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A kiscsoportos foglalkozások megszervezésének gondolata az 1979. évi 11. 
számú törvényerejű rendelethez köthető. Ez ugyanis a szabadságvesztés legfonto
sabb céljának a nevelést, az elítélt szabadulás utáni reszocializációját tartja. Az 
egyén beilleszkedése a társadalomba csoportok segítségével történik. így a reszo- 
cializációnak is csoportban kell végbemennie. Tapasztalataim alapján az egyik 
legjobban bevált csoportfoglalkozási lehetőség a biblioterápia. Didaktikus, tema
tikus jellege mellett pszichoterápiás irányultsága is lehet a személyiség mélyebb 
rétegeinek érintésével.

Természetesen nem hagyható figyelmen kívül az a környezet sem, ahol a 
foglalkozás történik. A könyvek fizikai közelségének gyógyító hatása kétségtelen. 
Már a régi görögök is tudták ezt, ezért tekintették a könyvtárt kórháznak, lelki 
klinikának. Ezért tartjuk mi is könyvtárban a foglalkozásokat.

A résztvevők kiválasztásakor eddigi próbálkozásaink során többféle szem
pont érvényesült. Valamennyi esetben célként tűztem ki azonban, hogy minél ho
mogénebb összetételű csoport jöjjön létre. A fogvatartottak kiválasztásánál a kö
vetkező szempontok valamelyikét eddig mindig sikerült érvényesíteni. Igyekez
tem, hogy

— azonos legyen a bűncselekmény jellege,
— körülbelül egyezzen a visszaesés gyakorisága,
— hasonló életkornak kerüljenek össze,
— iskolázottság szempontjából ne legyenek nagy különbségek,
— a szabad életben rájuk váró szociális, családi háttér megközelítően azo

nos legyen.
Az említett szempontok közül legjobban az vált be, amikor sikerült hasonló 

életkorú, azonos bűncselekményt elkövetőket összegyűjteni. Ez esetben kevesebb 
volt bennük a gátlás, könnyebben indult a beszélgetés.

A kiválasztottakkal minden esetben közöltem, hogy a részvétel nem kötele
ző, menet közben is elhagyhatják a helyiséget, ha úgy érzik, túlságosan megter
helő számukra a közös tevékenység, de ezt tegyék észrevétlenül, ne zavarják az 
ottmaradók munkáját. Azt is elmondtam, hogy nem szükséges véleményt nyilvá
nítani, ha mégis hozzászólnak, akkor az semmiféle hátránnyal nem jár. Ha nincs 
kedvük a novellában történtekről beszélni, akkor ne beszéljenek. Ha viszont ön
magukra akarják vonatkoztatni a hallottakat, vagy éppen el szeretnék játszani a 
történetet, akkor azt is meg lehet tenni, sőt meg is változtathatják a novella sztori
ját egyéni elképzeléseik szerint.

A kiscsoportos munka beindításakor tudatában voltam annak, hogy az intel
ligencia a leginkább változtatható személyiségjegyek egyike, a börtönben még
sem az ismeretek átadását, hanem a gondolkodásmód csiszolását tekintem fon
tosnak.
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A bűnözés egyik oka épp az empatikus készség csökkent volta. Az olvasás 
segítséget adhat mások gondjának, szenvedésének megértéséhez, erősítheti az in
terperszonális kapcsolatokat, fokozhatja a többi ember iránti toleranciát. Ugyan
akkor a műalkotások elemzése jól szolgálja az önismeret elmélyítését.

A csoportos munka eltereli az egyén figyelmét izolált helyzetéről, ötleteket 
ad bizonyos konfliktusok megoldására és az egyén emocionálisan gazdagodik, 
miközben akarva-akaratlanul ismereteket is szerez.

Legeredményesebben azokat az elbeszéléseket lehetett feldolgozni, melyek 
az egyéni életvitel problémáiról szólnak, arról, hogyan lehet a hétköznapokat el
viselni.

Az erkölcsi, etikai kérdésekkel foglalkozó novellák megértése nehézségekbe 
ütközött, ezért ezeket egyelőre nem is erőltettem. Eddig Móra Ferenc, Kosztolá
nyi Dezső, Sánta Ferenc, Kocsis L. Mihály elbeszéléseivel tudtunk a leghatáso
sabban megbirkózni.

A fogvatartottak érdeklődésének fenntartása céljából főleg olyan novellákat 
tárgyaltunk meg, amelyek kevés cselekvést dolgoznak fel, s lehetőleg 5-10 perc 
alatt felolvashatok. Ennél hosszabb idő után a figyelem lankad, majd teljesen 
megszűnik, az elítéltek elvesztik a cselekmény fonalát, elmarad a megértés, az 
empátiás készség helyét az unalom, a fásultság foglalja el.

A biblioterápia során az elítélt személyisége, jelleme sokkal inkább feltárul 
előttünk, mint az egyéni foglalkozásokon. Lényegesen többet mutatnak meg ön
magukból, kevésbé konformista módon nyilatkoznak, a célirányos kérdésekre is 
válaszolnak, s nemigen mondanak valótlant.

A kiválasztott elbeszélés úgy kerül feldolgozásra, hogy az elítéltek a didak
tikus célzatot nem veszik észre. Igyekszem elkerülni a bumeráng-effektust. A rá
beszélés, a meggyőzés helyett olyan szituációt próbálók teremteni, amelyben 
spontán módon adódik alkalom a helyes viselkedés gyakoroltatására, a társada
lomban elfogadott normák és nézetrendszerek kifejtésére. Didaktikus szándékai
mat el kell titkolnom az elítélt előtt, mert különben nem működik együtt velem. 
Holott a biblioterápiás foglalkozásnak éppen ez az együttműködés a célja. így 4 
igen hatásosan korrigálhatok bizonyos személyiségtorzulások, fokozni lehet az 
elítélt alkalmazkodóképességét, feszültségtűrését.

Óriási nevelő értéke van annak is, hogy az elítéltek egymás viselkedését, vé
leményét elemezni tudják. Miközben elmondják gondolataikat, fejlődnek és tár
saikat is alakítják.

Jó érzéssel könyvelem el, hogy még egyetlen elítélt sem hagyta el foglalko
zás közben a csoportot. Valamennyi fogvatartott szívesen vett részt a közös mun
kában, kellemes, rendhagyó program volt számukra az ottlét. Mindnyájan úgy 
nyilatkoztak: bármikor szívesen jönnek hasonló foglalkozásokra.

Malachowsky Lászlóné
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