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Biblioterápia. Gyógyító célzatú olvasás, vagy egy új szemléletű 
olvasószolgálat alapjai

Az 1960-as évektől kezdődően egyre gyakrabban lehet 
— főként angolul és németül — az olvasás, a könyv- és könyvtár- 
használat gyógyító, érzelmi, és intellektuális egyensúlyt megőrző 
vagy helyreállító hatásáról olvasni.

Az eddigi közlemények egy része anekdotikus, esettanulmány jellegű, más részük 
viszont általános, időnként elméleti igényű leírás volt, s ráadásul kivétel nélkül mindegyi
ket a töredékesség jellemezte, hiszen folyóiratokban megjelent cikkekről, vagy könyvek 
egy-egy fejezetéről volt szó. Tudomásunk szerint e kialakulóban lévő „sziget” , ez az önál
lósodó tevékenység- és gondolatrendszer BROWN, Eleanor Frances könyvével lép 
először összefoglaló, a témakör teljességét áttekintő igénnyel a szakmai (orvosi, pszichiát
riai és könyvtárosi) közvélemény elé.

A szerző rendkívül rokonszenves szerénységgel nem a mindent tudó, beavatott 
szakember pózából oktatja a hozzá fordulókat, hanem „csupán” az adott kérdéskör 
szakirodaimának összegyűjtését és rendszerező leírását vállalta fel, hogy segítséget, ösztön
zést nyújthasson mindazoknak (iskolai-, közművelődési-, kórházi-, vagy netán szociális 
otthoni könyvtárakban dolgozó kollégáknak, orvosoknak, pszichiátereknek, pszicholó
gusoknak, pedagógusoknak stb.), akik gyógyítással, tanácsadással vagy csak „egyszerűen” 
emberi problémák megoldásával foglalkoznak.

A műből nyerhető segítség elsősorban nem technikai jellegű, nem receptek gyűjte
ménye a biblioterápia -  minden valószínűség szerint -  első kézikönyve, hanem rendsze
rező, problémacentrikus leírás egy sajátos gyógyító, személyiségformáló, nevelő eljárás 
legfontosabb gondolati pilléreiről, helyszíneiről és természetesen eszközeiről (tematikusán 
bontott, annotált bibliográfiák záiják az egyes fejezeteket).

De végre m it is ért a szerző a biblioterápián? „Válogatott olvasmányok felhasználása 
a terápiás folyamatban, segítség a személyes problémák megoldásához olvasás és az élmény 
megvitatása útján” — állítja Mrs. Brown. Már a fenti meghatározás is tartalmazza a tevé
kenységforma kettős (orvosi és nem orvosi) aspektusát. Igaz, a terápiás folyamat egészén 
belül csak részelem szokott lenni ez a forma, de kisajátításáért mégis érezhetően harc 
folyik az orvosi orientációjú és az inkább pedagógusi beállítódású alkalmazók között.
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A könyv írója szerencsére nem veszi túl komolyan a különböző definíciókat s azok 
ellentmondásait, hanem energiái nagy részét inkább annak felderítésére fordítja, hogy 
miben segíthetnek a könyvek az embereknek és mivel tudunk könyvtárosokként ehhez 
hozzájárulni.

Fejtegetései nyomán talán fogadjuk el, hogy a biblioterápia nem csupán az orvosok 
illetékességi körébe tartozó ügy, hanem az olvasók jobb, differenciáltabb ellátását is szol
gáló tevékenység, amely alapvetően más megközelítést igényel mint, amit az iskolai és 
közművelődési könyvtárakban eddig megszoktunk, vagyis határozottan növeli a könyvtá
rosok emberi problémák iránti érzékenységét.

Tehát a nem közvetlenül gyógyító szándékú könyvajánlás, majd az olvasmányél
mény megbeszélése is nevezhető biblioterápiának, ha ez a műveletsor az olvasó problémá
jának feltárásán s a változtatni, segíteni akarás szándékán alapul.

A téma történetét taglaló fejezetből megtudjuk, hogy már az ókori görögök is 
a lélek orvosságának tartották az olvasást, de maga a biblioterápia kifejezés csak az 
1900-as évek elején születik meg. Az ilyen tárgyú publikációk száma a század 20-as éveitől 
kezd gyarapodni, s 1939-ben az Amerikai Könyvtáros Egyesület Biblioterápiái Bizottságot 
hozott létre, hogy megvizsgálják miképpen járulhat hozzá az olvasás az attitűdök (véleke
dések, értékelő jellegű beállítódások) módosításához, megváltoztatásához. Ugyancsak 
az USA-ban 1957 óta hasonló feladattal működik egy interdiszciplináris bizottság 
(könyvtárosok, pszichológusok, szociológusok, pedagógusok részvételével).

Az 1950-es évektől kezdődően már a gyógyító célzatú olvasás ajánlásán túl a bete
gek kórházi könyvtárakkal való ellátását is szorgalmazzák a témánkhoz kapcsolódó orvosi 
közleményekben. Alapelvként hangsúlyozzák, hogy a beteg és nem a betegség kezelése az 
elsődleges cél. Ellenkező esetben az orvos számára a könyvtár csak a szakkönyvek együt
tesét jelenti, s nem gondol a szórakoztató, inspiráló, talán még mély megrendülést, katar
zist is előidéző művek tömegére, vagy a könyvtáros válogató, ajánló, élményközvetítő 
szerepére.

Mindent összevetve a 60-as évektől kezdve egyre határozottabban körvonalazódik 
egy új tevékenység- és gondolatrendszer, melyet a jelentős különbségek figyelmen kívül 
hagyásával egyszerűen és összefoglalóan biblioterápiának neveznek.

A biblioterápiai tevékenység leggyakoribb helyszínei az egészségügyi intézmények 
(mentálisan vagy fizikailag sérültek körében) és egyéb többé-kevésbé zárt intézetek 
(szociális otthonok, javító-nevelő intézetek, börtönök stb.) ennek következtében az alkal
mazás hatásával kapcsolatos tapasztalatok is főként ilyen jellegűek:

— Pszichotikusok esetében hatékonyabb módszer, mint neurotikusoknál.
— Alkoholisták és mentálisan beteg gyermekek esetében a hagyományos pszicho

terápiával való kombinálás hozta a legjobb eredményt.
— A könyvek, az olvasás előírását ugyanolyan óvatosan kell végezni, mint a gyógy

szerek megválasztását és adagolását. Vagyis a betegek szükségleteihez igazodó 
olvasmány kiválasztása, a megfelelő kapcsolatfelvétel az olvasókkal, a nagyfokú 
beleérző (empátiás) készég kialakítása és a jelentős mértékű lélektani kultúra 
megszerzése mind-mind a sikeres biblioterápiai beavatkozás előfeltételeihez 
tartoznak.
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— A biblioterápia ugyanakkor mégis — állapítja meg kissé rezignáltan a szerző — 
inkább az intuícióra, az egyéni készségekre alapozódik, mintsem a definitiv 
kutatási eredményekre.

Az eddigiek ellenére is nyomatékosan kijelenthetjük, hogy a „biblioterpápia” 
kifejezés nem csupán egészségügyi probléma, nem pusztán a gyógyító eljárások egyike, 
(legalábbis az adott kézikönyvben nem), hanem ezzel a kifejezéssel illetnek olyan kísér
leteket, vizsgálatokat, pedagógiai akciókat is, amikor mi inkább befogadás- vagy hatás- 
vizsgálatról, esetleg egyszerűen olvasó nevelésről, ízlésformálásról beszélünk. Tehát 
e tevékenység második legfontosabb színtere — az említettek után — az iskola és az isko
lai könyvtár. Természetesen ebben az esetben a gyógyítás helyett a személyiségfejlesztés, 
a nevelés, a prevenció szándéka dominál. Márpedig a serdülő- és ifjúkori bűnözés, a csavar
gás, az alkoholizálás, a kábítószerek fogyasztása, az antiszociális magatartásformák 
megjelenése, illetve ezek terjedése világszerte érezhető tendencia. Ilyen esetben pedig 
aligha kétséges, hogy a barátságos, megértő, engedékeny magatartású felnőtt (könyvtáros, 
pedagógus vagy pszichológus) a gondosan mérlegelt könyvajánlás, az egyéni vagy csopor
tos olvasás és a megvitatás ötletével, többnyire sikerrel veheti fel a kapcsolatot a tizenéve
sek képviselőivel.

A gyógyító jellegű beavatkozásokhoz hasonlóan — hangsúlyozza a szerző —, az olva
sás személyiségfejlesztő hatása is csak más támogató, erősítő gesztusok sorába ágyazva 
— a terápiás folyamat egészébe illesztve — válik igazán jelentőssé. S ez a megállapítás 
egyúttal egy elméleti kérdés megfogalmazására is indíthatja az olvasót: sikerülhet-e az 
olvasmány és a közvetlen személyes kapcsolat hatását egyáltalán elkülöníteni? Maga 
a mű is feltétlenül alakítja a befogadó gondolatait és érzelmeit, legalábbis rövid távon. 
Azonban ennél jóval jelentősebb lehet a közvetítő, a kérdéseket és érveket megfogalmazó 
könyvtáros, pedagógus, pszichológus egyéniségének ereje, s ilyenkor a könyv, az élmény 
már csak ürügy arra, hogy az élet fontos, mindkét felet érintő dolgairól alakuljon ki esz
mecsere, majd azt követően maradandó hatás az olvasóban. De ez már részletkérdés, 
melynek alapos tárgyalásától sajnos a szerző el is tekint.

Külön figyelmet érdemelnek azok az oldalak, amelyek a könyvekről, olvasmányok
ról folyó egyéni és csoportos beszélgetések eltérő stratégiáit mutatják be:

— tetszés, nem tetszés indoklása, vita,
— dramatizálás (rádiójáték, filmforgatókönyv készítése)
— az olvasmányélmény és az adaptációk (film, rádió, tv.) összehasonlítása,
— az olvasás megszakítása, a folytatás variációinak kidolgozása,
— illusztrációk tervezése, készítése (könyvborító, plakát stb.)
— az adott mű stílusának érzékeltetése írásos és szóbeli feladatokkal,
— a könyv egyes részeinek újraírása különböző szempontok szerint,
— mindennapi történetek meséltetése stb.
Egyébként BROWN, E. F. elfogulatlanságát és bölcsességét dicséri, hogy módszeré

nek veszélyeit, lehetséges negatív hatásait egy önálló fejezetben részletesen tárgyalja, 
(a tünetek súlyosbodása, az olvasottakat a hibás magatartásforma megerősítésére, raciona
lizálásra és nem a belátás megalapozására használja, az olvasás és megvitatás után esetleg 
kölcsönösen megoldottnak tarthatják a problémát, holott az olvasmánynak és az arról
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folyó beszélgetésnek csak mozgósító, beindító funkciója van, végül az is előfordulhat, 
hogy az olvasó a terapeutával szemben kialakított viselkedési módot nem tudja más 
szituációkba is átvinni stb.).

A biblioterápiát hosszú ideje akaratlanul is művelik a könyvtárosok — közművelő
dési könyvtárakban is — amikor bizonyos fizikai, érzelmi vagy lelki probléma megoldása 
érdekében meghatározott művet ajánlanak elolvasására.

Természetesen nem egyszerűen ennek az ösztönös tevékenységnek folytatására van 
csupán szükség, hanem a képzettség növelése, a készségek fejlesztése, a pszichológiai 
műveltség elmélyítése és a tudatosság fokozatos kialakítása a jelenlegi feladat az Egyesült 
Államokban — hangsúlyozza a szerző —, mi pedig mélységesen egyetérthetünk vele 
nemcsak az ottani állapotokra gondolva. Az ilyenfajta, egyénre szabott olvasmány 
— ajánló, kultúraközvetítő, visszajelentéseket is váró olvasószolgálati tevékenység minden 
valószínűség szerint egyre jelentősebbé válik, mert a könyvtárak közönsége érezhetően 
változik, egyre több a gyerek s az úgynevezett hátrányos helyzetű olvasó (kevéssé iskolá
zott, alacsonyabb jövedelmű stb.), akik számára a személyes közvetítés, a direkt érintke
zés sokkal fontosabb mint a magabiztosjói tájékozódó, „művelt” ember számára.

A fentieken túl egy-egy fejezet foglalkozik még a biblioterápiában használható 
könyvtári eszközök (pl. AV anyagok) és az irodalom különböző típusaival, a terápiás 
tevékenységet folytatók alkalmasságának és képzésének kérdéseivel, illetve a témában 
folyó kísérletek és kutatások legfontosabb dilemmáival. A kötetet leíró jellegű esettanul
mányok gyűjteménye zárja.

Mindent összevetve egy új, kibontakozóban levő terület élvezetes, könnyed stílus
ban megírt, elgondolkodtató, szemléletformáló és egyúttal követendő példát teremtő 
kézikönyvét ismerheti meg a magyar olvasó, ebben a távolról érkező „palackpostában” 
BROWN, E.F. munkájában.

S a követendő példát itt kettős értelemben gondoljuk. Egyrészt jó volna, ha egyre 
több betegekkel, hátrányos helyzetűekkel, serdülőkkel és egyszerűen csak olvasókkal 
foglalkozó könyvtáros érezné úgy, hogy közvetlenül személyhez szóló segítséget tud és 
akar nyújtani olvasójának, mert indítékain túl erre szociológiai és lélektani kultúrája is 
alkalmassá teszi, s ráadásul irodalomismerete, állományának sajátos szempontú feltárása 
segíti ebben. Másrészt az ismertetett kézikönyv magyar megfelelőjének megszületésére 
ugyancsak nagy szükség lenne elsősorban az oktatás, s azon keresztül a könyvtárosi 
gyakorlat előre elgondolt megtermékenyítése érdekében.

NAGY Attila
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