
Az Országos Idegennyelvû Könyvtárban
2010-ben új kezdeményezés indult útjára:
minden hónapban megnevezzük a hónap iro-
dalmi mûKINCSét, s e mûre építve biblio-
terápiás foglalkozást tartunk a hónap utolsó
csütörtökén a könyvtár rendezvénytermében.
A mûveket meghatározott terápiás célok el-
éréséhez választjuk ki, így csaknem minden-
féle mûfaj képviselteti magát az év során:
lesz vers, tragédia, novella, regény, mese. 

Január irodalmi mûKINCSe a kissé elfele-
dett, de a mai napig aktualitást hordozó
Sarkadi-kisregény, A gyáva volt. A beszélge-
tés kiindulópontját maga a cím adta: a részt-
vevõkkel elõször a gyávaság-bátorság foga-
lomkörét jártuk körül, a rokon értelmû és 
ellentétes értelmû szavak jelentésbeli különb-
ségeit, az eltérések finomságait gyûjtöttük
egy csokorba. Szóba kerültek az efféle jelen-
tést hordozó közmondások, szólások is. 
E szellemi „bemelegítés” után egy mûrészlet
segítségével (9. fejezet, viperás jelenet) a fõ-
hõsnõ, Éva személyiségét boncolgattuk. 
A vélemények megoszlottak: volt, aki bátor-
ságnak tartotta a vipera megfogását, mások
vakmerõségnek, azaz olyan tettnek, amely-
ben „az egyén fölöslegesen vállal nagy kocká-
zatot, meggondolatlanul bátor”. A kígyó
megfogása mellett felmerült a bátorság kér-
désessége a kígyómarás helyének saját kezû
kivágása esetében is, de itt is akadt ellenérv:
egy volt orvostanhallgatónak lehet, hogy nem
is volt olyan bátor tett belevágni a saját

combjába. Így Évának ezt a reakcióját sem
lehetett egyértelmûen bátornak minõsíteni.
Egy dolog azonban mindenféleképpen a fel-
színre került a részlet megbeszélése kapcsán:
Éva hajlamos az élet nagy döntései elõl elme-
nekülni, miközben apróbb, kevésbé fontos
helyzetekben képes a vakmerõséget is vállal-
ni. Mint látható, ekkor már az egész mû alap-
ján formálódtak a vélemények, s bekerült a
többi szereplõ is a „kereszttûzbe”. Bár a rész-
vételnek nem volt feltétele a mû ismerete, 
a résztvevõk többsége mégis úgy érkezett,
hogy korábban vagy most (is) olvasta a mû-
vet, esetleg látta a belõle készült filmadaptá-
ciót, így mindenki a mû olvasása során kia-
lakult élményét osztotta meg a többiekkel.
Elõfordult az is, hogy valaki a standard elem-
zések alapján megbízható, felelõs gondolko-
dású Szabó Istvánt felelõtlennek tartotta,
mondván, hogy nem valós, hanem plátói ér-
zelmekre akar építeni kutyafuttában közös
életet. Mások úgy vélekedtek, hogy a szere-
lem természete ilyen, ezért Pista vehemenci-
áját természetesnek tartották az adott körül-
mények között. Terápiás szempontból az 
ellentmondások mindig igen értékesek, hi-
szen lehetõséget adnak saját véleményünk 
ütköztetésére egy másikéval, s egyben fej-
lesztõen is hatnak, hiszen magas szintû em-
pátiát, toleranciát és vitakultúrát feltételeznek
a párbeszédbe bekapcsolódók között. 

A csoportmunkára épülõ beszélgetés igen
jó hangulatban zajlott. A résztvevõk egy ré-
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sze ismerte egymást, más része nem, de egyik
szempont sem okozott különösebb feszültsé-
get: egymás elõtt bátran, szorongások, fe-
szengések nélkül fejtették ki a véleményüket
a csoporttagok. Gyakran adott a beszélgetés-
nek egészséges lendületet, újabb impulzust a
hatékony csoportmunka, s ilyenkor a tera-
peutának csak annyi dolga akadt, hogy a be-
szélgetést mederben tartsa s a terápiás célok
irányába terelje, ha attól kissé eltávolodni lát-
szott a csoport. 

A biblioterápia egyik fõ célja, hogy az iro-
dalmi szöveg segítségével igyekezzen oldani
a személyiségben esetlegesen megtapadt gör-
csöket, felszabadítani az elakadásokat, blok-
kokat, s helyükre csúsztatni – a hosszú távon
a személyiség sérüléséhez vezetõ – káros
hangsúly-eltolódásokat. A beszélgetés során
a résztvevõk nagy része élt a lehetõséggel, és
igyekezett önmaga és egy-egy szereplõ kö-
zött azonosulási pontokat keresni. Volt, aki a
kerek születésnapi évforduló mint élethelyzet
kapcsán tudott kapcsolódni a fõszereplõnõ-
höz, azaz valamiféle számvetés lehetõségét
látta meg a történetben, melyet õ maga is át-
élt. Mások magas fokú empátiáról adtak bi-
zonyságot, mikor elfogadták, hogy Éva nem
tudja otthagyni a teljes kényelmet, a bizton-
ságot a bizonytalan, nyilvánvalóan rosszabb
körülményekért. Bár azonosulni vele nem
tudtunk, de megértettük, hogy mi zajlik Évá-
ban s azt valós, az életbõl vett problémaként
kezeltük e megvilágítás által. Többen érezték
átélhetõnek a fõszereplõnõbe szerelmes Pis-
ta szenvedélyét, érezhetõ volt némi finom
rezgésû nosztalgia is a levegõben a fiú vá-
gyainak elemzése kapcsán. A beszélgetés vé-
ge felé sor került a másik kiválasztott részlet
felolvasására is. A kisregény utolsó, kegyet-
len, kijózanító jelenete középpontba helyez-
te a legfontosabb kérdést: lesz-e vajon ereje
a fõhõsnõnek ezek után mégis talpra állni,
azaz kilépni a „dekoráció” vagy a „lomha te-
hén” szerepkörbõl? A résztvevõkbõl alakult
rögtönzött „bíróság” többségében elítélõen
nyilatkozott: ez volt Éva utolsó esélye, ezt
eljátszotta, nem fog kapni több lehetõséget
már. Ezt ki-ki a maga vérmérséklete szerint
fogalmazta meg, olyan is volt, aki próbálko-
zott egy pici feloldozást adni a fõszereplõnõ-
nek. 

A legvégén azt kértem a résztvevõktõl,
hogy akinek van kedve, folytassa Éva életét
gondolatban, s írja meg, hogy képzeli el az
ezt követõ mindennapjait. Már másnap érke-
zett az egyik csoporttagtól egy autentikus,
földközeli, ugyanakkor némi fricskát is tar-
talmazó folytatás. A húsz évvel késõbbi jele-
netben Éva és egy újságíró beszélget… De
errõl többet nem árulok el, kedvére bárki el-
játszhat a folytatás gondolatával. 

Amint az eddigiekbõl is látható volt, egy
értékes irodalmi mû – s bármely más mûvé-
szeti alkotás! – azáltal hat, hogy átvesszük az
adott mû rezgéseit, s mintegy „átöblítjük” ve-
le saját személyiségünket. Az irodalmi mû és
az olvasó találkozása mindig egyedi, teljesen
újszerû, „soha nem volt” tapasztalás, még ha
szükségszerûen tartalmaz is az esztétikai
elemzések során felvetett standard elemeket.
A foglalkozás eredményessége a megmártó-
zás mélységétõl függ, attól, hogy mennyire
engedjük megnyitni magunkat az irodalmi
mû által kínált világnak, mennyire tudunk
görcsöktõl, elõítéletektõl mentesek lenni a
befogadás során. Mi ez, ha nem szellemi
wellness?! A lélek megtisztulása, mely lehe-
tõvé teszi az elõzetesen megfogalmazott terá-
piás célok elérését: az önismeret fejlesztését,
az empátiakészség fokozását, a tolerancia, a
nyelvi önkifejezés magasabb szintû megélé-
sét, az önmagunknak való megbocsátás lehe-
tõségével való szembenézést. A célok között
elõzetesen nem szerepelt a kreativitás-fej-
lesztés, de a terápiás helyzet mégis tálcán 
kínálta a foglalkozáson zajló események tük-
rében ennek a lehetõségét is: a mû folytatásá-
nak végiggondolását, megírását. 

Természetesen minden részletre kiterjedõ-
en képtelenség tudósítani a foglalkozásról.
Csak javasolni tudom mindenkinek, hogy
próbálja ki! Legyen a test frissessége mellett
fontos a lélek, a szellem frissessége is, s
könyvtárosoknak mi adhat nagyobb örömet,
mintha a „szellem szaunáját” saját környeze-
tükben, a könyvtárban élhetik át. S ha ezt a
különleges lehetõséget használóiknak is fel-
kínálják. 

Az OIK-ban február irodalmi mûKINCSe
Stendhal Vörös és fekete címû regénye. Sze-
relmek, szenvedélyek, számítások rab-
ságában… ■
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