
A Magyar Olvasástársaság és a Móricz
Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár
közös szervezésében 2014. május 16-án,
Nyíregyházán került sor az elsõ bib-
lioterápiai konferencia megrendezésére a
Nemzeti Kulturális Alap (NKA) támoga-
tásával. A szervezõk Segített a könyv, a
mese címmel sokrétû programot kínáló
nap megrendezésére vállalkoztak. Ahogy
a felhívásban írták: A konferencia során
„áttekintjük a biblioterápia hazai fejlõdé-
sét, annak legfõbb szakaszait; foglalko-
zunk a téma lélektani hátterével, a foga-
lom irodalomelméleti kérdéseivel. […]
Gyakorlati példákon keresztül mutatjuk
be, hogy a biblioterápia milyen különbö-
zõ korosztályok és rétegek problémáinak
megoldásához hogyan, milyen módon já-
rul hozzá; mi a szerepe a meseterápiának,
a biblioterápiának az oktató-nevelõ mun-
kában […], az önismeret-fejlesztésben és
a gyógyításban.”

Mindezt nyújtotta is a konferencia a
nagyszámú résztvevõnek, akik nemcsak
a Vraukóné Lukács Ilona által vezetett
szervezõ csapat segítõkész vendégszere-
tetét említhetik elismerõen, hanem az

ígért program óramû-pontosságú, gördü-
lékeny megvalósulását is tanúsíthatják.

A levezetõ elnök tisztét Nagy Attila
olvasáskutató, a Magyar Olvasástársaság
alapító és tiszteletbeli elnöke, az Orszá-
gos Széchényi Könyvtár nyugalmazott
munkatársa vette át Gombos Pétertõl, a
HUNRA elnökétõl, aki akadályoztatása
miatt nem tudott részt venni a konferen-
cián, és értõ figyelemmel tartotta meder-
ben a biblioterápia területén elismert
szakemberek lényegre törõ és gondolat-
ébresztõ elõadásait.

Bartos Éva biblioterapeuta, a Könyv-
tári Intézet nyugalmazott igazgatója, a
fejlesztõ biblioterápia magyarországi fej-
lõdését foglalta össze a XIX. századtól
napjainkig.

Hangsúlyozta, hogy fel kell tárnunk a
megtett út minden egyes fejlõdési szaka-
szának jellemzõ sajátosságait, felmerülõ
problémáit és eredményeit ahhoz, hogy a
tapasztalatokat és tanulságokat levonva
felelõsséggel ki tudjuk jelölni a bib-
lioterápia további útját, feltétel- és fel-
adatrendszerét, emberi, szakmai követel-
ményeit. Az Oláh Andor Biblioterápiai
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Társaság megalakulása az egyik fontos
állomás ebben a folyamatban. Célja töb-
bek között a biblioterápiás gyakorlat
megismertetése, a könyvtáros szakmával
való integrációjának elõsegítése, a fej-
lesztõ biblioterápia területén mûködõ te-
rapeuták minõsítési követelményrend-
szerének, valamint hatékonyságmérési
eljárások kidolgozásának kezdeménye-
zése és támogatása.

Hász Erzsébet, a bécsi Allgemeines
Krankenhaus munkatársa és a bib-
lioterápia hazai oktatásának egyik meg-
határozó személyisége A biblioterápia
professzionalizációjának néhány kérdése
címû elõadásában kiemelte, hogy a terá-
piás munka rendkívül nagy felelõsséggel
jár, indokolt tehát az elvárás, hogy a
szakmai képzettsége minden egyes tera-
peutának a lehetõ legmagasabb színvona-
lú legyen. A felelõs biblioterapeuta soha-
sem nélkülözheti a sokoldalú elméleti és
gyakorlati tudást, melynek megfelelõ
egyensúlya a képzés során rendkívül fon-
tos. Az elõadás második részében néhány
szempont kiemelésével képet kaphattunk
a biblioterápia oktatásának és mûvelésé-
nek nemzetközi helyzetérõl. Amerikai
példa a központi könyvajánló listák meg-
léte, amire a nemzeti kulturális sajátossá-
gok figyelembevételével az európai és a
hazai gyakorlatban is nagy szükség len-
ne. Érdekes tény, hogy az újlatin nyelvû

országokban a biblioterápia kevésbé el-
terjedt mûvészetterápiai forma, ellentét-
ben például a zeneterápiával vagy más
képzõmûvészeti terápiákkal.

Jeney Éva, az MTA Bölcsészettudo-
mányi Központ Irodalomtudományi Inté-
zet Elméleti Osztályának tudományos 
fõmunkatársa, a biblioterápia irodalom-
elméleti kérdéseire keresett válaszokat.
Az irodalomelmélet mindenekelõtt azzal
segíti az irodalomterápiát, hogy világos-
sá teszi történetét. Másrészt az irodalom-
elméleti fogalmaknak és folyamatoknak
úgy kell érvényesülniük, hogy mindig a
terápiára legyenek vonatkoztatva. Az iro-
dalom elmélete olyan modellel is szolgál,
amely megmutatja az irodalomgyó-
gyászat köztes helyét a pszichoterápiák
és a nevelés között. Az irodalomterápia
tehát nem más, mint alkalmazott iro-
dalomelmélet. Az irodalomelmélet és az
irodalomtörténet számára a mûvek jelen-
tésének intellektuális megragadása az 
elsõdleges, míg az irodalomterápia szá-
mára az olvasott mûnek mindenekelõtt
érzelmi, terápiás hatása a perdöntõ. Eb-
bõl következik, hogy a téves értelmezés
is lehet hasznos, amennyiben az olvasó
érzelmeinek, intuícióinak kifejezését és
ezzel önmegértését segíti elõ.

Kovács Zsuzsanna biblioterapeuta, a
Magyar Irodalomterápiás Társaság alapí-
tó tagja, Szakirodalmi ellátottság, publi-
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kációk, honlapok a biblioterápiához
címû elõadásában fiatalos lendülettel tö-
rekedett arra, hogy bemutassa a bib-
lioterápiával kapcsolatos szakmai íráso-
kat, melyek könyvek, cikkek formájában
vagy az interneten hozzáférhetõk. Saját
terápiás tevékenységének tapasztalatairól
néhány szerzõ már írt cikket, a módszert
átfogóan bemutató magyar nyelvû ké-
zikönyv azonban még nem született. 
Viszont az irodalomtudomány, a könyv-
tártudomány és a pszichológia nézõpont-
jából is többen foglalkoztak az irodalom
gyógyító hatásával, ennek megfelelõen
több szakterületen is megjelentek és
megjelennek hiánypótló írások a témá-
ban.

Nagy Attila ezúttal is lebilincselõ elõ-
adással bûvölte el a hallgatóságot, és a
biblioterápia nevelésben, oktatásban be-
töltött helyérõl, lehetõségeirõl, szüksé-
gességérõl fogalmazta meg gondolatait.
Személyes tapasztalatainak megosztásá-
val szemléltette, hogy az élményközpon-
tú irodalomtanítás nagyszerû alkalmat
kínál a közoktatás elemi erejû megújítá-
sára. A radikálisan eltérõ jelentések, ér-
telmezések ütköztetése láthatóvá teszi,
hogy a befogadás, az értelmezés jelentõs
mértékben a befogadótól függ. Tehát az
irodalom nem lesz többé unalmas, feles-
leges, értelmetlen tantárgy, hiszen segít-
ségével éppen saját „belsõ könyvünket
nyitjuk ki”. Elsõdleges cél az olvasás
megszerettetése, a minden elõzetes be-
mutatás, elemzés, minõsítés nélküli olva-
sás, közös értelmezéssel, ahol minden
válasz elfogadható. Erre a pedagóguso-
kat az alap- és a továbbképzés rendszeré-
ben fel kell készíteni. 

Baják Gábor pszichodráma- és biblio-
dráma-vezetõ A bibliodráma hazai ta-

pasztalatai címû elõadásában rácsodál-
kozhattunk arra, hogy a Biblia mennyit
tud rólunk, mai emberekrõl. A bibliai tör-
ténetek dramatikus megjelenítésével a
szereplõk sorsát magunkra vehetjük, bõ-
rünkön tapasztalhatjuk meg konfliktusai-
kat, vívódásaikat, belehelyezkedhetünk
azokba a kapcsolatokba és viszonyokba,
melyekben a szereplõk éltek. Magyaror-
szágon mintegy húsz évvel ezelõtt ta-
lálkoztunk elõször a mûfajjal, mára a
Magyar Pszichodráma Egyesület keretei
között zajlik bibliodráma-vezetõi képzés.

Kovács Marianna gyermekkönyvtáros
és mesemondó, a Hamvas Béla Városi
Könyvtár igazgatóhelyettese, a Magyar
Olvasástársaság alelnöke, a meseterápiá-
ról szóló elõadásához magyar népmesei
mottót választott: „Hogy menjünk, kedves
gazdám, úgy, mint a szél, vagy úgy, mint
a gondolat?”A biblioterápián belül kü-
lönleges helyet foglal el a meseterápia,
ezen belül speciális helyen áll a népmese.
Vajon mi a különbség a biblioterapeuta
és a mesemondó között? Elõadása elsõ
részében kísérletet tett a meseterapeuta
és a mesemondó fogalmának tisztázásá-
ra, céljaik és eszközeik számbavételével
a mai állapot összefoglalására. Majd az
országos népmese-konferenciák tízéves
történetét foglalta röviden össze, mint a
mozgalom ötletgazdája. Az elsõ öt évben
fõ szempont volt a népmese fogalmának
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tisztázása, vizsgálata irodalmi mûfajként,
a határterületek meghatározása. A máso-
dik öt évben arra helyezõdött a hangsúly,
hogy felhívják mindenki figyelmét a
tényre, hogy a népmese szóbeli, közössé-
gi mûfaj, és mint ilyen, nagyon fontos
a szóbeli kultúra színvonalának emelésé-
ben. Gyereknek, felnõttnek egyaránt se-
gít a szép beszéd, az emberi szó, a mesei
történetek megõrzésében, emellett kö-
zösségépítõ és lélektani ereje is hatalmas.

A jellegzetes szabolcsi ízeket is felvo-
nultató ebéd után Stiblár Erika, a Veres-
egyházi Pedagógiai Szakszolgálat pszi-
chológusa, a HUNRA Tanácsának tagja
vette át a levezetõ elnök szerepét.

Czomba Magdolna, a Kisvárdai Bes-
senyei György Gimnázium és Kollégium
magyar–angol szakos tanára, Vigasztaló
gyermek(irodalom) – A veszteségélmény
feldolgozásának lehetõségei kortárs
gyermekirodalmi alkotások segítségével
címû elõadásában a haláltapasztalatot és
a veszteségtapasztalatot elsõsorban a
kortárs gyermekirodalmi alkotásokban
tematizálható idõtapasztalat vizsgálatá-
val érzékeltette. Véleménye szerint ezek-
kel a szövegekkel az önmegértésért küz-
dünk, de ez a lehetõ legjobb példa a 
gyermekeink számára is, hogy felnõtt-
ként képesek legyenek a veszteségta-
pasztalattal járó lelki és szellemi terhet
megfelelõ módon kezelni. 

Önismeret-fejlesztés a biblioterápia
eszközeivel kamaszcsoportban címmel
Medveczkiné Tegzes Tünde és Sóron Ildi-
kó tartott közös beszámolót, bõséges gya-
korlati példával és gazdag képanyaggal
kiegészítve. A Magyar Irodalomterápiás
Társaság és a MOL Gyermekgyógyító
Program 2012 és 2014 között személyi-
ségfejlesztõ biblioterápiás foglalkozásso-

rozatot indított hátrányos helyzetû serdü-
lõk számára a Budapest XIII. kerületi
Bolyai János Mûszaki Szakközépiskola
és Kollégiumban. Az elsõ évben tizen-
négy, míg a következõ évben tíz foglal-
kozást tartottak a tanulóknak. A hetente
összehívott, másfél órás csoportülések al-
kalmával a programban részt vevõ diá-
kok komoly esztétikai értéket képviselõ,
klasszikus, illetve kortárs irodalmi mû-
vekkel ismerkedtek meg. A munkát fe-
szültségoldó és önismereti játékok vezet-
ték be. Bemutatták, hogy miért voltak 
érdekesek és értékesek a választott szép-
irodalmi mûvek a kamaszoknak, milyen
lényeges gondolatokat, kérdéseket vetet-
tek fel számukra, és milyen terápiás ha-
tást tapasztaltak a beszélgetések során 
a különbözõ hátterû csoportok esetében.

Majd Medveczkiné Tegzes Tünde a
Magyar Irodalomterápiás Társaság elnö-
keként és gyakorló biblioterapeutaként
az idõsek terápiájába nyújtott betekintést.
Ismertette a szakmai szempontokat és a
terápiás célokat, melyek segítségével 
kiválasztásra kerültek a csoportbeszélge-
tések alapjául szolgáló mûvek, és el-
mondta azt is, hogy az elõzetes elképze-
lésekhez képest milyen fogadtatásra 
találtak. Gyakorlati példákon keresztül
bemutatta, hogy miért bizonyultak egyes
szövegek alkalmasabbnak másoknál. Kü-
lönbözõ intézménytípusokban, különbö-
zõ élethelyzetben lévõ, valamint eltérõ
kognitív képességû idõsek körében tar-
tott foglalkozások alapján foglalta össze
tapasztalatait a mûválasztásról, a fogla-
kozásokról és a várható eredményekrõl. 

Vaczóné Antal Erika könyvtáros, bib-
lioterapeuta A biblioterápia alkalmazá-
sának lehetõségei hátrányos helyzetûek
körében címmel mutatta be a nyíregyházi
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Móricz Zsigmond Megyei és Városi
Könyvtárban évek óta mûködõ csopor-
tokban végzett munkáját. Hangsúlyozta,
hogy mai felgyorsult, lassan már nem
emberi tempót követelõ világunkban a
szaporodó stresszhelyzetek miatt kiala-
kuló fizikai, illetve lelki betegségek 
következtében egyre inkább magukba
zárkózunk, depresszióssá válunk. Ennek
feloldásában segít a biblioterápia és a te-
rápiás írás, mely a szociális, fizikai vagy
értelmi hátránnyal élõ fiatalok és felnõt-
tek körében hatékonyan alkalmazható.
Magával ragadott választott mottója: „Ki
szépen kimondja a rettenetet, azzal föl is
oldja.”

Záró csemegeként Sóron Ildikó, a Fõ-
városi Szabó Ervin Könyvtár könyvtáro-
sa számolt be a 2010-ben indult
mûKINCSvadászat címû, személyiség-
fejlesztõ jellegû biblioterápiás foglalko-
zás-sorozat eredményeirõl és tapasztala-
tairól. Hangsúlyozta a könyves környezet
jótékony hatását, az elõre megtervezett
tematika elõnyeit, valamint megfontolás-
ra érdemes tanácsokat adott a biblio-
terápiás munka elfogadtatásához is.
A több mint hatvan foglalkozás során fel-
használt irodalmi mûvek jegyzéke, a gya-
korlati tanácsok sora gyors jegyzetelésre
ösztönözte a legtöbb hallgatót, és közben
sokak arcán látszott, hogy ismét felfede-
zik régi kedves olvasmányaikat.

A konferencia végén a hallgatóság te-
hette fel kérdéseit, fogalmazta meg hoz-
zászólását vagy számolt be saját iroda-
lomterápiás munkájáról, ami azt jelzi,
hogy a biblioterápia még bõven rejt ma-
gában izgalmas, megvitatásra alkalmas
témákat. Zárásként színvonalas munkáju-
kat megköszönve Csontosné Maleczki
Ilona, a Móricz Zsigmond Megyei és Vá-
rosi Könyvtár megbízott igazgatója adta
át a könyvtár ajándékait az elõadóknak.

Nincs olyan konferencia, ahonnan
mindenki egyformán elégedetten megy
haza. De ahogy tapasztaltam, minden
résztvevõ talált olyan gondolatot, amit –
bibliai idézettel élve – „forgathat a szívé-
ben” a legközelebbi személyes találkozá-
sig. És ez így jó. ■
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