Biblioferápiás kísérlet Nagyfán

Az alkoholizm us gyógyításának szakmai és m etodikai kérdései a felgyűlt
tapasztalati és irodalm i adathalmaz ellenére sem kiforrottak. A Munkaterápiás
A lkoholelvon ó Intézetben a kom plex megközelítes elvei alapjan bevezetett terá
piás form ák közül a biblioterápiás foglalkozások több m int kétéves tapasztalatát
kívánjuk itt közreadni.
A biblioterápia (Bartos É v a : K ísérletek a biblioterapia hazai alkalmazasara
alkoholista betegek körében. Alkohológia, 80/április) az a kiegészítő szakirányú
tevékenység, m ely közeli rokonságot m utat a pszichoterapiaval, tehat a verbális
g y ógyító beavatkozások egyike. Célszerű a didaktikus-tem atikus terápiák közé
sorolni. A Munkaterápiás A lkoholelvonó Intézetben koncepcionális ok ok miatt
a csoportos form ákat kell előtérbe helyezni, mert a csoportm unka több éves
tapasztalatai (M agyar Rehabilitációs Társaság Kongresszusa, 1980. Szeged, N agy
fai Referátum ok) azt m utatták, hogy az alkoholbetegek kezelésében gyakran
a direktívebb vezetésű, tém át adó, a személyiség töb b szféráját m ozgosíto, érzel
mileg könnyen m egközelíthető csoportform ak lehetnek hatékonyak.
Az irodalm i mű elhangzása — észrevétlenül m ozgósítja a m élyebb em ocioná
lis (érzelmi), afifektív (indulati) m egnyilvánulásokat. Terápiás céljaink m egvaló
sítására m űfaji vonatkozásban a novella látszott a legalkalmasabbnak. K evés
szereplővel, egyetlen konkrét szituáció ábrázolásával úgy kelti a teljesség illú
zióját, h ogy asszociációk (képzettársítások) utján alkalmas élethelyzetek anticipációjára (előrejelzésére), a tudattalan mozgositasara, a vagyak m egfogalm a
zására kínál lehetőséget.
Az irodalm i mű konfliktusai, szituációi, a katarzis, segíthetik a beutaltat,
egy helyes életvezetés kialakításában. A főhős konfliktusainak, m otivaciojanak,
viselkedésform ájának átélésével az irodalm i mű elősegítheti a személyiség integ
rálódását, korrekcióját, stabilizálódását. Az egyének interakciói (kölcsönös v i
szonyai) a csoporthatás katalizátorán keresztül felerősödnek, az aktív és inaktív
csoporttagoknál m obilizálódik a kialakult érzelmi viszonyulás, ezek változó erős
séggel a felszínre törnek, a csoporttagok konfrontalodnak (szembesitődnek) saját
nézetrendszerükkel — nyílt véleménycsere történik, amire kétféleképpen reagalhat a beteg : azonosulással vagy elutasítással.
A csoportokat — 1981 óta — előzetes pszichológiai vizsgálatok alapján állít
juk össze. Az iskolai végzettség, az intelligencia figyelem bevételével történik a
válogatás, tehát a 8 osztályt végzetteket, és a norm ál-övezetbe tartozókat választ
juk be. A lehetőség szerint a csoportokat különböző nemű szem élyekből állítjuk
össze, de a nagyfai férfi— nő arányok következtében a férfiak dom inanciaja a
jellem ző. A z egyes foglalkozásokon 10— 12-en vettek részt, a csoportok állandó
tagokkal m űködtek, fluktuáció nem volt. 15 héten keresztül ugyanabban az idő
ben, hetenként 1— 1,5 óra időtartam m al két vezető irányította a csoportot. Az
érthetőség, a helyi élm énynyújtás, az elfogadható előadásm ód kedvéért a koterapeuta olvasta fel a novellákat, melyek tem atikai es didaktikai, szem pontokbol
három ciklust képeztek.
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I. Az egyéni életvezetés, eletvitel problém áit ábrázoló m űvek:
M óricz Zsigmond: Tragédia
Kosztolányi Dezső: Vakbélgyulladás
Örkény István: A z ember melegségre vágyik
Calligarich: Illegálisan a 'paradicsomban
Örkény István: Extázis
Ei novellák hőseit általában belső bizonytalanság, szorongás, infantilizmus je l
lemzi. A hősök frusztrációs helyzetekből keresik a kiutat (önpusztításban, véde
kező agresszivitásban, bűnüldözésben). K özös jellem zőjük, hogy rosszul tűrik
a hétköznapok m onotóniáját, feszültségeik, öröm - és mámorkereséseik rossz m eg
oldások felé sodorják őket.
^II. Az emberi kapcsolatokból, a tarsas együttélésből adódó nehézségeket
feltáró m űvek:
Kosztolányi Dezső: Fürdés
Sánta Ferenc: Sárga virág, kék virág
D éry Tibor: Szerelem
F ejes Endre: A hazudós
Sánta Ferenc: Sokan voltunk
Az em lített novelláknál nem elegendő egyetlen hős jellemvonásaira, magatartá
sára figyelni, hanem két-három em bert kell egyidejűleg, egym áshoz való viszo
nyában figyelemmel kísérni. K apcsolatterem tés és kapcsolattartás pozitív és ne
gatív példái sorakoznak bennük. E novellák feldolgozásától a szociabilitási (társas
ösztönbeli) zavarok feltárását és csökkenését várjuk.
III. Az ember belső világának megismerésére, elvontabb etikai kérdések
boncolgatására alkalmas m űvek :
N agy Lajos: Elszabadult oroszlán
Sánta Ferenc: K icsik és nagyok
Sánta Ferenc: Halálnak halála
Rákosy Gergely: K ész őrület
Sánta Ferenc: N ácik
A cselekményes novellák helyett itt finom abb lélektani megfigyelésen alapuló írá
sokat válogattunk. A hősök olyan konfliktusokba kerülnek, olyan döntésekre
kényszerülnek, hogy figyelembe kell venniük a társadalom , a környezet diktálta
normákat, valam int az emberiesség követelm ényeit egyaránt.
A feldolgozás általános tapasztalatai
A három ciklusban viszonylag hasonló m ódon zajlott Örkény István : Az
ember melegségre vágyik című m űvének terápiás k özpontba állítása, ezért e mű
feldolgozása m odellként m utatható be. A novella tartalm a közism ert, de feleleve
nítése talán nem szükségtelen. Felszínes kapcsolatok közt élő, főként munkájára
koncentráló orvos új szituációba kerül — betegétől term okoksz kályhát kap — .
Ez az új helyzet m egváltoztatja életét, teljesen a kályhához láncolódik. K örnyezete
korosnak minősíti magatartasát, elm eosztályra kerül. A mű elhangzása után rend
szerint a feszültséget legkevésbé tűrő csoporttag szólal meg, m egterem tve a tö b b i
csoporttag számára a szabad interakció lehetőségét.
A legelső m egnyilvánulások — más novelláknál is — naturálisak, a főhős
helyzetének megoldását még intakt (ép) gondolatvilágán, fantáziáján keresztül
verbalizálja a csoporttag. A z átfogó és sokszor általánosságokban m egnyilvánuló
vélem ények m ögött azonban o tt van rejtve v a g y kevésbé rejtve a beutalt beteg
korrekcióra szoruló személyisége. Ez A z em ber melegségre vágyik című novella
eseteben azt jelenti, hogy van :
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— felszínes kapcsolatrendszerrel jellem ezhető csoporttag, aki azonosul,
devianciára, betegségre nem gondol, hisz életvezetését a főhőséhez hasonló viszonyulási rendszerek határozzák meg.
-—- aki konvencionálisabb, a főhős életvezetését és megoldását elutasítja,
mert számára csak a családi viszonyform a az egészséges,
— olyan csoporttag, aki látja a problém át, a megoldás devianciáját, de értet
lenül, feldolgozatlanul áll a történtek előtt,
— csoporttag, aki nem képes lényegi összefüggésekre ráérezni, figyelme k i
ragadott lényegtelen m om entum okat rögzít.
A terapeuta (kezelőorvos) funkciója olyan csoportlégkör teremtése, ahol
a nyílt, őszinte és kongruens (összeillő) közlés, a helyzetnek megfelelő élm ény
tartalom válik értékké. Ez az értékteremtés egybeesik a feldolgozás előrehaladásá
val, am ikor is érezhetővé válik az egyes csoporttagok azonosulásának erősödése,
a korai — úgym ond természetes — vélem ények, érzések átstrukturálódása. Ez egy
fajta kim ozdulás. A rigiditás (merevség) feladása jellem zi a felszínes kapcsolatrendszerrel rendelkezőt, a problém át feldolgozatlanul hagyót, a lényegtelent
kiem előt, valam int a konvencionálisán gondolkodót. Az em lített novella esetében
arról a csoporttagról van szó, aki a kóros viselkedés m otivációit interpretálja.
A z indirekt m ódon megerősített csoporttag és interakciói feszültséget m oz
gósítanak, ebből pedig csoportdinam ikai és pszichodinam ikai folyam atok indul
nak k i: szembesülnek a különböző nézetek az életről, a világról és önmagukról
alkotott erkölcsi ítéletek. A csoporttag konfrontálódik saját nézetrendszerének
helytelenségével, valam int a helyzetek, szituációk inadekvát átélésével. (A példa
ként em lített novella esetén a felszínes kapcsolatrendszerrel rendelkező csoport
tag konfrontálódik az általa képviselt életvitel kóros minősítésével. Ezek után
két alternatíva m utatkozik számára: va gy visszavonul, vagy azonosul a normál
csoporttaggal. Az interakciók szaporodása során az azonosulás mélyül, a szemé
lyiségstruktúra átform álódik. A csoport tagjai kim ozdulnak stabilnak tartott
nézetrendszerükből és az ehhez kapcsolódó érzelmi szintről.)
M iért nevezzük terápiának a biblioterápiát?
— mert a novellák olyan em beri viszonylatokat, személyes konfliktusokat,
etikai kérdéseket ábrázolnak, am elyekben betegeink élnek,
— a főhőssel és körülm ényeivel való azonosulás, vagy annak elhárítása
gyakorlóterepe lehet a beteg életvezetése m élyebb elemzésének,
— a beteg m integy „rátanul” a m ögöttes jelentéstartalmak, rejtett m otívu 
m ok keresésére,
— a csoporttagok megnyilvánulásainak diagnosztikai értéke is van : utalnak
a beteg percepciós, asszociációs és empátiás készségére.
A Munkaterápiás A lkoholelvonó Intézet kom plex terápiás rendszerében helye
van a biblioterápiás foglalkozásoknak, mert megismerve e terápiás form át, a
beutalt észrevétlenül szocializálódik a klasszikus pszichoterápiára, nem beszélve
arról, hogy a csoporttapasztalattal rendelkező betegek biztosabban és szabadab
ban funkcionálnak más csoportform ákban. A biblioterápia tová bb fejleszthető,
a helyzetjátékok, a színjátszásterápia és a pszichodrám a irányába.
A szabad-interakciós form ákra való áttérés könnyebben m egy a biblioterá
piát m egjárt beutaltak esetében, mert annak ellenére, hogy a felhasznált művek
közvetlenül nem utalnak az alkoholra, csoportjaink szinte minden esetben b e
hozták a konfliktusok ilkohol segítségével történő megoldásának lehetőségét. Mi
a biblioterápiát a klasszikus pszichoterápia m egelőző lépcsőjének tekintjük.
Greminger Zsu zsann a— Mocsai Zoltán
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