
TAPASZTALA TCSERE

Az ismeretterjesztő előadások 
szerepe 
az elítéltek nevelésében

A közművelődés fogalma nem újkeletű a büntetésvégrehajtási nevelés termi
nológiájában. A szigorú intézeti kereteken belül több jogszabály is igen tág kere
teket biztosít az elítéltek közművelődési tevékenységének.

Elsődleges közművelődési forma az elítéltek szervezett iskolai oktatása. Az 
elért eredmények széles körben ismertek, közművelődési érdemei elvitathatatla- 
nok.

A rendszeres olvasás, hasonlóképpen a tudatosan megalapozott könyvtári 
tevékenység olyan tényező, melynek műveltségközvetítő hatásán túl csoportkép
ző funkciója van (önképzőkörök, irodalmi estek stb.), így az elítéltek közösségi 
nevelésében betöltött szerepe igen jelentős.

Szólnunk kell a tömegkommunikációs eszközökről is. Intézeteink a hat év
vel korábbi állapotokhoz képest lényegesen nyitottabbak; korábban elképzelhe
tetlen mértékű inform ációáradat zúdul most az elítéltekre.

A tömegkommunikációs eszközökön belül a tévé rendkívül nagy szerepet 
játszik. Igen népszerűek az elítéltek körében a televízió tudományos (jobbára ter
mészettudományos) műsorai.

Az ismeretek iránti érdeklődés még a viszonylag alacsonyabb iskolai vég
zettségű elítélteknél is megfigyelhető. Közművelődési céljainknak találkozniuk 
kell az elítéltek igényeivel, érdeklődésével, ám ezeket az érintkezési pontokat ne
künk kell megkeresnünk.

Az említettek mellett van a közművelődésnek egy olyan színtere, amely meg
lehetősen háttérbe szorult, hatásában nem kellően kihasznált; ezek az ismeretter
jesztő előadások.

Felhasználásuk nem újkeletű és az érvényben lévő jogszabályok (lásd a Bv. 
Szabályzat 36. §-át és a Szakutasítás 146. §-át) is kellő súllyal foglalkoznak vele.

Az ismeretterjesztő előadásokat figyelemmel kísérve gyakorlati munkám so
rán nem egy esetben igen pozitív tapasztalatokat szereztem. A hallgatóság aktí
van bekapcsolódott az előadás témájába, gondolatmenetébe, egy hullámhosszon 
volt az előadóval: volt visszacsatolás.

Nem hallgathatom el azonban számos negatív élményemet sem; amikor a 
hallgatóság unottan, fásultan ült (volt úgy, hogy renitens módon viselkedett), és 
ez akarva-akaratlan kedvezőtlenül hatott az előadóra is.

A kudarcnak természetesen megvan a maga háttere. H a a hallgatóságot nem 
érdekli a téma, ha a közönség alszik, beszélget, unatkozik, akkor a legnagyobb
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zavarban van az előadó, valamint a néhány érdeklődő hallgató. Ezért súlyos szer
vezési hiba a hallgatóság ötletszerű összeállítása.

Az előadásnak be kell illeszkednie a napirendbe. Az elítéltek nem szívesen 
hagynak fel egy már megkezdett, általuk kedvelt programmal.

Egy másik tényező: a bv. intézetekben az ismeretterjesztő előadások szerve
zői és gyakran maguk az előadók sem számolnak kellően azzal a körülménnyel, 
hogy az átlagosnál alacsonyabb műveltségű, meglehetősen beszűkült érdeklődési 
körű emberekkel van dolguk, akiknek a család sem nyújt megfelelő támaszt, jö 
vőjük pedig enyhén fogalmazva bizonytalan.

A hallgatóság tudásszintje, érdeklődése alapvetően meghatározza a témavá
lasztást és az előadás módját. Az alacsony műveltségű, egyszerű gondolkodású 
embereknek is vannak azonban olyan kérdéseik, amelyek megválaszolása előse
gítheti a világban való eligazodásukat. Ezért nem kezelhetjük mechanikusan, ad
minisztratív módon ezt a kérdést.

Szervezési kérdések

A tematika jó megválasztása alapvető. Olyan előadás-sorozatot szervezzünk, 
amely várhatóan érdeklődést vált ki a hallgatóságból. Ennek érdekében a koráb
bi tapasztalatok értékelése mellett ajánlatos bizonyos felméréseket végezni. Ter
mészetesen ez nem zárja ki a hallgatóság meghatározott témakörök felé orientá
lását. Javasoljuk egy előzetes tematika összeállítását. (Lásd az 1. függeléket!) 
A felmérést építhetjük a m ár kialakított tematikára. Célszerű bevonni a munkába 
az elítéltek öntevékeny szervezeteit. Az eredményről tájékoztassuk a helyi TIT- 
szervezetet, és aztán határozzuk meg a végleges tematikát.

Az előadást megelőzően ajánlatos plakátot készíteni az eseményről, melyet 
olyan helyre kell kifüggeszteni, ahol mindenki számára szembeötlő. Ha lehet, il
lusztráljuk a felhívást, szövegezése pedig legyen lényegretörő, frappáns.

Gyülekezéskor a rendezvény színhelyén hangulatkeltő zenét lehet játszani 
magnetofonról. Nem hangos rockzenét, hanem kellemes hangvételű, lágy muzsi
kát. Ez is segítheti az előadás jó  hangulatú indítását.

Előfordulhat, hogy a meghirdetett rendezvényre nem érkezik meg az előadó. 
Ilyen esetben ne engedjük el anélkül a hallgatóságot, hogy megértésüket ne kér
nénk. Ezt az alkalmat fel lehet használni arra is, hogy mondják el az eddigi ren
dezvényekről kialakult véleményüket; hallgassuk meg igényeiket, javaslataikat a 
továbbiakat illetően.

A legtöbb előadáson élnek a szemléltetés módszerével, melynek leggyako
ribb módja a dia- vagy mozgófilmvetítés. A sikeres vetítéshez nélkülözhetetlen a 
jó minőségű vetítővászon. Semmiképpen ne vetítsünk piszkos, bevert szegekkel 
tarkított falra, szakadozott falikép hátuljára, csak megfelelő állapotban lévő vetí
tővászonra vagy tiszta, fehér falra. Fontos a tökéletes sötétítés is.

Nagy jelentősége van annak is, hogy az előadást külső ingerek ne zavarják. 
A terem úgy legyen berendezve, hogy a várható létszámnak megfelelő székek sor
ba legyenek rakva, lehetőleg a terem elején. Egy nagyméretű teremben a kis lét
számú hallgatóság óhatatlanul szanaszét ül, és ez igencsak rontja az előadás han
gulatát.

A szemléltetéshez alkalmazott technikai eszközök legyenek kifogástalan mű
szaki állapotban. Bosszantó dolog, ha az egyébként nívós szemléltetőanyag az 
eszközök jóvoltából élvezhetetlen.

Az intézet részéről minden esetben, a kezdettől a befejezésig álljon rendelke
zésre az előadás színhelyén egy olyan személy — lehetőleg nevelő —, akinek jo 
ga van előre nem látható esetekben intézkedni. Az ő feladata legyen a szükséges
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kellékek beszerzése, és intézze el, hogy azokat tényleg fel lehessen használni.
Jó, ha ez a személy néhány szóval bevezeti az előadást. Ezt azonban ne értet

lenül elmormolva, papírról felolvasva tegye, hanem jó  fellépésével mintegy ala
pozza meg az előadást.

Az eredményes szervezés, előkészítés és lebonyolítás érdekében a bv. intéze
tek, a helyi TIT-szervezet, művelődési ház és könyvtár között elmélyült, tartalmas 
munkakapcsolatot kell kialakítani.

Az előkészítő, szervező munka során támaszkodjunk az említett intézmé
nyek szakembereinek véleményére. Ne szégyelljünk tanácsot kérni tőlük mód
szertani kérdésekben, ugyanakkor mi is tájékoztassuk őket a körülményekről, a 
bv. intézet jellegéből adódó sajátos nevelési — ezen belül közművelődési — fel
adatokról. Az állami és társadalmi szervekkel való szorosabb együttműködés 
ezen a területen is a továbblépés egyik rendkívül fontos tényezője.

Az előadó kiválasztása

A TIT-szervezet, a művelődési ház és egyéb kulturális intézmények biztosít
ják az igényeinknek megfelelő előadót, de korlátozott anyagi lehetőségeink azt 
diktálják, hogy ebbe a tevékenységbe vonjuk be az intézetek szakembereit és az 
arra alkalmas elítélteket is. A meglévő gondok és a személyi állomány kétségte
len túlterheltségének ismeretében sem m ondhatunk le arról a szellemi kapacitás
ról, amellyel testületünk rendelkezik. A hivatásos állományban lévő orvosok, 
pszichológusok, pedagógusok, műszaki szakemberek eddiginél szélesebb körű 
bekapcsolása a közművelődési tevékenységbe további perspektívákat jelent bün
tetésvégrehajtási céljaink elérésében.

A foglalkozás sikerének igen lényeges összetevője az előadó személyisége, 
ezért indokolt kitérni erre a kérdésre.

Az előadó megjelenése legyen kulturált, fellépése legyen magabiztos. Az el
hanyagolt külső, a félszeg, bizonytalan fellépés a legnagyobb szakmai tudás mel
lett is olyan hátrányt jelent, amely negatív irányba befolyásolhatja a foglalkozás 
sikerét. Legyen az előadó művelt, olvasott, érezze a hallgatóság, hogy sokat tud.

Ne becsülje le az előadó a hallgatóságot, ne kezelje őket fölényesen, a témát 
értelmi szintjüknek megfelelő előadásmódban fejtse ki. Lehetőleg szabadon ad
jon elő, még papírlap se legyen a kezében, legfeljebb akkor, ha azokra dátum o
kat, számadatokat jegyzett fel. így a hallgatóság azonnal megérzi, hogy készült az 
előadásra, biztos magában, és ők kapnak valamit. Felolvasás esetén a hallgató
sággal nem alakul ki kapcsolat, az előadás nem válik élővé, nem nyújt élményt.

Ha van kontaktus az előadó és hallgatói között, akkor előfordul, hogy köz
beszól valaki. Nagy hiba ilyenkor leinteni a kérdezőt, türelmesen válaszolni kell. 
Lehetőleg már az első percekben meg kell teremteni a jó kapcsolatot a hallgató
sággal. Nem mindenki született jó  előadó, ezért sokaknak erősen fel kell készül
ni.

Nagyon fontos, hogy az előadó ne használjon idegen szavakat, de ha elke
rülhetetlen, magyarázza el jelentésüket. Az öncélú műveltségfitogtatás csak hát
rányára lehet az előadásnak.

Az előadás lehetőleg ne tartson tovább egy óránál. A munkában kifáradt 
emberek képtelenek hosszabb ideig odafigyelni. Az előadás befejezése után — 
ha a téma megengedi — az előadó foglalja össze röviden a lényeget, és ezt köve
tően kerüljön sor a hallgatóság kérdéseinek tisztázására.

Az ismeretterjesztő magatartása ne legyen kioktató jellegű, tárgyilagosan, 
egyszerűen adja elő a témát, s a kor tudományos színvonalán állva keltse fel a 
hallgatók tudásvágyát.
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Lényeges követelmény az előadóval szemben a helyes beszédtechnika. Nem 
kell színművésznek lennie, megelőzően retorikai gyakorlatokat végeznie, de gon
doljon arra, hogy hangja a távolabb ülőkhöz is eljusson. Alkalmazhatja az élő be
széd által nyújtott, jó  értelemben vett „hatásvadászatot” gesztusaival, mimikájá
val.

Az előadásmód legyen színes és érdekes. Az előadó tartsa szem előtt: a hall
gatóságot nem szakemberekké akarjuk képezni, hanem minden különösebb elő
képzettség nélkül megérthető ismereteket akarunk terjeszteni oly módon, hogy 
azok, beépülve a meglévő ismeretanyagba, elősegítsék a tudományos világkép ki
alakulását.

Az előadások többségében 15-20 perc múlva a közönség figyelme minimális
ra csökken, bekövetkezik az első elfáradás. Úgy kell megszerkeszteni az előadást, 
hogy ilyenkor valamilyen újszerű dolog történjék (például kép- vagy hanganyag 
bemutatása, a szemléltetés céljából hozott anyag közös elemzése stb.), amely felé
lénkíti a közönséget.

A hallgatóság aktivizálása

Közművelődési munkánk során az extenzív szakaszról át kívánunk térni az 
intenzív szakaszra.

Olyan módszerekre van szükség, amelyek segítik a visszacsatolást. Jó, ha a 
felvetett problémák többféle megvilágítást kapnak, ha a résztvevők nem passzív 
befogadók, hanem aktív, cselekvő részesei az ismeretterjesztő folyamatnak.

Ismeretterjesztő előadások esetében az aktivitást a hallgatóság által feltett 
kérdések, vélemények, esetleg bírálatok jelzik. Némely irodalmi mű vagy filmal
kotás feldolgozása meglepően éles vitára késztet sokakat, de előfordul ez politi
kai és természettudományos előadásokon is. A tapasztalat azt mutatja, hogy 
nincs könnyű kérdés. Az előadó gondolja át válaszát, és az sem árt, ha előzőleg 
alaposan felkészül a várható kérdésekre. Célszerű méltatni a kérdező tájékozott
ságát, aktivitását. Tényszerű válaszadásra akkor érdemes vállalkoznia az előadó
nak, ha tökéletesen biztos memóriájában vagy éppen rendelkezésére áll a megfe
lelő kézikönyv, netán jegyzet. Ha csak megközelítően helyes választ tud adni, 
vagy csak egy részlet kifejtésére vállalkozik, ezt feltétlenül jelezze. Ha vita kezdő
dik, melynek során az előadó fenntartja korábbi véleményét, fogalmazzon na
gyon körültekintően. Érvelése legyen tényszerű, tömör, jól követhető, támasz
kodjon a szakirodalomra. A hosszadalmas, nehezen követhető válasz többnyire 
elejét veszi a további kérdezésnek és egyáltalán nem biztos, hogy meggyőzi a 
hallgatóságot. Célirányos, ha az előadó a hallgatóság ismeretanyagához igazodó 
bibliográfiai tájékoztatást is ad.

A feltett kérdésekből ritkán lehet lemérni az elsajátítás fokát. A játszva tanu
lás a modern pedagógia egyik hatásos módszere. Csaknem valamennyi tárgykör 
számos játéklehetőséget kínál. Ennek egyik kedvelt formája a szellemi totó. 
(Lásd a 2. függeléket!) A hallgatóság számára a szelvényeket előre el kell készíte
ni. A kérdéseket pedig ajánlatos az előadás főbb gondolatai köré csoportosítani, 
így képet alkothatunk a előadás hatásfokáról, arról, hogy mennyit jegyzett meg 
az elhangzottakból a közönség.

A különböző vetélkedők nagyon népszerűek a büntetésvégrehajtási nevelés
ben. Ezt az érdeklődést kis szervező munkával — együttműködve a helyi TIT- 
szervezettel és művelődési otthonnal — felhasználhatjuk az ismeretterjesztő elő
adások sikeresebbé tételében. Ne felejtsük el, hogy a vetélkedő csupán eszköz 
arra, hogy egy adott témakörrel foglalkozó előadássorozaton élő ismeretanyagot 
szerezzen a közönség, hogy önálló művelődési tevékenységre, önművelődésre
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ösztönözzenek az ismeretterjesztő előadások. Ehhez az is kell, hogy az előadáso
kon többé-kevésbé állandó hallgatóság vegyen részt. A közösség kreativitása csak 
így fokozható.

A TIT eddigi tapasztalatai kedvezőek. A hallgatók rendszeresen megjelen
nek, figyelnek, jegyzetelnek, olvasmányokat keresnek, kérdeznek.

A vetélkedőre való felkészülés során — az előadások anyagához kapcsolód
va — alkalmazzunk bátran játékfilmeket, irodalmi alkotásokat, és kapcsoljuk be 
a körbe a képzőművészetet is. A vetélkedők színvonalát a korabeli dokum entu
mok feldolgozása is emeli. Ez idő tájt nincsenek kiaknázva a kép- és hangdoku
mentumokban rejlő lehetőségek.

A vetélkedőt — mint a hallgatóságot megmozgató módszert — természete
sen ne abszolutizáljuk, de állítsuk egyre tökéletesebb formában az ismeretterjesz
tés szolgálatába.

Nagy Lajos

1. FÜGGELÉK

Zene: 1. J. S. Bach: Parasztkantáta; Magnifi- 
cat; Brandenburgi verseny. 2. J. Haydn: Esz-dúr 
szimfónia; Teremtés. 3. W. A. Mozart: Egy kis 
éji zene; C-moll mise; D-moll zongoraverseny; 
Requiem. 4. Vivaldi: A négy évszak. 5. Schubert: 
Pisztrángötös; Dalok. 6. Brahms: Magyar tán
cok; Dalok. 7. Liszt: Rapszódiák; Szimfonikus 
költemények. 8. Kodály: Psalmus Hungaricus; 
Fölszállott a páva. 9. Bartók: Cantata profana; 
Concerto; Magyar képek.

Képzőművészei — diasorozattal: 1. Párizs és a 
Louvre. 2. London, a National Gallery és a Bri
tish Museum. 3. Leningrád és az Ermitázs. 4. 
Bécs és a Kunsthistorisches Museum. 5. Drezda 
és a Képtár. 6. Firenze és az Uffizi Képtár. 7. 
Krakkó és a Wawel Múzeum. 8. Madrid és a 
Prado. 9. Isztambul és múzeumai (Topkapi sze- 
ráj, Kék mecset, Hagia Sophia) 10. Athén és mú
zeumai. 11. Budapest és a Szépművészeti Múze
um. 12. Esztergom és a Keresztény Múzeum.

2. FÜGGELÉK

Ha pl. a XX. század eleje, az I. világháború a 
téma, az alábbi kérdéssor állítható össze:

1. Mennyi idő telt el a szarajevói merénylet és 
Ausztria—Magyarország Szerbia elleni hadüzene
te között?

1 — egy nap; 2 — egy hét; x — egy hónap.
2. Kit neveztek a múlt század végén Európa 

nagyanyjának ?
1 — Viktória királynő; 2 — Alekszandra cár- 

né; x — Ferenc József felesége.
3. Oroszországban 1905-ben volt a „véres vasár

nap". Hét évvel később nálunk a hét egyik napját 
„vérvörös"jelzővel látták el. Melyiket?

1 — hétfő; 2 — csütörtök; x — szombat.
4. Ki repülte át először a La Manche csatornát?

1 — Wright testvérek; 2 — Blériot; x — Zep
pelin.

5. Melyik festőművész menekült a vad Európá
ból a szelíd vadak közé?

1 — Van Gogh; 2 — Cézanne; x — Gaugain.
6. Mi volt Európa lőporos hordója a század ele

jén ?
1 — Balkán; 2 — M onarchia; x — Oroszor

szág.
7. Melyik országnak volt a legnagyobb gyarmat- 

birodalma a század elején?
1 — Franciaország; 2 — Hollandia; x — Ang

lia.
8. Melyik területre vonatkozott II. Vilmos német 

császár utasítása: „Kegyelmet ne adjatok, foglyot 
ne ejtsetek!"?

1 — Kína; 2 — Délnyugat-Afrika; x — Új- 
Guinea.

9. A nemzetközi megállapodásokat megszegve a 
németek hajtottak végre először gáztámadást. Me
lyik városnál?

1 — Przemysl; 2 — Sedan; x — Ypern.
10. Hogyan halt meg Jósé Marti költő, a kubai 

függetlenségi harc legendás vezére?
1 — börtönben; 2 — spanyolok elleni harc

ban; x — kivégezték.
11. Három tragikus sorsú hajó. Az egyik a szá

zadelő legnagyobb és leggyorsabb hajója volt. Jég
hegynek ütközve süllyedt el. Melyik?

1 — M aine; 2 — Titanic; x — Lousitania.
12. Melyik találmány fűződik Graham Bell ne

véhez?
1 — távbeszélő; 2 — mozgófilm; x — villany.
13. Hol folytatott a szovjet kormány fegyverszü

neti tárgyalásokat a központi hatalmakkal?
1 — Compiégne; 2 — Versailles; x — Breszt- 

Litovszk.
14. Mi volt az első, korszerű, ipari mértékben 

előállított műanyag, amely nevét belga származá
sú feltalálójáról kapta ?

1 — bakelit; 2 — plexiüveg; x — teflon.
A feladat megoldása: x  — 1 — 2 / 2  — x  — 1 /  

x  — 1 — x / 2  — 2 — 1 / x  — 1.
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