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Az oivasásterápia német és angol
gyakorlatban

pia), mely szerint minden ember érzelmei és vi
selkedése saját gondolatainak, attitűdjeinek ered
ménye, amik saját elképzelt helyére vonatkoznak
és így alapvetően meghatározzák a világgal való
kapcsolatát. A hozzájuk forduló páciensek irracio
nális elképzeléseit racionális gondolkozással pró
bálják felváltani. A kiindulópont továbbfejlesztése
a Rationa! Verhaltens Therapie (Racionális-visel
kedés terápia), ahol különböző módszerekkel és
tanulási lépésekkel a páciens megtanulja, hogy
hogyan értékelje az objektív tényeket, és hogyan
legyen saját terapeutája a megtanult racionális
gondolkozás módszerével. Segédeszközként ka
zettafelvételt is alkalmaznak, amit a biblioterápia
kitágított értelmében szintén felfoghatunk terápi
ás eszközként. A szerzőpáros ezt a háromszintű
terápiát kiegészítette a könyvvel való biblioterápiával. Azt vizsgálták különböző csoportoknál,
hogy a terápiás alapmódszert kiegészítve két kü
lönböző típusú önfejlesztő, öngyógyító könyvvel, a
könyvek használatának van-e és, ha igen, mek
kora a hatásfoknövelő ereje. Mindkét szerző az
elméleti kérdésektől haladva, a terápiás ülések
megtervezésén keresztül, a pszichológiai méré
seken, megfigyeléseken és hipotéziseken ke
resztüljutott el a vizsgálat kiértékeléséhez, a vég
következtetésekhez.
A Merkle-Wolf szerzőpáros kutatását a két ta
nulmánykötettel egyik oldalról önkényesen, egy
feltevés alapján kötöm össze. A másik szál, egy,
a csokromat összekötő, mindegyik kötetben meg
jelenő, mondhatni új biblioterápiás eszköz: az ön
gyógyító, önfejlesztő könyvek szerepe.

Elcsodálkoztam, mondhatnám nagyon elcso
dálkoztam.
Egy évvel ezelőtt mint végzős könyvtár sza
kos egyetemi hallgató a biblioterápia nemzetközi
A feltevés
szakirodaimáról írtam szakdolgozatomat. Meg
próbáltam elolvasni és feldolgozni a számomra
A pszichológiában teoretikus kérdések tartal
elérhető teljes, másfél évtizednyi anyagot. Két na
mazzák,
hogy mi az, amit meg akar változtatni a
gyon érdekes, német nyelvterületen lefolytatott
terapeuta
a páciensben. Mi az a pont, ami miatt a
kísérlettel foglalkoztam behatóbban^1, 2' 1
3). Nem
2
páciens
nem
működik megfelelően a társada
hagyhatom említés nélkül az egyiket, mert egy
csokorba szedhető a két bemutatni szándékozott,
az OSZK-KMK Könyvtártudományi Szakkönyvtár
1. MERKLE, Roif: Bibiiotherapie. Dér Einfluss dér theraáltal beszerzett biblioterápiás kötettel.
piebegleitenden Lesen auf das emotionale Befinden bei
A kísérlet az érdekesség kedvéért két kötet
ambulant behandelten Patienten. PÁL Mannheim, 1989.
2. WOLF, Doris: Bibliotheraphie in dér psychotherapeuben* jelent meg. A két közösen dolgozó terapeu
tischen Praxis. Dér Einfluss des therapiebegleitenden
ta, két különböző szempontból írta le mindenre ki
Lesens auf kognitive Variablen und körperliches Befin
terjedő figyelemmel és pontossággal vizsgálatát.
den. PÁL Mannheim, 1989.
Rolf Merkleés Doris
kW
lf iindulópontja a 3.Ratioo
ADENEY, Carol: Bibiiotherapie bei Kleinkindern im
Krakenhaus. Láng Verlag, Frankfurt am Main, 1990.
nal Emotive Therapie (Racionális-érzelem terá
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lomban? Mi az, ami ideális lenne, amit el kellene
érnie? (pl. Merkle-Wolf kérdései a racionális gon
dolkozás körül forognak.)
Ezekre a kérdésekre adott válaszok, feltevé
sek azok, amik meghatároznak egy-egy pszicho
lógiai „iskolát”. Mind a már jellemzett, mind a még
bemutatásra váró másik két tanulmánykötet - sa
játos válaszainak megfelelően - beleépíti a biblioterápiát eszközként kutatásaiba és gyakorlatába.
Bár a biblioterápia beépül a kutatásba, de erősen
megmarad egyéni jellege is. Maguk az alapok, a
felhasználási területek, a „megfelelő könyv a
megfelelő időben” és a befogadás folyamata
(amelyeket Schrodes modellje szerint így írha
tunk le: 1) olvasás, 2) identifikáció/azonosulás, 3)
projekció, 4) viszontreakció, katarzis, 5) belátás,
6) viselkedés, attitűdváltozás) nem változnak. A
biblioterápia mint módszer nem változik, és mint
hatékony önálló terápia is megmarad. Még csak
be se kell építenie magába az iskolák gondolatait,
hiszen a művészet, az irodalom, amiket használ,
mindig is többet tudott az Emberről, mint a tudo
mány, az elméletek.

Két pszichológiai „iskola” felvetései és gya
korlata a biblioterápiával
Az egyik tanulmánykötet Heilkraft des Lesens
(Az olvasás gyógyítóereje) címmel, Peter Raab
gyűjtésében és előszavával 1988-ban jelent meg,
és ugyanekkor adták ki a másik, Jean M. Clarké
és Eileen Bostle által, Wylva
emlékére
összegyűjtött válogatást is
therapy cím
mel. Mindkét kötetben biblioterápiávai dolgozó
szakemberek, terapeuták, könyvtárosok, pszi
chológusok, sőt még egy költő is, írnak tapasz
talataikról, meglátásaikról, eredményeikről.
Az elsőként említett, német nyelvterületen
megjelent, német nyelvű könyv pszichológiai „is
kolája” a logoterápia. A logoterápia tapasztalata
szerint mindenki az élet értelmét keresi és aki
nem találja meg a testét-lelkét kielégítő választ,
az megbetegszik: lelkileg vagy testileg. Senki
sem kiszolgáltatott a sorsának, lehetőségein be
lül választhat aszerint az élet-értelem szerint,
amit magának valamilyen módon felépített. En
nek hiányában nincs lehetősége választani, ha
nem csak követheti, amit mások akarnak, mások
csinálnak, vagy teljesen tehetetlenül, negatív atti
tűddel sodorhatja sorsa. Viktor E. Franklés köve
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tői tanítják ezt. Dr. Franki, akinek évekkel ezelőtt
hazánkban is megjelent híres, sikeres könyve, a
„Mondj igent az életre", túlélte a második világhá
ború náci haláltáborát. A táborbeli tapasztalatból
és ráeszmélésből, hogy az ember ilyen körülmé
nyek közt is tud értelmet adni életének, megalkot
hatta saját iskoláját, a logoterápiát.
Most kicsit csapongva ugyan, de nem állom
meg, hogy ne rögzítsem egy hirtelen felmerült
gondolatomat Viktor E. Franki kapcsán, róla és
Brúnó
BettelheimrőI. Mindkettőt már mint gyakor
ló orvosokat hurcolták el a nácik, majd túlélve a
haláltáborok rémségeit mindketten ottani, maguk
ról és az embertársaikról szerzett tapasztalatuk
alapján, még inkább az Ember javítására szentel
ték életüket. És nem érdekes? - hogy mindkettő
számára ennyire fontosak az évezredes kultúrát
hordozó lapok, a könyvek, a mesék, az irodalom?
Hogy Bettelheim meseelemzései lenyűgözőek,
magukban is felérnek egy biblioterápiával? És
hogy Franki fent említett könyve - a „Kisherceg”
mellett - mint biblioterápiai tankönyv szerepelhet
ne?
Logoterápiás alapon, mi is lehetne a könyv
szerepe, mint értelmet adni az életnek, életkor
nak vagy túllépni egy valamiért éppen kilátásta
lannak, félelmetesnek látszó helyzeten. Hogy mi
mindent tud nyújtani egy könyv egy-egy termé
szetes, vagy nem természetes élethelyzetben,
így gyerekkorban, fiatalkorban, felnőttkorban,
kórházban, lelki vagy testi betegségben, börtön
ben, gyászban, erre találunk írásokat a Heilkraft
des Lesens c. kötetben.
Betegségben például egy szívműtét előtt álló
hölgy esetében, a magányra és elszigeteltségre
adott gyógyírt, majd a műtét után arra, hogy újra
hinni tudjon az életben, gyógyulásában. Lelki
problémák esetén, - legyen az kórházi kezelésre
szoruló neurózis, alkoholizmus, drogfüggőség,
öngyilkossági kísérlet, alvászavar - olyan helyen,
ahol csoportban lehet használni a könyvet a bib
lioterápia „klasszikus” szabályai szerint; ahol a
könyv, vagy felhasznált anyag megmutatja a pá
ciensnek, hogy gyógyulásáért maga is felelős,
hogy nincs egyedül, előtte is voltak akik ilyen,
vagy hasonló problémával küszködtek és meg
oldották, hogy van továbblépési lehetőség, alter
natíva, amit az olvasott vagy felolvasott anyagból
- ha nyitottá válik rá - maga is megláthat.
Gyerekeknél és fiataloknál, akiknél a fantázia
és valóság másképp viszonyul egymáshoz, mint
a felnőtteknél és akikben még óriási a tanulás, a
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megismerés vágya, ilyen indirekt módon juthat
nak fantáziáik kiélésére, agresszivitásuk, félel
meik levezetéséhez, személyiségük fejlesztésé
hez, fejlődésük lépcsőinek jobb feldolgozásához,
vagy akár hitük mélyítéséhez és a felnőtt világ
megismeréséhez. Hangsúlyosan azoknál a fel
nőtteknél van még szerepe a könyvnek, akiknél
az olvasás és az önfejlesztés teljesen háttérbe
szorul, akik elvesztik hitüket az életben, akiket
elöntenek a hétköznapi, már normálisnak mon
dott neurózisok, akiknél eltűnik az egyéniség és a
remény. Ott van felelőssége a könyvek íróinak és
ajánlóinak, hogy a könyv, az olvasás ne csak „in
formáció” és annak „beszerzése” legyen, hanem
emberi jelenlétet, egyéniséget, értelmet adó, ami
hez ugyan idő kell, személyes jellegű, hatású, és
nem lehet egyszerűen csak „bekapcsolni”, - de
ami nélkül az emberiség fejlődése leállna.
A Reading therapy angol nyelvterületen jelent
meg, és „iskolája” a behavourista (viselkedés)
pszichológia. A módszer kiindulópontja az, hogy a
pszichológiai problémák eredete a hibás tanulás
és a rosszul feldolgozott stresszhelyzetek. Ezek
megakadályozzák a személyt, hogy hatékonyan
kezelje környezetét és céljait. Mivel ez a módszer
a látható bizonyítékokat - azaz a viselkedésbeli
megnyilatkozásokat - fogadja el, „magától érthetődősége” miatt nagyon elterjedt.
Az olvasás hatását a behavourista pszicholó
gia terápia helyett inkább tanulási folyamatnak
nevezi és kezeli. Mivel elképzelésük szerint az
ember imitációval is tanul, ezért egy novella, re
gény elolvasása, ami betekintést nyújt egy másik
ember belső világába, növeli az érzékenységet, a
megértést és a példa követésének lehetőségét. A
megfelelően kiválasztott irodalom olvasása elte
reli a páciens figyelmét saját problémájáról és
olyan feltételeket teremt, ahol a páciens feladhat
ja védekezéseit, ellazulhat és így készen áll új
dolgok befogadására, tanulásra. Tanulás, amikor
a páciens hiányos információi helyett pontosakat
ismer meg, vagy bizonyos új képességeket sajátít
el, vagy felismeri saját hibás viselkedéseinek
megjelenési formáit, tartalmait.
A kötet nagy hangsúlyt fektet a gyerekekkel
és az idősekkel való foglalkozásra. Visszamara
dott, fejlődési rendellenességgel élő gyerekek
speciális könyvtári ellátásáról és a velük való bibiioterápiás törődésről szól Margaret R. Marshall
írása. Egy másik (
lynsé Paulirie Shel
ce
Jo
ley tanulmánya), olyan gyerekekről, akik műtét,
vagy egyéb betegség miatt kerülnek kórházba.
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Fontosnak tartja ezeknek a gyerekeknek a kór
házra való felkészítését, informálását megnyug
tatását, elfoglalását, félelmeinek levezetését, bőséges felhasználható irodalmat bemutatva.
Mivel az idős emberek száma megnőtt társa
dalmunkban, ezért különösen fontos a velük való
törődés. A tanulmányok írnak az idős emberek el
foglalásáról, aktív tevékenységre való készteté
séről bíblioterápiával. Pszichológiailag ezen élet
kor feladata a visszaemlékezés, az élet összeg
zése, elfogadása és felkészülés a halálra. Erre a
témára dolgozták ki a „recall” csomagot, ami régi
zenei és szöveges kazettafelvételeket és régi
magazinokat tartalmaz. Vezetett-csoportterápiás
keretben egészítették ezeket ki régi könyvekkel,
régi képekkel, tárgyakkal. Ez az idős emberek
csoportjának örömöt, bátorítást, érzelmeik kifeje
zésének tért, relaxációt és aktivitást hozott.

Az öngyógyító, önfejlesztő könyvek
Tehát, a második összekötő szál: az „öngyó
gyító”, „önfejlesztő” könyvek. Ezek a könyvek már
nemcsak az európai és amerikai piacon találha
tók meg. Magyarországon is kiadtak már ilyene
ket. Angliában már annyi jelent meg belőlük, hogy
„önsegítő forrás listát” jelentetett meg az Exeter
Health Authority Department of Clinical Psychology több mint 150 könyvvel, pampflettel, kazettá
val, felnőtteknek különböző egészségügyi problé
mákra.
Erről a könyvtípusról találhatunk több elemzést
a kötetekben, így például: Udo Kittiéitől és Peter
Raabtól a „Heilkraft des Lesens” kötetben, és Stephen Hunttól, valamint Margareth R. Marshalltól a
„Reading therapy" kötetben. A Merkle-Wolf szer
zőpár is ilyen öngyógyító könyveket használt
vizsgálatához. Egy sorstörténetet és egy rend
szeresen feIépített/strukturáIt problémamegoldó
könyvet.
Ezeknek az öngyógyító könyveknek terápiás
felhasználását általában négy fokozatban hatá
rozzák meg a szerzők.
Első szint, amikor a terápia „ön-adminisztrá
ciós", azaz nincs terápiás kapcsolat a könyvet
használó és egy terapeuta közt.
A második, amikor „minimális” a kapcsolat;
azaz az olvasó és a terapeuta közt telefonos vagy
írásos, alkalmi kapcsolat van.
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Harmadik, amikor a páciens és terapeuta
megnézni, szerepe a jó megértés, a bizo
közt állandó, de nem terápiás kapcsolat van.
nyítottság és a modellérték. A vekker a tanulás fo
lyamatához kellett. A gyerekek és szüleik állandó
Az utolsó, amikor terapeuta vezeti a progra
mot és a könyv csak segédeszköz.
terápiás kapcsolatban voltak a terepautával. Ez a
Az első szintek
yi: hogy különböző
n
lő
e
prob hatásosabbnak bizonyult más módsze
módszer
reknél gyorsaságában és, hogy az ágybavizelés
lémákra megtalálhatók ezek a bizonyos könyvek
megszűnt majd mindegyik gyereknél, a visszae
(félelemcsökkentés, fóbiák, dohányzás, depresszió,
sés hosszabb távon is minimális v o lt.
önkontroll hiány, fizikai képességek fejlesztése,
Úgy látom, hogy az előbb említett „iskolák” az
szexuális problémák, gyereknevelési, és -viselke
dési problémák stb.); hogy soha nincs elég tera
ember részeinek „megértésével” és megoldásá
val foglalkoznak a biblioterápia felhasználásával.
peuta, ezért azokat részben pótolja; hogy olcsó
Véleményem szerint a biblioterápia marad, ami
és az olvasó, a gyógyulni akaró láthatja, hogy
gyógyulása saját kezében van. Hátrányai, hogy
volt és lesz, teljes személyre ható, emberi
kapcsolatokat nyíltabbá tevő, érzékenységet
nincsen meg a páciens-terapeuta közti szemé
lyes segítő kapcsolat, hogy gyorsan elmúlhat a
fejlesztő, holisztikus, soha meg nem magya
motiváció, gyorsan felhagynak a gyakorlatokkal,
rázható művészi hatás.
és hogy a megértés nem feltétlenül biztosított.
Csodálkozásom pedig arra vonatkozik, hogy
Kiemelném, mint különlegesen érdekes írást,
látom, milyen sokan és mennyiféleképpen foglal
koznak biblioterápiával, hogy mind a szakem
Stephen Huntét, aki az öngyógyító irodalom
berek, mind a könyvkiadók hangsúlyt fektetnek a
elemzésén túl egy terápiát is részletesen leír. A
téma kiadására. Ez kiderül az irodalomjegyzé
kezelésben kisiskolás, még ágybavizelő gyere
kekből, amelyek az érdekesen megírt tanul
kek és szüleik vettek részt. A kezelésben egy
vekkert, egy 30 oldalas szépen nyomott és il
mányok elolvasása után bőséges gyakorlati és
elméleti segítséget nyújtanak. A köteteket aján
lusztrált önsegítő kézikönyvet és egy videókazet
lom gyakorlati és elméleti szakembereknek elol
tát használtak, mint eszközöket. A kézikönyv sze
vasásra.
repe a folyamat irányítása volt. Módszere egy
strukturált lépésről-lépésre haladás; visszaesés
esetén újra egy alacsonyabb pontról való indulás.
A videón a könyvben leírt folyamatot lehetett
Bárdos Adrienné

100 ÉVES JUBILEUMÁT ÜLI A ZSIDÓ NEMZETI KÖNYVTÁR; 1892/93-ban jött létre Jeruzsálemben
az a Judaika-gyűjtésre specializálódott könyvtár, amely 1925-ben, a jeruzsálemi egyetem alapításakor,
12 000 kötetével, a nemzeti és egyetemi könyvtár nevet kapta; azóta 3,5 millió kötetes gyűjteménnyé
fejlődött, s egyebek között a világon a legtöbb héber kéziratot őrzi.
(DBI-Pressespiegel, 1992. febr.)
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