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A munkanapló és a terepnapló a
kvalitatív kutatások eszköztárában
Az Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központjában 2004-ben
Nagy Mária irányításával pályakezdő pedagógusok szakmai
beilleszkedésének kvalitatív vizsgálata folyt kilenc helyszínen,
összesen tizenhárom pályakezdő pedagógus bevonásával. A kutatók
különböző iskolai helyszíneken terepkutatást végeztek. Az
összegyűjtött anyagok felhasználásával mindegyik pályakezdő
intézményi beilleszkedéséről esettanulmány készült. Az
esettanulmányok alapjául a többhónapos munkafolyamat
rögzítésére, leírására és a helyszíni tapasztalatok megfogalmazására
készült hangfelvételek, videófelvételek, fényképek, interjúk,
dokumentumelemzések, munkanaplók, terepnaplók szolgáltak.
rásunkban eszköztárunk két elemének,
a munkanaplónak és a terepnaplónak a
sajátosságaival foglalkozunk, a történeti és mûfaji szempontokon túl bemutatva,
hogy a naplóformák és a pályakezdõ pedagógusok szakmai beilleszkedésének vizsgálati céljai milyen pontokon kerültek és
kerülhetnek egymással összhangba.
Bár a kutatócsoport tagjaként magunk is
végeztünk terepkutatást, tanulmányunkban nem célunk egyik konkrét eset bemutatása sem. Írásunk mûfaji és metodikai
kérdéseket tárgyal, általánosító megállapításokra csak ezen a területen törekszik, s
reményeink szerint csupán egyik bevezetõ
fejezete a konkrét kutatási eredmények
napvilágra hozatalának. (Kutatási eredményekrõl az ONK 2004. konferencián Nagy
Mária elnökletével egy szimpózium keretében számoltunk be.)
Pályakezdõ pedagógusok szakmai beilleszkedésének vizsgálatakor a terepmunka
részben naplózást jelentett. A terepnapló
mint az emlékezet külsõ tára egy rekonstrukciós mûveletet támogat, nevezetesen a
beilleszkedés mint folyamat rekonstruálását. A rekonstrukció feltételez valamiféle
egészlegességet, s számol azzal, hogy ez
az „egész” nem nyilvánvaló. A terep
„valósága” részlegesen és nem eleve rendezett módon nyilvánul meg, fokozatosan
válik láthatóvá, fokozatosan tárul fel a te-
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repkutatás során. A terepkutató a hiányokat is az „egész”-rõl kialakuló – bizonyos
mértékig önkényes – képzeteinek kontúrjai mentén véli felfedezni.
A kutatói megegyezés egészként egy folyamatot definiált, mégpedig a pályakezdõ
munkahelyi beilleszkedésének folyamatát,
s ebbõl a folyamatból a „kritikus elsõ év”et emelte ki. Terepkutatással, közvetlen
megfigyelésekkel a munkába állás legelsõ
évének második felében fordult a kiválasztott pályakezdõk és intézményeik felé. Értelmezési keretül szolgáló elméleti konstrukció (Imre, 2004) csak minimálisan egységesítõ mértékben támogatta a terepen
mûködõ különbözõ tudáshátterû és felkészültségû kutatókat.
Elõfeltevések
A napló befogadó mûfaj. (SzegedyMaszák, 1984) A naplóforma jellemzõen
kronologikus. Összefonódnak benne külsõ
és belsõ történések, váltakozhatnak benne
nyilvánosságnak szóló és magánhasználatra
szánt közlések. Utólagosan, visszatekintve
rajzolódnak ki benne összefüggések. A helyszíni megfigyelés és tapasztalatgyûjtés fázisának lezárultával kutatásunkban a terepnapló maga is az elemzés tárgyául kínálkozik.
Jelen írásunk a keletkezett szövegek vizsgálatának lehetséges szempontjai közül a hite-
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lesség dimenzióját emeli ki, és tekintettel kí- gyûjtött anyagok (el)rendezése a terepnapván lenni az egyes szövegrészek eltérõ mû- lózás folyamatának vissza-visszatérõ elefaji jellegére, a naplóvá felépülõ szöveg ösz- mei. A „helyes” illesztés – valós folyamat
szetevõinek mûfaji változékonyságára. A te- valós idejû követése okán – a rögzített tarepnapló kutatásunkban mint eseménylajst- pasztalatok egyszerû felfûzése, kronologirom, jegyzõkönyv, kommentár, reflexió, ön- kus rendezése lesz, jóllehet az elektronikus
reflexió és mint album is megjelenik. Ez a tárolás elvileg a rendezgetésnek, folyamasokféleség önmagában nem, csak abból a tos újrarendezésnek is tág teret adna.
szempontból érdekes, hogy feltételezzük, a
A beilleszkedés mint történet leírására
mûfaji kevertség visszautal a kutatási célok- az események és a szövegek szervezõdéséra, ezáltal funkcionális jegy. Ezzel összefüg- nek kronologikus rendje a napló formát
gésben feltételezzük továbbá, hogy a napló- adekvát mûfajként kínálja. A pályakezdõk
írás folyamatában megmutatkozó írásmód számára kínált „program” a beilleszkedés.
funkcióváltó írásmód, amely a rögzített el- A pályakezdõ és környezete számára a besõdleges, szándékolt jelentésen túl utalni tud válás célérték. A beilleszkedés folyamat és
a kutatás folyamatában a leíráskor még nem eredmény is egyben. Szövegtani párhutudatosult jelentésekre, értelmezési fordula- zam, hogy folyamat és eredmény, procetokra. A terepnapló
dúra és struktúra ketEbben a kutatásban pályakez- tõssége bármely szöilyen módon egyszerre lesz tárolóhelye a dők köré szerveződött a munka vegre – így a naplóra
tényeknek és lenyo- – a velük kapcsolatos benyomá- is – érvényes. A szelmata a kutatói gonlemtudományi alasok, gondolatok, feltevések és
dolkodásmódnak.
pozású szövegtanok
„apróságok” lejegyzése nem
A terepnapló által
szerint: a szöveg és a
pusztán a „nyomozati
megkívánt olvasási
hozzá tartozó folyacselekmény” vagy
mód a linearitáson túl
matok megváltoztat(re)konstrukciós munka része, ják az ember és a
ahhoz az irodalmi hagyományhoz kötõ- hanem a személynek és helyze- környezete viszotének szóló jelentőségadás, kidik, amelyben a feltényát. (Tolcsvai Nagy,
telezett olvasó a tõle emelés gesztusaként is értelmez- 2001) A pályakezdõt
függetlenül létezõ, hető. Ebben az értelemben a ku- mintegy kijelöli az a
objektíven megisbeszédaktus és betató kultuszteremtő.
merhetõ valóság olszédhelyzet is, hogy
vasójává válik azzal a kifejezett igénnyel, mint pályakezdõrõl beszélünk róla; az a
illetve elvárással, hogy ismeretekhez, még- pályakezdõ, akire ebben a minõségében
hozzá hiteles ismeretekhez jusson. Ebben a tekintünk, valószínûleg „pályakezdõbb“,
kutatásban szemléletmódunk a világ és az mint aki számára ez a státusza kevésbé teazt megismerõ ember elkülönülését feltéte- lítõdik jelentéssel. Narratív pszichológiai
lezi. Ebben a viszonyban a kutató a tõle szempontból addig pályakezdõ, amíg narfüggetlenül létezõ jelenségeket tárgyiasult rációjában pályakezdõként azonosítja
formáiban vizsgálja. E pozitivista hagyo- vagy kénytelen identifikálni önmagát. A
mányon nyugvó elméleti kereten belül pályakezdõk „reflektorfénybe” kerülése
objektivista nézõpontunk is szerepel, amely intézményi pozíciójuk alakulásában nem
a naplóra mint dokumentumra tekint. közömbös tényezõ. A kutatás/rögzítés diA naplóírás funkcionális kettõsségére rekt visszajelzések nélkül is befolyásoló,
mint „valóságfeltárás” és „valóságma- kontextusalakító körülmény.
gyarázat” elkülönülésére utalunk. E funkcionális kettõsségen belül mind az adatgyûjTörténeti szempontok
téshez, mind az értelmezéshez különféle
metódusok kapcsolódnak. Kutatói szemA naplóírás igénye a kora-újkorban jelepontból a nyersanyaggyûjtés és az össze- nik meg, s a naplóírás a 16–17. században
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válik gyakorivá. Az angol történészek a
17. századból négy-ötszáz naplót tartanak
számon. Angliában 1650 és 1750 között
keletkeznek az elsõ „személyes” naplók,
és ugyanekkor születik Európa krónikaszerû diáriumainak java része.
Magyarországon a neoabszolutizmus
idõszakában meglehetõsen sok napló – önéletrajzzal kevert napló – születik. A jelenség csak literátus, írástudó társadalomban
bukkan fel. A történészek a napló három fõ
típusát különböztetik meg: a háztartási vagy
gazdasági naplót, az eseménynaplót, és a saját belsõ lelki történésekre koncentráló, úgynevezett spirituális naplót. A harmadik, spirituális, másként egzisztenciális típus a protestáns hagyományra vezethetõ vissza. A reformáció fokozott lelki szükséglete a naplóírás. (Várkonyi, 2001)
„A reformkorban naplót sokan vezetnek: Wesselényi, Széchenyi, Petõfi, s mellettük sok kisember is mûveli az irodalom
e házias mûfaját.” (Gábor, 1982) Gábor
Júliának Kölcsey Antónia naplójához írott
utószava szerint a korabeli embert a divat
– Goethe Werther-jének vagy Kármán
Fanny-jának hatása – is naplóírásra ösztönzi. Azonban az önábrázolás mint önvallomás csak a 19. században válik irodalmi
programmá. (Hocke, 2001)
A pedagógiai hagyomány a rendszerességre, pontosságra, idõbeosztásra nevelés
célzatával, ennek eszközeként ajánlja a
naplóírást. Az egyik oldalon a „földhözragadt” napi teendõk rögzítése, megszervezése fontos, s ez a naplót a számadáskönyvhöz közelíti. A bevételek és kiadások rögzítésének mintájára a pedagógiai
célzatú naplók „bevételi rovatában” megjelenik a hasznosan töltött idõ, a „kiadási
oldalon” pedig az elfecsérelt idõ – a jellemformálás eszközeként. A naplóírás mások számára a hétköznapitól való elszakadás eszköze, fennkölt gondolatok helye,
emelkedett, ünnepnapi forma. Ezek mellett Gábor Júlia a napló unalomûzõ, társaságpótló szerepét is említi. A napló azonban mindenképpen szubjektív mûfaj.
Ugyanakkor a naplóírás a reformkorban
sem volt feltétlenül magánügy. A reformkori naplók idõnként a hírlapot helyettesí-

tették. Az írók, költõk levelei irodalomszervezõ erõvel és jelentõséggel bírtak.
Habár kézrõl-kézre jártak, közös vonásuk,
hogy nem voltak kiadásra szánt szövegek.
Az olvasmányélmények fontos témául
szolgáltak mind a férfiak, mind a nõk magánnaplóiban; ez a vonásuk az olvasmánynapló mûfaját is felidézi.
A napló a narratíva egy fajtája, bár nem
olyan mint a regény vagy a memoár,
amely jobban szerkesztett, mert utólagos.
„A történelem maga végeredményben
elbeszélés” – véli Kertész Imre egy beszélgetésben. (Várkonyi, 2001) A történetírás
egy ága éppen az ilyen naplószerû forrásokat kutatja, mert csak ezekbõl ismerhetjük
meg, hogyan hatott egy-egy esemény, hogyan élték át, mi élt róla az emberek fejében. (Várkonyi, 2001) Valószínû, hogy a
jellemformálás racionalizálásával függ
össze, hogy az emberek elkezdenek naplót
írni. Ahogy hangsúlyossá válik a karakter
megformálása, fontossá válik a folytonos
õrködés afölött, hogy vajon a jellem valóban jól mûködik-e a társadalomban. Eszerint azért érez az ember késztetést a napló
vezetésére, mert elválik egymástól az,
amit tesz és az, amiként ezt megéli.
(Várkonyi, 2001)
A naplóírás irodalmi hagyományai és
kutatói tapasztalata
Ebben a részben olyan párhuzamok kiemelésére és illusztrálására törekszünk,
amelyek a terepkutató munkáját bizonyos
irodalmi hagyományokhoz köthetõvé teszik, ezáltal a kutatásmetodikai kérdések
sajátos kontextusára utalnak.
Az irodalomtörténet-írás számon tartja
Kölcsey Antónia naplóját, amely a reformkor egyik nõi naplójaként mindössze hat
esztendõt (1838–1844) fog át. Leánykori
feljegyzések ezek, s nem tudunk arról,
hogy házasságra lépését követõen Kölcsey
Antónia folytatta volna a naplóírást.
„Ezen nevezetes ‘s reám nézve szép és
örvendendetes nap’ kezdem naplómat” –
így veszi kezdetét 1838. május 29-én Kölcsey Antónia naplója, báró Weselényi Miklós látogatásának szentelvén az elsõ be-
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jegyzést. Okát is adja eképpen: „... délután
sok szép szavait hallám a’ Báró Urnak,
mellyekbõl ide néhányat feljegyzek, nem
azért, mintha külöben elfelejteném azokat,
nem – mer mélyen vagynak minden szavai
szívembe írva, olly mélyen, hogy – azt onnan semmi idõ ki nem törülheti, – hanem
azért, hogy diszesítsék e lapokat.” A fenti
sorokban tükrözõdik a napló mûfajának
egyik fõ jellemzõje, a személyesség, s érzékelhetõ a történés és a lejegyzése idõbeli
közelsége, amint ez az egyidejûség fontos
jellemzõje általában véve is a naplónak.
A naplóíró Kölcsey Antónia viszonya
saját naplójához érdekes, de korántsem
egyedi megfogalmazást nyer a következõ
sorokban: „Szinte öt hónapja hogy nem is
szólottam e’ lapokhoz. ‘s most midõn olly
hosszu idõ után ismét kezembe veszem
naplócskámat, és felszámlálom a’ hónapokat, mellyekbe még csak meg se tekintém,
alig hihetem el, hogy oly soká hallgattam.
Ha mentegetödznöm kéne napló-barátném
elõtt, nem tudom, miként fognám azt
tehetni.” (1840. augusztus 18.)
Az élõlény-karakterû, mi több, a társ, társalkodó, barát szerepébe lépõ napló érzékletesen utal egy kifejezett kommunikációs
igényre. Vajda Mihály megközelítésében:
„A naplóírás kommunikáció, eleven kommunikáció. Önmagunkkal.” (Vajda, 2001)
Jól megvilágítja a napló kihagyásos, nem
folytonos jellegét a következõ, 1841. december 1-i keltezésû feljegyzés is, s ezen
túlmenõen tömör funkcionális leírást is közöl: „Egy éve elmult már, miolta nem irtam
naplómban; miolta nem adok számot magamnak érzeményeimrõl, gondolataimról, s
azon körülményekrõl, miknek hatása volt
reám.” Kölcsey Antónia naplójától elvonatkoztatva azt kell mondanunk, hogy kutatásunkban a terepnapló funkciója nagyon hasonló ehhez. Figyelmünk azonban külsõ
tárgyra irányult, s azt tökéltük el, hogy a lehetõ legteljesebben feltárjuk azon gondolatokat, érzéseket és körülményeket, amelyek
az általunk vizsgált pályakezdõ pedagógusok beilleszkedését kifejezték és alakították.
A kutatásvezetõ kutatási terve és instrukciója szerint „...az volt a kiindulópontunk,
hogy sokféle információval rendelkezünk

ugyan a témában, ám arról, hogy a mai magyar iskolákban hogyan éli át egy pályakezdõ ezt az évet, hogyan gondolkodik róla,
milyen szakmai problémákkal kerül szembe, hogyan oldja meg azokat, ki és mi segíti ebben, szinte semmit nem tudunk. Kutatásunk célja tehát az volt, hogy minél hitelesebben feltárjuk azt, ahogy a pályakezdõ
pedagógusok, illetve befogadó környezetük
gondolkodik „a kritikus elsõ évrõl”, valamint hogy mi minden történik ez alatt az elsõ év alatt.” (Nagy, 2004)
Azonban míg a jelen kutatójának szerepéhez, hivatalos szerepköréhez tartozik a
naplózás, s ez mintegy legitimálja és megkönnyíti számára ezt a cselekvést, a korabeli, reformkori nõk számára ez nem készen kapott, hanem úgyszólván kiharcolt
szerep, amiért környezetükkel s önmagukban is meg kellett küzdeniök: „Az olvasó
nõt még csak-csak elfogadta a korabeli
közízlés, az író nõkkel szemben azonban
kevésbé volt elnézõ a közvélemény
ítélete.” (Gábor, 1982) Az írás joga, az írás
mint tevékenység- és magatartásforma elfogadtatása a magánnapló-írásban egyúttal
a magánszférához való emancipációs
igény kifejezése is. Tudatni környezetünkkel, hogy naplót írunk, miközben annak
tartalma nem kerül nyilvánosságra, nos, ez
ismét inkább hasonlóságot, semmint különbséget mutat a kutatási célú napló és a
magánnapló között. A magánnapló nyilvánosságáról szólva Deim Éva nemcsak a
késõbbi közlés lehetõségét és gyakorlatát
veti fel, hanem utal arra az – íráskor eleve
meglévõ, feltételezhetõ – írói attitûdre is,
amely fél szemmel mintegy kifelé tekintõ
és ebben a kitekintésben valamiféle potenciális olvasót mégiscsak feltételezõ szövegnek tekinti a naplót. (Deim, 2001)
A kutató a terepnapló írásakor nem önmagát, hanem tárgyát „emancipálja”; esetünkben a pályakezdés fontosságát, idõszakát és eseményeit emeli ki. A terepnapló írásának nyilvános ténye figyelmet
érdemlõnek, törõdést igénylõnek állítja be
a pályakezdés idõszakát, felmutatja, egyszersmind el is rejti a pályakezdõt.
Az önmegszólítás formai jegyének jelenléte mellett a napló reflektivitására és
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énerõsítõ funkciójára is példaként szolgának a következõ sorok: „De mi tart vissza
oly soká naplómtul? – ezt méltán kérdem
önmagamtól. (...) Az én naplóírásomat
egyszer egy rokonom idõtöltésnek nevezé,
s elmosolyoda. Többen is mosolygának felette, s voltak, kik mindenre, bármit mondtak, így szólottak: ezt ird fel naplódban!
(...) Tudnák õk csak egy gunyos tekintetök
mennyi szivzajgásnak lesz oka. (... ) De én
már feltettem most már nem tudom
hányadikszor, hogy az illyesekre nem
ügyelek többé....”
A napló mint „belsõ szoba” az érzelmi
szempontból megterhelõ magánéleti történések feldolgozásának helyeként fontos
lélektani funkcióval bír. (Pannebaker,
2001) Az írás, a leírás egyszersmind kívülre helyezés, távolítás. A magánnapló így a
krízissel fenyegetõ helyzetek feldolgozásának nem destruktív lehetõségét nyújtja:
„Néha ha valamely esemény igen meg hat,
oly jól esik le irni. Ma azt hallottam, hogy
Wesselényi Miklós megházasodott. Igen
különösen hatott rám e hír... Annyira elfogultam, hogy nem tudtam szóllani, még
gondolni sem; – be mentem a mellék szobába, egyedül szerettem lenni (...) Nem
tartottam földi nõt méltónak hozzá, s
mindég azt hittem, hogy ezért nem házasodik meg. És most, megházasodott és elvette a – szobalyányát! mily váratlan. (1843.
február 18.)
A napló nemcsak kivételes eseményeket
és emelkedett gondolatokat, hanem igen
gyakran hétköznapi, ám leírója számára
jelentõséggel bíró bejegyzéseket is tartalmaz, amint Kölcsey Antónia naplójából a
naplóírás utolsó évébõl származó bejegyzés tanúsítja: „O mi nagy károm volt ma!
Virágaimnak egyik legszebbikét egy bimbos violát, a’ mit én olly nagy és szíves
gonddal telelék, s mellynek virágát olly
igen vártam egy harapással megette egy
tinó.” (1843. április 1.)
Most egy másik reformkori szövegbõl
az önreflexió példájaként idézünk Tóth
Péter református lelkész naplójából, 1839
télközének feljegyzéseibõl: „Mert nézzük
csak ezt az énféle gondolkodást, mi ez tulajdonképpen? Csapongó, tudománytalan,

rendszertelen, dirib-darab kapkodás (...)
Igen, egy fokkal fönnebbre köll állanom,
honnan nézhessem a gondolatfolyamot,
így emelhetendem apránként a kívánt fokra a mosti rendszertelen csapongást.”
(Tóth, 1984) A napló dirib-darab, csapongó voltában az élõbeszédhez közelítõ forma. „Mintha a naplónak valami köze lenne a szóbeliséghez. (...) benne minden öszszefolyik. Minden van benne.” (Vajda,
2001) Ez a kollekcionista karakter a napló
lényegi vonása.
A napló széles körben elterjedt forma
volt a 19. század elején. A kézírásos folyóirat a diákok közötti érintkezés szokásos
formája volt a pataki református kollégiumban, s bizonyos mértékig a napló is a
személyes érintkezés eszközévé vált. A
korabeli diákoktól nem állt távol a naplóírás; a baráti körök tagjai majd‘ mindanynyian vezettek úgynevezett gondtárat.
Ezek a gond- és gondolattárak nemcsak az
önvizsgálat és önismeretre jutás eszközei
voltak, hanem a baráti csoporton belül az
egymással való összevetést segítették.
Megmutatkozott bennük a diákok eltérõ
alkata, fejlõdése, s érdekes orientációs
szemponttá válhatott, hogy hogyan értelmezik ugyanazt az eseményt. A naplóírás
korabeli funkciója ennek értelmében kettõs: az önismeret és a társas érintkezés eszköze is egyben. (Szegedy-Maszák, 1984)
Említésre méltó, hogy vannak példák,
amelyekben a naplóvezetés olyan idõszakok kísérõ tevékenységévé válik, amelyek
nyitottságukkal, nyugtalanító befejezetlenségükkel terhelik saját életük krónikásait,
amint ez mindkét idézett reformkori naplóban nyomon követhetõ. Tóth Péter
mindössze öt évig foglalkozott naplóírással, fiatalságának belsõ válsággal telített
idõszakában, amikor gondolkodásmódja
és hivatása összeütközését kellett megélnie, s döntést kellett hoznia, melyiket választja az elõtte álló életlehetõségek közül.
„A papság egészen nemnekemvalóságában tûnt elém” – írja egy helyütt.
A „nemnekemvalóság” kezdeti élménye
a pedagógus pálya rokon tapasztalata.
Nem véletlen, hogy terepnaplózással kutatóként is egy kifejezetten kritikus idõszak
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eseményei felé fordultunk. Ebben a kezdeti idõszakban a pályakezdõ, illetve munkahelyi környezete fontos döntésévé érlelõdik a pályán maradás vagy a pályaelhagyás. A kínálkozó párhuzam kiemelésével
arra szeretnénk rávilágítani, hogy kutatói
kérdésünk egzisztenciális jelentõségû;
mind a pályakezdõ, mind a pálya szempontjából egzisztenciális jellegû. Pályakezdõ pedagógusok szakmai beilleszkedésének naplózása – Surányi Bálint kérdésfeltevése (Surányi, 1997) nyomán lényegében annak vizsgálatát jelenti, hogy: „Kicsoda a (pályakezdõ) pedagógus, és miért
jelenthet ez problémát?” Úgy gondoljuk,
hogy ez a kérdezésmód az irodalmi hagyomány által megerõsítve a naplóformán belül nagy valószínûséggel egzisztenciális
naplót eredményez.
Történeti antropológiai nézõpont a
naplókutatásban
A napló történeti forrásként kiemelt
szerephez jut a történeti antropológia
megjelenésével. Az elsõ, ma már klasszikusnak számító naplófeldolgozást Alan
Macfarlane 1970-ben publikálta egy 17.
századi anglikán lelkész 42 éven át vezetett naplójáról. (1)
A hasonló hazai kutatások sorából
Mohay Tamás könyvét emeli ki Gyáni Gábor. (Gyáni, 2000) ,Egy naplóíró parasztember ...’ címû munkájában Mohay egy, a
20. század elsõ felében Ipolynyéken élt
parasztgazda fennmaradt személyes dokumentumait dolgozza fel. (2)
„Mirõl szolgáltat vajon információt a
történeti antropológia számára ez az
egyébként ritka, nehezen hozzáférhetõ forrás? ” – teszi fel a kérdést Gyáni. A napló
fõ értékét nem a történeti múltra vonatkozó „elsõdleges” adatok adják. A napló jelentõsége a szubjektív történelem úgyszólván primer dokumentálásában rejlik. A
benne foglaltak a múlt személyes átélésérõl tanúskodnak. A történeti antropológia
kutatója az efféle dokumentumokat azzal a
céllal veszi kézbe és vizsgálja, hogy a naplók segítségével megalkossa a történelem
szubjektív fogalmát. (Gyáni, 2000)

Nem vethetõ a személyes dokumentum
és felhasználása ellen, hogy reprezentativitása felettébb kétséges. A napló érvényessége nem statisztikai, hanem partikuláris. A történeti antropológia és a vele rokon mikrotörténeti elemzések szempontjából a napló alapján megragadott valóság
felett nincs egy másik létezõ, igazibb,
magasabbrendû valóság. A valóság „a
megélt emberi tapasztalatok, a megélt történeti események és a megélt társadalmi
struktúrák szûrõjén keresztül ragadható
meg.” (Niedermüller, 1994)
A terepkutatásban nem számolunk átlagos élethelyzettel, vagy átlagos élettapasztalattal. Kiindulásképpen sem gondoltuk el
magunknak a „tipikus pályakezdõt”. „Mivel minden kellõen szituált, s a konkrét tér,
idõ és társadalmi hely összefüggésébe illeszkedik, a napló és a többi személyes dokumentum a maga sajátos egyéni voltában
egyaránt éppen ezt a konkrétságot
reprezentálja.” (Gyáni, 2000, 151.)
Ennek okán a pályakezdõket vizsgáló
kutatásunkat olyan metodikai kettõsség
jellemzi, amelyben egyaránt jelen van a terepkutatás során elérhetõ és kiválasztott
„valóságdarabkák” gyûjtésének és felhalmozásának objektivista, neopozitivista
igénye és gyakorlata, valamint a szubjektivitás valóságként értelmezése és beágyazása egyedi pályaszocializációs történetekbe. Az objektivista és a szubjektivista
nézõpont azonban többé-kevésbé elkülönül az adatgyûjtés, rendszerezés, elemzés
és értékelés fázisaiban. Az átjárhatóság
azon az elõfeltevésen alapul, hogy lehetséges a gyûjtött anyag felfûzése, s hogy az
elrendezés a kutatás szempontjai és célkitûzései által, azok mentén egységesen
strukturálható.
A terepnapló és a munkanapló
a pályakezdõ pedagógusok
beilleszkedésének kutatásában
A terepnapló csakúgy, mint a reformkori naplók, bár egy szûkebb kutatói csoportban kézrõl-kézre jár, nem a kiadás igényével készült. Tárgyát tekintve váltakoznak
benne a pályakezdõ pedagógussal kapcso-
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latos megfigyelések, események, szakmai teljes és pontos jegyzeteket készítsünk.
olvasmányélmények, értelmezések, töp- „Ha lehet, jegyzeteljünk a megfigyelés sorengések.
rán. Ha ez nem lehetséges, a lehetõ leghaA pályakezdõ pedagógusok vizsgálatá- marabb vessük papírra jegyzeteinket.(...)
nak tapasztalatai alapján a munkanaplóra A jegyzetekben egyaránt szerepelniük kell
kettõs értelemben is utalhatunk; egyik je- az empirikus megfigyeléseknek és azok
lentésében mint rögzített nyersanyagra, értelmezésének.(...) Lényeges, hogy ez a
másik jelentésében mint a kutatói tevé- kétfajta feljegyzés jól elkülönüljön
kenységek ütemezésére. A munkanapló ez egymástól.” (Babbie, 2003)
utóbbi jelentésében a kutató kutatási tevéA kutatási alkalmazást illetõen kétségkíkenységeinek kronológiája a teljes kutatá- vül klasszikus napló-elvárások fogalmasi idõszakra. A munkanapló másik jelenté- zódnak meg a fentiekben: az egyidejûség és
sében „piszkozat”
a reflektivitás kíváavagy külsõ munkanalmai. A funkcionáAz egyik amerikai lexikonkimemória, a terepi
lisan egymástól küadó, a Merriam-Webster az év
történések egyidejû,
lönbözõ szövegrétekifejezésének választotta a
fésületlen leírása és „blog” szót, mint saját honlapjá- gek
elkülönítése
reflexiója. Olyan
azonban
nem általának legkeresettebb kifejezését.
nyers munkaanyag,
nos, hanem kutatásAz Oxford University Press állásamely javított, kimetodikai kívánaegészített formában pontja, hogy 2004-ben nem an- lom. A nyelvi jólfornyira a blog önmagában, hakésõbb beépülhet a
máltság nem elvárás.
nem
a belőle eredeztethető új fo- Ez is a naplóra általáterepnaplóba.
galmak áttörése volt tapasztal- ban vonatkozó stiláA munkanapló
ható. Új összetétel például a
szövege átmeneti
ris jegyek egyike, s
szöveg. Átmeneti „blogoszféra”, amely mára kuta- abból a már említett
szöveg létrehozása a
egyidejûségbõl fatási területként tartandó nyilkutatás során egyfaj- ván. „A weblog fogalma eredeti- kad, hogy a történés
ta mnemotechnika
és annak leírása idõleg html-ben programozott és
része. Ennek során a többnyire személyes élményeket ben közel áll egymásmegõrzendõ és még
hoz. A rögzítés spontartalmazó online naplót
felidézhetõ informátán és szubjektív.
jelentett.” A weblog mint az
ció az emlékezet belVajon van-e mentsõ tárából átkerül egy interneten megjelenő személyes ség az efféle nyelvi
publikáció prototípusa a
külsõ tárba, s a gyors
rendetlenségre bárrögzítésnek köszön- nethasználat új korszakát jelöli, miféle kutatásban?
és hatással van a szociális élet Úgy véljük, a rosszul
hetõen az átmeneti
szöveg támogatja a
formáltság az „ára”
egészére.
további felidézést.
annak, hogy a kutató
A munkanapló mint rögzített nyers- a rövid-, illetve középtávú memóriájában
anyag önálló említését az a kutatásmetodi- keringõ gondolatokat, elsõdleges benyokai elvárás teszi indokolttá, amely az in- másokat, az élõ helyzet kulcsingereit se
formációvesztés minimalizálása érdeké- veszítse el teljesen, s a késõbbi feldolgoben azonnali, de legalábbis mihamarabbi zás számára azokból is megtartson valalejegyzést igényel a kutatótól. Mivel a mennyit. Funkcionális szempontból tehát
magnetofon és a videófelvétel sem tudja a munkanapló tartalma a késõbbi feldolgomegragadni a történések minden fontos as- zás számára rögzített nyersanyag. A naplópektusát, létfontosságú – írja a társadalom- zás így egyfajta munkamemóriát hoz létre.
tudományi kutatások gyakorlatáról szóló A terepmunka naplózásának ez a formája
kötetében Earl Babbie – , hogy mind köz- azért látszik nélkülözhetetlennek, mert a
vetlen megfigyeléskor, mind interjúzáskor rövidtávú emlékezetben megragadó, s rög-
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zítés híján elillanó benyomások bizonyos
megtartását teszi lehetõvé.
Miért fontos vajon a terepkutatás során
a múlékonyság és illanékonyság megragadása? Saját kutatásunkban feltevésünk
szerint ezzel a törekvésével a kutató némiképp hasonló állapotba hozza magát, mint
amiben az általa megfigyelt pályakezdõ a
pályakezdés vélhetõleg szenzitív idõszakában van. Ez a szenzitivitás idõvel az empátia magasabb szintjét kapcsolhatja be a
pályakezdõ pedagógus és a kutató kommunikációjába, elõsegítve a terepkutatás
intenzivitásra irányuló célkitûzéseinek
megvalósítását. Az illanékony benyomások és az éppen csak körvonalazódó gondolatok lejegyzésének funkcionális természetére vonatkozó másik feltevésünk az,
hogy nem kis részben általuk teremtõdnek
meg az autentikus tapasztalás kívánatosnak feltüntetett „bizonyítékai”, az autentikus jelenlét látszatgaranciái. Feljegyzéseink tanúsága szerint közel vagyunk a történésekhez, közvetlen közelségbõl tanulmányozhatjuk figyelmünk tárgyát, s ebbõl a
közelségbõl, s az esettanulmány alapvetõ
mûfaji meghatározottsága felõl is az, ami
fölmutatható, feltétlenül konkrét és egyedi. Harmadsorban, amennyiben figyelmünk személyre irányuló – s ebben a kutatásban pályakezdõk köré szervezõdött a
munka –, a velük kapcsolatos benyomások, gondolatok, feltevések és „apróságok” lejegyzése nem pusztán a „nyomozati cselekmény” vagy (re)konstrukciós
munka része, hanem a személynek és
helyzetének szóló jelentõségadás, kiemelés gesztusaként is értelmezhetõ. Ebben az
értelemben a kutató kultuszteremtõ.
A munkanapló más értelmezésben a határidõnaplóhoz áll a legközelebb, de nem
mindenféle, csak a kutatással összefüggõ
feladatokat és tevékenységeket rögzíti. A
kutatói tevékenységnek egy nagyon fontos
területére, a kutatásszervezésre vonatkozik. Nyilvánvaló, hogy a terepkutatás is a
kutatói tevékenységek ütemezését és folyamatos egyeztetését igényli. A kutató tevékenységeinek a terepkutatás teljes idõszakára vonatkozóan rendelkezésre álló
kronológiája amellett, hogy utal a kutatás

dinamikájára, támpontul szolgál a kutatás
mélységének, a probléma feltártságának és
a nyert adatok közölhetõségének idõbeli
sajátosságaihoz. A terepkutatás dokumentumai tartalomelemzési nyersanyagokként
további elemzés alapjául szolgálhatnak.
A jelen technika szintjén rejtett munkanapló a számítógép memóriája. Tartalmát
tekintve ez a memória részleges ugyan, de
annál pontosabb. A terepkutatás folyamatában keletkezett és rögzített anyagok és
szövegek a keletkezés dátuma szerint és az
egyes közlések mennyisége szerint is pontosan nyomon követhetõk, sõt a ráfordított
munkamennyiség, a teljes számítógépes
munkaidõ is kiszámolható. Ennek nyilvánvaló adminisztratív jelentõsége van, ezen
felül a kutatói magatartás tudatosításában,
a kutató önreflexiójában is szerepe lehet.
Új korszak a naplóírás történetében
A naplóírás történetében új korszakot
jelent az online naplók megjelenése és tömegessé válása. A média új ága a webnapló, röviden weblog, még rövidebben
blog. A világhálón elérhetõ naplók száma
milliós nagyságrendû. Becslések szerint az
Egyesült Államokban a népesség csaknem
egy százaléka vezet online naplót, a rendszeres blogolvasók tábora pedig tíz százalék körül van. A felfutó érdeklõdést jelzi,
hogy az egyik amerikai lexikonkiadó, a
Merriam-Webster, az év kifejezésének választotta a „blog” szót, mint saját honlapjának legkeresettebb kifejezését. Az Oxford University Press álláspontja, hogy
2004-ben nem annyira a blog önmagában,
hanem a belõle eredeztethetõ új fogalmak
áttörése volt tapasztalható. Új összetétel
például a „blogoszféra”, amely mára kutatási területként tartandó nyilván. (Holczer,
2004) „A weblog fogalma eredetileg htmlben programozott, és többnyire személyes
élményeket tartalmazó online naplót jelentett”. (Csótó, 2004) A weblog mint az
interneten megjelenõ személyes publikáció prototípusa a nethasználat új korszakát
jelöli, és hatással van a szociális élet egészére. A blog a személyes, kommunikációs, információs, üzleti és politikai szféra
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mellett az oktatásban és a kutatásban is
használható. (Csótó, 2004)
Az utóbbi évek népszerûvé vált közlésmódjaként a webnapló a naplóírás régi hagyományait az internet kínálta lehetõségekkel ötvözi, s a napló nyilvánosságának megteremtésével új szintre emeli a
régi mûfajt. (Schopp, 2004) Leggyakoribbak a személyes naplók, s növekvõ jelentõséggel bírnak a hírblogok. Léteznek
többek által elõállított kollektív blogok,
és információszerzésben fontossá válhatnak a tematikus metablogok is. Figyelemreméltó társadalmi szervezõerõként a
weblog virtuális közösségeket teremt. Az
egyes naplóknak kialakul a stabil olvasótáboruk, hivatkozásokkal egymás naplójegyzeteire, linkekkel mások naplóira.
Az interaktivitás értelmében a visszajelzések befolyásolják a blogot. Az elektronikus kommunikáció újfajta olvasási módot hoz létre. Pedagógiai szempontból is
értelmezendõ, hogy a személyes és közösségi érintkezés ezen új formái újfajta
társas hálózatot teremtenek, illetve a hálózatok újfajta közösségeket hoznak létre. Átrendezhetik a közösségek mintaadó
hierarchiáit (Tolcsvai Nagy, 2004), egyidejûleg a korábbiaktól eltérõ közösségfogalmat teremtenek. (Szécsi, 2003) „A
konceptualizációnak ez az új módja a közösség információközpontú meghatározásának irányába mutat.” (Szécsi, 2003,
117.) Léteznek pedagógiai törekvések
ezen új kapcsolati lehetõségek kiteljesítésre, intézmények, diákok hálózatépítésére (ilyen például a környezet védelmére irányuló, s diákok mérési eredményeire és adatgyûjtésére épülõ GLOBE program), országhatárokon túlmutató együttmûködésére. Az új típusú kapcsolati potenciál a projektoktatás hagyományos lehetõségeit kiszélesítve elõsegítheti a projektalapú felhasználást. Más fontos és kívánatos hozama, hogy a személyes tudásmenedzsmentet kifejezetten támogatja. A széleskörû elterjedést számos tényezõ akadályozza; az infrastrukturális
korlátok mellett nyilvánvaló bizonyos jogi- és etikai problémák újfajta kezelésének igénye. „A hálózat kultúrája nem

pusztán új teret, de mintha új idõszámítást és kulturális normákat is teremtett
volna.” (György, 2002, 23.)
A naplóvezetés mint tevékenység, illetve kompetencia kimeneti elvárásként jelenik meg bizonyos felsõoktatási szabványokban kifejezetten az elektronikus mûveltségi területre vonatkoztatva. A hallgató az elvárt kimenet megfogalmazása szerint naplót vagy tevékenységlistát vezet
saját információkeresõ és -elérõ tevékenységérõl és az ezzel összefüggõ kommunikációról. (ARCL, 2000) (Hazai, közelebbrõl pécsi tanárképzési hagyományaink követelményrendszerében a napló iskolai tapasztalatok szisztematikus rögzítésére
„pedagógiai napló“-ként van jelen az intézményi terepek és megfigyelési lehetõségek sokszínûségét figyelembe vevõ mûfaji megkötésekkel.)
A mûfaji jegyek a terepkutatás
célkitûzéseivel összefüggésben
A napló eredendõen hétköznapi forma.
Tartalmára nézve személyes természetû.
Kifejezésmódját tekintve jellemzõen szubjektív. A nyilvánosság szempontjából nem
közlésre szánt. Nyelvi megformáltságában
gyakran az élõ beszédhez közelítõ, spontán.
A történés és leírása idõben közel áll egymáshoz, ezt fejezi ki az egyidejûség fogalma. A leírásban az események valós idejû
sorjázását érvényre juttató, kronologikus
szerkesztésû. Nem feltétlenül szisztematikus abban az értelemben, hogy milyen
rendszerességgel követik egymást a bejegyzések. Ebbõl a szempontból folyamatos és
kihagyásos naplókat egyaránt ismerünk.
Funkcionális szempontból a napló változatos és változékony, mûfaji szempontból eltérõ naplófajták elemei keverednek
benne. A napló autentikus közlésforma.
Vonásai közül ez az, ami a kutatási szempontú felhasználást leginkább indokolja. A
naplóíró szempontjából a reflektivitás, önreflektivitás motívumát és szövegszervezõ
fontosságát emeljük ki. Fontosnak találjuk, hogy hétköznapiságuk ellenére a naplók gyakran sajátos élethelyzet termékei;
olyan élethelyzeteké, amelyek tartósan, in-
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tenzíven és belsõ válasz kiérlelését igénylõ módon foglalkoztatják a naplóírót.
A napló funkciói között általában a következõket emeljük ki: a naplóíró egy
nyelvi valóságot hoz létre. A nyelvi kifejezésmód racionalizál. A naplóírás mint belsõ kommunikáció elõkészítõje lehet a beszédnek. A naplóíró miközben saját életének történéseirõl ír, lényegében saját személyiségét konstruálja, énjét védi, illetve a
személyiség mûködését kontroll alatt tartja... A napló alkalmas arra, hogy kifejezzen egy egzisztenciát. Kutatásmetodikai
szempontból az adatgyûjtés és -elemzés
funkcionális kettõsségét hangsúlyozzuk.
A funkcionális változatosság és változékonyság kifejezéssel azt kívánjuk jelezni,
hogy a napló mint befogadó mûfaj mûfaji
kevertségébõl adódóan egyúttal multifunkcionális mûfaj is, így a napló többféle
írásmódot, s ezeknek megfelelõen többféle funkciót képes magában egyesíteni. Ez
a vonása kifejezetten alkalmassá teszi arra,
hogy a terepi viszonyok gyakran kiszámíthatatlan változékonyságához megfelelõ
aktuális írásmóddal, saját szóhasználatunkban: úgynevezett funkcióváltó írásmóddal tudjon alkalmazkodni.
Amikor mûfaji kevertségre utalunk, arra
gondolunk, hogy a terepnapló gyûjteményes jellegébõl adódóan különbözõ mûfajokat jelenít meg, és váltakozva használ
különféle kifejezésformákat. A terepnapló
így olvasható mint eseménynapló, olvasmánynapló, fejlõdési napló, határidõnapló,
elmélkedés, kommentár, önéletrajz és
számvetés is.
Ha az a kérdés, hogy mennyiben specifikus a terepnapló, a következõ megállapításokat tehetjük:
– a terepnapló esetében a figyelem külsõ tárgyra irányul;
– léteznek elõzetesen meghatározott,
külsõdleges kutatási szempontok (elégedettség, beválás, pedagógusminták, képzéskritika stb.);
– léteznek elõzetesen meghatározott
funkciók (esetünkben a leírás, a hipotézisalkotás és az összehasonlítás);
– tipológiai szempontból pályakezdõkre
és pályakezdésükre irányuló kutatásunk-

ban a terepnapló jellegzetes tipológiai dominanciára tett szert, és egzisztenciális
naplóként azonosítható;
– a mûfaji dominancia szempontjából
kevés érv látszik szólni amellett, hogy a
terepnaplót ne fejlõdési naplóként tekintsük. Sem az események, sem a szakirodalmi olvasmányok nem önmagukban érdekesek, hanem csak a pályakezdõ beilleszkedése, fejlõdése szempontjából;
– a kutatási célú napló semmiképpen
sem nélkülözheti a reflexiót.
Összegzés
Tanulmányunkban pályakezdõ pedagógusok szakmai beilleszkedésének kutatása
alapján kutatási cél-metodika-mûfaj megfelelését, megfeleltethetõségét vizsgáltuk.
Történeti szempontok felvetésével és irodalmi példák kiemelésével igyekeztünk
rávilágítani, hogy a kutatási céllal készült
naplóknak nemcsak hasonló korábbi terepnaplók s munkanaplók lehetnek az
elõzményei, hanem a legkorábbi történeti
mûfajok is. A naplóforma mûfaji jellegzetességeinek megtartása a kutatásban a
funkcióváltó írásmód alkalmazásának
kedvez, ezáltal feltétlenül többrétegû szöveg keletkezéséhez vezet, megkönnyítve a
reagálást a „terep” kevéssé kiszámítható
fordulataira, s a lényeges új szempontok és
nézõpontok megjelenítését a naplóírás során. Végezetül a pályakezdõ pedagógus
beilleszkedésének vizsgálatát olyan egzisztenciális kérdésnek találtuk, amely a
napló mûfaján belül a kutatót okkal fordítja az egzisztenciális napló történeti típusához.
Megítélésünk szerint a beilleszkedés
vizsgálata fejlõdéstörténetet implikál. A
fejlõdésképzetet a jelenségek valós idõben
zajló irreverzibilitása és a napló kronologikus szervezõdése felerõsíti. Épp a kronologikus építkezés engedi meg a konkrét
eseményektõl való eltávolodást, a kutatói
figyelem kitérését, mely a nézõpontváltás
„luxusát” teremti meg; s a kutatói nézõpontok váltogatása funkcióváltó írásmódot
hoz létre. A funkcióváltás a leíró, elemzõ
és értékelõ részek összekapcsolását és
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egymásra vonatkoztatását igényli. Ezáltal
„a terepkutatásnál a megfigyelés, az adatok feldolgozása és elemzése egymásba
fonódó körkörös folyamatok”. (Babbie,
2003) A terepnapló védettsége, támadhatatlansága „abszolút” voltában van, míg a
munkanapló mint piszkozat „alibije” épp
az esetlegességében rejlik. A napló autentikus volta nem annyira tárgyszerûségében, objektivitásában, hanem kultuszképzõ potenciáljában mutatkozik meg.
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