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A GYÓGYÍTÓ KÉP
Hárdi István

a pszichológia-tudomány kandidátusa, c. főiskolai tanár
ihardi@freemail.hu

In herbis, verbis et lapidibus magna vis est.
(A növényekben, szavakban 
és a kövekben nagy erő van.)

Századunkat sokan a kép századának tartják. 
Elég, ha a televízióra, a digitális fényképezés 
elterjedésére gondolunk. A hétköznapi élet-
ben is ismerjük: „Ez a fénykép véletlenül 
nálam van…” – és a szülők, nagyszülők büsz-
kén mutatják gyermekeik, unokáik, szerette-
ik képmását. Ismert mondás a bennünk élő 
képről: „képeddel alszom el, képeddel ébre-
dek…” Kép a polcon – nemegyszer az elvesz-
tett emlékét és személyét pótolja. Ezt sokszor 
a magatartás is alátámaszthatja (például va-
laki csókolgatja a képet).

Hogy jutott el az ember a kép (vagy szo-
bor) gyógyító hatásához? – érdemes ezt a 
lélek orvosának szemléletével áttekinteni.

Sigmund Freud szerint (1935, 1985) a kép 
(emlék-, álom-, fantáziakép stb.) a lélek leg-
ősibb tartalmai közé tartozik. A kép régibb, 
mint a szó, akár a barlangrajzokra gondolunk, 
amik sok mindent elárulnak a huszonöt-har-
mincezer évvel ezelőtt élt őseinkről, akár az 
írás történetére, amely képírással kezdődött 
(piktográfia). Az ember, amikor a keze nyo-
mát hagyta a falon, embert és állatot, vagy 
vadászatot vésett, karcolt a falba – művei nem 
csupán a tényeket s az eseményt rögzítették. 
Az ősember – akiben az én és a külvilág ha-

tárai elmosódtak – az őt körülvevő környe-
zetet „belelkesítette”, saját érzéseivel, vágyaival 
és félelmeivel töltötte meg. Ez az animisztikus 
szemlélet az ábrázolt állatot a valóssal azonos-
nak vélte, sőt ha ábrázolta („falra festette az 
ördögöt”) „meg is idézhette” – ez a mágia. Az 
ilyen animisztikus-mágikus szemlélet sokáig 
uralkodott, például az ókorban Apellész a 
nagy görög művész festményeinek lovait 
olyan élethűnek tartották, hogy azok nyerí-
tését is hallani vélték. Ilyen természetű Pyg-
malion (Pügmalión) mitológiai története: 
Ovidius szerint a szobrász olyan szép leányt 
alkotott, hogy bele is szeretett. Aphrodité 
megkönyörült rajta, és életre keltette. A tör-
ténetnek számos régi és új változata van (hogy 
csak a legújabbakra utaljak: a Pigmalion-tól 
a My Fair Lady-ig).

A mágikus-animisztikus hit az alapja 
számos középkori varázslatnak: az elpusztí-
tandó személyt ábrázoló bábut átszúrták egy 
tűvel. Ennek nemegy formájával ma is talál-
kozunk a politikai ellenség in effigie megsem-
misítésében, a képmás elégetésével őt is el-
pusztítják. Természetesen a mai modern világ-
ban a tömegek tudatos manipulálása, a nép-
harag felkeltése is állhat mögötte, de sokakban 
ez tudattalanul mágikus-animisztikus hatást 
is kelt. Nehéz élethelyzetekben – főként na-
gyobb szorongásos állapotokban (például 
súlyos betegségben, halálveszedelemben) – 
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előjönnek regresszió kapcsán a mágikus el-
hárítási (apotropaikus) módok, s olyankor – 
Hermann Imre kifejezésével élve „megkapasz-
kodnak” valamiben, kabbalában, szobrocs-
kában stb. Sok sportolóban élő babona a ka-
balaállatka vagy más olyan tárgy, amely „se-
gíti őt” a versengésben.

A köveknek is lehet ilyen vonatkozása: az 
i. e. 3., illetve a 2. ezredben a kükladikus kul-
túrában a meteoritoknak szent eredetet tu-
lajdonítottak, mert „az égből jöttek.” (Freed-
berg, 1991) A benne vélt isten miatt imádták 
(litholatria). Később a durva kövekre is átvit-
ték ezt a hitet, mennél megmunkálatlanabb, 
mennél archaikusabbnak látszott, annál na-
gyobb volt a tisztelete. Tehát a kövekben vélt 
istent tisztelték, s ez a hit folytatódott később 
a megformált szobrokban. Készítettek végta-
gok nélküli szobrokat, hogy azok „el ne me-
hessenek”, sőt számos példa van rá, hogy ezért 
le is láncolták ezeket.

Az ikonok tiszteletében ugyancsak fontos 
szerepet játszott az eredet. Egy részüket égből 
keletkezettnek mondták, máskor pedig azo-
kat Szent Lukács sajátkezű alkotásának tulaj-
donították. Ehhez járult még az ikon csoda-
tévő hatása, ami fokozta a tiszteletét. Ennek 

– miként más csodatévő tárgyaknak – a má-
solata is forgalomba került. Így az eredeti 
hatása erre is kiterjedt. Már itt is találkozunk 
képek és szobrok csodatevő – gyógyító hatá-
sával.

A képek és szobrok indulatkiváltó ereje a 
képrombolásban, az ikonoklazmusban is meg-
nyilvánult (Freedberg, 1991; Gamboni, 1998). 
A 16. század Európájában a reformáció kísé-
rője volt a képek, szobrok, templomablakok 
eltávolítása, megsemmisítése. Hazánkban a 
török időkben számos érték veszett el a hó-
dítók hitével ellentétes emberábrázolás miatt.
(Így lett pusztítás áldozata Sárkányölő Szent 

György szobra Budán, a Kolozsvári testvérek 
[Márton és György] műve [Végh, 1915]). A 
diktátorok szobrait uralmuk és nyilván az 
általuk képviselt irányzatok miatt pusztítot-
ták el. A gyűlölet rombolta le Sztálin, Szad-
dám Huszein és más önkényuralkodók szob-
rait. A tömegindulat mellett érdekesek az 
egyéni rombolások, melyeket nem egyszer 
kóros személyiségek, sőt pszichotikusok kö-
vetnek el. A motiváció általában összetett, de 
a kóros elemek mellett számos egyéni – tuda-
tos és tudattalan – motiváló elem szerepel: 
ku darcok, visszautasítottság, irigység stb. 
Több az ilyen támadások száma, mint ameny-
nyiről tudunk, az intézmények nem szívesen 
adnak ezekről hírt, hogy ne teremtsenek 
pre cedenst. Az első ilyen rombolás Herosztra-
tosz nevéhez fűződik, aki i. e. 356-ban felgyúj-
totta Artemisz efezoszi templomát. Azért 
tet te, hogy neve bekerüljön a történelembe. 
Eb ből a szempontból érdekes a Michelange-
lo Pietá-ját érő támadás (Gamboni, 1998): az 
1965 óta Ausztráliában élő magyar Tóth Lász-
lót számos hátrányos döntés érte, sok konflik-
tusba került (hazai geológiai diplomáját nem 
ismerték el, egy verekedésben koponyasérü-
lést szenvedett stb.). 1971. május 21-én, Pün-
kösdkor Rómába ment, s miután a pápa 
Cas tel Gandolfóban nem fogadta, a Szent 
Péter Bazilikában kalapáccsal nekiesett Mi-
chelangelo Pietá-jának. – Én vagyok Jézus 
Krisztus, aki a halottak közül feltámadt! – kia-
bálta. A bíróságon kiderült, hogy elmebeteg, 
paranoid szkizofréniás, s ott azt is hangoztat-
ta, hogy ő Michelangelo. Bár sokféleképpen 
foglalkoztak az esettel, úgy vélem, hogy ke-
zeletlen betegről volt szó, aki a saját téveszméi-
vel szemben álló valóságot támadta meg.

A művészet megmozgatja a lelket. Szín-
házból, moziból távozó ember meghatottsá-
ga, szomorúsága – a művészi élmény követ-

kezménye. Magasabb hőfokú darabnál gon-
dolhatunk a katarzis Arisztotelésztől szárma-
zó fogalmára: a dráma kapcsán a nézőben 
feloldódnak a feszültséget okozó érzések. 
Freud vezette be ezt a fogalmat a pszichote-
rápiába: a panaszait elmondó ember „meg-
könnyebbül”, azaz megszabadul a benne 
feltorlódott feszültségtől, ki nem élt indulatai-
tól és más terhelő lelki tartalmaitól. Bizonyos 
fokig elmondható ez a vizuális művészetekre 
is. Egy-egy múzeumlátogatás, képkiállítás sok 
mindent kiválthat a nézőből. Mint művészet-
pszichológiai és múzeumpszichológiai kuta-
tásokból ismert (Schuster, 2005; Schuster – 
Ammeln-Haffke, 2006), a kép és a néző között 
párbeszéd zajlik le. A műélvezet folyamata 
három pólus között történik: a kép, amely 
mögött ott áll az alkotó művész és a néző. A 
kép érzéseket, emléket válthat ki a látogatóból, 
ami az empátiával fokozódik. Hasonló vagy 
akár azonos folyamat zajlik le a nézőben, mint 
az alkotóban. Mintegy dialógus folyik a néző 
és a kép között. Mindennek a művészi élmény 
örömén túl nem csu pán nevelő – mi ként ezt 
a múzeumpedagógusok állítják – de terápiás 
hatása is van. Na gyon sok megfigyelés utal a 
művészet gyógyító hatására.

 A kép ismertetett sokrétű „passzív” hatá-
sa mellett, a képkészítő, aktív tevékenységre 
épül a művészetterápia, vagy, ahogy sokan 
szeretik mondani – szerényebben és tágabb 
megközelítésben – a kifejezésterápia. Maga a 
keletkezése is érdekes, mert több gyökérből 
terebélyesedett ki a mai szintre. Egy Adrian 
Hill nevű angol festőművész 1942-ben a tü-
dőbetegek kórházában vette észre, hogy ha a 
páciensekkel rajzoltatott vagy festetett azok 
jobban gyógyultak: megszabadultak az ön-
magukkal, betegségükkel való túlzott foglal-
kozástól, és a „rossz érzéseiktől”. Margaret 
Naumburg pszichoanalitikus 1947-től kidol-

gozott egy eljárási módszert: rájött, hogy sok 
minden, amit szavakban a beteg nem képes 
elmondani, azt megjeleníti a képekben. „…az 
ember tudattalanból származó alapvető gon-
dolatai és érzései jobban kifejeződnek képek-
ben, mint szavakban” (idézi Naumburg 
szavait Waller, 1991, 5.). Különösen az elfojtott 
tartalmak fejeződnek ki – akár szimbolikusan 

– vizuálisan. Tehát nyugodtan „falra festheti 
az ördögöt”, mert az most már látható, a 
tudat által felfogható – feldolgozható. Így a 
szorongás, az agresszió s más indulatok, lelki 
tartalmak, konfliktusok megközelítésével, 
világosabbá tételével is előbbre lehet jutni. Bár 
maga a szenvedést okozó tartalmak kifejezé-
se is gyógyhatású, de az elkészült műveket 
szakemberekkel, művészetterapeutákkal át-
beszélik – feldolgozzák. Természetesen sok-
féle irányzat és módszer alakult ki, s hatékony-
ságuk elsősorban a terapeuta képzettségétől 
függ. Egyesek elsősorban a fejlesztést, az én 

1. ábra • „Királyi személyiséget” ábrázol az 
aver sai elmegyógyintézet paranoiás betege. 
(Ma valószínűleg paranoid szkizofréniásnak 
tartanánk.) C. Lombroso (1835–1909) 1896-os 
Handbuch der Graphologie c. könyvéből.
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erősítését tartják szem előtt, míg mások a 
csoportban zajló tevékenység, a csoportterá-
pia előnyeit is hasznosítják. A résztvevők ré-
szesülhetnek a közös munka élményében, 
egymás műveit meg is beszélhetik. A sikerél-
mény gyógyító hatása először az elkészült mű 
öröméből fakad, majd a kiállításokon. A mai 
gyógyszeres kezelések mellett a művészetterá-
pia nagy segítség a rehabilitációban, a reszo-
cializációban.

Egy francia festőművész, Jean Dubuffet 
meglátogatta a híres Prinzhorn- és a Lomb-
roso-féle pszichiátriai gyűjteményeket, és a 

waldaui intézetben megismerkedett Adolf 
Wölfli munkáival (1–2.ábra). A látottak alap-
ján 1947-ben alkotta meg az Art brut („a fa-
ragatlan művészet”) fogalmát. Ez a tanulatlan, 
művészeti irányokhoz nem tartozó – főként 

– pszichiátriai páciensek műveit emelte be a 
mű vészet világába. Egyesek (például Roger 
Cardinal) „outsider”, mások „marginális” 
vagy „perifériás” művészetről beszélnek, be-
levéve mindazok munkáit (például hajlékta-
lanok, alkoholfüggők stb.), akik a társadalom 
peremén élnek. A kiemelt művek az alkotók 
őszinteségét, közvetlenségét, spontaneitását 
és eredetiségét tükrözik.

A rajzolásban, festésben nagy szerepe van 
az öngyógyító tevékenységnek, ahogy ez nem 
egy páciensnél látható. Gyakran már a beteg-
ség indulásával rajzolni vagy festeni kezdenek, 
problémáikat papírra vetik, naplót írnak (egy 
beteg például hallucinációit novella formájá-
ban dolgozta fel). Érdekes példa erre Henry 
Darger (1892–1973) története. Anyja születése-
kor meghalt, apja nevelte, majd a furcsa vi-
selkedésű fiút értelmi fogyatékosok intézeté-
be adta, ahonnan magatartása miatt elme-
gyógyintézetbe került. Az akkori nehéz kö-
rülmények közül tizenhét évesen Chicagóba 
szökött, ahol takarításból és kórházakban 
mosogatásból tartotta fenn magát. Egy bérelt 
szobában bezárkózva élt, emberekkel alig volt 
kapcsolata. Halála után kinyitották szobáját, 
ahol földtől a plafonig zsúfolt oszlopokban 
kéziratokat, festményeket, rajzokat találtak. 
Azok egy regényt  tartalmaztak Az irrealitás 
birodalma (The Realms of Unreal) címen, 15 
141 oldalon több mint háromszáz illusztráció-
val. Az előbbi folytatását további tízezer, va-
lamint az Önéletrajzát ötezer oldalon írta meg. 
Kiderült, hogy a különcnek, gyerekkorában 
elmebetegnek tartott ember autizmusban 
szenvedett, bezártságában állandóan írt, és 

2. ábra • A Divat c. kép egy Hodinos nevű 
éremkészítő műve, aki 1853-ban született, és 
1876-tól haláláig elmegyógyintézetben élt. Az 
ugyancsak szkizofréniásnak mondható beteg 
írással mindent betölt a lapon (horror vacui), 
a főalak bal kezében harisnyát tart, körülötte 
érmék s néhány apró ruhadarab (Jean Vin-
chon L’ Art et la folie c., 1924-es könyvéből).

3. ábra • Pillangóházaspár és pillangócsemete, pillangócsendélet, valamint Ádám és Éva. R. Klára 
1942–2009 autista festő, „Art brut” művei és élete alapján „outsider art”-ba sorolható. Képei 
naivak, stilizáltak, a másodikon feltűnő az arcokon a kettős profil. (Rozgonyi Ivett gyűjtéséből).
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4. ábra • A dinamikus rajzvizsgálat műhelyéből. 40 éves szkizofréniás férfi gyógyulási folyama-
ta a sorozatos-összehasonlító, dinamikus emberrajzvizsgálat tükrében. Jól követhető, hogy 
kezdetben az üres, szaggatott vonalú emberalak lépésről-lépésre gazdagodik részletei ben, és az 
elidegenedett, bezárt ember rajza, miként válik közvetlenné és teljessé, ennek megfelelően a 
gyakorlati életben munkaképessé (Hárdi István Dinamikus rajzvizsgálat c. könyvéből, 2002).
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képeket (kollázsokat) készített. Otthoni 
munkássága hatvankét évében olyan kü lön 
világot teremtett magának, amelyben jól 
érezte magát. Igazi art brut művészként so-
hasem gondolt világi sikerekre. Képei ma 
számos amerikai múzeum kincsei, s írásmű-
veit is többen feldolgozták. Lelki egyensúlyát 
művészi tevékenysége segítette elő (3. ábra).

A betegek állapota, a terápiás hatékonyság 
vagy a visszaesés sorozatos-összehasonlító el-
járással, azaz dinamikus rajzvizsgálattal (Hárdi, 
1983, 2002) jól követhető. A vizuális világ 
vál tozása kitágítja a klinikus horizontját, s 

észleleteit egy új síkkal gazdagítva támaszt-
hatja alá (4. ábra).

A képalkotás és a kiállítás jelentős a meg-
előzésben is: a képeken keresztül a nagykö-
zönség megismerkedik a művekkel, az alko-
tókkal, s elősegíthetik lelki problémák jobb 
megközelítését, küzdve az előítéletek ellen, 
előrevive a lelki kulturáltságot és a pszichiát-
ria világának jobb megértését. 

Kulcsszavak: kép és mágia, ikonok hatásai, ké-
pek és érzelmek, képrombolók, gyógyító művé szet, 
művészetterápia, dinamikus rajzvizsgálat
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elfogadható mértéke, s ami ebből kijönne, az 
már új rendszernek számít-e, vagy még nem. 
A klasszikus, az 1930–50-es években kialakult 
modellt közben folyamatosan javítgatták. Az 
akadémiai elitek az alapformákat fontos pon-
tokon puhították. Volt, ahol sikerültek a 
szer vezeti kompromisszumok, máshol nem 
álltak össze, s akkor a nemzeti kutatóhálóza-
tok gyorsan összementek, mint például a 
balti államokban. A hit, hogy az intézetháló-
zatot az egyetemek át tudják venni és a ko-
rábbiaknál hatékonyabban tudják működtet-
ni, általában nem igazolódott. Az akadémiai 
hálózat méreteinek csökkentése általában a 
nemzeti kutatókapacitások visszaeséséhez 
vezetett, akárki akármit is állított közben, vagy 
az esetleges beavatkozások után.

A szovjet tudomány – a közvetlen tudás-
termelésen túl – a rendszer bizonyos értelem-
ben szakralizált része volt. Egyfelől egy hagyo-
mányos értelemben vallástalanított rendben 
racionálisnak hitt világmagyarázatokat szál lí tó 
intézményként szolgált, másrészt egy gaz da-
sági értelemben elmaradott s onnan moder-
nizálódó világban képviselői valóban szolgál-
tattak; eltüntettek a járványokat, technológiá-
kat kínáltak a nagyüzemi agrárvilágnak, ra-
kétákat és atombombát fejlesztettek a védel-
mi szektornak. Akik ilyesmire képesek voltak, 

A szovjet időkben kialakult tudományosaka-
démia-modellek mai hatékonyságát a 1980-as 
évek vége óta különböző módokon nyilváno-
san vitatták. Ilyen viták folytak az alapváltozat; 
az orosz akadémia körül is. S bár lassab ban, 
de ott is elindultak különböző vál tozá sok, 
amelyekre más nagy alapkutató szervezetek 
modernizálásánál a világban már sor került. 
2013 nyarán azonban a modell legradikálisabb 
ellenfelei olyan politikai támogatást szereztek, 
amellyel az eddigi akadémiát mint magát 
meg reformálni képtelent, jelenlegi formájá-
ban lényegileg felszámolják.

Ám mi is a szovjet akadémiai modell lé-
nyege? Valószínűleg egy olyan nemzeti kuta-
tóhálózat, amelyet összeépítettek egy tudomá-
nyos társasággal. A hálózatot a társaság irá-
nyítja, de az foglalkozik emellett a nemzeti 
tudománypolitikai irányainak meghatározá-
sával, és fizikai valójában meghatározó szere-
pet játszik a tudomány mint olyan megjele-
nítésében a közvélemény előtt. A posztszovjet 
akadémiaviták az elmúlt több mint húsz 
évben szinte kizárólag aktuálpolitikaiak vol-
tak. Nem a modellt vizsgálták annak előnye-
it, hátrányait, aktualitását vagy elavulásának 
mértékét a modern tudástermelési megoldá-
sokkal konfrontálva, hanem azt, hogy meny-
nyi a változtatás politikailag éppen, vagy még 
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