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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'
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továbbiakban, öt olyat, ami véleménye szerint az
előbpieknél hatékonyabban .szolgálhat: Spaceship Earth· (az emberek' a föld. steward-jai), A
bukott Angyal (a történelem és a tudás elsajátítás mint folyamatos hibák és korrekciók sorozatának . szemlélete), Az Amerikai kísérlet {Amerikamint egy kísérlet és egy folyamatos érvelés
története), A sokféleség törvényei (anézet, hogy
a különbségek. növekvő. mértékben járulnak
hozzá:a vitalitáshoz ésakiválóságh()~ s végső
soron; az egységhez is), és A Világ.;sz6vők {a valóságnyelv- definíciók;kérdések~metaforák .:.általi, terenitésének megértése).Narratíva javaslatai.mellett ·innovációs javaslatai is vannak:: a
tankönyveket el kellene: dobni," s olyan tantárgyakat kellene jobban: előtérbe helyezni, mint
példáu1 régészet, geológia, asztronómia, amelyek a. kölcsönös és·· globálisruggőségek rendszerét képesek atanu1ókszámára megyilágítani.
Jelen:esetbenegyújabb. munkájának, TechnopoOJ.című könyvének egy sajátos.· megközelítésű •,iSmertetésére vállalkozunk:: .azon. . írások
alapján:összegeztünlüegy képet a könyVről és
szerzőjéről, amdy írások -ismertetés;interjú a szerzővelvagy akőnyvvel kapcsolatban az Tnterneten "keresztül elérhetőek r voltAzerinek
alapján megrajzolható.· arckép' és" 'ismeItetés
ennyiben nem .csupán ·az ernlítettekről Ca szerzi!>.ről ésa műrőlY szól, hanem egyúttal az informálódás .egy' lehetséges.ú~át. is . próbára teszi.
Ami .az ismertetés; időpon~ában elérhető volt:
egy könyvismertetés,kétinterjú, s néhány olvasói vélemériy~ Ennek alapján két megközelítésben írunkakönyVről~arekonstruált tartalmi ismertetés .mellett· kritikusi kritikai reflexiók helyett olvasói reflexiókatismertetíink. lliusZtíációu1 szolgál ez arra: az Internetréven előállt helyzetre is, ahogyan megváltozik ia'(recenzió) szerzőjének, akritikusnaka pozíciója, s már nincs
akkora tekintélye a Bzaváilak:.Az írástudó értelmiség hatalma újból megmogni látszik ,... kérdés,
hogy a mű megközelítése a befogadók oldaláról
hogyan fest, azaz az olvasói.vélemények·egyenként vagy' együttesen hogyan közelítik meg a
munkát, hogyan töltik bea reflexió feladatát a
szerző vagy az tájékozódni vágyó. érdeklődő 01vasókfelé.
Akár tetszik, akár nem, az új teclmológiák
forraclalmasítják a' társadaImat,',és .paradigmaváltásokat~rőszakolnakkLDe'ez a paradigmaváltásPosfman, szeIl1ében· több szempontból is
ambivalens - ennek bemutatására szolgál a
Technopoly társadalma. A Technopolyegy

olyan társadalom, amely hisz abban, hogyzaz.elsődleges, hacsak nem az egyetlen célja azeinberi munkának és gondolkodásnak a'hatékonyság,
s hogya technikai kalkuláció az ~beri ítélőké
pesség felett· áll.. A Technopologyszűkebhérte
lemben e társadalom kultúrájának leíráSára
szolgáló fogalom, amely kultúra a'technölógia
fejleSitésétés kizsákmányolását tekinti efs@eges.· feladatául. '. Egy Qlyan kultúráé; . arn.ely.;"qgy
véli, hogy a' technológiai :innováció és ··találékonyság révén megvalósul/ipararucsoln.. j,\: kUltúra azonban eredeti. értelmében egy társadalom
életében. egyfajta kontrollt, valamiféleel1eriőr.z.é
si rendszert jelent, még létrehozóival'szemben
is~Minden, kultúra egyben ellenőrzi létrehozóit
is, szervei! viselkedéSüket,.· irányítja érdeklődé
süket A Technopoly-ban az értelemben akontrollt· az emberek' érdeklődése jelenti, vagyis aZ
amerikai kultúrában ez a meghatározottság
megfordul: nem a kultúra szabályozz.a az emberek érdeklődését; vágyait,han.enl fordítva,~kul
túra válik ' azo'nossá. az emberek vágyaival,.! érdeklődésével, ezekkontrollálják,vi lkedésUket.
se
Atechnológia.ennyiben~alapvetően megváltozta~a az életünket, a kUltúrát, s/kontroll nélkÜli
növekedése elpusztítja a humanitás forrásaitiserkölcsialápok nélküli kultúrát teremt. Az új
technológiák azonban nemcsak a kultúra morális oldalát kezdik ki, de kihatnak a 11legismerés
folyamatára is: megváltoztatjákavilágról alkotott képünket, s átalakí~ák rea1itásérzékünket is.
A technológiának Postman szerint különböző
típusaivannak. Vannak nyilvánvaló fajtái: pél~
dául a.modern ·orvostudomány.eszközei, vagy'a
számítógép. Emellett vannak (lZOnbanáltala láthatatlannaknevezett technológiák is. Ezt· akifejezést Postman azokra a standardiZált technikákra ésműködésmódokra vonatkoztatja, amelyek
magasan teclmicizá1t fonnábariműködnek.Ezek
közétartozikpéldáu1az IQfeszt, a:sta:ndaidizált
ŰIlapok, de véleménye szerint a .szavazási technikák is ilyenek·Ezeka. technikák épp •olyan
szigoníák az emberek világképének kontrollját
tekintve, mint ·a· konvencionálisabbtechnikák.'
Az. egyik legalapvetőbb láthatatlan technológia
kultúránkban a statisztika -nem abban·' az értelemben, .ahogyanhásználják, hanem a· rejtett
előfelteveseiben. ,Abban;. :ahogyan a . statisztika
leredukálja a világot 'bizonyos, tulajdonképpen
irreleváns módon. Tefméstetesen .a statisztika
hasznos dolog, de ha egy kultúrarabjavává1ik; s
a statisztikák alapján az ,ember a>lehétőségeit
meghaladó módon kezdi látnia világot, s ennek
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alapján höz döntéseket, akkor ebben az esetben
már vesZélyes.

Post.nrnnaz információt kontrolláló-ellenőrző
rendszerek, mechanizmusok .működését·· a .statisztikák,áközvélemény-kutatások,-aBAT és az
IQ tesztek sth . működésével·. illusztrálja.·. Ezek
fet1l1li.1atádáSa, eredményei .:. a vé~ekedéseken
nyug~,Íllnelyekszerint az inf0nnációitudományosanmérlietős .tárolható ... A .végered,.
mény'pea.ig,: hogy hiszünk abban, hogy IQ.tesztünk/~ediriénye maga az mtelligenciánk, s hogy
a közvélelllény-kutatások eredménye azonos.·az
emberekvéleményével. S amit ,eközben szérn
elől téyészt, hogy maga a statisztika használata
megváltözta1ja az emberek véleményét. B mivel
a hagyományos információs szűröknemműköd.,
nek, .egyre gyakrabban fordulurik~zakértőkhöz,
bürokratákhoz, tárSadalomtudósokhoz, akik
kontrollálják s értelmezik az információáradatot.
A TcXhnopoly egyik legjelentősebbkövetkez-'
ményeiákontextustól fiiggetlen· infoJ.Jn4ciók
robbanásszerű növekedése, .Á közeg,. amelyben
a Teclul0polyvirágzik,az,· atl.lelybenaz informá-'
ció és:azi;emberiszándék közötti lcötelék meglazul, az infOJ;máció elszemélytelenedik(indescriminaíely);olyan .mennyiségben:és>olyan·sebességgel áramlik, elválasztvaelmélettől, jelentéstől és szándékoktól. Az információs áradat a koherens kul1;urálisnarratíva lerombolását segíti,
ennyiben a kontextus nélküli információ nemcsak haszontalan, de veszélyes is lehet. Köny.,
nyen kerülhetünk ennek révén -,-. a leegyszerűsí
tett információk hitelébenbízva - abba a hely.,
zetbe,mint a régi,viccbena"statisztikus,.,aki át.,
kelés közben .belefqlladtegy két >láb ,.átlagos
mélységüfolyóba.
Posfinan'összességébenpesszimista, aki minden technikai újítást megkérdőjelez. Véleménye
szerint,· haa technológiát egyszer beengedtük .a
társadalomba, hatását :már nem tudjuk korlátozni. Az információ szabad.akar lenni; s egy szabad társadalomban nem is lehet~ illetve· nagyon
bonyolult az új technológia használatának szabályozása, .például az intézményes. felhasználásra
való korlátozása.. Postman aztállí1ja, hogy az új
technológiák· megváltozta"lják .nemcsak.· életünket, de. nyelvünket is:. régi. szavakat, régen meggyökeresedett .jelentéseket .a1akítanak át. A
kommunikációs technológia. ráadásul felgyorsult
az elmúlt években, sa földrajzi ,meghatározott_ságból elmozdult egyfajta személyes meghatározottság felé. Ma már minden pillanatban elérhe-
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vagyunk, -soha nem tudunk ettől a hálótól
fiiggetlenedni.
Az olvasói vélemények közt gyakori jelenség,
hogy nem egyértelmüen a srerzö véleményéhez
kapcsolódnak, s .hogy a könyv a reflexiókban
csak ürügyül szolgál az olvasó saját véleményének közreadására. Az olvasók egyike történelemtanár ismetősének tapasztalatát osztja meg a
hálózati olvasókkal: a tanulók nem ismerik a
közös kultúra:egy .tekintélyes,.· s fontos részét
(például az Új Testamentumot). Egy matemati:katanársaját tapasztalatait teszi köm: .vissza
kell menni ai alapokhoz, ha az oktatásról van
szó. Sokmindenre jó ugyanis a .számítógép; de
nem szabadhagyni~hogy uralkodjon rajtunk,
inkább. gomi()lkodni kell megtanítani az embe.,
reket.-c ahogyan.ajó tanár. sem mondja mega
megoldást a tanulónak,csak rávezeti őket az útra, hogy. maguk jöjjenek ráAki.az olvasókközül tényleg :PoStman gondolataira reflektál,·. az
úgy tűnik~·osztjapesszimizmuSát. Egyik olvasója szerintm6st kezdünk· rájönni,· hogy. milyen
felesleges .' i az·. i~információtömeg,amelyben
élünk.Azinformációgyfrjtésének lényégea Pl.,
dás{ormálásamaga;Talári,anrimasszív infor..,
mációtengeIiinkiscsak a.saját Tedurtdanciánk
tükre .. Egy n1ásik()lvasó úgyérzi,.hogy a
Technopolyújraértékeltette vele az információ
jelentését Az· olvasó szerint egész generációja
számára alegfontosabb cél az információgyűjtés
volt'Ugyánakkormár nem biztos ·abban, hogy
az információ valóban megváltóerővelbír. Kritikai vélemény is előfordul azért, egy. pontosító,
s egy átfogó kritikát gyakorló. Az előbbi felhívja
a figyelmet arra; hogya 79 .. qldalon Postman téved,.amikora .morális információ hiányáról beszél; s.csakgyakotlati döntések vannak. Az· ol..
vasóúg)'.goridolja;hogy·a morál nemegy.felsőbbhatalomtól .származik, . hanem 'atársadalomtól. A. társadalomnak. magának kell ezeket
tudatosítania, például, hogy. moráliskérdés a
környezetszennyezés is. Az utóbbi· egy középiskolás diák lehet véleménye alapján ítélve: "Teljes mértékben utáltam ezt- a könyvet.· Az angol
órára kellett egy könyvismertetést· írnom.. Miután háromszor átolvastam, még nlindigképtelen
voltam összefoglalni. a könyvet." A könyvben
Postman végig folyamatosan újradefiniáljaa saját álláspontját, hogy illeszkedjék 'azérveléséhez, .Ezen· túlmenően, nincs : egyetlen. értelmes
ötlete sem a problémára. Egyszeruen be kellene
fognia a .szájátmilldaddig, amig nem képes valamihasználhatótis mondani; A technológia jó.
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ó csak írni akar néhány könyvet a technológiá- szOCiális' munka'. is: .' A két ·szakma· közötti (küról, hogy ilyenformán ő is kasszírozzon .(cash) lönbség az utóbbi időben egyre inkábbehnosód:.
mindazokkal együtt, akik ebből pénzt csinálnak. ni látszik leXikonok, siakkönYvekgyakranszi(NeiIPostman: Technopoly.The Surrender of nonimakénthasználják a két elnevezést.
Cultireto Technology. Alfred A.' Knoof 1992)
A szociálpedagógia szempontjából. fordulópontnakaz1971:..es·évszámít,.amikor a neyel()k
Imre Anna és az ifjúsági vezetők képzéséért J~lelős:~El:'
sabb sziIltű szakis~olák megl<:aptákaszakf.0is~
kolai:~tuszt.Nagyjából· ez idő tájtkerültbf;}Ye;;.
zetésr~:á· •. szoCiálpedagógia.egyeterrri . szintű:k~
zése' is, .ami'e foglalkozás .:m.egbecSüItségériek
.
Talánfurcsállja az olvasó, hogy .egy több, újabbbizonyítéka:
Mollenhauer szerénynekszántelsőmonchd:a~.,
mint 'hartrllnc évvel ezelőtt megjelent 'könyv' ismertet~sére' vállalkozom.Mindamellett úgy. ér- ból megtudjuk, .hogy könyvét m~gcsak neniis
zem, hogy Mollenhauermára már klasSZikusnak bevezetésnek,'szánta, csupán: arravállalkÓz.Qtt,
számítóekönyve jó alkal:rIlatnyújt egy'Magyaror~ hogy' kísérletet· tegyen . egy -majdanmega1k6:szágon eddig jóformán ismeretlen szak; a szoci- tandó' szociálpedagógiaa1appiobIémAinak felveálpedagógia bemutatására.
tésére, alapkérdéseinekbemutatására.
Egy.ilyen, aiszerző általszán.déko1talapkö;..le~
Aszociálpedagógia a.s~iális.' munkával
(sociaL:work) nag)jából egyidő~n~rnérnet tételheztennési.etesénszüKSég van a siaktérnanyelvteIiileten keletkezett. Gyökerei ai utóbbi- körénekdeflnW.8sáfa: .J~lell' esetbel} tehátIIl~g
hoz hasonlóan' a· középkoriszegéhygondpzásra kell határozni". a va1óságmelyszeletével'kívána
vezethetők vissza, .Megszületéséne~kiváltóokai szociálpedagógi&foglalk~zrii;Ezegybena rokon
leginkápb.az ipari fQtradalomkezdetén;' fellépő szaktetület~ldől ~~I?~11llltár0lódással,a külön&.
. nyomor ;kÜlönböző ,forrnáinalc(a 'köldllSOk:, '",aZ ség~k:esetleges fe1nagyításáva1járe~itt;:
utcán,coollehgőelárvult fiatalok számának gyors
Pontosan ieztteszi·Mollenhaueris;Mi1ldJart:.a
növekedése)' tömegesmegjelenésében'kereseri:.. bevezető'. fejezetbenkísédetet tesz 'az :általa
dők.· Ma.gáva1 a "Szociálpedagógia ;szóvalelőször értelmei.ettszociálpedagógia leírására~
1850:..ben i\dolph DiesteIweg·· ;,WegWeiserzUr
Egyértehhűena Biiumer-féle felfogást va1lja;
Bildung" deutscher .' Lehrer" (Útmutató német vagyis, hogy a szociálpedagógíaegyfajta nevelés
tanárok képzéséhez) CÚllŰ művében. találkozunk. gyakorlata: és teóriájá,hogy.a szoctálpedagógia
A kezdeti szociálpedagógiaiehnéletegy ,niűkö.; ugyanúgy ,a pedagógiának egy ága;' mint példáu1
dőképes'társadalómbOlindult ki, amelyet egyes az iSkolai, pedagógia vagy a .gy6gypedagógia.
veszélyeztetett, elhanyagolt (vérwahrlost).. fiata- Csak, átsiklik ·aszociálpedagógiaegyegést.en
loktól megkelbmegóvni. C~kkésőbbterje4t 'el másfajta' lehetségesdefuúc,~ójáJelett.• l\1árfenaz a meggyőződés; hogy nem a ,fiatalok veSzé... tebb utlittmk a weimari 'köztársaság a1átti' szaklyeztetikaJársadalmat; han,em' éppeit:fordítva: maivitákra.· Eleinte ,ugyanis neJ11alakult ki egyszámosfiatal szorul segítségre a mociemtársa- séges"álláspont a.' szociálpedagógia, :jelentését,dalom;anomáliáiva1 sZemben,; Ezérta'sZoCiálpe.. fela1:Iatkörétilletőe]1, . EgyesékSzerint .• a szociál:.
dagógia legrobb feladata a hagyományos iskolai pedagógia' nem' a.' pedagógia· része, 'annak egy
rendszerbőL 'kiszorult. fiatalok •. társada1mi beil- valamiképpenlehatárolható' területe, hanem
leszkedésének elősegítése kell, hogy legyen.
"inkább' [a pedagógial összes Jeladatának :egy..;
A weimari köztársaság· idején; nagy vita·folyt fajta szemlélete",· éspedig "az [a felfogás],ainely
a szociálpedagógia feladatkörének meghatározá- a nevelés céljának, valamint eszkozeinek Illegsa körül, amit Biiumerazóta e11úresült 1929-es határozásakora hangsúlyt nem az egyénre,' hadefuúciója tűnik lezárni, Szerinte szociálpeda- nem á közösségre helyezi" (pau1.Nátorp). ·Mágógiaa1att " ... minden olyan fajta nevelés [ér- sok,:mintpéldálll·Baumer (ésezt.a llézetefteszi
tendő],amely nem az iskolában és nem szülői mag~éváMöllerihauer is) a siociálpedagógiáta
házban történik".
pedagógia egy részének tekintik, , mégpedíg a
A máso<iik Világháború' után; <a Német' Sz.ö;. családi<és aziskolai:mellett aharinadik:legfonvetségi Köztársaságban a nácik által: ráerősza tosabbnevelési fo:rrriának..
kolt csipkerózsika~á1mából feléledt szociálpedaMeg .kell' említenünk, hogy Möllenhatier
gógia mellett· megjelent az angolszász' eredetű egyike volt az elsőknek, akik rárnutattak a szo-

