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BIBLIOTERÁPIA A KÖNYVTÁROSI MUNKÁBAN
BARTOS ÉVA

A társadalmi esélyegyenlőtlenségek felismerése és kimondása, majd ennek nyomán
a hátrányos helyzetű rétegek felzárkóztatására irányuló törekvés - mint ahogy arra az
előző írások is utaltak - a hatvanas évek végén, a hetvenes évek elején indult meg hazánk
ban. Ez a kérdés a területünkön, a könyvtárügyben mint a hátrányos helyzetű rétegek
könyvtári ellátása megszervezésének kérdése jelentkezett. Külföldi példák nyomán, áldo
zatkész egyéni kezdeményezések révén születtek az első próbálkozások. Ezt a kérdést
részben mint technikai, szervezési, részben pedig mint tartalmi problémát kellett megol
dani. Nyilvánvalóvá vált, hogy speciális társadalmi rétegek megközelítése csak speciális,
differenciált módszerekkel és formákkal lehetséges. Ekkor terelődött a figyelem egy tu
lajdonképpen több ezer éves, de gyakorlatilag a múlt században felelevenített eljárásra: a
biblio terápiára.
A biblioterápia kifejezés a görög „bibiion” (’könyv’) és a „
” ( ’gyógyí
tás’) szavak összetételéből származik. Az olvasással magával egyidős az a hit, hogy a mű
alkotások olvasása befolyásolhatja egy személy attitűdjeit, érzelmeit, viselkedését. Gyö
nyörű példáját találjuk többek között az ősi hindu orvoslásban, ahol a lelkileg megzavart
embernek egy mesét adtak meditáció céljára, amelyben az ő egyéni problémái öltenek
testet. A mesére épülő kontempláció révén a beteg meglátta szenvedéseinek mibenlétét
és a megoldás lehetőségét, s egyúttal megtalálta az énjéhez vezető belső utat is.
A múlt századi felelevenítés orvosok nevéhez fűződik, akik elsősorban a gyógyítás
elősegítése érdekében alkalmazták. Az olvasás révén a betegnek a gyógyulásba vetett hi
tét, életkedvét igyekeztek megtartani, a beteg személyiségére jelentős harmonizáló, ki
egyensúlyozó, probléma- és feszültségoldó hatást tenni. A kórházakon kívül hamarosan
más, olyan intézmények is átvették a módszert, melyeknek lakói a világtól való rövidebb-hosszabb izoláció következtében fokozott feszültséghatásoknak, az egyhangú, in
gerszegény környezet révén pedig lelki-érzelmi elsivárosodásnak voltak kitéve (javító-ne
velő és büntető intézmények, átmeneti otthonok, gyermekotthonok, öregek otthonai
stb.).
Századunk hatvanas éveiben a biblioterápia valóságos mozgalommá szerveződött
az Egyesült Államokban, európai és skandináv államokban, ekkor ugyanis előtérbe került
a biblioterápiának egy egészen tág értelmezése, melynek a gyógyítás fogalmával már szin
te nincs is kapcsolata. Alkalmazni kezdték teljesen „normális” , egészséges egyénekből
álló csoportokban is, azzal a céllal, hogy a személyiségfejlődést elősegítsék, az önismeretet
elmélyítsék, a mentális egészség megtartását erősítsék. A biblioterápia ebben az értelme
zésében tehát egyszerűen egy olyan csoporttevékenységet jelent, amely az irodalmi művek
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nyomán kialakult beszélgetések, az egymás közötti élménymegosztás révén elősegíti az
önfejlesztést.
Az irodalmi műveknek az egyes olvasókra gyakorolt hatását már számtalan eszté
tikai, lélektani, szociológai, pedagógiai szempontú vizsgálat próbálta megfejteni; feltár
ni azt a mechanizmust, melyet a műalkotás a befogadóban megindít. Mindenesetre tény,
hogy ebben a folyamatban sok az esetleges tényező: megfelelő tartalmakat közvetítő
művet talált-e az olvasó, megértette-e a mű üzenetét, jól értette-e azt, mit mondott a szá
mára, milyen érzelmeket váltott ki belőle, milyen gondolatokat indított el benne. Ezt az
esetlegességet némileg csökkenti, ha lehetőség van megbeszélni az olvasottakat, s még tel
jesebb hatást remélhetünk, ha csoportosan történhet a mű megbeszélése. Az irodalmi mű
nyújtotta élmény csoportos feldolgozása többoldalúan képes befolyásolni a személyisé
get. Az írói üzenet így biztosabban eljut befogadójához, s a mű hatásához hozzáadódik a
csoporthatás (ti. közösségi magatartásformák is tanulhatók közben), harmadik elemként
pedig a foglalkozásvezető-könyvtáros hatása, akinek felkészültsége, emberi magatartása
biztonságot, segítséget jelent a résztvevőknek, ő maga is megerősíti, hitelesíti számukra
a mű által közvetített erkölcsi-emberi tartalmakat.
A biblioterápiát e tágabb értelmében jellegzetesen könyvtári, könyvtárosi tevékeny
ségnek tekintik világszerte, s a könyvtári szolgáltatások között tartják számon. E felfogás
nak az az alapja, hogy e tevékenység részelemei a könyvtárosok mindennapi munkájában
is pontosan kimutathatók: rendszeresen végeznek irodalomajánlást, műveket választanak
ki sajátos olvasói igényeknek megfelelően, gyakorta vezetnek műértelmező, műmegbeszé
lő foglalkozásokat ifjúsági klubokban, szakkörök keretében, olvasótábori csoportokban
stb. Biblioterápiás tevékenység esetében ezeket az elemeket kell szintetizálni, hiszen egy
speciálisan meghatározott cél érdekében összeállított olvasóprogramon való közös végighaladásról van szó.
A könyvtárosok e munka végzéséhez rendelkezhetnek szerencsés j ó adottságokkal,
a biblioterápiás csoportvezetést mégis tanulni kell. A technikai ismereteket szinte auto
matikussá kell tenni, mint az autóvezetésben, hogy a vezető a közlekedési szituációkra
tudjon összpontosítani. A jártasság szintjén megtanult és begyakorolt csoportvezetést
pedig ki kell egészítse egy sajátos, segítő-tanácsadó magatartás, attitűd, melynek értelmé
ben a foglalkozás vezetője csupán megpróbálja a mű tartalmának minél teljesebb kibon
tásával helyes irányba terelni a nézeteket, új szempontokra irányítani a figyelmet, tám
pontokat, kapaszkodókat adni az egyéni továbbgondoláshoz.
A foglalkozásvezetők (biblioterapeuták) felkészítése tehát elméleti és gyakorlati
jellegű kell legyen egyaránt: az irodalmi, a pszichológiai, a pedagógiai és szociológiai is
meretek elsajátítása mellé csoportvezetési gyakorlatot is kellene szerezniük.
Nos, ez a kiképzés nálunk nagyrészt autodidakta módon valósult meg ez ideig. A
hozzáférhető külföldi szakirodalom, a saját kezdeményező kedv és az olvasáspedagógusi
felelősségérzet jelentették az alapját azoknak a próbálkozásoknak, melyek fellelhetők
már hazai gyakorlatunkban. Indult biblioterápiás tevékenység kórházi osztályokon, el
ítéltek körében, alkoholisták és egyéb szenvedélybetegek körében, veszélyeztetett hely
zetű gyerekek, öregek stb. körében. Az ezekről szóló beszámolókat közreadja egy meg
jelenés alatt álló kiadvány (biblioterápiás olvasókönyv - kiadja az OSZK-KMK).
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Véleményem szerint azonban sokkal több próbálkozás kellene! Hiszen továbbra is akut
probléma a sokféle indítékú társadalmi beilleszkedési zavar, a rétegek és egyének identi
tászavarai, a lelki elsivárosodási folyamatok, az emberi felelősség hiánya akár gyerekek
kel, akár öregekkel szemben; az empátia, a tolerancia társadalmi méretű hiánya, hogy
többet ne is soroljunk hirtelen.
Ez a cikk - terjedelménél és rendeltetésénél fogva sem vállalkozik „kiképzésre” ,
azaz a csoportvezetés elméleti, módszertani kérdéseinek ismertetésére. Az említett kiad
vány, a „Biblioterápiás olvasókönyv” majd részben elvégzi ezt. Nem kívánok tehát teljes
foglalkozáselemzéseket bemutatni, jegyzőkönyvekkel, előkészítő és utóértékelő elemzé
sekkel. Ízelítőül a rendelkezésemre álló anyagból egyes jellemző mozzanatokat szeretnék
csupán kiemelni, melyek révén kézzelfoghatóbbá válnak e munka szépségei és nehézségei
egyaránt.

Egy kis lépéssel közelebb az emberekhez...
Kábítószerélvező fiatalok gyógyításába építették be azt a biblioterápiás sorozatot,
amelyből példát hozok. Az irodalmi művek sorában az ötödik foglalkozáson került sor
Tamási Áron: Igazítani a világon című novellájára.
Ebben a történetben Gergelykét az apja a csúnya, taszító külsejű kerékgyártó mesterhez akarja adni
tanulni. A kisfiút kétségbe ejti a csúnya ember, s nem akar beállni hozzá. A konfliktus úgy oldódik
meg, hogy az apa kérésére a mester aláveti magát az orvos műtétjének, aki eltávolítja a rút szemölcsö
ket, a borbély pedig a maga módján kicsinosítja a mestert. S így, mindannyiuk megértó', alkalmazkodó
magatartása eredményeként békében élnek tovább, a kisfiú sorsa el van egyengetve, a világ pedig „ki
igazítva” . Ilyen kis dolgokon múlik az emberek békéje és harmonikus együttélése!

A foglalkozásokon középponti figurává vált egy 30 év körüli, intelligens fiatalember, le
gyen most a neve: Jo. Általában teljesen rendhagyó módon viselkedett, ha éppen olyan
hangulata volt, otthagyta az egészet. Ezt a „kinti életében is mindig így csinálta, nem to
lerált senkit és semmit, komoly alkalmazkodási, beilleszkedési problémákkal küzdött.
Az emberekről általában rossz véleménye volt, nem sokat számítottak neki a kapcsolatai.
Sikerült is teljesen kapcsolattalanná válnia. Erről így vallott egy alkalommal:
„ - Rengeteg embert ismerek, együtt dolgoztam évekig emberekkel, van gyerekem meg feleségem, hat
testvérem - és amikor bekerültem ide, s meg kellett neveznem valakit, akit velem kapcsolatban érte
síthetnek ... hát legalább negyedóra kellett, amíg tudtam egy nevet és címet mondani, amire azt mond
hattam, hogy talán ezt... Ennek én vagyok az oka ... persze, engem sem választana senki a földön, de
ennek csak örülök, ez célom is volt: a függetlenség! Roppantul nem szeretek senkinek, senkihez tar
tozni.”

Nos, ezen a foglalkozáson Tamási Áron írásával kapcsolatban Jo készségesen elismerte,
hogy szerencsére ilyen emberi kapcsolatok is vannak, de realitásukban erősen kételkedett:
„ - Tételezzük fel, hogy az apa és a fiú között minden jó, minden rendben van, tökéletes a kapcsolat,
meg az egyetértés és szépül, csinosodik a világ ... És akkor odateszik a széket, a mester meg azt mond
ja, nem ül bele. Akkor mi van?! Szóval, a gyalogmester nem fog beleülni a valóságban! No, meg az or
vos, aki egy szóra kijött! Meg a borbély, aki szintén egy szóra kijött! Jó, mondjuk, ezt a kettőt meg
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lehet oldani, mert a pénz azért elég nagy úr... De ha mondjuk, az én szakállam nem tetszik valakinek
és rajtam keresztül úgy akarja szebbé tenni a világot, hogy megborotvál.,. Hát, nem lenne szerencséje
a világnak! Ilyen ronda maradna!”

Aztán hosszan folyik a beszélgetés, egymás győzködése, viták, saját élmények mesélése,
de főleg a Tamási Áron optimizmusán való hitetlenkedés. És egyszercsak, mintegy másfél óra múlva Jo, mintha csak önmaga előző szavaira válaszolna szinte szó szerint, csak
sokkal csendesebben, így nyilatkozik:
X : - Tehát akkor nem ültél volna bele a székbe, azt m%idod?
Jo : - Én? Hát attól függ, milyen kedvem van. De nem tartom valószínűnek. Mert eleve nem is tárgyal
tam volna azzal az apával! ... Hacsak nem szimpatikus az a kis emberke...
Y : - És ha igen?
Jo : - Hát akkor viszont beleültem volna a székbe.
X : - A szakállad árán is ?!
Jo : - Akár még úgy is. A szakállam kinő. Nem lennék kétségbeesve.

Tulajdonképpen nem történt semmi látványos dolog. Jo apró kis győzelmet aratott ön
maga felett, s ezzel talán egy kis lépést tett az emberek felé. Ügy érzem, ez nem is kevés!

Néha az ember telibe ta lá l...
Egy rehabilitációs célú, ún. utógondozó csoportban dolgoztuk fel Mrozek: A z őr
angyal című novelláját. A résztvevők kórházi kezelésen átesett alkoholista betegek és hoz
zátartozóik voltak (házastárs, szülő, gyerek), akikkel szövetkezve igyekeztünk megtartani
a pillanatnyilag elért eredményt, s a gyógyult beteget segítségükkel és megértésükkel mi
előbb „normál kerékvágásba” zökkenteni. A csoport szakmai vezetését orvos és pszicholó
gus végezte, a biblioterápiás foglalkozások - személyemben - könyvtárosra bizattak.
A Mrozek-novellában egy kisfiú mellé kirendelt őrangyalról van szó, aki a megengedett, szokásos an
gyali eszközökkel nem tudja megnevelni védencét. Sem a szép szó, sem a türelmes nyájasság nem hasz
nál a kisfiú haszontalankodásaival szemben. Ekkor az őrangyal - megszegve a reá előírt törvény szel
lemét - áttér a drasztikus módszerekre: rúgás, pofozás, verés. S, lám, egyszeriben csodálatos javulást
ér el. A kisfiú engedelmes, jó gyerekké válik, minden gyermekies haszontalansággal felhagy, mert az
angyal könyörtelenül és folytonosan lesújt rá. A gyermek vegytannal kezd foglalkozni szülei nagy örö
mére - majd egy éjszaka levegőbe röpíti a házukat egy saját készítésű bombával. Ö maga pedig előre
összecsomagolt hátizsákjával, előre megváltott, Dél-Amerikába szóló hajójegyével, őrangyalát leráz
va, eltávozik.

Többféle összetételű csoportban dolgoztam már ezzel a novellával, s a feldolgozásban kü
lönböző szintekig jutottunk el. A leggyakoribb közelítési mód szerint mint nevelési prob
lémát szokták kezelni a történetet. Alkoholista betegek esetében még rendszerint számí
tani lehet egy „aktuális” szempont felmerülésére is, ti. annak belátására, hogy a kívül
ről ráerőltetett, rákényszerített , javulás” senkinél nem hozhat eredményt, csak ha belső
elhatározással, meggyőződéssel is alá van támasztva.
A szóban forgó foglalkozás alkalmával ugyancsak a nevelési problematika körüljá
rásáig jutottunk el, illetve az előbb említett „belátás” is megszületett valahogy. A szoká
sostól eltérően azonban, ennek a foglalkozásnak volt egy váratlan, nagy pillanata, mely
mindannyiunkat megrendített.
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Éppen azt boncolgattuk, hogy a novella befejezése, a levegőbe röpítés, vajon várat
lanul éri-e az olvasót, lélektanilag megmagyarázható-e vagy sem és miért. Ekkor kért szót
egy idősebb férfi, (aki egyébként egyedül vett részt a foglalkozáson, hozzátartozó nélkül),
s rendkívül zaklatottan, indulatosan kezdte a véleményét kifejteni:
„ - Fantasztikusan excesszív volt a befejezés, érthetetlen az író részéről, hogy egy ilyen befejezést
produkált egy nagyon szépen felépített és logikus mű után! Kérem szépen, én a saját esetemet mon
dom el. Nekem van egy Fiam, igen rossz tanuló volt az elemiben. Drákói módszerrel megmondtam,
hogy az egyes osztályzat 5 korbácsütés, a kettes 3 korbácsütés, a hármas 1 korbácsütés, amikor az el
lenőrzőjét hozza. Lehet, hogy én egy szadista őrült vagyok, de kérem szépen, amikor látom ezeket a
fiatalokat, akiknek a rendszer olyan hinterlandot ad, hogy nyugodtan beszélhetnek, nyugodtan kifejt
hetik a véleményüket, de viszont ezzel szemben olyan fenyítő eszköz, ami megszüntesse már gyermek
korban ezt a ... mit tudom én ... szipuzást vagy mit. Állítom, hogy egy jól irányított pofon sokkal
többet ér, mint egy hegyibeszéd!”

E viharos kifakadás, s az előadott nevelési módszer, mely kísértetiesen hasonlított a no
vellában az őrangyal által kidolgozott fenyítési „szabályzathoz ’5 (hogy ti. milyen rosszalkodásért mennyi és milyen ütésfajta jár), meghökkentette a csoport tagjait, s bevallom
engem is.
Ekkor szinte ösztönösen megkérdeztem:
„ - Tessék mondani, mi lett a fiával?”
ő büszkén és diadalmasan körülnézett, s azt mondta:
„ - Zenepszichológus lett! ... (csend, majd halkan hozzátette) ... Amerikában él ... ”
Ez volt az a pillanat, mikor senki nem tudott megszólalni. Stílusosan szólva, az angyal a
mi szobánkon is átrepült, láttuk egymás arcán. Nem volt szándékomban ennyire célba
venni valakit, ezt a véletlen hozta így. Talán ebben a pillanatban értett meg ő is valamit
kettőjük elrontott kapcsolatából, talán ebben az összefüggésben még sosem gondolta vé
gigmegy ő is hibázhatott ?! Ezen a foglalkozáson megszületett a csoda, mindannyiunk
nak katartikus élménye volt.
Belejezesül csak annyit még: ez a módszer, természetesen, csepp a tengerben a tár
sadalmi együttélést nehezítő bajok orvoslásában. De úgy érzem, ha valamit tud segitem a
lelki egészség megőrzése, a személyiség stabilizálása, a tolerancia, a konflistustűrő- és meg
oldó képesség kialakítása terén, akkor kötelességünk ezt a lehetőséget is megragadni.
Könyvtárosnak ennél szebb feladat ritkán adatik!
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