
Emlékképek – régi híradók
A televíziós oktatás sajátos mûfaja?

Valamikor általános iskolásként szívesen néztem az Iskolatelevízió
adásait. Fizika, történelem, magyar irodalom, kémia és még sok más
„tanóra” került a képernyőre. Néha olyan szerencsénk is volt, hogy az

adott tantárgy órája egybeesett az adással és így felelés nélkül
nézhettük a fekete-fehér készüléken a különböző „csodákat”.

Az Iskolatelevízió elhalt, az oktatás vál-
tozott, a számítógép szinte nélkülözhetetlen-
né vált, mégis úgy vélem, számos területén
az oktatásnak igen fontos lenne/lehetne a ké-
pi megjelenítés; ami a tanultak kézzel fog-
hatóbbá tételét is jelentené.

Vannak természetesen ma is kísérletek –
például a Katedra –, de olyan anyagokra is
szükségük lenne a tanároknak, amelyek akár
órai „alapanyagot” is szolgáltathatnának.

Úgy látom, ilyenre is rábukkanhat az ér-
deklõdõ, csak a kereskedelmi televíziók
csatornái helyett a Duna Televízió mûsorai
között kell(ene) keresgélnie. Az oktatási
mûsorok a Duna Televízióban sem kapnak
túlzottan nagy teret, de vannak olyan mûso-
rok, amelyeknek az anyagai jól felhasznál-
hatók lennének a tanítás – nevezetesen a
történelem tanítása – során.

Hogy mire gondolok, melyik mûsorra? Az
Emlékképek – régi híradókra, Bokor Péter
és Hanák Gábor mûsorára. A két alkotó a
magyar mozgóképkincs szinte kimeríthe-
tetlen tárházában, a Magyar Filmintézet ré-
gi híradókat is õrzõ archívumában válogat
rendszeresen. Igyekeznek a 20. századi ma-
gyar múlt minden fontosabb, jelesebb ese-
ményét megörökítõ filmhíradót, illetve an-
nak részletét közkinccsé tenni, s eközben az
adott téma vagy kor egy-egy ismert szakem-
berével, esetleg a bejátszott híradórészletben
látott – még élõ – személlyel feleleveníteni
az adott eseményt, annak hátterét, elemez-
ni egy-egy felmerülõ kérdést.

Ebbõl adódik az is, hogy a mûsorban kü-
lönbözõ ismeretekkel rendelkezõ szemé-
lyek tájékoztatnak bennünket, és ha a hely-
zet úgy kívánja, a korabeli sajtót és a doku-
mentumokat is segítségül hívják.

A történelem tanításában az ilyen, for-
ráselemzést is lehetõvé tevõ mûsoroknak
helyük kellene, hogy legyen. A történeti ku-
tatás ugyanis még nem aknázta ki igazán a
képi – azon belül is a mozgóképi – források
adta lehetõségeket. Külön „mûfajt” igényel-
nének azok. Néhány filmes szakember és
történész kísérlete biztató, de fontos lenne
minél nagyobb körben terjeszteni az ered-
ményt.

Egy-egy adás – idõtartama általában húsz
perc – videón történõ levetítése, a látottak
elemzése, esetleg a korabeli sajtóban való
búvárkodásra való buzdítás nagyon jól jöhet-
ne a diákoknak. A korábban csak könyvek-
bõl ismert személyek, események eleve-
nednének meg így. Például az olasz–abesszin
háborúkról készült filmkockák jól érzékel-
tethetik a két hadsereg közötti felszerelt-
ségbeli különbséget s egyben el is gondol-
kodtathatnak valamennyiünket arról, hogy
vajon miért érték el a sikereket olyan kínke-
servesen az olaszok?

Bokor Péter és Hanák Gábor immáron
hosszú évek óta rendszeresen jelentkezõ mû-
sora sokakat csal a képernyõ elé, amolyan
magán történelemórára. Úgy gondolom, a
történelem tanításában is hasznos „segéd-
eszközzé” válhatna ez a mûsor. A rendszeres-
ség, a témák gazdagsága, a szakértõk – akik
kiválasztása néha azért kérdéseket vet fel
az emberben – és a lassan magát már törté-
nésszé „kiképzett” mûsorvezetõ, Lukács Bea
állandó jelenléte, a mûsorhoz való kötõdése
nekünk is segíthet állandó nézõvé válni.

Hogy a diákjaink is azzá váljanak? Az vi-
szont már rajtunk múlik! Próbáljuk meg!
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