
A költészet csendje a váróban  

projekt tapasztalatainak értékelése az első 7 hónap alapján 

 

A  Magyar Irodalomterápiás Társaság  a költészet napján, április 11-én pilot-projektet indított 

A költészet csendje a váróban címmel. Projektünk célja, hogy a várakozás üres perceibe 

tartalmat csempésszünk, és oldjuk az orvosi vizitre készülés feszültségét. Képekkel illusztrált, 

az aktuális évszakhoz is kapcsolódó versválogatásainkkal a költészet és a természet 

melegségét szeretnénk eljuttatni az orvosi váró kicsit steril világába. Kiindulópontunk az a 

tanulmányokból is ismert tézis, hogy az olvasás hatékonyan csökkenti a stressz-szintet. Úgy 

gondoljuk, tagjaink biblioterapeuta (irodalomterapeuta) végzettsége, indíttatása és 

tapasztalata lehetővé teszi, hogy a kiválasztott versekkel pszichésen megnyugtató 

környezetet teremtsünk a várakozó páciensek számára. Mivel minden klasszikus mű mögött 

különböző korok kiérlelt értékítélete áll, kizárólag klasszikusokat alkalmazunk, odafigyelve 

arra, hogy maradéktalanul betartsuk a szerzői jogi előírásokat is.  

A projekt erényei közé tartozik a frissessége, váratlansága, kedvessége. A versek minden  

beteget személyesen, de a legkevésbé sem tolakodó módon szólítanak meg. Mindez kiemeli 

a várótermekben található szokásos reklám- és kommunikációs anyagok (leafletek, 

betegtájékoztatók) illetve a várakozás izgalmát, a stresszhelyzetet oldó eszközök (újságok, 

magazinok) közül. A lírai összeállítás elolvasása nagy figyelmet és elmélyülést kíván, a 

verseket nem érdemes felszínesen átfutni. Az olvasó óhatatlanul bevonódik, sőt véleményt is 

formál. Ezzel a stressz keltő szituációról is sikeresen elterelődik a figyelme. 

Pilot-projektünkben eredetileg két háziorvosi várót kértünk fel versösszeállításunk 

kihelyezésére (1139 Bp. Esküvő köz 1-3. és 1158 Bp. Bezsila Nándor u. 29),  a 2. héttől 

azonban a megélénkült érdeklődés következtében 6-ra bővült a résztvevő intézmények 

száma.  

Vizsgálatunk arra irányult, hogy felmérjük, valóban van-e igény versválogatásainkra a 

háziorvosi váró (illetve a szakrendelő és a kórházi ambulancia) közegében, és hatása 

egyértelműen pozitív-e. A visszajelzéseket kihelyezett kérdőíveken vártuk. Azt is felmértük, 

milyen példányszámot kell biztosítanunk ahhoz, hogy a versek minden érdeklődőhöz 

eljussanak. Az eredetileg két hónapra tervezett projektet végül betegek, orvosok és 

asszisztensek egyaránt annyira megkedvelték, hogy folyamatossá tettük, és ma már három 

különböző versösszeállítás (valamint 7 hónap) tapasztalatairól tudunk beszámolni. 

A költészet csendje a váróban végleges formáját ebben a kísérletező folyamatban nyerte el. 

A háziorvosi praxishoz (ahol a betegek kb. 3 havonta keresik fel körzeti orvosukat) 

alkalmazkodva negyedévenként helyezünk ki új, fekete-fehér illusztrációval ellátott 

versösszeállításokat a falra szerelt műanyag tartókba. Az új versválogatásra minden 
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alkalommal új plakát hívja fel a figyelmet. Az A4-es méretű, 100 gr-os papírra nyomtatott, 

majd DL méretre hajtogatott igényes kivitelű anyagból 3 hónap alatt rendelőnként kb. 100 

példány fogy. (Ez a szám az első 3 hónapban még csak kb. 70 volt!)  

Nyomtatványaink egy háziorvosi praxis tekintetében e számok alapján minimum 100 

beteghez eljutnak. Becslésünk szerint valószínűleg ennél többen (mintegy 120-130-an)  

olvassák, hiszen a példányok kb. 10-20%-át visszateszik a tartóba, a hazavitt nyomtatványok 

némelyikét pedig megmutatják családtagjaiknak. Biztató, hogy a dolgozói beszámolók szerint 

egyetlen példányt sem találtak még a szemét között. Valamennyi versösszeállítás eléri tehát 

célját.  Ez is hozzájárul, hogy úgy véljük, projektünkben az előállítási költségek vállalhatóak, 

megtérülnek. 

A projekt fogadtatásával kapcsolatban - a dolgozói visszajelzéseken kívül - számos 

információt nyerünk az első versösszeállításhoz készített kérdőívek feldolgozásából. A 63 db 

kitöltött kérdőív elemzésekor legfontosabb kérdés, milyen érzéseket keltett a versek 

olvasása a betegekben a váróterem közegében. A kérdőív instrukciója szerint ezzel 

kapcsolatban több válasz is bejelölhető volt. 
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"örömmel olvasnék máskor is" "szokatlan, de kellemes"
"megnyugtató" "nem tudtam belemerülni"
"kellemetlen"

 

Az oszlopdiagramról leolvasható, hogy abszolút pozitív kezdeményezésünk fogadtatása, 

minden válaszadó szívesen találkozna a váróban lírai művekkel más alkalommal is. Többen 

kiemelték az ötlet szokatlanságát (81 % jelölte be a „szokatlan, de kellemes” választ), 

ugyanakkor egyetlen páciens sem érezte kellemetlennek a versek olvasását. A válaszadók 

76%-a egyenesen megnyugtatónak nevezte az élményt. Ez az adat alátámasztja 

előfeltevésünket, miszerint ezzel az eszközzel sikerrel csökkenthetjük a várakozók stressz-

szintjét. A kérdéssel kapcsolatban további vizsgálatokat tervezünk. 

A kedvenc vers bejelölésének lehetőségével azt mértük, bevonódott-e annyira az olvasásba 

az orvosi vizsgálatra váró beteg, hogy ítéletet alkosson. Rendkívül pozitív, hogy két kivétellel 

minden válaszoló  megjelölt egy-egy kedvenc művet (97%), tehát aktív befogadóként 

véleményt is formált az olvasottakról.  
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A válogatás költeményei: Gárdonyi Géza: Április végén; József Attila: Áldalak búval, 

vigalommal; Kosztolányi Dezső: Egy kézre vágyom; Tóth Árpád: Április (részlet) 

Tóth Árpád; 
21%

József Attila; 
16%

Gárdonyi; 28%

Kosztolányi; 
35%

Kedvenc versek megoszlása

 

A válaszok tanulságosak számunkra a célközönség olvasói ízlésének megismerésében is. A 

diagram azt mutatja, hogy alapvetően egyik vers sem okozott csalódást  a pácienseknek 

(József Attila: Áldalak búval, vigalommal, mely a legkevesebb szavazatot kapta, is tetszett 

minden 6. embernek). A legszemélyesebb hangú mű (Kosztolányi Dezső: Egy kézre vágyom) 

szólította meg leginkább az olvasókat, minden 3. válaszadó kedvence ez lett. 

A kérdőíveken néhány egyéb megjegyzést, véleményt is feltüntettek. Sokan ily módon 

fejezték ki támogatásukat, biztatásukat. 

 A projekt pozitív fogadtatását jelzi, hogy volt olyan páciens, akitől fekvőbeteg ismerőse 

kérte, vigyen neki egyet a legújabb válogatásból, mert már nagyon kíváncsi az új versekre. 

Projektünk tehát mind a szóbeli, mind az írásbeli visszajelzések alapján érdemes a 

folytatásra. Versösszeállításainkra decembertől két újabb (ezúttal vidéki) háziorvosi rendelő 

tart igényt, a dinamikus terjeszkedésnek azonban határt szabnak egyesületünk anyagi 

lehetőségei, hiszen vállalásunk egyelőre önkéntes munkánkkal, saját forrásainkból valósul 

meg. Nagy segítség, hogy 2011. decemberétől egy budapesti nyomda negyedévenként 500 

db versválogatás nyomtatásával támogatja kezdeményezésünket, ez 5 orvosi rendelő/váró 

ellátást teszi lehetővé. Egyesületünk a projekt jövőjét hosszú távon csak a nyomdaipar, a 

kultúra vagy az egészségügy területéről érkező további szponzorációval tudná biztosítani, 

ezért ezeken a területen újabb lehetőségek felkutatását tűztük ki célul. Mivel egyesületünk 

közhasznú társaság, a projekt pedig csekély anyagi ráfordítással finanszírozható, bízunk 

abban, hogy e  szegmensek  gazdasági szereplői örömmel támogatják a program fenntartását 

és bővülését. 


