér véget Ini
hitele~íti azt,h0?yazúj tedmológiák alapvetöen
átalakítjákazéletünket?Ugyanakkof·a:kommu.,.
nikáció. egyedül ~ maradta .gondolatok piacán.
Más nincs. A folyamatelkezdödött.
(Breton, Philippe: L 'utopie .de. la . communication.-'-'- Le mythe. du " villageplanétaire". La
Découverte/Essais.Éditions·laDécouverte. Fan's, 1995. 172.p.)
H011láth Zsuzsanna
AZIN1ERNET AlAPJAI

AllenL. Wyatt három·részes szakkönyvének
magyar nyelvűéstankönyvszerűdarabja e
témában az egyik legjobban átgondolt munka. A
kötet címe jelzi, hogy olyan alapokról szól; amit
mind az .elmélet,' mind agyákorlat .oldálára
egyaránt érthetiink. Az első négy fejezet a2;In-:temet áltálános jelletnZÖit, a legfontosabb alapfogalmákat és ahálózatra csatlákozás léhetősé
geit mutatja be.
Elsőként bevezető ,. ismertető olvashátó.· magáról, á ,számítógépes hálózatról,' mint műszaki
jelenségről; majdennekosszetett valóságáról, az
futemétről. Wyattelsőkéntnevezi a házai szaki...
rodálomban .' 'azfutemetet .• metahálózatnák, így
e2Ze1 a· bevezetett· fogalortnnal .hozzájárult az
első

futernettennészetének egzakt leírásához. •EL;: a
fejezet tartalmazza· azokat a· később· né1kii1öz~
hetetlen alapfogalmákat,amelyeket minde:11k~
penértehneznikell ahhoz, hogy tovább tudjl.lfik
haladni Ezek közül a legfontosabb acsonJ;;Igkapcsolt hál{}zat eleméin~k ismertetése, .l11éljg.,.~
fut~et címek ért~lmező leírásai.·.Megism~hyk
jÜkezenkíyül.~··Ipttmlet-kapcsolaqétesít~~~k
lényeges Jl1ódozatáit"úgymint a, közv~tlen'".csat.:.
lák0Zág"ahlodemes c~tlákozás, illetve· az,iÍp.i,ii:.

rehcsatlákozás. , :...',. " '
,'ié
A soron következő háröm fejezet a különQöw
operációs reJ1dszerek':'-.UN[X,DQS, Macintosh
- esétéilkeresztüL tárgyalja az Jntemethez·yáló
csatláközás'll1ódját;c.E ,háromfejez.et. felépítése
egységes tendszeit,követ, a pontos témaJ:l)egje;.
lölés mellett részletesek akifejtések, az áhrá.k; a
képekés·a táblázatok. Részösszefoglalások, illetve a gyakorlati példák, a rész1etesútmujatók
és a tanu1ták:rögzíté~t .segítő em1ékeztetőkzár
jálcaz~gyes témákat, EIsőkénta)J11Íx operá.ci9s
rendszer,és,e~ek hálÓZf1,ti; c~tl*ozási mijy~le""
te,illetveköI11y~~te ismerh~tőm~g.A fejezet
témájél119z'kapcsolódó fogalmák megértésétszá..
mos·,illliSZfráció.hivatoWelősegíteni,.· amelyek a
legtöbhesetbetI"elsőránézésre".elsajátíthatók

Wyattkönyvének legfontosabb' fejezete az
MS.,.OOS-ról:szóL EIsősórbanazért,mertez az
operációs'fendszer az elmúlt évtizedbenjelentős
változáson ment.keresztül,és így mind az otthoni, :mind :ahivatalihasználatbart meglehetősen
széles körben elterjedt, és ma már nyugwtan
nevezijetjük .ai egyik legnépszerűbb operációs
rendszel11.ek.
Tekintettel arra, hogy'az.futemet nem használ
operációs .' rendszert,. ezért ,önmagában véve
olyan,införmáció továbbításfa szolgálómédiának •tekinthető, amiL el leheL érni· különböző
szoftveres:platformróL Megjelenése, szemlélése
attól is fiigg,hogyazinformációt. előállító az
operációsrendszeren belül.mi1yen. szoftvert létesített/előnyben. Erre nézveWyatt véleménye
szerint nem létezik semmilyen szabványos elő
írás.
A ~ jelentőSen hangsúlyozza amodemes
Intem~t'-kapcsolat létesítését; és·. ennek során js~
merteti al11odemektípusait,aszükséges szoft-:ver~~et,., .. az·.· •. futemet-kapcsolat .• felépítésének
alapvető mozzanatait, ,összetevőit" vála.rrtiIlta
Windows'" operációs ',rendszer .kOl11lD,lll1Í1qi~iós
programjait. A'legfontosabb fogahnákatker~tbe
foglalva, 'szürke háttér megjelenítésbenösszegzi,
ami azért is fontos, mert· vizuálisan' ezekjobban
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elkülönülnél\./a J szövegtesttől;ésezáltala kieme.,.

lések,a könyvhasználatakof,figyelemmel kísér.,.
hetők,. ; értelmezhetők, ,illetve az ,ily.' módon
összegzett :fogalmakköIinyebben élsajátithatók.
Éppenazülyen szerkesztési,módsier adjam a
véleIl1értyt~\;hogyWyatt. könyvét.egyértelműen
tankö~yvn,ek!llevezzük.

A sotörtkövetkező feje:zetaMacintosh ,operá'-

ciós rendSzer es az futemet közötti összetuggéseket i~~rt~~:Az iApple:~#it?shrendszer
nemtatto~.aPC-k sikeresrk9ré~.Kül()nös, ez
akkor,'anlik0r·.a grafikugfelületelrelsőkétlt: a
MacintoshTendszera1](almazta~és'manapság .ra
gra~i,adatfeldolgozás; . teréJ.ll3átszött, vezető
szerepemégváltozni ,látszik!'"
A, rNmcjlltosh .i. szán1ítógépcsaládra;:készített
operáCiÓS'iteiidszer "neveegys~en csak SyS"tem. ····A.,Maciittosll·'··System·. egyikilegnagyobb
előnye,·hogy1:önnyen'haszná!ható;.·,rttivel.apa

zül a könyv ll:fingerhasZ11álat4val ism,ertetmeg
bennünket.· Á1ta1áno.~)szabály, ihogy.az 'futem~;
ten keresztül.Csa,kakkor lehet~~okkalkapcsQ::
latotteremteni, ha .isméIjük~adptt felhasználó
Internet/címét. A finger azön:paranc,~Qk egyik~\
arnelynek:révén ' aJ~lhasználókfuteroet cme
megtud1iató: ..' ,..' ' ; C . ; •
".'
Az Internet-h:álólilt~'1:özlekeq,veelQfOrdul
hat, ,hQgy'atá~oli,.! :r'4J,w;zerhez, s,emrni1yen .módon némruduilkhózzáférni,yagyis azelektr(j~,..
kl,lsPO$(~máil)~déseia;~jdentkezés és,az
adatátvitel(ftP)k~~ll1ényezéseegyarántIUeg'
hiúsuL A,ping; parancs.)segít,@g~veL;kíderíth€:t9,
hogy a.tiívolinmdszer!hözzáférhet~~' Az Intet,..
nétenaz. első~éPéseketalegtlehezebbmegtetiIti,
ezért1dőszÖr':a •.. kevésbé!bpnyolWt . műyeletek~t
érdemesvég:rehajtani: Talán az Intemeteszk:özei
köziilaze1~ktrobiklIs1?O~; (e~nmil)tekinthető ra
legislllertehbnek::Allipelve;szerinta ,kiUqő, az
adott üzenetet hálózaton,keresztül,juM~a eLa
i

rancsokvégrehajtását ·egénnűveletek •látják· el,
hason1óar1;:~;:'Windo",si' operáci9s: r~J?,dszerllez, fogadÓJélhez)Az,.e",maite1küldés~7k·.'művele
amelY: fejlesztése, során;aiMa~in~o~htJekint~tte tét két részreJehetbontmri: ~,egyikr~szmagát
követ~dő.,I?éldárulk~i{Jtzfut~~'~!bárrnelyik az e-ll1ái1.s~frv~ ):k~pezi~ :lní~amásik~,.t(}
Macintos~l.:;kommunikáció~,progr~ .. hozzá vábbítási, fQIYarnatotLA,·~elha&ználó··.leggyalm.l1J
lehete férpi.. A.SysttmLi.rJp(,.e*tép.;,az';futemet ban;~'előlJbi;,elemIl1el,!~,.ún;:·k1iensjSzoftyeI'f:e1
ml1l1lctlfolyfunat.az i egyik,!aqlakbru:l;,;"tmgegy taIálkoziklA.'k1iens·'szofhter jelentő~L.befolyit
másikr,ptogram . ezzeL' egy}ídőben·egy"másik solja.,az.adott;~et"kezeJlletőségét;a Jovábbíablakbánfuttatható. AMacint9she~tében.nern tás·és.a me~eleI1ÍtésrniitőségétF'üggetlenülat
szükséges •. kiUön .modcinrnel'.foglalkozni;mivel tól;.hogyaz elekttoillkus postát a helyi hálózaton
eleve:relldelkezik ·.mod~mporttal.' ,Megjegyzen- belül vag)' :azfutemeten'használjuk;" a itovábbí~
dő, hógyaMacintoshrrendsZtjtealapvetően gra- táshozs~es. műveletek .lértyegéberí azono'fikus'adatfeldolgozásra haszriaIhato, 'eZért a .há- sal<::meg,kelLádni,;hogy .·kin~k .szánjuk: az. üzelózati '. a1kalmazásban,való .tészvételénem ,tipi- netet, majd végre'.kellhajtani.azta. parancsot,
kus. ;'
artriaz üzenetete1küldi:
Wyattazötödikfejezetb(m; olyrul' ifuterntftes
Az iel~lctron.ik:tls'i posta,~lküldésekora•.helyes
parancsokkal ismertet meg, amelyekvégrehaj'- círnzé~eiigyelnikell, kiilpnösen:azért,: merten,tásánála;kö~etleniköIT1Y~zet~(a'helyi,szárnító nel\' módja az. egyes;rends2'efekben'l~yege~n
gépesrelldszer :vagy!hálóz~t);} majd.iatávolabbi eltérliet,egyrnástóhManapság,;Sl.er:te.; avilágpn
ágak ismerhetőkmeg.·.Ezafejezeta,'par~csok e7nmil;Fénd~zerek 'százait használják:i;;így magát
közül,aiokat.tárgyalja, ." am~lye~el·. az'futernet az; in,fognációcserétráttekinteniszirlÍY •. képtelen
felfedeZése, már elkezdhető.' •A JegfOllÍósabh té- vállalkozásnaktűn:ikAnnakellenére, hQgyaz
makörök a következ&ka:dott'rendszerhez 'bej~ egyes rendszerek az:ü'Zenetekét másként kezelik,
lentkezett: felhasználók;nevéneklistázása;, adott annyira. szabványos már•. az· .infonnációcs,ere,
felhasználóval kapcsolatos információk lekérde- hogyazAscrr.szövegfájlokmindenhová elküldzése,; saját információcsornag összeállítása; in,.. hetők, és rnínde$ol fogadhatók.Wwtt r~szlete
fonnáció;megjelerút~se.a fitlgerparancs~segítsé.,. sen ismtmetiastandard.eTmaililzenetek felépígével, valamint adott· hostszánútógép jelenlété- tését, 'val8ntintazac1atátvitel műsZllki. háttér-innek lekérdezése. Afejezet$lijátossa,ga:amegelö- fopnáGió~t'V:aJ;11)l1k.'olyan .$pvető"j~lltm1Zők,
zőekhezJcépest, ,hogy (t.leúrfukat. űgylehet:a ame1yekinindel}c ,e-maiLszo:ttYerre.érvényesek,
legeredrnényesebbenelS1lj~títani, ·,haaz: olvasó típusátqLfüggetlenül, így" ,például: az, hogy az
már'•. rendelkezik ,Intemet-kapcsolattal.·,·és.a et111ail1;1Zendek i. fejrészbőlé~tö~észbőLfáll
megismert, illetve ismertetett parancsokat tény- naK. Atörzsrészbewaz;iizenetszövege olvashalegesen is képes végrehajtani. E parancsok kö- tó; .míg .a:fejr~szbentnmden Qlyanadtnak sze-
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repelniekell, amelyek a küldemény célba jutta..
tásához,illetve a hiba vagy nem .létező címzett
esetén'a: visszapostázáshoz sziikségesek. A fejrésznek tehát ,á feladó és a címzett elérhetőségét
rrrindenképpen tarta1maznia' kelL A ',gyakorlatban a fejrész az ÜZellettáigyát is tartalmazza, így
a ~kezett elektronikus. posták listázáSakor az
is rögtőnkiderilljhogyazok;tniről szólnak.
A'sz,t~ akönyvmasodik. felében az' infor~
máci9~e~e~shez;s~ges első lépéseket ésa
szoftV~n::s ,~szközöketismerteti. Ezekben 'a feje ..
zetekbenialegfontosabbkérdés az, hogy miként
lehe! 'az, uj területeket; vagyis az futemet hosljait
és 'aZok ·erőforrásait ' felfedeZlÚ~ Az· első ilyen
eszközatélnetprognl111. A temet parancs fel~
használásávalazJnternetbánnelyik. hostjához
csatlak9ZlÚ'lehet, ,feltételezve" hogy az adott host
haSzriálatahoz '. van .engedélyfulk,'úgyanis "legtöbbjÜk' csak felhasználói" azonosító',' és. jelszó
birtokapatlyehető igénybe.,"
Az~rttoer?ssége,azinf0rn1áciÓ mennyi-sége;jmíg;hátránya,hogyezt a futt:almas adattÖ'megeVSzfute lehetetlenség.áttekihteni, de, hava~
laki:nl~gisezzelpróbálkozik,' akkor jelentős' idő
be k~I"Üh~g :arelevánS adat0l<atsikeIül •. ~.fel
sZÍl1re'.hozniá ••. Az. első '.menüveZerelt. keresesi
eszköza.gophervolt;amellyelazJritemet külön~
böző; adatbázisaihozsikeIülthoizáférni. Menürendszere.'révén amegjelőlt adatnak vagytémá'nak megfelelő adatbázisokhoz enged hoizáfériri,
ahol minden egyes menüpont egy~gyfoITástje
lent, ami a helyi'. számítógéprendszeren;de gyakorlatilag az Interneten bárhol lehet.
A~oPh.er program a k1iens/~er modellek
szervezett'adatfeldolg0zási típuson' alapul, ahol
a klierts a: szoftVernek az a része, amelynek kér"déseketlehetfeltenni; illetve defIniálható a
megjeleníte~dőinformáció.Aszerverpedig'aza

szoftver;.rész, amely az· adatbázist karbantartja.
A hagyományos 'adatfeldolgozás esetén'a fel~
használóaZJ infoffi1ációt attól aprogramtól kéri,
amelyikahélyi' hostszáinítógépén fut. Eza
program fér hom a távoli adatbázishoz és rriegigényli onnan az előírásnak,' megfelelő információt, ,amelyet' a helyi· host megkap ·és, feldolgoz,
végül a választ megadjaafelhasználóllak.
Az Interneten dolgozvagyaktanmeriil fel annak azigénye;'högy atávoli'teIldszerenprogra~
mokat. ,futtassunlci' ',illetve:fájlokat ,: listázzunk~
küldjünkés letöl~l~.Aszerzi}kiilön fejezetet
szán az tlp(fájl: transfer' protocol) segédprogram
bemutatására: Gyakorlatilag több ezer ftphely
van az Jlterneten, amelyek rrrindegyike azonos

módon érhető el. ,Az ftp has:ználatához minden
esetben'isme!ni'kell'annak ahostnak a nevéb-domain név vagy IP cím ,""";amelyikethaszriáIni
szeretnénk. Mivel a fájlok átvitele az egyik
legfóbb tevékenység az Interneten, nem rru::gle,.
pő, hogy az ftp a leggyakrabban hasmált parancsok közé tartozik. Világszerte több ezer ftph6ly
van,! anielyekhoZzáférést biztosítanak több.tnillió .;fájlhoz:
Az :eddigi fej~Z7tek :ismertetéséMI már, ,látha'"
tó, hogy az .fut~etenaz' információeléréséhez
elég;,néhánybi1lentyűl~ütése. Azonban, .ha,az
Intemetltényleges szereplőjévé óhajtunk:~á1rri,
akkor érclemesbejelentkezni' valamelyiklevelezesi listába. A levelezésiilista, (list) bánrri1yen
témán alapulhat,' példáulcezenkeresztül hoZzáférhető. az újSágok és magazinok elektronikus
változata.; ·A'szerz1) :alevelezési :listáknak,\lfét
típusát· különbözteti .meg: .Az egyik.típuskarbantartasacsak az Interneten keresztül'megy
végbe, 'iníga,rnásik'a Bítneteri"keresztiiL',:Ez, a
fejezet azonban nemcsak a •levelezési ,.liStákat
tárgyalj~':11anemazt is,:hogy núként lehet ai Bit,.
neten~eresztül,' ilyen' ,liStákh02;·hozzáférnü>1'ovábbirészeiben:pedig'megjelennek olyan fontos
tudnjvalók,mintpeldául a levelezési listák mű
ködésén~k· ismertetése, a be.. éskijelentkezési
procedúfarészletes leírása, ésa megfelelő programcsomag ',kiválaSztásához ,s:zükséges útrrlutatók.'A:szerzi)'léllyegesmegállapítása, '. hogy, a levelezésilisták nagyondinainikusak, szemben
Internetegyéb eiőfottásaíval; aITlelyek ehhez képest állandónak' tekinthetők" A ,levelezési 'listákon keresztül olyan felhasználókkal léphetünk
kapcsolatba, akiketugyancsak.·a listához tartozó
témaeroekel. .
WYattindokolatlanul csekély' fIgyelmet szentelVaWWW(World WideWeb}álapú keres{}..
rendszerek ismertetésére.A;WWW egy olyan
dinamikus" fejlődést "és,' széleskörű ":elterjedést
mutató 'hypertext alapÚ eszköz, amellyel' 'aZ: Jnternetiriformációforrásaiban lehet tallózni. A
hypertextolyan>dokumentúmot jelent, amély. a
st.övegenbelülmás ,doktunentumokkal ,tartalmazkapcsolatot. A kapcsolatot egy másik doku~
mentum aktivizálja, .amelyik azonban· az' eredeti
dokurrlenttunhozkapcsolódik és ezáltal jelenik
meg. Ez az új dokumentum azután további kapcsolatOkat.tartalrtiazl1at,. amelyekakeresést'új
sok tekintetben
irányokba"ezethetik,A
hasonlít· az. Interneltöbbi· kliens/szerver 'alapon
i

!

az

WWW .

működó eszközéhez.~
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A kötetben ismertetett téma megjelenésében,
szerkesztésében más rokon könyvektől számos
eltérést;mutat A jelentősszámú magyarázó ábrák például;kiegészítik·a szövegesen is kifejtett
témacsopórt~kat, így ezek a kezdő, felhasználó
számára megkönnyítik az elsajátítás .bonyolultnak üÍIlő lépéseit. A számítógép képernyőjét szimuláló SzÜrke alapon megjelenő tábláia,tpedig
azoks~a jelent ÚtInutatáSt, akik "él&ben"
szánd~ko:z;nak ismerkedni az futernett~L A kezdő lépések •Ínegtételét •akis~didaktikusnak tű
nő magy~ilzóutasítások, valamintamáremlitett, valOs.siituációt bemutatni hivatott képernyő
"fotók"könnyítik. ·A tankönyvszerűen szerkesztett kötet·magyar nyelvű. változatátJemezrnellékletegészíti ki, amellyel·korlátozoft idejű modemes futernet-kapcsolat építhető feL Függeléke a szánlos tipp, hasznos infonhációés tájékoztató ábrájamiatt jelent a témaitántérdeklődők
nek hasznos.fogódzót. Összegzésként Allen.L.
Wyatt;szóbl;ll1fQrgó'm~ját elsősorban. azoknak ajánlhatjuk, .akik:azfuternettel felhasználói
siintenkí:vánnak foglalkoZQ.i.
(AllenLWyatt: Az Internet; alapjai. 'Budapest,
KossuthKönyvkiadó,) 1996 .
Radácsi Imre

1ECHNOLÓGIAKRITIKA

Neil Postman az amerikai. társadalomtudornányegyik sajátos figurája, az utóbbi év~k
egyik divatos.szeIZŐje,akinek munkássága több
vonatkozásban kapcsolódik a technikai civilizáció kritikájához, . s az oktatás·· ehhez ;kapcsolódó
helyzetéhez. Korábbikönyveinek is jelentőssi~
kere .vQlt,.. azegyik,azJ980-asévek, közepén
megjelent ,múnkájában· (Amusing.oUTselves .to
Death:.. Public Dicöurse ~inthe Age. of 'Show
Business, 1985) Las Vegast mint Amerika metaforáját,elemii, miután véleménye szerint.a
szórakozás jelentősége nagyon megnőtt ma az
amerikaiakszá.mára, j obban; mint bánnikor. korábban,(Ez a munka ihlette a Pink Floyd-ot,.
azaz Roger Waterst azAmused to DeathcÍ1llű
CD anyagára). Postman alapvetően technológiakritikusként tartja magátszánlon, s saját javaslatát követően - .miszerint szii.kség lenne, minden államban. egy· technelógiakritikusi szerepet
vállaló szakemberre: -::,. jl::len1eg a· gyakorlatban
is kamatoztatja kritikusi képességeit a CBC TV
társaság felkérésére· annak képviselőivel rend-
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szeresen (kb.! kéthetente) technológiai problémákat vitatmeg. NeilPostman alapvetőenpesz
szimista. az általa elemzett társadalmi jelenségekkel- a jelen esetben tárgyalt technológiával
és oktatásirendszerrelkapcsolatban is.
A.The End of Education cÍ1llű könyvében
Postmanaz oktatással kapcsolatos kétségeit foga1mazzameg. Az amerikaiak nézete szerint túlságosan naivan .hisznek .az oktatásban, .abban,
hogy ez képes megoldani társadalmi és politikai
problémáikat, amelyeket 111ásmódonmegoldani
eddig nem:. tudtak: ,,AkárhánysZor. az amerikaiaknak .ferradalomra .• vo1tszükségük;csináltilk
egy úJ tantervet.'~ Ugyanakkor -vélemenyeszerínt .~az.oktatássaL kapcsolatosan. elsősorban
olyan dolgokat szoktak vizsgáhú;illetve átalaldtaní, mint például a tanterv, a tanítási módsZerek, a .standardizált tesztek,.a technológia szerepe stb. "-,S ezekkel szemben igen.kis.figye1em
fordu1 az oktatás· eredményességét inkább biitosító tap:a].0l1\ az oktatás .metafIzikaitartahna felé.Pedig az Egyesült Államokban az oktatás, a
legfontosabb tötp.egkommunikációs ..• médium.
HatásQSabb,;mint·a televízió, . ha azt .vesszük,
hogy,mennyi· időt tölt azoktatásiJendszerbenaz
ember. Ami azt jelentiPqkan·szerint, hogy:ha
az idő alatt, amígiskolában vannak; valami értelmesdolog. történik velük,. akkor nem kizárt,
hogy értelmes emberek ;lesznek, akik. értelmes
kérdésekettudnak· feltenni. Az oktatásnak .azonban, hogy értelemmel bíró legyen, .a fIatalok, .a
tanárok és. a szülők számára közösnarratívával
kell •. rendelkeznie.. A narratívák. azért fontosak,
mivelszemélyes.identitást jelentenek, a közösségi,életérzetétkeltik, a·morá1is··vezérlést biztosítják,.s emellett számos dologra lllagyarázatot
is biztosítanak. "Amia.közoktatásta köz; oktatásáváteszi :-,mondja Pestman -.az ném annyira
a közösen osztott cél az iskolák, hanem inkább a
közösen osztott istenek a tanulók közt" (goals és
gods). Jefferson és Dewey nyománPostmanis
aztállítja,hogyaz iskolák nem; annyira szolgál;.
ják, mint inkább ter~tik a ,,köz"-t. Ami iskoláinkat az .eredményességtől·távol tartja, az a· közösen elfogadott történetek hiánya, vagy azon törekvések inadekvát volta, amelyek irányt vagy
értelmet szeretnének kijelölni az iskolák számára. Jelenleg, amint mondja, az oktatás a. gazdasági hatékonyság, .fogyasztói ·kultúra, technológia, multikulturalizmus és ri1ás .egyéb . ·.cé10k
szolgálatába van álIítva.Ezek a narratívák azonban képtelenek gazdag és tartós értelmet biztosítaní a közoktatás számára. öt narratívát ír le a'

