
A  képmagnetofon felhasználása 
Szegeden

A képmagnetofon felhasználásával jelentő
sen gyarapodott a nevelőmunkában alkal
mazható audio-vizuális eszközök tára. 
Alkalmazása olyan lehetőséget nyújt, hogy 
bármilyen vizuális anyag rögzíthető és vissza
játszható, közvetlen, vagy szinkron hangfel
vétellel kombinálva. A felvett anyag ismé
telten lejátszható, így mód nyílik az apró
lékos és részletekre kiterjedő elemzésre is. 
A készülékek önállóan üzemeltethetőek te
levízióra, vagy monitorra kapcsolva, de zárt 
láncrendszerben is alkalmazhatóak megfelelő 
vonalerősítés közbeiktatásával. Nagyjelentő
ségű az az üzemmód is, amikor egy adott 
helyiségben működő kameráról, közvetít
hetünk képet egy másik helyiségben elhe
lyezett monitorra.

Az intézet 1979-ben beszerzett egy 
SANYO AV3420 CE típusú készüléket, 
amelynek egyes alkatrészei meghatározott 
időnkénti cserére szorulnak. A felvételhez 
jelentős fényerőre van szükség, és a kép
magnetofon szalagján rögzített hangminőség 
nem megfelelő. Mindezek mellett a készülék 
univerzális, kézi és rögzített kameraállásból 
képes felvételt készíteni és hiányosságai 
használhatóságát jelentősen nem befolyásol
ják.

Lényeges körülmény, hogy a rendelke
zésünkre álló berendezés szalaggal műkö
dik. A gyakorlati alkalmazás során másfél 
perces szalagváltási idő mellett folyamatos, 
zavarmentes felvétel csupán 30 percig ké
szíthető.

A gyakorlati alkalmazáshoz szükséges volt 
a berendezés kezelésére megtanítani néhány 
nevelőt, akik a későbbiek során a felvétele
ket készítik a berendezést kezelik. Ezt indo
kolta az a tény is, hogy alapvető fotótech
nikai ismeretek szükségesek a felvételek el
készítéséhez. Ezért három tagú „stábot” 
képeztünk ki.

A technikai ismeretek elsajátítása mellett 
fontos, hogy a felvételt készítő rendelkez
zen megfelelő pszichológiai és pedagógiai 
ismeretekkel. Adottságai tegyék lehetővé, 
hogy „lásson” a kamerával, tudatosan irá
nyítsa a figyelmet, megőrizve tárgyilagos
ságát.

A képmagnetofon alkalmazásához szám
talan ötlet, javaslat született. Az újdonság 
erejével hatott ugyanis elérhetősége, és a 
csoportfoglalkozásokon a rendszeres felhasz
nálása. Ugyanakkor olyan lehetőség nyílt 
meg, hogy ne csak hangfelvétel nyomán, 
hanem képben rögzítve lássa viszont a nevelő 
az általa vezetett foglalkozást, kontrollálja 
munkáját, ellenőrizze a részt vevő elítélt 
reakcióit. A képmagnetofon viszont, a ne
velő foglalkozás alatti magatartását, reakcióit 
is rögzíti, ezért nem volt „hálás szerep”, 
szereplővé válni.

Az első felvételek egyéni foglalkozáso
kon készültek. Megismerő, értékelő, szaba
dulást előkészítő beszélgetéseket rögzítet
tünk. Az anyag elemzése meglepő eredmé
nyeket hozott. A képmagnetofonnal felvett 
tanulmányozható képsor lényegesen többet 
nyújtott a hagyományos módszereknél. 
Azzal az eddig nem ismert újdonsággal, hogy 
az elhangzott vélemények igazolásához 
visszajátszhatóak az események.

A szerzett tapasztalatok alapján célszerű 
az egyéni foglalkozások minden típusát 
rögzíteni, valamint felhasználni a képmagne
tofont arra, hogy egységes szemlélettel és 
eredményesnek bizonyult módszerekkel 
végezzük vele munkánkat. így vált a kép
magnetofon a nevelők képzésének, tovább
képzésének eszközévé.

Az ebben a témakörben készített felvé
teleket felhasználtuk és feldolgoztuk helyi 
szakmai értekezleteken és a nevelők de- 
centrum továbbképzésén is. A munkában
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résztvevők véleménye az volt, hogy ez az 
alkalmazási mód hasznos és továbbfejleszt
ve még jobb eredményeket hozhat.

A fejlesztés iránya a tapasztalt hiányossá
gokból adódik. Az egyéni foglalkozás 
intimitását zavarná, ha operatőr dolgozna a 
helyiségben. Ezért rögzített kamerával dol
goztunk. Ebben az esetben több lehetőség 
nyílik a beállítás szempontjából is. Vagy 
egy emberre, vagy több térben tartózkodó 
személyekre állítható be a kamera. A kí
vülről vezérelt kameramozgatásra azonban 
a jelenlegi adottságok mellett nincs lehe
tőség. Ily módon, a rögzített foglalkozás 
nem riportszerű, ugyanakkor a foglalkozá
son részt vevő elítéltre koncentrálva olyan 
lényeges mozzanatok fedezhetők fel, ame
lyek a foglalkozást vezető nevelő, vagy a 
csupán hangfelvételt elemző számára meg- 
közelíthetetlenek lennének. így a mimika, 
a mozdulatok iránya a közvetett reagálás 
sokat elárul. Mindennek a fontosságát akkor 
érzékelhették igazán a nevelők, amikor a 
pszichológusokkal közösen végezték az elem
ző munkát, megismerve és rögzítve a nem 
szándékos közlés tartalmi értékét.

A rögzített kamera alkalmazásakor, 
tapasztalataink szerint, a kezdeti feszélye- 
zettség hamar feloldódik. Ez nagyban függ 
a foglalkozást vezető nevelő magatartásától 
és az elítélttel kialakított kapcsolatától. 
Az elítéltek minden esetben tudtak arról, 
hogy felvétel készül és beleegyeztek a rész
vételbe. A foglalkozást vezető számára rend
kívül nehéz feladat, hogy megfelelő gördülé- 
kenységgel vezesse a beszélgetést, végig kéz
ben tartva az irányítást. Nem szabad, hogy 
kirekessze a spontán megnyilvánulásokat, 
hevesebb reakciókat, de azt sem engedheti 
meg, hogy a résztvevő a „közösségnek 
játsszon” .

A tervezett felvételek elkészítését a cso
portfoglalkozásokon is elkezdtük. Ujabb 
lehetőségekkel és nehézségekkel találkoz
tunk. A csoportfoglalkozások rögzítésénél 
elkerülhetetlen a mozgó kamera, így mód 
nyílik a belső mozgás riportszerű felvételére. 
Itt azonban már a foglalkozásvezető mellett 
az operatőr ismerete is meghatározó, hiszen 
csak részben tervezett forgatókönyv szerint 
dolgozhat. Beilleszkedése néhány foglalkozá

son való részvételével érhető el. A csoportfel
vételeket hagyományos tematikus kiscsopor
toknál készítettük, de készült felvétel a 
gyógyító-nevelő csoport kreatív kiscsoport 
foglalkozásán is, amely a felhasználhatóság 
értékét tekintve az egyik legsikerültebbnek 
mondható.

Egy esetben készítettünk szabad-kölcsö
nös ráhatásos kiscsoport foglalkozásról is fel
vételt, amelyet módszertani célból szervez
tek a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola 
bv. tagozatán tanulók részvételével, Dr. 
Szollár Ede bv. orvos alezredes vezetésével. 
Ezt az értékes foglalkozást is feldolgoztuk a 
nevelők továbbképzésén. így mód nyílt arra, 
hogy a használatos, de a büntetésvégrehajtási 
nevelői munkában speciálisnak tekinthető 
módszerekkel, eszközökkel is megismerked
jenek a részt vevő nevelők.

Kipróbáltuk a közvetlen kamerahaszná
lattal alkalmazott megoldást is. Az így rög
zített kamerával „közvetített” tapasztalat- 
cserét szerveztünk a bv. tagozaton tanuló 
főiskolai hallgatók számára. A használható
ság és az eredmény pozitívan értékelhető; 
megóvja a foglalkozást a hallgatóság töme
gének jelenlététől, kevésbé zavar, mint a, 
hagyományos módon történő foglalkozás 
látogatás. Nagy mértékben megkönnyíti a 
kivitelezést, ha olyan feltételek mellett tör
ténik a technikai lebonyolítás, amely lehe
tővé teszi, hogy zárt rendszerben üzemelhet 
a berendezés és így a technika — vezetékek, 
adapterek — nem zavarják a résztvevőket.

A képmagnetofon nevelői foglalkozáson 
más audio-vizuális eszközökre is sor kerül
het. Például a televízióból felvett műsor 
bejátszására is szolgálhat a berendezés. így 
alkalmas olyan adás felvételére, mely később 
csoportfoglalkozásokon feldolgozható. Erre 
a célra a középiskolai osztályfőnöki órák 
anyagai a legmegfelelőbbek, de novellák 
filmfeldolgozása is megoldható. Az ily mó
don szerkesztett foglalkozások jó felkészült
séget és lényegesen több előkészítő munkát 
igényelnek, mint a jórészt természetes fel
dolgozásra szorítkozók. így gyakorlatilag, 
mint kiemelten fontos téma, vagy témazáró 
foglalkozás, építhetők be a csoportfoglalko
zások rendszerébe. Ugyancsak így alkalmaz
ható a képmagnetofon az iskolai oktatás-
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ban, feltételként — mint az intézetben meg
valósítottuk — előnyös, ha zárt láncban üze
meltethető a berendezés.

A nevelői foglalkozásokon történő alkal
mazáson túl vannak olyan közvetett fel
használási módok is, melyek más szolgálati 
ágak munkáját is hatékonyabbá teszik. 
Lehetőség van arra is, hogy anyagokat 
készítsünk a beleseti oktatás szemléltetésére. 
Ott, ahol jelentős a balesetveszély, indokolt 
a balesetvédelmi oktatást kiegészítő audio
vizuális anyag elkészítése.

Az Alföldi Bútorgyár termékeivel minden 
évben képviselteti magát a jelentősebb bel
földi vásárokon. Közvetlen reklámeszköz
ként a képmagnetofon felvétel, megfelelően 
szerkesztve kitűnően bevált az eddigi tapasz
talatok szerint. A vásárok látogatói képet 
kapnak a gyártásról, a gyártmány féleségek
ről, a hely híján be nem mutatható termé
keket is megismerik és érdeklődésüket fel
keltheti az e célból szerkesztett reklám
anyag.

A képmagnetofon sokoldalú felhasznál
hatóságának lehetőségét alátámasztják azok 
az elképzelések, tervek, melyeket a jövőben 
kívánunk megvalósítani.

Az intézetben rövid időn belül befeje
ződik a zárt láncú tv rendszer kialakítása. 
Ez azt jelenti, hogy egységes rendszerben 
üzemeltethető, központi stúdióból vezérelt 
hálózattal rendelkezünk. Az MTV napi 
programjának egyenes továbbítására is alkal
mas a berendezés, és rögzített képanyag 
bejátszására szintén. Ennek nyomán minden 
zárkában lehetővé válik -a helyi stúdióból 
képmagnetofonról leadott adás vétele,

tetszés szerint szerkesztett program alapján. 
Újabb lehetőség nyílik meg a nevelői munka 
előtt, hiszen mód lesz arra, hogy a feldolgo
zásra kerülő anyagok leadása irányított és 
időben koordinált legyen, a leadott műsorra 
épülhessenek a nevelői foglalkozások. A je
lenlegi helyzetünkben elsősorban a TV fő
műsorából vett anyagokra kell támaszkod
nunk. Lehetőségünk lesz arra is, hogy a helyi 
szerkesztésű rádióprogramok kiegészüljenek 
képmagnetofon programokkal, színesebbé 
téve a sugárzott adást, jobban alkalmazkod
va a speciális feladatokhoz, a büntetésvégre
hajtás nevelési céljainak megfelelően.

Tapasztalataink nyomán az alábbi javas
latokat tesszük:

— olyan képmagnetofonok beszerzése in
dokolt, amelyek kazettás rendszerűek és 
2—4 órás időtartamú felvételek készítésére 
alkalmasak. így egységes és cserélhető anyag
gal rendelkeznénk, mód nyílna a központi 
szerkesztésű, és terjesztésű anyagok közlé
sére.

— a kisképemyős tv készülékek helyett 
elegendő lenne csupán a helyi adás vételére 
alkalmas monitorok beállítása, amelynek be
szerzése csak a gyártó cég segítségével old
ható meg, de jelentősen olcsóbb.

— a nevelők módszertani képzése mellett 
a bv. állomány más szolgálati ágak képzésére, 
továbbképzésére is alkalmas anyagokat lehet 
rögzíteni. Például rendkívüli esemény (zárka- 
torlaszolás) elhárítása stb. Ezekkel is fejleszt
hető a személyi állomány felkészültsége,abv. 
feladatok színvonalas ellátása.

Köszler Antal
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