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Hogy ki tervezte a „tetra pak
nak” nevezett csomagolást, 
amelybe tejet vagy más folya
dékot lehet tölteni, az tudható 
– a svédországi Lundban még a 
családi házát is meg lehet nézni. 
Az viszont, hogy a keménydo
bozos cigarettát ki csomagolta 
be abba a könnyen nyitható 
papírdobozba, amiben most is 
árulják szerte a világon, a múlt 
ködébe vész. Pedig kétségkívül 
ügyes, szellemes, elegáns for
matervezés – még ha a dobo
zok tartalma veszedelmes és 
kártékony is.

Csakhogy lehet új funkciót 
találni ennek a kis designcsodá
nak. A rákkeltô füstrudacskák 

helyett tölthetünk bele például 
– könyvet. A Harvard Egyetem 
posztgraduális designiskolája 
(GSD) olyan kis könyvecské

ket tervezett, amelyek pontosan 
beleférnek a (minden egyes kötet 
számára egyedileg megtervezett) 
dobozkába, s az egész sorozat 
(hat kötet) kartonban kapható. 
Klasszikus szerzôkrôl van szó: 
Joseph Conrad, Hemingway, 
Kafka, Kipling, Stevenson és 
Tolsztoj mûveirôl, rövidítés 
nélkül; a könyvek maguk pedig 
(állítólag) könnyen olvashatók, 
utazáshoz ideálisak. De legin
kább azt a célt szolgálhatják, 
hogy megmutassák: ez a köz
ismert dobozka tartalmazhat 
valami sokkal fontosabbat, tar
talmasabbat és lélekemelôbbet, 
mint szokásos tölteléke.

K. C. Gy.

Dohány helyett könyvek

Schweitzer napközben kórház
ban mûtötte az afrikai betegeket, 
esténként pedig orgonamuzsiká
val gyógyította ôket. A jelenség, 
a zene gyógyító hatása régrôl 
ismert, noha zeneterápiáról mind
össze néhány évtizede esik sûrûn 
szó a tudományban. Az eljárás a 
20. században vált nagykorúvá és 
egyre ismertebbé. Érdekes, hiszen 
tudjuk, minden ôsi gyógyító 
tevékenység vallási szertartásba 
ágyazódik, márpedig ennek szer
ves része a zene. Az ókori görög 
kultúrában Püthagorasz, Platón 
és Arisztotelész is foglalkozott a 
zenének a lélekre ható gyógyító 
erejével, Aszklépiosz pedig zene
hallgatást javallott borongós han
gulat ellen. Emlékezetes, ahogyan 
Dávid hárfával orvosolta Saul 
testi és lelki kínjait: „És valahány
szor megszállta Sault Istennek az 
a rossz szelleme, fogta Dávid a 
hárfát, és pengette a kezével. Saul 
ilyenkor megkönnyebbült, jobban 
lett, és a rossz szellem eltávozott 
tôle” (1Sámuel 16, 14–23). Ibn 
Butlan, 11. századi arab orvos 
vallotta és terjesztette, hogy a 
zenének egészségmegôrzô és 
visszaadó hatása van. Giovanni 
Pico della Mirandola azt állí
totta, a zene képes a test meg
gyógyítására a lelken keresztül. 
„Kedves Goldberg, játssz el egyet 
a variációim közül!” – szólt állí
tólag Karl von Keyserlingk a 
csemballistájához. A gróf sokat 
betegeskedett, álmatlan éjszakáin 
a szomszédos szobában muzsikáló 
Goldberg segítette át. Ezeknek az 
éjszakáknak az elviselésére ren
delte meg Bachtól azt a nyugal
mat árasztó, harmonikus mûvet, 
melyet Goldberg-variációkként 
ismerünk. Ha a történet valóság
tartalma megkérdôjelezhetô is, a 

zene gyógyító hatása egyáltalán 
nem: utat talál azokhoz is, akik
hez a szó nem. 

Olvasás és önismeret

Igaz ez más mûvészetekre is. Min
den mûvészetnek két oldala van: 
az alkotás és az alkotás befo
gadása, fogyasztása. A kisegítô 
vagy szocioterápiák nagycsalád
jához tartozó „gyógyító” eljárá
sok mindkét folyamattal dolgoz
nak: olyan értelmezô és alkotó 
csoportokat szerveznek, ame
lyek a mûvészetek (képzô és 
mozgásmûvészet, dráma és iro
dalom) eszközeit hasznosítják, 
s amelyeken belül a tagok saját 
mûértelmezéseik, önreflexióik, 
alkotásaik révén és azok megbe
szélésén keresztül mélyebb önis
meretre tesznek szert – vagy éppen 
gyógyulhatnak. A másmás tech
nikák másmás élmények megélé
sével járnak: hangok, színek, for
mák, textúrák villantják föl a világ 
sokszínûségét. A részvételnek nem 
elôfeltétele semmiféle képzettség, 
hiszen a cél nem esztétikai vagy 
kritikai értékelés, hanem terápiás: 
az alkotói folyamat megélése, a 
saját élmény általi önmegismerés, 
az alkalmazás. Akár a hagyomá
nyos hermeneutikai hármasban: 
a mûvet megértik, magyarázzák, 
majd saját életükre vonatkoztat
ják a csoporttagok. A csoport
közi kapcsolatok minôsége is vál
tozik az élmény hatására: a tagok 
megértôbbé, elfogadóbbá, azaz 
társas kapcsolataikban fejlettebbé 
válnak az együttlétek során.

Minden mûvészetterápia közül 
talán legkevésbé a biblioterápia 
ismert. Nem mintha nem volna 
éppoly régi, mint a többiek. Lexi
konokban, szótárakban azonban 

hiába is keresnénk e szót. Angol
szász nyelvterületen lényegesen 
jobb a helyzet ebbôl a szempont
ból: az eljárás elmélete korábban 
tudatosult, és intézményes gya
korlata hamarább elkezdôdött. 
Az 1961es Webster International 
például úgy határozza meg, mint 
válogatott olvasmányok terápiás 
használatát az orvoslásban és pszi
chiátriában, illetve mint irányított 
olvasást, melynek célja a személyes 
problémák megoldásához nyújtott 
segítség. Az összetétel két tagja, a 
biblion és a terápia nagyjából ezt 
is jelenti: könyvet és terápiát, azaz 
könyvekkel történô gyógyítást.

Olvasva gyógyulni?

Ez az egyszerû meghatározás igen 
összetett kérdéseket vet föl. Mert 
mi is a könyv? Mi az olvasás? 
Mi a betegség? Mit jelent a terá
pia? Gyógyulást? A magyarban, 
akár a legtöbb más nyelvben, a 
terápiának gyógyítás, gyógyke
zelési eljárások összessége jelen
tése van. Beszélnek oki és tüneti 
„kezelésrôl” mind a test, mind a 
lélek esetében. Érdekes, hogy a 
héberben és a görögben a szó tar
talmazza a megelôzés és a jövôvel 
kapcsolatosság mozzanatát. Ami 
arra utal, hogy nem csupán gyó
gyításra alkalmas az olvasás, 
de lelkitesti karbantartásra is. 
Az irodalom már „alapjáraton” 
segít a problémamegoldásban. 
Mostanában tudományos kutatá
sok is bizonyítják, hogy az ember 
a legjobb döntéseit tudattalan 
megfontolások alapján hozza. 
(A helyzet persze összetettebb, 
hiszen az úgynevezett automa
tikus cselekedetek és tudattalan 
döntések mögött elôzetes élet
történetek és bôséges tapasztalati 
anyag mûködik.) Jó esetben és 
megfelelô feltételek mellett (köny
vespolc, könyvtár) igaz lehet ez 

az olvasmányok kiválasztására 
is: az ember ahhoz a könyvhöz 
nyúl, amelyre adott élethelyzet
ben éppen szüksége van. Ez volna 
az önmûködô vagy tudattalan 
könyvterápia vagy könyvfitnesz. 
Az olvasás mindenekelôtt egye
dül átélt esemény, magánrandevú 
egy másik, lehetséges világgal, a 
könyv és önmagam bensôséges 
találkozása. A magány mégsem 
egyedüllét, hiszen párbeszéd ezzel 
a másik világgal. „Napjainkban a 
magányos olvasás az epika vagy 
a tragédia valamikori ünnepé
lyes befogadását helyettesíti” – 
mondja Paul Ricoeur, a nemrég 
elhunyt nagy hatású francia filo
zófus. Az olvasó ember képzelet
ben különbözô helyzetmegoldá
sokat próbálhat ki anélkül, hogy 
azok valós életbeli következmé
nyeit viselnie kellene.

A fejlesztô változat

Ehhez a spontán alkalmazáshoz 
közel áll a biblioterápiának az a 
változata, melyet „fejlesztô” név
vel illetnek. Természetesen lehet 
közösségi esemény is az olvasás: 
amikor többen összegyûlnek, 
hogy hallgassanak egy mesélôt, 
elbeszélôt, vagy egymás társaságá
ban olvassák ugyanazt a könyvet, 
s benyomásaikat, értelmezéseiket 
megbeszéljék. A szakirodalomban 
talán Clara Richardson Lack tett 
elsôként különbséget „fejlesztô” 
és „klinikai biblioterápia” között. 
Szerinte a fejlesztô biblioterápia 
az irodalom személyessé vál
toztatása, s célja, hogy a gye
rek meg tudja oldani az életben 
rá váró feladatokat. A klini
kai biblioterápia ezzel szemben 
olyan beavatkozás, amellyel a 
súlyos érzelmi vagy viselkedési 
problémákkal küszködôkön 
segítenek. A fejlesztô változat
ról azt mondhatjuk: karbantar

tás, s erôsen jövôre irányuló.  
A válogatott olvasmányok és azok 
együttes értelmezése az általános 
személyiségfejlôdésre összpon
tosít; a klinikai biblioterápiában 
meghatározott problémák, vál
sághelyzetek megoldása kerül a 
középpontba.

Kevés szó esik arról, hogy a 
többi mûvészetterápiával szemben 
a biblioterápia a szó legszorosabb 
értelmében nyelvi tevékenység. 
Sokszorosan az. Csakis ott jöhet 
létre, ahol a nyelv ereje és ennek a 
mágikus nyelvi erônek elsôrendû 
kifejezôdése egymásra talál: ahol 
könyv, ahol elbeszélés van. Ebben 
rejlik különös ereje, de nagyko
rúvá és kisegítô eljárásból önálló 
terápiává válásának esélye is. 

Magyarországon 1852ben 
Budapesten, a Rókus Kórházban 
könyvtárat létesítettek kifejezet
ten biblioterápiás célból: olvas
mányanyagot válogattak össze a 
beteg emberek számára, olyant, 
amely a saját betegségükkel fog
lalkozott. Késôbb Oláh Andor 
(1925–1994) orvos, természet
gyógyász, etnográfus volt az elsô 
jelentôsebb alkalmazója a könyv
vel történô gyógyításnak. Jelentôs 
egyéni kezdeményezésekben nem 
szûkölködünk tehát a 19. század 
vége óta. 

Bartos Éva hiánypótló könyvét 
(Olvasókönyv a biblioterápiáról) 
az OSZK adta ki 1989ben; Nagy 
Attila olvasásszociológus nevét 
sem hagyhatjuk említés nélkül. 
Biblioterapeutaképzés indult a 
Pázmány Péter Tudományegyete
men, majd Kaposváron is. Min
den bizonnyal lesz intézményesen 
is biblioterápia Magyarországon: 
gyógyír, mely sem mentális álla
pothoz, sem korosztályhoz, sem 
mûveltségi szinthez nem kötött. Az 
irodalmi mûvek és a nyelv katarti
kus ereje a biztosítéka jövôjének.

Jeney Éva

A biblioterápiáról

Gyógyír: gyógyító irodalom
A 135 éve született Albert Schweitzer fölismerte a zene 
lélektani hatásait, és azokat a zeneterápia tudományos 
kutatásaival kapcsolta össze. Zeneterápiás elméletét ma 
is oktatják a Pécsi Orvostudományi Egyetem posztgra-
duális mûvészetterápiás képzésén – olvashatjuk az MTA 
honlapján.
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