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A néptanítói tudás konstrukciója
Az elemi népoktatás enciklopédiájában

(1911–1915)
A 19. század második felében megjelenő két tipikus pedagógus 
szakmai csoport (az alsóbb úgynevezett népiskolák tanítói és a 

felsőbb iskolák tanárai) professziója során két szervesen és 
funkcionálisan kifejlődő, ugyanakkor egymástól számos lényeges 

vonásában eltérő tanári, illetve tanítói pedagógiai kultúra, 
pedagógusi szaktudás jön létre (Németh, 2005a, 2007). Ez Európa

különböző régióiban némi időbeli eltolódással nagyjából a 18. 
század végétől a 19–20. század fordulójáig a modern nemzetállamok
kialakulásával párhuzamosan lezajló folyamat: egy számos további

részelemet (mikro- és makrostrukturális változás bonyolult 
dinamikáját) magába foglaló átalakulás, amely megteremti a duális

közoktatási rendszereket, a különböző pedagógus professziókat, 
illetve a különböző egyetemi tudományok keretében a pedagógia 

tudományát is.

E
nnek a folyamatnak egyik fontos elemét alkotja majd az új szakma, az annak intéz-
ményrendszereiben megjelenõ igények által megkonstruált új szaktudás: a pedagó-
giai mesterségtudás, illetve a kialakuló új szakmák öndefiníciója, amelynek során

annak mûvelõi megteremtik identitásuk szimbolikus és tárgyi világait, tereit, valamint tu-
dástartalmait. Ennek során kerül sor például a szakma sajátos verbális és gesztusnyelvi
szinten is értelmezhetõ tartalmainak (a pedagógusviselkedés legitim formáinak) és azok
szimbolikus tereinek (például a szakmai tudásnak és a szakmára jellemzõ rituáléknak) a
megkonstruálására. Az ebben a szimbolikus térben: a tudástartalmak változásaiban is
megfigyelhetõ folyamatos „szakszerûsödés” a pedagógusok szakmai feladatainak a ki-
alakuló szakma szempontjai által determinált újraértelmezését is jelenti.

A modern szakmák és értelmiségi professziók folyamatainak antropológiai aspektusa-
it középpontba állító megközelítés szerint ez az önálló-öntörvényû világ kialakítására irá-
nyuló öndefiníciós törekvés a szakmává válás fontos kísérõjelensége. Ennek fényében a
19. század végén a magyar pedagóguscsoportoknál is megfigyelhetõ a szakmai tudástar-
talmak tudományos igényû megfogalmazására irányuló törekvés, amely szintén a definí-
ciós kontroll segítségével kívánja a gyakorlati problémákat a tudományos reflexió szint-
jére emelni, majd arra az adekvát és felelõsségteljes (azaz szakmai és szakszerû) válaszo-
kat megfogalmazni. Munkánk ennek az önreflexiós folyamatnak a fõbb dinamikai eleme-
it kívánja bemutatni és elemezni a századforduló legfontosabb, néptanítók számára ké-
szített szakmai kézikönyvének, az Elemi népoktatás enciklopédiájának felhasználásával.
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A témafelvetés elméleti háttere

A szakmai tudáskonstrukciós folyamatok értelmezõ-fogalmi rendszerének hátterében
az a tudásszociológiai, illetve történeti antropológiai megközelítésmód áll, amely szerint
a valóság, függetlenül valamely individuális szubjektumtól vagy egy tárgytól, egy adott
csoport gondolati konstrukciója: „közösség teremtette valóság” (Berger és Luckmann,
1998), amelynek érvényessége az egész társadalom vagy az egyes társadalmi csoportok
konszenzusán alapul.

Ezeket a konstrukciós folyamatokat, illetve azok részfolyamatait – jelen esetben a mo-
dern társadalomra jellemzõ szakmák kialakulását – többféle megközelítésben vizsgálhat-
juk. A szervezeti struktúrákat középpontba állító funkcionalista elemzések (Parsons,
Goode) szerint a különbözõ szakmák és professziók intézményesülésük során a modern
társadalom értékorientációit, illetve azok funkcionális elõfeltételeit (például racionalitás,
a különbözõ funkciók mind differenciáltabbá, funkcionálissá válása, az univerzális jel-
leg) használják fel. A hatalom szerepét középpontba állító elméletek a szakmák kialaku-
lását különbözõ elõnyöket, illetve szerzett kiváltságokat megõrzõ szociális kirekesztõ
technikák mûködése alapján értelmezik. Ez a hatalomelméleti megközelítés nem veszi fi-
gyelembe a szakmák kialakulása általunk vizsgálni kívánt mikrofolyamatainak kognitív
összetevõit (részletesen lásd Heidenreich, 1999, 40–44.).

Egy másik megközelítés szerint a sikeres professzionalizáció olyan konstrukciós fo-
lyamat, amelynek során új fogalmi szinten formalizált és tudományosan rendszerezett tu-
dásanyag jön létre, amely (1) lehetõvé teszi praktikus problémák megoldását, (2) rend-
szerezett formában oktatható, (3) rendszeres kutatás keretében bõvíthetõvé válik. Ez a tu-
dásbázis – összekapcsolva az annak továbbszármaztatását biztosító képzési formákkal –
jelentõs szerepet játszik az adott szakma identitásának kialakításában.

A szakmásodási, illetve professzionalizációs folyamatok vizsgálatának ez a harmadik
iránya tehát elsõsorban azokat a kognitív és szimbolikus dimenziókat állítja a középpont-
ba, amelyek létrehozzák a szaktudást és annak kompetenciatartalmait. Ez a megközelítés
nem elégszik meg a szakmák létrejöttének strukturális intézményi, illetve hatalmi viszo-
nyok által befolyásolt összetevõinek vizsgálatával: a valóság újradefiniálása során kiala-
kuló tudás új kognitív struktúráinak feltárására is törekszik. Abból a feltételezésbõl indul
ki, hogy egy modern szakma kialakulása egyben mindazon dolgok újrarendezését is je-
lenti, amelyek láthatóvá, tudhatóvá és elmondhatóvá tehetõk. Foucault a modern orvos-
tudomány, illetve orvosi professzió kialakulását elemzõ munkájának alapvetõ téziseit fi-
gyelembe véve megállapíthatjuk, hogy a modern pedagógia és a különbözõ pedagógus
mesterségek és professziók intézményesülése egyben új fogalmak, rendszerezési szem-
pontok és intézményes formák megalkotását is jelenti. Jelenti továbbá a nevelés
episztemológiai szinten történõ újraértelmezését és a különbözõ pedagógiai feladatok
megfogalmazását is (Heidenreich, 1999, 46.; Foucault, 2000, 91–102.).

Az orientáció irányát a szakmai konstrukciós folyamatok további fontos eleme hatá-
rozza meg, amely magába foglalja a hétköznapi világértelmezésen túlmutató szakmai fel-
adatoknak a professzió oldaláról történõ újraértelmezését is. Az ennek során megjelenõ,
a szakma nézõpontjait kifejezõ autonóm feladatdefiníció a szakmává válás egyik fontos
dinamikai eleme. Ennek fõ összetevõi a szakmai tudástartalmak tudományos igényû
megalapozása, továbbá a kidolgozandó probléma, jelen esetben a praxisra vonatkozó de-
finíció ellenõrzése, valamint annak összekapcsolása a szakmai felelõsség kérdésével. Mi-
után a szakmává válás folyamatai implicit módon tartalmazzák a megválaszolandó szak-
mai jellegû kérdések és problémák újradefiniálását is, a pedagógus szakmai tudás elem-
zésének Tenorth szerint három fõbb dimenziója különíthetõ el: (1) Az adott szakmai cso-
port státusza elismertsége, elfogadottsága, a pedagógus szakmák rangsorában betöltött
hely, illetve a szakmai hierarchia kérdései. (2) A szakmai legitimáció fontos érzelmi ele-
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me a szakmai éthosz, középpontjában a szakmai felelõsséggel, amely a pedagógiai mun-
ka értelmére kérdez rá. (3) A szakmai kompetenciatartalmak azt a szakmai képzés során
habitualizálni kívánt speciális felkészültséget, illetve a szakmai munka gyakorlata során
elvárt tudást írják körül, amely az eredményes munkavégzéshez szükséges (vesd össze:
Tenorth, 1999, 439–460.).

A kialakuló „szakmai” világ ilyetén történõ újraértelmezése megváltoztatja, illetve be-
folyásolja annak térhez, idõhöz, kauzalitáshoz és a társadalomhoz fûzõdõ viszonyát is.
Úgy is megfogalmazhatjuk, hogy a szakmák létrejöttének tudáskonstrukciós folyamatai

egyben új társadalmi és szimbolikus tereket,
idõdimenziókat és fogalmi tartalmakat is lét-
rehoznak. Ebbõl adódóan a szakmai tudás
konstrukciós folyamatainak elemzése során
vizsgálnunk kell a szakma materiális és
szimbolikus idõ- és téri dimenzióinak válto-
zásait is. Ehhez Berger és Luckmann koráb-
ban idézett munkája mellett jól felhasználha-
tó elméleti kiindulópontokat nyújtanak a tér-
szociológia, illetve a térantropológia társa-
dalmi terek létrejöttére vonatkozóan a közel-
múltban megfogalmazott koncepciói. Az ez-
zel kapcsolatos elsõ jelentõs elméleti alapve-
tést Henri Lefebvre 1974-ben megjelenõ
munkája, A tér létrehozása (Production de
l’espace) fogalmazza meg, amely az idõhöz
hasonlóan a teret is társadalmi konstrukció-
ként értelmezi. Lefebvre munkája a kapita-
lista társadalom és termelés kritikai elemzé-
se is egyben. Az ipari társadalom fejlõdése
nyomán kialakuló modern társadalmi tér
alapvetõ jellemzõi a fragmentáltság, továbbá
a tér áruba bocsáthatósága, annak mind ho-
mogénebbé válása, továbbá a tér csereérték-
jellegének nivelláló szerepe (Löw, Silke és
Stoetzer, 2007, 52.).

Lefebvre a társadalmi tér legfontosabb di-
menzióit egy triád formájában írja le. Ennek
elsõ eleme a téri praxis (pratique spatiale),
amely magába foglalja a tér érzékelésekor
érvényesülõ gyakorlati szempontokat. Ezek
eredményezik a nem reflektált hétköznapi-
ság szintjén álló megtapasztalt/átélt tér létre-
jöttét, illetve újraalkotását. Ezekhez tartoz-

nak a téri viszonyok által meghatározott viselkedésformák olyan elemei, mint a termelé-
si és reprodukciós rutin és annak megközelítésmódjai által létrehozott különbözõ térfor-
mák. Ide sorolhatók a téri viszonyok testi átélésének, illetve elszenvedésének tapasztala-
tai is. Ezek a kapitalista termelés által befolyásolt olyan tevékenységek, amelyek annak
struktúrái által behatárolt, szûk körben mozognak. A triád másik eleme a téri praxis lét-
rejöttét is befolyásoló ideológiai-kognitív jellegû téri reprezentációkat (représentation de
l’espace) foglalja magába. Ezeket leginkább a tudományok (például matematika, filozó-
fia, építészet, szociológia) rendezik a tér kognitív értelmezése során fogalmi szinten
megjelenõ formába. Ilyen jellegû konstrukciók például a matematikai-fizikai modellek,
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Az egyre fokozódó urbanizációs
változások, a nagyvárosi életfor-
ma, az új szakmák megjelenése,
az állami alkalmazottak számá-
nak emelkedése nem csupán a
társadalom szerkezetét, hanem
az egyes emberek és társadalmi
csoportok életmódját és a mun-
kához való viszonyát is megvál-
toztatta. A századforduló előtt
ezen a területen is jelentős – a
korszakváltás új életformaele-

meit előrevetítő – változások kö-
vetkeztek be, amelyek hátteré-
ben a beköszöntő modern kor
olyan későbbi jellegzetes új vo-

násai figyelhetők meg, mint pél-
dául a termelés növekedése, a
robbanásszerű technikai fejlő-
dés nyomán egyre erőteljeseb-

ben jelentkező, a piacgazdaság
által felerősített fogyasztói ma-
gatartás és az egyéni cselekvés
lehetőségeinek hangsúlyozása.
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amelyek tervek formájában teszik lehetõvé a téri viszonyok olvashatóságát. A harmadik
összetevõt a terek és azok komplex szimbolizációjának együttesében jelentkezõ repre-
zentációs terek (espaces de l’représentation), az önkifejezés, a megélés terei alkotják.
Ezek elsõsorban azokhoz a képekhez, szimbólumokhoz kapcsolódnak, amelyek kiegészí-
tik a térben megjelenõ tevékenységeket, továbbá a térrel kapcsolatos elgondolásokat. A
térnek ez az összetevõje is mindig az adott társadalom uralkodó rendjének, az azt kifeje-
zõ diskurzusoknak alávetett. Ez a térdimenzió a legalkalmasabb a korábban bemutatott
téri reprezentációk imaginációjára. Ilyen jellegûek a mûvészet ellenállást kifejezõ terei
vagy a modern kort megelõzõ idõkbõl származó, az éppen adott társadalmi emlékezet ar-
chaikus rétegeibe lesüllyedõ mitikus téri képek (Lefebvre, 2006, 333.).

A társadalmi terek létrejöttével és felépítésével kapcsolatos további elmélet Bourdieu
nevéhez fûzõdik. Társadalmi, illetve szimbolikus térre vonatkozó elképzeléseit elõször
Finom megkülönböztetések (La Distinction), majd az azt társadalmi cselekvéselméletté
fejlesztõ A gyakorlati észjárás (Raisons pratiques. Sur le théorie de l’action) címû mun-
kájában fejti ki részletesen (Bourdieu, 1979, 1994, magyarul: 2002). Bourdieu elméleti
kiindulópontja szerint a különbözõ társadalmi pozíciók, diszpozíciók (habitusok) és ál-
lásfoglalások (a társadalmi ágensek választásai) szoros összhangban állnak a társadalmi
viszonyokkal: azok különbségei egyben tükrözik az egyes társadalmi csoportok közötti
különbségeket, illetve távolságokat is. Ez a társadalmi különbség, illetve távolság az ál-
tala társadalmi térnek elnevezett fogalom alapvetõ jellemzõje. Ez „olyan elkülönült,
egyidejûleg létezõ, de egymáshoz képest kizáró pozíciók összessége, amelyeket kölcsö-
nös kizárólagosságuk, egymásra vonatkoztatottságuk és a köztük lévõ távolság, valamint
hierarchia (alatt, fölött, között) viszonyok határoznak meg.” (Bourdieu, 2002, 16.) Ebben
a társadalmi térben az egyes személyek (ágensek), illetve csoportok pozícióit gazdasági
és kulturális tõkéjük megoszlása határozza meg. Ebbõl adódóan az egyes ágensek annál
több közös tulajdonsággal rendelkeznek, minél közelebb állnak egymáshoz a fenti két di-
menzió mentén. A nagy mennyiségû (gazdasági és kulturális) össztõke tulajdonosai pél-
dául nagyvállalkozók, szabadfoglalkozásúak, mûvészek, illetve a mi vizsgálatunk szem-
pontjából jelentõs szakmai csoport részeként az egyetemi és középiskolai tanárok a tár-
sadalmi térben is elkülönülnek a kevesebb gazdasági és kulturális tõkével rendelkezõk-
tõl. Ebben a rendszerben az általunk is vizsgált tanító a magasan kvalifikált szakmunká-
sok, alacsonyabb státuszú közalkalmazottak csoportjához közel (a viszonylag magas kul-
turális tõke és az alacsonyabb gazdasági tõke birtokosai között) helyezkedik el. Bourdieu
szerint az egyes társadalmi csoportok állásfoglalásainak tere a diszpozíciók vagy habitu-
sok terének közvetítésével tükrözi azok társadalmi pozícióinak terét: „a különbségtevõ
távolságok rendszerének – amely meghatározza a különbözõ pozíciókat a társadalmi tér
két dimenziójában – az ágensek (vagy az ágensekbõl képezett osztályok) tulajdonságai,
vagyis gyakorlatuk és az általuk birtokolt javakban fennálló különbségtevõ távolságok
rendszere felel meg. A pozíciók minden osztályához egy pozíciók által kondicionált ha-
bitus (vagy ízlés) osztálya rendelhetõ, valamint ezen habitusok, illetve generatív képes-
ségük révén közvetített javak és tulajdonságok szervezett együttese, amelyet a stílus ro-
konsága egyesít.” (Bourdieu, 2002, 16.)

A habitus mint elkülönült és megkülönböztetõ gyakorlatokat generáló alapelv határoz-
za meg például az egyes csoportok fogyasztási szokásait, szabadidõs tevékenységeit, po-
litikai beállítódását. A habitus implicit módon magába foglalja a különbözõ besorolási sé-
mák, osztályozás, ízlés, illetve az észlelés és felosztás egymástól eltérõ rendszerezõ el-
veit is. Bourdieu szerint a birtokolt javak és kinyilvánított vélemények különbségei,
amennyiben azokat a fenti társadalmi szemléleti kategóriákon és osztályozási elveken át
észlelik, szimbolikus különbséggé válnak, így önálló nyelvet hoznak létre: „A különbö-
zõ pozíciókhoz kapcsolódó különbségek, vagyis a javak, a gyakorlatok és fõleg a modor
eltérései (ugyanúgy, mint egy nyelv fonémakészlete vagy egy mítoszrendszert alkotó
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megkülönböztetõ jegyek és különbségtevõ távolságok együttese) minden társadalomban
szimbolikus rendszereket alkotó különbségekként, tehát megkülönböztetõ jelekként mû-
ködnek.” (Bourdieu, 2002, 19.) Ezek a nyelvi sajátosságok megjelennek a különbözõ
kulturális alkotások (képzõmûvészet, irodalom, tudomány) „mû-alkotásaiban”, azok kü-
lönbözõ szövegeiben is. Ennek megragadásához Bourdieu a strukturalista hermeneutika
megközelítésmódját tartja a legalkalmasabbnak, amely a kulturális alkotásokat (a nyel-
vet, a mítoszokat és ebbõl következõen a mûalkotásokat) strukturáló szubjektum nélküli
strukturált struktúrákként kezeli. Miként Sausurre a nyelv esetében kimutatta, ezek egy-
ben sajátos történeti képzõdmények, és ekként kell azokat megfejteni, anélkül, hogy te-
kintetbe vennénk az alkotás létrejöttének vagy létrehozóinak gazdasági és társadalmi kö-
rülményeit.

A kulturális produktumok nyelvi formáinak elemzése során Foucault szimbolikus
strukturalizmusa viszi tovább Saussure elméletének azt a viszonylatok elsõbbségére vo-
natkozó lényeges elemét , amely szerint a nyelv forma és nem szubsztancia. Foucault an-
nak tudatában, hogy egyetlen mûalkotás sem létezik önmagában (kívül azokon a függõsé-
gi viszonyokon, amelyek összekapcsolják más mûvekkel), a különbségek és diszpozíciók
szabály-együttesének értelmezésére bevezeti a „stratégiai lehetõségek mezõje” elneve-
zést. Ez az a mezõ, amelyen belül minden mû meghatározza önmagát. Tagadja, hogy az
adott diskurzus megértésének elve máshol is fellelhetõ lenne, mint magukban az ebbe a
rendbe illeszkedõ diskurzusokban. Eszerint a kultúra elõállítóinak közös tulajdonsága a
közös vonatkoztatások, közös jelek rendszere. Foucault a lehetõségek mezõjét episztémé
névvel illeti, és Bourdieu felfogásával szemben azt állítja, hogy ez a társadalmi mezõ tel-
jesen autonóm. Nem tartja lehetségesnek, hogy az azon belüli események magyarázhatók
lennének az egyéni érdekek vagy mentális szokások eltéréseivel (Foucault, 1999, 188.).

Ezzel szemben Bourdieu a mûvek elemzése, a „lehetõségek terének” kialakítása során
a társadalmi mezõ (képzõmûvészeti, irodalmi vagy tudományos mikrokozmosz) vizsgá-
latát is fontosnak tartja: „Ha kapcsolatot teremtünk a mûvek (a formák és stílusok), azaz
az állásfoglalások (amelyek csak akkor érthetõk meg, ha viszonylatrendszernek tekintjük
õket, a fonémarendszerhez hasonló jegyek, vagyis a megkülönböztetõ távolságok rend-
szerének) tere és az iskolák vagy szerzõk tere (azaz a kulturális termelés belüli megkü-
lönböztetõ pozíciók rendszere) között, összeegyeztetjük a belsõ és a külsõ, a formalista,
valamint a szociológiai szempontú megközelítés eredményeit.” (Bourdieu, 2002, 57.)

A modern pedagógus szakmák tudástartalmainak referenciakeretei

A továbbiakban arra keresünk választ, hogy mik azok a referenciakeretek, amelyek a
20. század elején kialakuló modern magyar néptanító szaktudásának, a különbözõ szak-
irodalmi munkákban megtestesülõ szimbolikus tereinek, azok „lehetõségi terének” kiala-
kításához felhasználhatók lesznek. Ennek tágabb kontextusai, a szakmai térben megjele-
nõ mûvek, állásfoglalások, illetve azok viszonylatrendszereiben megjelenõ, megkülön-
böztetõ távolságokat determináló hatások egyrészt a modern nemzetállamok kialakulásá-
val együtt megszületõ munkatársadalmak antropológiai szinten, a modern emberi testtel
szembeni új igényekben és elvárásokban is megjelennek. Vizsgálni szükséges továbbá azt
is, hogy miként történik meg ezeknek az elvárásoknak az operacionalizációja, azok tudo-
mányos pozíciókká és állásfoglalásokká (mûvekké, formákká és stílusokká) formálása.

Bourdieu korábban bemutatott, a társadalmi térrel kapcsolatos elméleti alapvetései érvé-
nyesnek tekinthetõk a társadalom minden szférájában, így a kultúrában vagy ahogy megfo-
galmazza: a kulturális termelés terében is. Úgy véli, hogy az alkotók és alkotások kulturális
terét relációiban kell megragadni. Az a társadalmi mikrokozmosz, amelyben a különbözõ tí-
pusú – irodalmi, képzõmûvészeti és tudományos – alkotások létrejönnek, egyben a külön-
bözõ pozíciók közötti objektív viszonyok tere. Ezek az eltérõ pozíciók testet ölthetnek pél-
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dául elfogadott, elutasított törekvésekben, irányzatokban, különbözõ tudományos paradig-
mákban, azok elfogadásában vagy elvetésében (vesd össze: Bourdieu 2002, 56.).

A modern munkatársadalom antropológiai jellemzõi

Az ipari forradalom és az azt követõ jelentõs tudományos-technikai fejlõdés nyomán
a 19. század utolsó évtizedeiben a fejlett ipari államokban, Nyugat-Európában és az
Egyesült Államokban nagyarányú gazdasági fellendülés vette kezdetét, amely a század
utolsó évtizedére megteremtette a fejlett kapitalizmus virágkorát. Az ebben az idõben ki-
alakuló modern nemzetállamok létrehozták az egyes régiók közlekedési és kommuniká-
ciós infrastruktúráját (vasút, tengeri hajózás, autó, telefon stb.), megteremtették a városi
közszolgáltatásokat (csatorna, villany, gáz, tömegközlekedés), az állami ellátórendszere-
ket (közigazgatás, jog, egészségügy, szociális gondoskodás, oktatásügy), a világgazdaság
és világkereskedelem alapjait. Megtörténik a monopolkapitalizmus intézményeinek ki-
építése, és ennek nyomán az európai kontinensen és az Egyesült Államokban bekövetke-
zõ jelentõs gazdasági fejlõdés, a növekvõ termelés következtében tovább emelkedik az
egyes országok életszínvonala (közegészségügy, elemi oktatás, munkakörülmények sza-
bályozása, biztosítási és adórendszer, közszolgáltatások).

Az egyre fokozódó urbanizációs változások, a nagyvárosi életforma, az új szakmák
megjelenése, az állami alkalmazottak számának emelkedése nem csupán a társadalom
szerkezetét, hanem az egyes emberek és társadalmi csoportok életmódját és a munkához
való viszonyát is megváltoztatta. A századforduló elõtt ezen a területen is jelentõs – a
korszakváltás új életformaelemeit elõrevetítõ – változások következtek be, amelyek hát-
terében a beköszöntõ modern kor olyan késõbbi jellegzetes új vonásai figyelhetõk meg,
mint például a termelés növekedése, a robbanásszerû technikai fejlõdés nyomán egyre
erõteljesebben jelentkezõ, a piacgazdaság által felerõsített fogyasztói magatartás és az
egyéni cselekvés lehetõségeinek hangsúlyozása. A reklám felélesztette az egyén fogyasz-
tói vágyát, a korszerû tömegközlekedési eszközök, a vasút, a kerékpár és az autó köny-
nyebbé tették mozgását, ezáltal megkönnyítették az ember számára a különbözõ árucik-
kek megszerzését, a telefon és a postai képeslapok személyesebbé tették kommunikáci-
óját, a divat szerepének növekedése megváltoztatta és egyre jobban hangsúlyozta az
egyén külsõ megjelenésének fontosságát, a fénykép pedig lehetõvé tette számára önma-
gáról készített képének sokszorosítását.

Az idõbeli korlátok, a tér, illetve távolság kényszerei alól egyre jobban felszabaduló
ember mindinkább azt érezte, hogy különösebb megkötöttség nélkül képes a saját törek-
vései által meghatározott útra lépni. A megjelenõ új esztétikai és filozófiai elvárások kö-
zéppontjába egyre inkább az autonóm ember, az önmagát alakítani és saját boldogulását
is befolyásolni képes individuum került. Az autonóm ember önmagáról is gondoskodik;
ápolja testét, ismeri annak idegrendszeri, fiziológiai mûködését. Lelki életének titkai, vi-
selkedésének rejtett mozgatórugói is egyre inkább kifürkészhetõvé válnak számára. Ter-
mészetessé válik nemisége, amely az utódnemzés kötelességébõl egyre inkább a házas-
élet, a heteroszexuális kapcsolat természetes megélésének elfogadott formáját jelenti
(vesd össze: Ariés és Duby, 1992, 122–124.)

A modern ipari kapitalizmus nagyarányú urbanizációs változásaival válik egyre erõtel-
jesebbé az ipari munka, az ennek nyomán átformálódó emberi kapcsolatok valamint a ne-
velõintézmények és az egzakt idõütemezés (az óra uralma, a modern teljesítménykény-
szer) kényszerítõ fegyelmezõ ereje. Ennek részeként ebben az idõszakban minden terü-
leten megerõsödik az egyén feletti állami társadalmi kontroll, kialakul annak sajátos dif-
ferenciált intézményrendszere (kaszárnyák, börtönök, kórházak, szegényházak, elme-
gyógyintézetek), mely változások az iskolai ellenõrzés terén is erõteljesen érvényesültek
(vesd össze: Foucault, 1990).
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A modern korban kialakuló tömegtermelés munkakultúrája jelentõs mértékben befolyá-
solta az emberek testhasználatát, új munkagesztusok jelentek meg, hatásuk egyre több te-
rületen és egyre erõteljesebben érvényesült, ezáltal alapjaiban megváltoztatta az ember ön-
magához és környezetéhez fûzõdõ viszonyát. Ezek az új munkagesztusok egyben erõtelje-
sen ható, az aszkézist és önfegyelmet is kifejezõ fegyelmezõ erõvé váltak. Az új gesztus-
nyelv kialakulása során jöttek létre és váltak gyakorolhatóvá a munka mind nagyobb haté-
konyságát szolgáló viselkedési formák, beállítódások és érzelmek. Wulf szerint az ekkor ki-
alakuló modern munkagesztusok és rituálék jellegzetes vonásai a célorientált beállítódás,
az idõ gazdaságos kihasználására irányuló törekvés, az erõfeszítés, a teljesítõképesség, az
embernek önmaga és a világ alakíthatóságába vetett bizalma (Wulf, 2001, 119–121. o.).

A munka gesztusai, miként minden gesztus, komplex jellegûek. Jelentõs különbség fi-
gyelhetõ meg a monoton ismétlõdésre épülõ, illetve a spontán, kreatív tevékenységen

alapuló munkaformák között. Ezek során
számos rituális elem is megjelenik, ame-
lyekre az egyéb rituálékhoz hasonlóan jel-
lemzõ a kezdet és befejezés, továbbá a sajá-
tosan megkonstruált téri és idõviszonyokba
ágyazottság. A munkarituálék hozzák létre a
társadalmi gyakorlatnak azt a sajátos formá-
ját, amelynek alapvetõ logikáját a cél-esz-
köz viszony befolyásolja. Szociális funkció-
juk szimbolikus jelentésükben rejlik, ez
okozza túldetermináltságukat is. Ez a motí-
vum egyben a munka vallásban rejlõ gyöke-
reire is utal. A munka eszerint olyan perfor-
matív önmegjelenítési forma, amely minden
esetben Istenhez, illetve a többi emberhez
fûzõdõ viszonyban jelenik meg (a munka
kvázivallásos elemeirõl részletesen lásd:
Németh, 2007a). A modern ember önmegje-
lenítésének alapvetõ jellemzõje a megrende-
zettség. A munka „színrevitele” olyan mér-
tékû, hogy annak minden más emberi tevé-
kenység alárendelõdik. Így a munkagesztu-
sok kiterjednek az emberi élet minden terü-
letére. Ezzel összefüggésben napjainkban
például már politikai munkáról, kultúrmun-
káról, oktatómunkáról, kapcsolati munkáról
stb. beszélnek.

A munkának az élet egészét átható hegemóniája a fegyelemmel párosul. Foucault
(1990) és Elias (1986) elemzései azt mutatják, hogy az önkontroll és a fegyelem a civili-
zációs folyamatok természetes velejárója. A szégyenérzet és a kimért pontosság megjele-
nése, a testi megnyilvánulások, a külsõ és az önkontroll megerõsödése az emberi habitus-
nak a munka során, illetve hatására kialakuló jellegzetes új vonásai. Mindezekben a folya-
matokban az idõ uralma is egyre mindenhatóbbá, egyben a munkatársadalom alapvetõ
szereplõjévé válik, és létrehozza a modern embernek a munka diktátuma által irányított
uniformizált egyenlõségét. A modern jóléti társadalom fegyelme megteremti azokat a fel-
tételeket, amelyek végleg belekényszerítik az embereket az idõ és a munka igájába. Ant-
ropológiai oldalról nézve az idõ és a munka a modern ipari társadalom alapvetõ fegyelme-
zõ hatalmává válva formálják azt az embertípust, amelyik saját sorsának tökéletesítését
hosszú idõn át individuumként, saját ember mivoltának kiteljesítésében látta.
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A modern néptanítók szakmai
tudásának kialakításában jelen-
tős szerepe volt a reformpedagó-
gia szemantikai elemeinek is. A

herbartianizmus kritikáját köve-
tően, az experimentális pedagó-
gia hatására a néptanítói tudás
végül a reformpedagógia gondo-
latai nyomán nyeri el végső legi-

tim és modern formáját. Ez a
szemantika új varázsszavakat

is megfogalmaz majd. A gyerme-
ki jog lesz az új szabályzó elv és
egyben az új tanítói ethosz alap-
ja. A gyermeki jogok a pedagó-

gus és gyermek között kialakuló
új pedagógiai viszony keretei
között nyerhetnek realitást.
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A korszak sajátos paradoxona, hogy az egyén társadalmi mozgásterének látszólag
nagyarányú növekedése mellett egyre erõteljesebbé vált a nevelés által kialakított belsõ
kontroll, továbbá megerõsödnek a társadalmi elvárásokkal ellentétes megnyilvánulásokat
hatékonyan szankcionáló rejtett, illetve manipulatív külsõ kontroll intézményes formái.
Úgy tûnik, hogy a korábbi szoros közösségi kontroll, valamint a feudális kötöttségek alól
felszabaduló egyén megnövekvõ mozgásterének ellensúlyozására a társadalmi ellenõr-
zésnek rafináltan szervezett, differenciált állami intézményei jönnek létre. Ezek sorában
fõszereplõként az ekkor már mindenki számára kötelezõ iskola kapott központi szerepet
a normálisnak elfogadott egyéni viselkedés kialakításának, jól szervezett állami ellenõr-
zésének folyamatában. Ez az igény jelentõs mértékben hozzájárul a modern tömegokta-
tás, majd a 20. században a felnõttoktatás intézményhálózatának kialakulásához, azoknak
a hasznos munkaerõvé válást elõsegítõ jól szervezett intézményi szocializációs folyama-
tainak hatékonnyá válásához. Ennek a fegyelmezõ folyamatnak egyik fontos területe a
különbözõ modern szakmák, illetve professziók kialakulása, illetve azok legitimált, im-
már a szakmai tudás elfogadott elemeként nyilvántartott kompetenciatartalmainak elsa-
játítása a szakképzés és felsõoktatás keretében megvalósuló értelmiségi professziókra
történõ felkészítés során.

Bourdieu szerint a modern állam hatalmának további jellemzõje az általa gyakorolt
szimbolikus befolyás különleges formájának: a gondolkodás, illetve tudás állami konst-
rukciójának megjelenése. A társadalom egyes tagjai a világ minden jelenségére, de leg-
inkább a társadalmi struktúrákra alkalmazható kognitív struktúrák segítségével alkotják
meg magát a társadalmat is. A kevésbé differenciált társadalmakban az együttéléshez
szükséges közös szemléleti és felosztási alapelvek elsajátítása és a fejekbe (vagy a tes-
tekbe) történõ bevésése a társadalmi élet térbeli és idõbeli szervezõdése folytán, fõleg a
beavatási szertartások útján megy végbe. Ezek élesen elkülönítik azokat, akik már átes-
tek ezeken a szertartásokon, azoktól, akik nem.

A modern társadalomban ezzel szemben az államnak van döntõ szerepe a társadalmi
valóság felépítésében. Az állam egy bürokratikus mikrokozmosz kialakításával megszab-
ja a társadalmi gyakorlat és eljárásai kereteit, és megteremti a bevésés, észlelés és gon-
dolkodás közös formáit és kategóriáit, az érzékelés, a megértés és az emlékezés társadal-
mi kereteit, a mentális struktúrákat és az osztályozás állami formáit. Ezáltal megteremti
a habitusok közvetlen összehangolásának feltételeit, ami létrehozza a mindennapi tudat
lényegét alkotó közös evidenciákról való közmegegyezés alapjait. A kialakuló új kogni-
tív struktúrák nem tudatformák, hanem testi diszpozíciók. Az állami rendelkezéseknek
való engedelmesség nem tekinthetõ sem mechanikus alárendezõdésnek, sem a rend és
rendelkezés tudatos elfogadásának. A társadalmat átszövõ rendreutasításokat ugyanis
csak azok értik meg, akik diszpozícióiknál fogva érzékelni tudják azokat. Ennek során
pedig, anélkül hogy észleléseiket tudatosítanák vagy értékelnék, mélyen eltemetett testi
diszpozíciók élednek fel bennük. (Bourdieu, 2002, 108.).

A pedagógiai tudásnak a kor tudományos irányzataiban megjelenõ szakmai 
referenciaterei

Miként Bourdieu megállapítja, egy adott korban megjelenõ tudományos alkotások a
lehetõségek olyan terét kínálják az abban tevékenykedõk számára, amely tér munkájukat
irányítja azáltal, hogy meghatározza az abban felvetõdõ problémák, hivatkozások intel-
lektuális (gyakran emblematikus személyekhez köthetõ) tájékozódási pontjait, azok pa-
radigmákba szervezõdõ univerzumát, egyben létrehozza az adott tevékenységhez kap-
csolódó szükséges ismeretek elsajátítandó, azonban nem mindig tudatosan is alkalmazott
rendszerét. Ez az abban részt vevõ egyes személyekhez képest transzcendens lehetõség-
tér az egyes területeken közös koordináta-rendszerként mûködik, amelyben a kortárs al-
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kotások és alkotók – még akkor is, ha nem vesznek tudomást egymásról – egymáshoz vi-
szonyítva helyezendõk el (Bourdieu, 2002, 49.).

Ennek figyelembevételével a pedagógus szakmai tér vizsgálata során választ kell ke-
resnünk arra is, hogy miként jön létre a pedagógiai szakma igényeivel releváns „lehetõ-
ségek tere”, azt miként formálják meg a korszak tudományként elfogadott irányzatai, mi-
ként tükrözik a korabeli tudományosság reprezentatív kulturális alkotásai. Ezek a szem-
pontok alkalmazhatók a pedagógus szakmai tudás konstrukciója tudományos referencia-
tereinek vizsgálata során is. Ennek keretében azokat a különbözõ mértékadó tudományos
eredményeket tekintjük át, amelyek kijelölik számukra a tájékozódás fontosabb irányait.
Az általunk vizsgált pedagógiai tudáskonstrukciós folyamatban elsõdleges szempont
azoknak a kortárs tudományos irányzatoknak a kijelölése, amelyek megtestesítik a köve-
tésre méltó irányokat, azaz biztos referenciapontot nyújtanak az új szakma képviselõi
számára. A szakmai enciklopédia szerkesztõi ehhez a különbözõ külföldi tudományos és
gyakorlati reformtörekvésben találják meg azt a recepciós teret, amelynek felhasználásá-
val megteremthetõ a magyar néptanító korszerû szakmai tudása. Ehhez a pedagógiai
munka esetében a gyermeki fejlõdés helyesnek, illetve helytelennek elfogadott formái je-
lentik a legfontosabb kapaszkodókat, amelyek értelmezéséhez a kortárs pedagógiai moz-
galmak és reformtörekvések számos fontos új gondolatot fogalmaznak meg.

A higiéniai diskurzus és az iskolai higiénia
Ezek közül az ebben a korszakban legszélesebb palettával jelentkezõ úgynevezett hi-

giéniai diskurzus a legfontosabb. Az újabb antropológiai orientációjú elemzõ munkák
hangsúlyozzák, hogy a higiénia, amelynek fogalmi rendszere a darwinista ember- és vi-
lágképen alapul, fontos szerepet játszik a modern emberi test megteremtésében, és nagy
súllyal van jelen a korszak pedagógiai reformvitáiban is. A higiénia a korszak egyik
olyan „varázsigéje”, amely ekkor már mozgalmas elõtörténettel rendelkezik. A felvilágo-
sodástól kezdõdõen kibontakozó modern higiénia mindazoknak a tudástartalmaknak a
foglalata volt, amelyek egyrészt arra irányultak, hogy leírják az ember viszonyulását
azokhoz a materiális feltételekhez, amelyek meghatározzák fizikai-testi megnyilvánulá-
sait, másrészt hogy az individuumokat és a társadalmi tér egyéb szereplõit eligazítsák ab-
ban, hogy miként tudja ezeket szabályozni. Ez a hatalmas terület magába foglalta az ez-
zel kapcsolatos tudás, gyakorlati cselekvés és különbözõ technológiák rendszerét. A 19.
század higiénikusainak tudástere rendkívül széles volt: beletartozott minden környezeti
tényezõ, amely az egészség és a betegség kapcsán szóba jöhetett. A testi, lelki higiénia,
vagyis az egészség mellett a korszak másik vezérgondolata a normális, illetve normalitás
volt. Ez a kulcsfogalom összekapcsolja a kategóriákba sorolás, az elhatárolódás, illetve
kirekesztés, a valahová tartozás és a fegyelem elemeit, és ezáltal olyan társadalmi teret
alkot, amely biztosítja a normális és a patologikus egyértelmû és világos kijelölését. Eb-
ben a térben a testi jelenségekbõl kiindulva lehetõség nyílik a különbözõ társadalmi je-
lenségek új módon történõ értelmezésére, továbbá a normális által legitimált társadalmi
nyomásgyakorlásra is (Sarasin és Tanner, 1998, 20.).

Amennyiben ennek pedagógiai oldalát, leginkább az iskolai higiénia, illetve iskolai
egészségtan keretében megjelenõ elemeit vizsgáljuk, megállapíthatjuk, hogy a normális itt
is központi kategória (normális testtartás, írás, ruházat, az iskolaépület normái, annak nor-
ma szerinti bútorai stb.). Az így megkonstruálódó ’normális’, illetve ’normalitás’ egyre in-
kább egy experimentális módszerekkel vizsgálható elõírt normát, mérhetõ átlagot jelen-
tett. Az ekkor megvalósuló elsõ tanulói teljesítmény-, figyelem- és emlékezetvizsgálatok
alapozzák meg a 20. század elején kibontakozó experimentális pedagógia mérésmetodikai
eljárásait. Az iskolai higiénia diskurzusai jelentõs mértékben befolyásolták a gyógypeda-
gógia, illetve annak a különbözõ fogyatékosságok kezelésére vonatkozó pedagógiai mód-
szereinek, továbbá a gyermekvédelemnek a kibontakozását is. A mozgalom retorikájában
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késõbb olyan szociális elemek is megjelennek, mint a morális egészség és az elhanyagolt-
ság hangsúlyozása, és ennek révén mind szorosabb kapcsolatba kerül azokkal a társadal-
mi reformmozgalmakkal, amelyek az alsóbb társadalmi rétegek, a szegény gyermekek és
fiatalok életfeltételeinek jobbá tételét is hangsúlyozzák (vesd össze: Kost, 1983, 169.;
Stoß, 1998; Freyer, 1998; Oelkers, 1989, 249.; Hopf, 2004, 27–29.).

A korszak másik, a 19. század utolsó évtizedeiben megjelenõ irányzata, amely szintén
erõteljesen befolyásolta az Enciklopédia szemléletmódját, az emberi faj genetikai neme-
sítésérõl szóló szociálbiológiai nép-, illetve társadalompolitikai elmélet, a faji higiénia,
illetve eugenika. Az eugenika tudományos elméletté, illetve szociálpolitikai mozgalom-
má válása egybeesik azzal az átalakulási folyamattal, amelynek keretében a 19. századi
szegénygondozás modern jóléti, illetve szociális gondoskodássá válik. Az eugenikának
az ember és társadalom genetikai nemesítésére irányuló elméletével és programjával
konkurálva bontakozik majd ki az ember nevelés és szociális gondoskodás útján történõ
megjavítására irányuló modern pedagógia nevelési programja. Ezzel kapcsolatban a faji
higiéniát hangsúlyozó eugenika részérõl megfogalmazódó legfõbb kritikai ellenvetés az
volt, hogy a szociális gondoskodás és a különbözõ jóléti intézkedések, illetve a késõbbi
társadalombiztosítási intézkedések maguk az elõidézõi azoknak a társadalmi problémák-
nak, amelyek megoldása érdekében létrejöttek (vesd össze: Reger, 1991, 9.).

Gyermek- és ifjúságtanulmány, kísérleti pedagógia, reformpedagógia
Az európai népoktatási rendszerek expanziójával párhuzamosan jelentõs mértékben

megnõtt az ezek különbözõ intézményeiben tevékenykedõ pedagógusok száma, növeke-
dett szaktudásuk és társadalmi elismertségük. A korszak különbözõ pedagógiai és szak-
mai mozgalmai mind nagyobb hangsúlyt helyeztek a néptanítói mesterség tudományos
megalapozására is. Fontosnak tartották a tanítói szaktudás megújítását, a hagyományos
beállítódások, pedagógiai alapelvek modern tartalmakkal történõ felváltását. Az ehhez
szükséges tartalmak és útmutatások kezdetben az orvostudomány, majd az iskolai higié-
niai mozgalom, a századforduló után pedig az empirikus pszichológia, valamint a gyer-
mek- és ifjúságtanulmány eredményeire alapozódnak.

A gyermek- és ifjúságtanulmány világszerte megfigyelhetõ intézményesülése a hu-
mántudományok szélesebb keretek között megvalósuló fejlõdésének részfolyamataként
értelmezhetõ, amelynek keretében mind jobban elfogadottakká váltak az experimentális
kutatás módszerei, létrejött egy széles körû – szakfolyóiratok, egyesületek és kongresz-
szusok keretében megvalósuló – nemzetközi szakmai tudományos kommunikációs
rendszer. A korszak tudományosságának kiemelkedõ módszere a kísérlet, amit Wilhelm
Wundt tanítványai (Ernst Meumann, Stanley Hall, Edouard Claparéde, Hugo Münster-
berg, Karl Groos, Hermann Ebbinghaus, William Stern, Alois Höfler és mások) is siker-
rel mûveltek. A Wund által 1879-ben Lipcsében alapított elsõ kísérleti pszichológiai la-
boratóriumot követõen a kísérleti pszichológia gyors nemzetközi fejlõdésnek indult.
1881-ben Stanley Hall a Hopkins Egyetemen alapít további pszichológiai laboratóriu-
mot, majd 1893-ban a Clark Egyetemen is létrehozza állami alkalmazottak bevonásával
mûködõ Gyermektanulmányi Intézetét és az ehhez kapcsolódó szakkönyvtárat. Az inté-
zet szoros együttmûködést alakított ki a különbözõ iskolák tanáraival és a szülõkkel is.
Stanley Hall elméleti munkái már empirikus alapokon álltak, szemléletmódjára erõtel-
jesen hatott Ernst Haeckel biogenetikai alaptörvénye, mely szerint az ontogenézis meg-
ismétli a filogenézis fõbb folyamatait. Ez a felfogás Közép-Európában is népszerû, pe-
dagógusok és pszichológusok által egyaránt elfogadott elméletté vált, amely lehetõvé
tette a gyermeki megnyilvánulások összehasonlítását a primitív kultúrákkal, illetve az
állati viselkedés jellegzetes vonásaival. A gyermektanulmány korai szakaszában Preyer
nyomán Európa-szerte nagyon népszerûek voltak az egyes gyermekek megfigyelésérõl
szóló munkák. A megfigyelõk legtöbbször tudományos végzettséggel rendelkezõ szülõk
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voltak, akik gyermekeik fejlõdésérõl naplót írtak és azok fejlõdését kísérleti úton is
vizsgálták. A tömeges kérdõívek, illetve azok kvantitatív eredményeinek feldolgozása
ebben az idõben még csak szórványosan jelent meg (vesd össze: Dudek, 1990,
135–136.; Depaepe, 1993, 50–53.).

1880 és 1914 között nemzetközi szinten 21 szakfolyóirat és 29 gyermektanulmányi tár-
saság megalapítására került sor. Németországban 1906-ban rendezték meg az elsõ gyer-
mektanulmányi kongresszust. Ennek tagjai között a különbözõ intézmények pedagógusai
mellett számos pszichológus, szociológus, jogász és orvos is részt vett. Hasonló fejlõdési
tendenciák figyelhetõk meg Hollandiában, Belgiumban, Oroszországban, Bulgáriában és
Magyarországon is (vesd össze: Dudek, 1990, 137.; Depaepe, 1993, 67.).

A századforduló táján a fenti irányzatok
mellett a német tanárok körében nagyon nép-
szerûek voltak Meumann experimentális pe-
dagógiai-pszichológiai kutatásai. Hatására
több nagyvárosban hoztak létre kísérleti pe-
dagógiai intézeteket, hogy a pedagógusok
minél nagyobb számban megismerhessék a
kísérleti gyermektanulmány módszereit.
Ezek az intézetek általában alapítványi for-
mában mûködtek. A gyermektanulmányi tár-
saságok tagjai rendszeresen szerveztek szak-
mai üléseket, vitaesteket, bevezetõ és nyári
továbbképzõ kurzusokat. A német egyesület
például 1910-ben mintegy 13 000 elõadást
szervezett a tanárok számára (Depaepe,
1993, 70–72.).

A modern néptanítók szakmai tudásának
kialakításában jelentõs szerepe volt a re-
formpedagógia szemantikai elemeinek is. A
herbartianizmus kritikáját követõen, az ex-
perimentális pedagógia hatására a néptanítói
tudás végül a reformpedagógia gondolatai
nyomán nyeri el végsõ legitim és modern
formáját. Ez a szemantika új varázsszavakat
is megfogalmaz majd. A gyermeki jog lesz
az új szabályzó elv és egyben az új tanítói
ethosz alapja. A gyermeki jogok a pedagógus
és gyermek között kialakuló új pedagógiai
viszony keretei között nyerhetnek realitást
(vesd össze: Tenorth, 1992, 369–370.).

Az életreform és reformpedagógia
A korábbi fejezetben már jelzett modernizációs változások egyik sajátos vetületeként

a 19. század hetvenes-nyolcvanas éveitõl kezdõdõen Európában és az Egyesült Államok-
ban (az egyes történeti régiókban némi fáziskülönbséggel) kibontakozó urbanizációs és
iparosodási folyamatok nem csupán a természeti környezetet, hanem az emberek meg-
szokott társadalmi és földrajzi kapcsolatait is átrendezik. Megváltoztatják és soha nem lá-
tott gyorsasággal formálják újra a munka- és lakásviszonyok, a társas kapcsolatok, a sza-
badidõ eltöltése, az étkezés és ruhaviselet hagyományos rendjét.

A korszak ebbõl adódó alapvetõ jellemzõje – a kibontakozó modern világ kihívásaira
megfogalmazódó, a mélyreható és gyökeres változások ellensúlyozására „orvosságot”
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Az iskola az a konkrét pedagógi-
ai tér, amely a hétköznapi élettől
már teljes mértékben elkülönül-

ve, intézményesült formában
biztosítja a pedagógiai folyama-
tok megvalósításának funkcio-
nális környezetét. A társadalmi
intézményrendszer által meg-
konstruált nyilvános szakmai

tér egyik sajátos formája, amely-
nek berendezése, az ott folyó ta-
nulói-tanári tevékenység, annak
konkrét téri formái és időkeretei
sajátos pedagógiai funkcionali-
tás logikája által elrendezettek.

Ehhez a konkrét tárgyi és téri vi-
lághoz további, szintén a pro-
fesszió logikája által kijelölt és

körülhatárolt szimbolikus terek
és idősíkok is kapcsolódnak.
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keresõ – nagyszámú társadalmi reformmozgalom megjelenése. Ezek alapvetõ jellemzõ-
je a kettõsség; különbözõ irányzataikban – gyakran egymással is összefonódva – modern
és antimodern tendenciák egyaránt jelen vannak. Egyrészt fellelhetõ a haladás és a töret-
len fejlõdés optimizmusával megfogalmazódó, a modern kor kihívásaira ebbõl a nézõ-
pontból adekvát válaszokat keresõ igyekezet. Másrészt a mozgalmak hangvételének má-
sik alaptónusa a fejlõdés árnyoldalait elutasító, azok feloldására gyakran utópisztikus
megoldásokat megfogalmazó antimodern kultúrakritika is.

A kibontakozó társadalmi reformmozgalmak egy része politikai eszközökkel, a politi-
kai hatalom megragadása által kívánja az államot, illetve a társadalmat megváltoztatni. A
másik nagy áramlat inkább az egyénben, annak mentalitásában, világfelfogásában bekö-
vetkezõ gyökeres átalakulás árán, az emberi élet reformja útján kívánta az elengedhetet-
len változásokat elérni. A szûkebb értelemben vett életreform a társadalmi mozgalmak-
nak erre a típusára vonatkozik. Ezek közös jellemzõje, hogy a társadalom jövõje szem-
pontjából kívánatosnak tartott egzisztenciális változásokat a „természethez való vissza-
térés” és a „természetes életmód” segítségével, az egyéni életvitel, az étkezés, a lakóhe-
lyi környezet, az egészség megõrzésének reformja útján kívánták megvalósítani. Az élet-
reform-mozgalom elsõdlegesen tehát az ember és a természet, az ember és a munka, az
ember és Isten kapcsolatát a „menekülés a városból” civilizációkritikai jelszavát zászla-
ikra tûzõ reformtörekvések sokszínû irányzatainak összességét (kertváros-építõ, földre-
form-, antialkoholista, továbbá vegetáriánus, természetgyógyászati, testkultúra-mozgal-
mak), komplex együttesét jelenti (Krabbe, 2001, 25.)

Ezek a mozgalmak azonban összességükben és tágabb társadalmi hatásukban ennél jó-
val többet jelentenek: miként Wolbert a mozgalmak jelentõségét összegezve megállapít-
ja, „az életreform lényegében az 1900 táján kibontakozó korszakváltás koncentráltan je-
lentkezõ általános érvényû, innovációs alapjelensége” (Wolbert, 2001, 20.). Olyan, az
1890 és 1914 között jelentkezõ, nagy hatású, sokszínû kulturális és társadalmi elkötele-
zettség, amely a korabeli irodalomban és képzõmûvészetben is központi helyet foglal el,
leginkább a „fin de siécle” életérzését alapvetõen meghatározó „minden Egész eltörött”
élményébõl fakadó gyökértelenség, otthontalanság érzésére vezethetõ vissza.

Miként Ehrenhard Skiera hangsúlyozza, ezek az életreform törekvések alkotják a re-
formpedagógia szellemi hátterét: „Ezek a mozgalmak tulajdonképpen a többségi társada-
lom peremén bontakoztak ki, és nem fenyegették és ma sem fenyegetik annak alapintéz-
ményeit. Értékeiket a többségi társadalom többé-kevésbé tolerálta, illetve tolerálja ma is,
és így azok számos elemét be is integrálja. Ennek folytán, jóllehet ezek a mozgalmak el-
veszítették korábbi forradalmi gesztusaikat, kibontakozásuk során egészen napjainkig
megõrizték alapvetõ céljukat, az új ember, illetve új társadalom megteremtésére irányu-
ló törekvésüket. A kapitalizmuson, illetve a szocializmuson túllépve olyan társadalom ki-
alakítására törekedtek, amely egy olyan közösséghez vezetõ harmadik utat kínál, amely-
ben mindenki a másik ember testvére, barátja lehet. […] A reformpedagógia szintén élet-
reform típusú mozgalom, abban szinte minden, a modern ember megváltására törekvõ re-
formirányzat motívumai megtalálhatók. A reformpedagógia tehát, ahogy kibontakozása
idején, úgy napjainkban, a 20. század fordulóján megjelenõ mérsékeltebb formáiban egy-
aránt a menekülés pedagógiájának tekinthetõ. […] A reformpedagógia teljes mélységé-
ben csak a kibontakozását kísérõ civilizációkritikai háttérrel, a megmentés vízióit meg-
fogalmazó életreform-mozgalmakkal együtt értelmezhetõ. A reformpedagógia hatása
csakis ezeken a teljes élet megreformálására irányuló impulzusokon át fejthette ki hatá-
sát. És az életreform számos momentuma, miként azt látni fogjuk, a különbözõ reform-
pedagógiai koncepciókban köszönt vissza. Az életreform tehát sokféle módon elõkészíti
azt, késõbb pedig együtt halad a reformpedagógiával.” (Skiera, 2005)
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A nemzetközi törekvések hazai recepciója
A korszak fentiekben bemutatott életreform-törekvései és a korabeli pedagógiai re-

formtörekvések Magyarországon egyrészt az egyre jelentõsebb szakmai erõt képviselõ
népiskolai tanítóság szakmai és emancipációs mozgalmai, másrészt a korszak várospoli-
tikai reformjai kapcsán kerülnek szorosabb kapcsolatba egymással. Bárczy István, a vá-
ros liberális fõpolgármestere 1906 és 1918 között állt a fõváros élén. Ez a bõ évtized, a
Bárczy-korszak, Budapest világvárossá válásának története is egyben. Az „építõ polgár-
mester” alkotásai, az iskolák, középületek, bérházak többsége ma is áll. Ebben a korszak-
ban került sor a városi közigazgatás, a városi tömegközlekedés, közvilágítás, kommuná-
lis rendszer kialakítására, valamint a szociálpolitikai és kultúrpolitikai program kereté-
ben széles körû kislakás- és iskolaépítés kezdõdött. Jelentõs lépesek történtek a felnõtt-
oktatás kiszélesítése érdekében, Szabó Ervin irányításával az 1910-es években létrejön a
fõváros modern könyvtárhálózata is.

Bárczy programjának lényeges részét képezte az 1909-ben kezdõdõ széles körû isko-
laépítési akció, amelynek keretében három év alatt 36 új iskola épült és számos iskola-
épület felújítására is sor került. Így ebben az idõszakban 55 iskola és 967 új osztályterem
épült Budapesten. Az iskolához szolgálati lakások is tartoztak, emellett nagy gondot for-
dítottak az épületek fûtésére, kommunális berendezéseire, az osztálytermek berendezésé-
re és az iskolaudvarok, illetve az épületek tetõteraszainak kialakítására is. 1913-ban meg-
jelent a fõvárosi iskolák helyi tanterve, tanszerkészítõ mûhelyek felállítására került sor.
Ennek eredményeként a fõvárosi községi iskolák felszereltsége is gazdagodott. Mind-
egyik rendelkezett megfelelõ szemléltetõ eszközökkel.

A széles körû urbanizációs reform oktatásügyi innovációjában jelentõs szerepet ját-
szottak az ebben az idõben jelentkezõ hazai experimentális pedagógiai törekvések, ame-
lyek a pedagógia új modelljét a pozitivizmus szemléletmódjára alapozva, a kísérleti pszi-
chológia mintájára, a természettudományos kutatás logikáját követõ – experimentális, in-
duktív módszerek által támogatott – tudományos megismerés segítségével kívánták meg-
teremteni. Az irányzat hazai recepciójában, majd továbbfejlesztésében jelentõs szerepet
játszanak az egyre erõteljesebb szakmai erõt képviselõ népiskolai tanítók, illetve tanító-
képzõ intézeti tanárok.

Nagy László (1857–1931), a budapesti állami tanítóképzõ intézet tanára és munkatár-
sai 1906-ban létrehozzák a Magyar Gyermektanulmányi Társaságot. A mozgalom szer-
vezõi és követõik – az irányzat külföldi képviselõihez hasonlóan – a neveléstudomány új
kísérleti, tapasztalati alapokra helyezését és egy új pedagógiai szemlélet elterjedését vár-
ták a korszerû nevelési-pszichológiai törekvések térhódításától. A gyermekközpontú pe-
dagógiai felfogás terjesztése érdekében széles körû népszerûsítõ munkába kezdtek: tan-
folyamokat szerveztek a gyakorló pedagógusok számára, könyveket, folyóiratokat adtak
ki, 1907-tõl Nagy László szerkesztésében A Gyermek címen megjelent a társaság önálló
folyóirata is. A gyermektanulmányozás fõvárosi központján kívül vidéki fiókkörök jöt-
tek létre, 1913-ban nagy sikerû országos kongresszust rendeztek (Köte, 1983).

Az életreform és a pedagógiai reformmozgalmak szimbiózisa
A hazai pedagógiai reformtörekvések és életreform-törekvések szoros kapcsolatá-

nak, a háború végéig tartó együttmûködésének szellemi-aktivitási központja a város-
fejlesztési reformhoz szervesen kapcsolódó, 1912-ben Weszely Ödön irányításával
(Németh, 1990, 13–14.) a fõvárosi tanítók továbbképzésére létrehozott Pedagógiai Sze-
minárium (Mann, Hunyady és Lakatos, 1997), illetve az ezt megelõzõen 1906-ban a fõ-
polgármester támogatásával alapított Népmûvelés címû folyóirat lesz (Németh, 1987).
A 1918-ig megjelenõ színvonalas kiadvány (1912-tõl Új Élet címmel) nem csupán a fõ-
városi pedagógusok fóruma, hanem a Bárczy-program kultúrpolitikai és közoktatási
sajtóorgánuma lesz.
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A folyóirat szerkesztõi feladatait Weszely Ödön – a Fõvárosi Pedagógiai szeminárium
késõbbi igazgatója – és Wildner Ödön – a szociálpolitikai, késõbb közoktatási ügyosz-
tály vezetõje – látta el. A folyóirat közmûvelõdési és népmûvelési, várospolitikai és vá-
rosfejlesztési rovatait Wildner szerkesztette, míg az oktatási vonatkozásúk gondozása
Weszely feladata volt. Wildner Szabó Ervin és Jászi Oszkár baráti köréhez tartozott, a
Huszadik Század egyik vezetõ munkatársa volt. Széleskörû közigazgatási, szociológiai,
filozófiai tárgyú mûveket alkotott, Nietzsche mûveinek egyik fordítója, a különbözõ eu-
rópai életreform-törekvések jó ismerõje volt.

A folyóirat nem csupán a magyar gyermektanulmányi mozgalom és az experimentális pe-
dagógia kiemelkedõ képviselõinek biztosított publikációs lehetõséget. A Huszadik Század és
a Nyugat címû folyóirat mellett ez a sajtóorgánum teremtett lehetõséget a magyar életre-
form-mozgalom legkülönbözõbb irányzatainak a szindikalista és tolsztojánus mozgalmaktól
(Szabó Ervin, Migray József) a magyar mûvészeti szecesszió legkülönbözõbb irányzataiig
bezárólag. A lap hasábjain kifejthették véleményüket az új városi kultúráról, a városfejlesz-
tés új irányzatairól, a mûvészet és a nevelés kapcsolatáról, a népmûvelés és iskola új felada-
tairól, az új emberrõl, az új társadalomról, az új erkölcsrõl és új nevelésrõl, a férfi és nõ meg-
változott kapcsolatáról és ezzel összefüggésben a nemi nevelés feladatairól, a gyermekmû-
vészetrõl, a népmûvészethez mint a természetes életformához való visszatérés fontosságá-
ról, a magyar kultúra és társadalom megújításának „harmadik útjáról.” A Népmûvelés arcu-
latának megformálásában a kezdeti idõktõl mértékadó szerepet játszanak a gödöllõi mûvész-
telep vezetõi, Nagy Sándor és Körösfõi-Kriesch Aladár. A Népmûvelés folyóirat hasábjain és
a Pedagógiai Szeminárium különbözõ népmûvelõ tanfolyamain és tudományos elõadásai-
nak elõadói és hallgatósága, valamint a Gyermektanulmányi Társaság tagjai között az 1910-
es években már ott találjuk a magyar szecesszió legkülönbözõbb irányzatainak képviselõit,
a gödöllõi mûvészkommuna (Nagy Sándor és Körösfõi-Krisch Aladár, Lippich Elek), a ha-
zai mozdulatmûvészet és az új zenei-mûvészeti nevelés (Dienes Valéria, Lyka Károly, Ko-
dály Zoltán, Bartók Béla), valamint a Vasárnapi Kör (Lukács György, Balázs Béla) vezetõ
személyiségeit is (vesd össze: Németh, 2005b, 2006).

A szakmai tudáskonstrukció logikája és szimbolikus terei

Az új pedagógiai törekvések és az ezek hátterében álló folyamatok – a közoktatási
rendszerek és a tanítói professzió közép-európai fejlõdési trendjei, egyben a különbözõ
tudományos irányzatok hazai recepciójának sajátos vonásai – mint „cseppben a tenger”
vannak jelen a század elsõ hazai pedagógiai szaklexikonjában, az 1911 és 1915 között
megjelenõ Elemi Népoktatás Enciklopédiájában. A szakmai kiadvány a századforduló
után létszámában is jelentõs, képzettségében és szakmai kvalitásaiban is kiemelkedõ,
több, mint 40 ezer fõre tehetõ szakmai csoport, a magyar tanítóság számára készült, hogy
összefoglalja mindazokat a pedagógiai és iskolaigazgatási ismereteket, melyekre egy
modern magyar néptanítónak szüksége volt (Németh, 1999). A könyv szerzõinek többsé-
ge az alsóbb iskolák tanárai közül kerül ki, közöttük csak elvétve találhatók meg az egye-
temi szférához kapcsolódó szakemberek (gimnáziumi tanárok, egyetemi professzorok).
A munka részletesen tárgyalja a kísérleti lélektan és a kísérleti pedagógia, a gyermekta-
nulmány, illetve a gyermeklélektan különbözõ irányzatait, bemutatja jelentõsebb külföl-
di és magyar képviselõinek munkásságát (Németh, 2002).

A magyar néptanítói enciklopédia szerkesztõinek és szerzõinek a fentiekben körvona-
lazott tudományos irányzatokban megtestesülõ intellektuális tájékozódási pontokat, ame-
lyek alapján a saját igényeiknek megfelelõ tudástartalmakat megkonstruálhatták. A mo-
dern magyar társadalom viszonyai között tevékenykedõ tanító szakmai tudásának meg-
alkotásához – a rendelkezésre álló új világértelmezési lehetõségek, a kor pozitivista tu-
dományfelfogásában fellelhetõ implicit világ- és emberkép elemeinek felhasználásával –
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a modern professzió értelmezési keretei között kívánták újradefiniálni szakmai tevékeny-
ségük céltartalmait. Ehhez ki kell jelölnie a professzió jellege által determinált tevékeny-
ség reális és szimbolikus tereit és idõdimenzióit.

Ebbõl a szempontból nézve az iskola az a konkrét pedagógiai tér, amely a hétköznapi
élettõl már teljes mértékben elkülönülve, intézményesült formában biztosítja a pedagó-
giai folyamatok megvalósításának funkcionális környezetét. A társadalmi intézmény-
rendszer által megkonstruált nyilvános szakmai tér egyik sajátos formája, amelynek be-
rendezése, az ott folyó tanulói-tanári tevékenység, annak konkrét téri formái és idõkere-
tei sajátos pedagógiai funkcionalitás logikája által elrendezettek. Ehhez a konkrét tárgyi
és téri világhoz további, szintén a professzió logikája által kijelölt és körülhatárolt szim-
bolikus terek és idõsíkok is kapcsolódnak.

Ilyen a szakmai önlegitimációs szempontok alapján megkonstruált pedagógiatörténeti
múlt, továbbá a pedagógiai tevékenység nemzetállami ideológiák által kijelölt egyéb
szimbolikus tér- és idõdimenziói, továbbá ennek a nemzetközi pedagógiai térbe is átnyú-
ló konkrét és ideológiai összetevõi, illetve referenciapontjai, valamint a nevelõi tevékeny-
ség jellegébõl fakadó jövõdimenzió is. Ebben a sajátos társadalmi-pedagógiai térben fo-
lyó, egyre differenciáltabb tevékenységnek ki kell jelölni a fõbb szereplõit, a tevékenység
célcsoportja, a tanuló, illetve gyermek sajátos anatómiai és pszichés tulajdonságait. Ezek
függvényében kell meghatározni az ebben a munkatérben megjelenõ sajátos szakmai fel-
adatokat, mindezekkel öszszefüggésben az ezekre képesített specialista: a tanító mint
szakember alapvetõ tevékenységformáit és az általa végzett munka biztonságát, legitimá-
cióját, társadalmi presztízsét megteremtõ sajátos munkarituáléit, amelyek legfontosabb
összetevõi sajátos tanítói kompetenciatartalmakba rendezõdnek majd.

A Néptanítók Enciklopédiája címû munka a magyar néptanítók fentiekben felvázolt
logika szerint kibontakozó szakmai öndefiniciós folyamatának emblematikus alkotása,
amelynek lapjain már ez a modernizáció igényeivel összhangban álló, pedagógiai szem-
pontok alapján megkonstruált sajátos néptanítói univerzum bontakozik ki. Ennek közép-
pontjában a korabeli magyar gyermeknépesség egyik célcsoportja, a magyar népiskolák
„nevelésre szoruló” tanulói, illetve általuk az alsóbb társadalmi rétegek, a nép nevelésé-
nek igényei és feladatai állnak. A munkában megjelenõ szakmai önértelmezés szerint
ezen néprétegek eredményes neveléséhez és oktatásához olyan jól felkészített szakembe-
rekre, népiskolai specialistákra van szükség, akik újfajta szakmai tudással felvértezve
biztos kézzel végzik feladataikat. Ez a népiskolai specialista az egyetemi szféra magas
presztízsû szakembereivel egyenrangú szereplõ: a modern magyar néptanító. Ezt az imp-
licit formában jelentkezõ emancipációs motívumot jól érzékelteti a munka bevezetõjébõl
származó alábbi idézet: „Teljesen elhibázott dolog lett volna [mármint ebben a munká-
ban – N. A.] az egész pedagógiát feldolgozni, mert ez esetben az anyag egy része a nép-
tanítókra, más része pedig a középiskolai tanárokra nézve merõben élvezhetetlen lett vol-
na. Egy pedagógiai enciklopédiával szemben mások az igényei egy néptanítónak és má-
sok egy középiskolai tanárnak. Amivel azt akarjuk mondani, hogy a néptanító munkája
sokkalta nehezebb, sokkalta kényesebb, […] a serdületlen korban sokkal nagyobb szere-
pe és fontossága van a pedagógiának.” (Kõrösi és Szabó, 1911, VI.)

Ebben a múlt-jelen-jövendõ koordinátarendszerében egyre pontosabban és világosab-
ban kirajzolódó, egyre bonyolultabb, öntörvényû pedagógiai-szakmai tevékenységtérben
– a mind összetettebbé váló feladatokból adódóan – már számos új feladat és szereplõ is
megjelenik. Így a szimbolikus idõdimenzió, a pedagógiai múlt hõsei már nem, illetve
már nem csupán a korabeli neveléstörténet-írás által kanonizált, a szakma hagyományos
önlegitimációs folyamatai által kijelölt régi pedagógiai héroszok. Az enciklopédia szer-
kesztõinek a szakmai múlthoz, illetve az ezzel összefüggõ szakmai önlegitimációs folya-
matokhoz fûzõdõ megváltozott viszonyát jól érzékeltetik az elsõ kötet bevezetõjében a
pedagógiatörténeti anyag elrendezését megindokló rövid fejtegetések: „Nem közlünk
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semmit Arisztotelész, Platón pedagógiájáról, mintha hírét sem hallottuk volna Xenophon
Kyropaideiának, ránk nézve nem existál Quintilianus, sem az ind Hitopadesa és Aquinói
szent Tamás éppen úgy kimaradt enciklopédiánkból, mint a talmudi pedagógia nagy alak-
jai. […] Amikor oly óriási anyagot nyújt a mi korunk, nem érünk rá az ókorban idõzni.
Ellenben bõségesen engedtünk teret a szociális vonatkozású tárgyaknak. Úgy hisszük a
mi enciklopédiánk az elsõ, amelyik bemutatja a szocializmus nagy gondolkodóinak ér-
dekes – bár részben utópisztikus eszméit.” (Kõrösi és Szabó, 1911, VII.)

A magyar néptanítók új pedagógiai identitását legitimáló hõsök között tehát nem az ókor,
illetve a keresztény középkor nagy alakjai, hanem a pozitivizmus tudományfelfogását és a
korszak világnézetét és életérzését megalapozó személyiségek szerepelnek. Ezek a kísérleti
tudományosság képviselõi, továbbá a korszak társadalmi és életreform-mozgalmainak, illet-
ve mûvészeti irányzatainak, pedagógiai mozgalmainak emblematikus alakjai (Bain, Comte,
Ferrer, Ibsen, Ruskin, Otto, Tolsztoj, Schopenhauer, Spencer). További fontos szereplõk még
az ezekhez a törekvésekhez kapcsolódó újabb pedagógiai irányzatok (Abbotsholme, Ecole
des Roches, Landerziehungsheim, Reformschule, Parker-Schule, Arbeitsschule, Wald-
schule, Pfadfinder), a kísérleti pszichológia és pedagógia képviselõi (Ebbinghaus, Wundt,
Meumann, Lay). A koncentráció témájával összekapcsolva megjelenik Dewey neve is, aki-
nek Iskola és társadalom címû munkáját 1912-ben adták ki magyar nyelven.

Emellett a magyar pedagógiai gondolkodás hagyományosan németközpontú pedagó-
giai „geocentrikusságát” is egy tágabb látókörû és orientációjú, „heliocentrikus” pedagó-
giai világkép váltja majd fel. A változás fõ irányát a munka így jellemzi: „Új nyomot vá-
gunk abban az irányban is, hogy nem akarjuk népnevelõinket csupán a német pedagógia
emlõin táplálni; a német pedagógia igen sok másodrendû csillagát mellõztük, ellenben
bemutatjuk az angolok, a franciák, sõt az olaszok és az amerikaiak egyes kiváló pedagó-
gusait is.” (Kõrösi és Szabó, 1911, VIII.)

Az iskola mint sajátosan megkonstruált pedagógiai tér zömében gyakorlati kérdései-
vel az ’iskola felszerelés’ címszó különbözõ tárgyszavai (az iskola épülete, a tanterem
bútorai, egyéb berendezési tárgyai, az iskola kertje [botanikus kert, akvárium], az iskola
udvara stb.) foglalkozik. Az egyes iskolákat összefogó tágabb pedagógiai terek egyik
koncentrikus körét a hazai tanügyi viszonyok témacsoport címszavai fogják össze, ame-
lyek a nemzeti oktatásügyi rendszer sajátosságait mutatják be. Emellett a kiadvány a leg-
frissebb statisztikai adatok felhasználásával részletesen kitér az ország összes törvényha-
tóságai (városok és megyék) oktatásügyi sajátosságainak bemutatására is. A következõ
kör: a „nemzetközi” pedagógiai tér bemutatásának mélységére utal, hogy az ezt összeg-
zõ ’külföldi iskolaügy’ tárgyszóhoz kapcsolódóan közel 100 címszó mutatja be az egyes
országok közoktatásügyének jellegzetes jegyeit és éppen aktuális reformtörekvéseit.

A néptanítói tudás alapvetõ kompetenciatartalmai között fontos szerephez jut továbbá
az iskolai adminisztráció mint az iskola szakszerû mûködtetéséhez szükséges tudás is. „A
népiskolai tanítónak tömérdek dolga van az iskolai adminisztrációval és mivel sorsára
igen sok hatóságnak és tényezõnek van jogos befolyása, szüksége van arra is, hogy köte-
lezettségei és jogai között önállóan is el tudjon igazodni” (Kõrösi és Szabó, 1911, VI.)

Ezek a folyamatosan ismétlõdõ rutinfeladatok a népiskolai specialista, a tanító mint
szakember olyan alapvetõ tevékenységformái, amelyek egyben erõsítik legitimációját,
szerves részét képezik azoknak a társadalmi presztízsét, illetve szociális hatalmát meg-
alapozó sajátos munkarituáléknak, amelyek a sajátos tanítói kompetenciatartalmakban
összegzõdnek.

Ebben a racionálisan felépített pedagógiai világban nincs helye az olyan romantikus
gyermekutópiáknak, amelyek a 19. századi magyar neveléstani könyveket uralták. Ehe-
lyett egy darwinista-evolucionalista, pozitivista világkép elemeire alapozódó gyermek-
felfogás és gyakorlati gyermekismeret pragmatista racionalizmusa kapcsolódik össze a
modern munka tervszerûséget hangsúlyozó eredmény- és hatékonyságközpontúságával.
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A könyv szerkesztõi ennek sajátos jegyeit kívánják összekapcsolni a néptanítói
munkaethosz hagyományos romantikus hivatáselemeivel. Ez vezet el szerintük ahhoz a
modern néptanítói tudáshoz, amelynek kijelölése, összegyûjtése és rendszerezése az en-
ciklopédia legfõbb célkitûzése.

Ennek hatására lesz a korszerû néptanítói tudás egyik sarokpontja a fentiekben jelzett
új antropológiai elõfeltételekre, ember- és világfelfogásra alapozódó gyakorlatias gyer-
mekismeret. Hiszen – vallják a könyv szerzõi – ahhoz, hogy a ma gyermekét a népisko-
lák nevelõ szakembere eredményesen oktathassa, nevelhesse, ismernie kell annak testi és
lelki sajátosságait is: „A népiskolában nem csak a tanítás anyaga más, nemcsak a tanítói
eljárás más, de más a gyermek lelke és más a tanító speciális képzettsége is.” (Kõrösi és
Szabó, 1911, V.) Ezeket a speciális gyermekismereti tartalmakat – a gyermektanulmány és
pszichológia témakör címszavai mellett – nagy számban tartalmazzák a néptanító általá-
nos, illetve az ebben az idõben megjelenõ speciális feladatköreire utaló témakörei. Ezek
között a szociális kérdések (anarchia, altruizmus, iskolai demokrácia, koedukáció, felnõtt-
oktatás, polgári jogok és kötelezettségek) mellett jelentõs szerephez jutnak a gyermekek
egészséges fejlõdését veszélyeztetõ tényezõket megfogalmazó szócikkek is.

Ebben a tudáskonstrukciós folyamatban ugyanis fontos feladat annak kijelölése, hogy
a normális fejlõdés szempontjából mi az elfogadott, a helyes és mi a helytelen. Részlete-
sebben megfogalmazva: elsõdlegesen annak kijelölése, mi tekinthetõ követendõ, normá-
lis, illetve kerülendõ, abnormális gyermeki megnyilvánulásnak. Ennek keretében annak
pontos meghatározása, hogy mi jelenti a gyermeki fejlõdés támogatandó tartalmait, és
melyek az elkerülendõ, azt negatív irányba befolyásoló, veszélyeztetõ tényezõk, mik
azok a gyermekekre leselkedõ veszélyforrások, amelyekre a tanítónak oda kell figyelnie,
illetve amelyeket munkája során el kell kerülnie. Ezt a törekvést jól jelzi, hogy a szak-
könyv több címszava foglalkozik a gyermekekre leselkedõ különbözõ „testi” veszélyek-
kel, például a fertõzõ betegségekkel, a járványokkal és azok megelõzésével az osztályte-
rem megfelelõ szellõztetése, a testi higiénia, az iskolai fürdõ által. A másik, a gyermek
testi egészségét befolyásoló tényezõ a helytelen testtartás, illetve annak korrekciója a
megfelelõ testgyakorlás által. Külön fejezet taglalja a kor egyik alapvetõ testi veszélyfor-
rását, a tüdõvészt és annak gyógyítását, illetve iskolai megelõzését.

Ahhoz, hogy a népiskola szakembere megfelelõ hatékonysággal tudja felvenni a harcot a
gyermeki fejlõdést hátráltató különbözõ veszélyeztetõ tényezõkkel, ahhoz, hogy kívánatos
módon tudja befolyásolni a gyermeki megnyilvánulásokat, tudományosan megalapozott
gyermekismeretre van szüksége. Ebben a megközelítésben jelennek meg a különbözõ társa-
dalmi veszélytényezõk, mint a ’szegény gyermekek’, illetve a ’kenyér-keresõ gyermek’ cím-
szavak. A gyermekeket érintõ további veszélyeztetõ tényezõk között szerepel az alkoholiz-
mus – a ’gyermekek a kocsmában’, továbbá a ’dohányzás’ és a ’dohányzó gyermek’, az
’erkölcsi gyengeelméjûség’, majd a ’bûnözõ gyermek’ címszavak. Számos további címszó
foglalkozik ezen veszélyek elhárításának különbözõ módozataival, kiemelve a néptanító fon-
tos szerepét az erre irányuló tevékenységben. A javasolt terápia horizontja – miként erre az
alábbi önálló címszavak is utalnak – a szülõi értekezlettõl a templomba járáson át a
patronázsig, illetve a szexuális nevelésig terjed. A tanító ezzel kapcsolatos feladatait részlete-
sen taglalja ’a tanítók szociális feladatai’, valamint a ’társadalmi gyermekvédelem’ szócikk.

A modern néptanító leginkább megalapozott, differenciált, kidolgozott hagyományos
területét képezi az iskolai tanulás szervezésével kapcsolatos tanítástani, módszertani (az
egyes népiskolai tantárgyak oktatásának tantervi elvei, a tanítási anyag kiválasztásának,
elrendezésének rendje, a népiskolai tantárgyak tanításával kapcsolatos eljárások stb.), to-
vábbá a gyermekek felügyeletével, fegyelmezésével, illetve a magyar nemzetállami ide-
ológia jegyében megvalósuló indoktrinációs feladatokkal jellemezhetõ neveléstani tárgy-
körbe foglalt feladatkörei. Ezeknél a néptanítói feladatoknál továbbra is a herbartiánus
pedagógia szemléletmódja érvényesül.
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