
„%ényszerszüCte művészet”
A bv. intézetek jelentős részében 

folynak terápiás, illetve pedagógiai 
célzatú, a szabadidő kultúrált eltöltését 
biztosító szakkörök.

Ezek keresztm etszetét m utatta be 
országos szinten a váci Tragor Ignác 
M úzeumban, 2001-ben rendezett kiál
lítás. A tém a fontosságát felism erve 
szervez évek óta hasonló rendezvényt, 
a V öröskereszttel együttm űködve, a 
Fővárosi Bv. Intézet, m elyet 2002. 
szeptem berében C sere L ászló bv. 
dandártábornok nyitott meg. [a kiál
lított anyagok közül m utat be kettőt a 
5. és 6. sz. képm elléklet]

A több ezres lá togató i létszám  
m egerősítette, hogy a fogvatartottak 
m űveiből -  produktum aiból -  rende
zett k iállítások (azon túl, hogy esetle
gesen anyagilag is m érhető hasznot 
hoznak) je len tős töm egeket vonzanak, 
s hozzájárulnak a bv. intézetek, az in
tézetekben folyó munka, illetve az el
ítéltek jobb  m egism erésén keresztül 
egy reálisabb „ elíté ltkép ” kialakulá
sához, ezen keresztül az elítéltek jobb 
m egítéléséhez. Ezt a k iállítás „Em lék
kö n yve” (ld. később) pregnánsan bizo
nyítja.

A bv. intézet oldaláról a legdöntőbb 
szerepe, a szakkörök, öntevékeny cso
portok terápiás és pedagógiai hatásá
nak, eredm ényének van.

Sajnos igazán még hiányoznak e 
hatásm echanizm usok tudom ányos 
vizsgálatára vonatkozó eredm ények; 
kevés ebben a tárgyban az alapvető 
pszichológiai elemzés, leírás. Ez pedig

elősegíthetné a gyakorlati munka haté
konyságának javulását, irányainak ki
je lö lését, de legalábbis hozzájárulhat
na ezekhez.

A társadalom  oldaláról m egm utat
kozó érdeklődés bizonyítására talán 
elég annyi, hogy a váci kiállítás na
gyobb közönségsikert (lá togato ttsá
got) hozott, m int az ugyanott m egren
dezett „ kortárs"  m űvészeti k iállítá
sok. A m ájus 11. — szeptem ber 18. kö
zötti időszakban 2400 látogató tekin
tette meg a fogvatartottak munkáit. 
(Ö sszehasonlításul: 2200 fő látogató
val „A váci egyházmegye 1000 é ve” c. 
kiállítás dicsekedhetett.)

Érdem es a kiállítás „Emlékkönyvé
n e k ” néhány beírását is idézni, amely 
egyben példa a társadalm i vélekedések 
paneljeire -  de a kognitív vélekedések 
alakíthatóságára (alakulására) is:

„ K íváncsi lennék, szabadon há
nyán szánták volna rá m agukat ezekre 
az a lko tásokra?” (olvashatatlan alá
írás).

Vélekedési séma: „Kutyából nem 
lesz sza lonna”

„ Csodálkoztunk, hogy nagyobb te
hetségek vannak a börtönökben, mint 
sok esetben szabadon. Ez az élet iróni
á ja ” (aláírás)

V élekedési séma: „Aki börtönben 
van, az csak értéktelen ember leh e t”

„ ... azon gondolkodtam  (...) ilyen 
tehetségesek (...) és mégis börtönbe 
kerültek ”

V élekedési séma: „Aki börtönben 
van, az nem lehet tehetséges em ber”



Kíséreljük meg a m űalkotás kelet
kezésének sajátosságait és az alkotó 
szem élyisége közötti összefüggéseket 
m egvizsgálni abból a célból, hogy a 
különböző típusú alkotási folyam atok 
közötti hasonlóságokat és különbsége
ket m egállapíthassuk.

A pszichológiai vizsgálódás tárgya 
csak a m űvészi alkotás folyam ata le
het, m agának az alkotásnak az elem 
zése kívül esik hatáskörén (az a m űvé
szettörténet, esztétika stb. feladatát ké
pezi). Pontosítanunk kell: vannak spe
ciális esetek, am ikor maga a m űalkotás 
m utatja meg legpontosabban létrejö t
tének folyam atát, de ilyenkor sem az 
alkotást, hanem a benne tárgyiasult 
„létrejövési m echanizm ust”' vizsgál
juk. (Ennek a kitételnek esetünkben a 
bűnelkövetők által létrehozott alkotá
soknál van szerepe.)

Az elítéltek m űalkotásait vizsgálva 
leggyakrabban az elm ebetegek alkotá
sainak analógiájára építve próbálnak 
közelebb kerülni a problém a m egfo
galm azásához.

Ezt az analógiát az indukálja, hogy 
a közgondolkodás „nem  n o rm á lisn a k” 
minősíti a bűnelkövetőt, s az elm ebe
teget egyaránt. (Ráadásul relatíve sok 
bűnözőről derül ki vizsgálata során, 
hogy elm ebeteg.)

Az ilyen (lelki) rokonságot feltéte
lező gondolkodás -  legalábbis a m űal
kotások keletkezésének tekintetében -  
hamis. *

I. sz. kép: ,„4/001”, Szegedi Fegyház 
és Börtön

Az elm ebetegek m űvészeti alkotá
sainak (sőt ezek m úzeum ainak) je len 
tős múltjuk van. Már Cesare Lomb- 
roso (1836-1910) -  aki egyaránt fog
lalkozott őrültekkel és bűnözőkkel -  
alapított betegeinek m unkáiból máig is 
látogatható múzeumot. A leghíresebb 
gyűjtem ényt Prinzhorn, H. állította 
össze. Budapesten az Országos Pszi
chiátriai és Neurológiai Intézetben ta 
lálható a P szich iátria i M úzeum , 
amely anyagában ma is fejlődik. Az el
m ebeteg (vagy elm ebeteggé vált) zse

* Pontosabb a „létrejövés” fogalmat használni hisz az esetek jelentős részében tudattalan, vagy 
nem tudatos létrehozási -  létrejövési folyamatról van szó. Azt is meg kell jegyezni, hogy magá
ban az alkotásban mindig is tárgyiasul az alkotás folyamata, az alkotó személyisége. Ez a katar
zist indukáló művekben áttételesen, szublimáltan és nem direkt módon van jelen. Az a modell, 
amelyről itt beszélünk, kifejezetten direkt formában jeleníti meg alkotójának személyes vágyait, 
indulatait, agresszióját stb. (ld. a holland példánál) [8. sz. kép]



niális m űvészek sora hosszú. U gyan
akkor, pl. Révész Géza ("A speciális 
tehetség"  c. m űvében) kifejezetten ta 
gadja ezt az összefüggést. (10) Dubuf- 
fet (1901 -1985.) az elm ebetegek m ű
vészetét önálló irányzatként írja le, 
amely az „akadém ikus” irányzatoktól 
teljesen független jellem zőkkel rendel
kezik. ("Art b ru t”)  (idézi N. Dra- 
coulidés) (7)

Egy-egy m ondattal érdem es még 
érinteni a gyerm eki rajzokat, s a 
szürrealisták alkotásait. „Az őrültek 
művészete, mint tudattalan kifejezés és 
a belső táj ábrázolása, tisztább, mint a 
gyermekművészet és a prim itív  művé
szet, és autentikusabb, mint a szürrea
lista művészet. A négy közül az első  az, 
amelynél tökéletesen hiányzik a tudat 
kontrollja és az utolsó a legkontrollál- 
tabb. ” (7)

A bűnelkövetők alkotásainak elem 
zésénél alapvetően m áshonnan kell 
kiindulnunk: ezeknek az embereknek 
a döntő többsége olyan, szociokul- 
turális környezetből, olyan nevelési -  
nevelte tési szokásrendszerbő l jö n , 
ahol az átlagos fogalm aknak m egfelelő 
„ tiltá sok”, „korlá tozások” nem -  vagy 
alig -  játszanak szerepet, nem m űköd
nek. Azok a késztetések, am elyeket az 
átlag gyerm ek (a család, a társadalom  
tiltásával azonosulva) tudata alá szorít, 
ezeknél az em bereknél, akik m ár fia
tal, vagy fiatal felnőtt korukban neve
lőintézetben (vagy adott esetben bv. 
intézetben) töltik  éveiket, nem já tsza 
nak vagy jelentéktelen m értékben já t 
szanak szerepet (annyira nem, hogy 
sokuknál az elemi kultúrtechnikai, h i

giéniai, stb. ism ereteket is a bv. intézet 
alakítja ki).

így a „m ű” létrejöttéhez szükséges, 
a katarzist létrehozó elfojtott ösztö
nök, vágyak, indulatok helyett a „di- 
rek t” ösztönök, vágyak, indulatok tör
nek (gyakran kontrollálatlanul) elő, il
letve fogalm azódnak meg a m űalkotás
ban. A műélvező feltehetően ugyanen
nek a „tükörképét” éli meg a műalko
tást szem lélve. Az Ő elfojtott indula
tai, szorongásai, vágyai abban a katar
zis élm ényben tudnak feloldódni, 
amely a m űvész saját -  hasonló -  vá
gyai szublim ációjaként (tárgyias for
mában, a m űalkotásban) fogalm azód
tak meg az alkotásában.

A bűnöző által direkt módon, kont
roll nélkül m egfogalm azott művek a 
szem lélőben a „felettes É n” kontrollja 
(valam int az előítéletes gondolkodás) 
m iatt kevésbé katarzist, inkább el
utasítást - esetleg megbotránkozást - 
okozhatnak a szemlélőben.

Ennek az ellentétnek a feloldása 
úgy történhet, hogy a szakkörökön 
(am elyek ma már igen elterjedtek, s a 
büntetés-végrehajtási nevelési munka 
szerves részét képezik*) irányítják a 
fogvatartott tém aválasztását, illetve a 
kidolgozás m ikéntjét. Tehát a szerve
zeti keretek megvannak (bár a szüksé
ges anyagi forrást gyakran pályázni 
kell), a vonatkozó jogi háttér és sze
mélyi feltételek kialakultak.

A szem léletm ód, a munka tartalm a 
vonatkozásában nincs még egységes 
m ódszertani gyakorlat az intézetekben.

Visszatérve az alkotások keletkezé
sének anatóm iájára, fel kell idézni a

' 6/1996 (VII. 12.) IM. rendelet



2. sz. kép: „Nff kutyávaF , Borsod- 
Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés

végrehajtási Intézet

„m ű” keletkezésének két -  alapvetően 
eltérő -  m echanizm usát".

A büntetés-végrehajtási intézetek
ben létrehozott alkotások keletkezésük 
m echanizm usát tek in tve  alapvetően 
két csoportra oszthatók:

-  az egyik, amikor (főként) indula
tok -  érzelm ek elemi és direkt „tükör
képei, lenyomatai" je lennek meg az al
kotásban. így ír erről Boyle: „Elkezd
tem minden energiámat ebbe az új kife
je zé s i form ába önteni... Valósággal 
m egrészegített az a hatalmas érzelem
hullám, amely elöntött, valahányszor 
befejeztem egy-egy szobromat. Csakis 
ahhoz volt hasonlítható, amit akkor 
éreztem, amikor d iadalt arattam a 
múltban, valami verekedésben vagy va
lami módon túljártam a rendszer eszén.

A különbség annyi volt csupán, 
hogy noha most is azt az energiát hasz
náltam, éreztem, hogy ugyanolyan ag
resszív vagyok, de most egy tárgyat al
kottam, amely fizika i szimbólum volt,

mégis tökéletesen elfogadható a társa
dalom számára. Csodálatosan termé
keny voltam és a legtöbb munkám a 
lelkem önkifejezése volt, a benne rejlő  
fájdalom é, dühé, gyűlöleté, szereteté, 
kétségbeesésé és félelem é. Ez rendkí
vül fontos volt egyénileg számomra, 
mert lehetővé tette, hogy megőrizzem  
mindazt a sok mély érzelmet, csak más 
csatornába irányítva - a szobrászat te
ré n ” (3) [idézi: Szem rák V. 11.]

E kategóriába tartoznak a félelm e
ket, szorongásokat m egjelenítő alkotá
sok döntő többsége is.

-  a másik típus, amikor -  általában 
„alantasnak"  nevezett -  (valójában a 
fogvatartottak szem élyiségét tekintve 
term észetes) vágyak, ösztönök, kívánt

3. sz. kép: „Kötődés” , Szegedi Fegyház 
és Börtön

" Zárójelben megjegyzem, hogy az alkotóképesség „objektívnek” nevezhető feltételei (mint pl. 
az anyaggal való bánni tudás, kitartás, esztétikai intelligencia, érzékelési fogékonyság, teremtő 
képzelet, esztétikai ítélet -  melyet az e témával foglalkozók fontosnak tartanak) (9) egyaránt és 
egyforma súllyal játszanak szerepet minden alkotási folyamatban -  függetlenül attól, hogy mi
lyen mértékű katartikus élmény kíséri azt.



cselekedetek, tárgyak je lennek  meg 
produktum ként, illetve témaként.

Erre a legjobb példa a K iállítás 
anyagából a nőket, luxusautókat, stb. 
m egjelenítő alkotások. Az ún. „ hol
land kurzus” anyagából, pl. ide sorol
ható az az alkotás is, amelyben a fog- 
vatartott apját úgy ábrázolja, hogy an
nak fejsze áll ki a homlokából. (11) Ez 
a motívum nyilvánvalóvá teszi az apa 
és fia közötti kapcsolatot, ill. a gyer
mek érzelm i viszonyulását apjához. 
Azt m ondhatjuk, hogy ez m ár nemcsak 
vágyakat, szándékot, hanem egy egész 
pszichikus kapcsolatrendszert (apa és 
fia viszonya) tartalm az egy momen
tumba sűrítve. A különbség az, hogy 
amíg az elfojtott (tudattalanba kény-

5. sz. kép: „ Címerkompozíció” (szövés), 
Fővárosi Büntetés-végrehajtási 

Intézet

4. sz. kép: „Nő almával”, Borsod-Aba- 
új-Zemplén Megyei Büntetés-végre

hajtási Intézet

szerített) vágyak szublim ált formában 
születnek újjá, m int m űalkotások a ka
tarzisban, addig itt a m egjelent tárgy a 
direkt tudati, indulati ösztönös elem e
ket rögzíti -  bár gyakran magas fokú 
művészi formában és technikai szin
ten.

Az ezen az úton létrejött alkotás a 
szem lélőben más rezonanciát kelt - el
u tasítást, m egbotránkozást-, m int 
mondjuk a Lear király, amelynek m otí
vuma szintén az apa-fiú viszony.

A m agyar anyagban a nőket (ese
tenként a szenteket) ábrázoló képek 
mögül, helyenként arcpirítóan bukik ki 
a nyers szexualitás, míg a holland 
anyagban, a direkt erotikus témájú 
képek egy része differenciáltabb, fino



mabb erotikával hat. így kisebb az el
sődleges jellegű elutasítás valószínű
sége a holland anyag alkotásainál (ho
lott a tém aválasztás egyértelm űen a 
holland anyagban „pikánsabb”)  [1. sz. 
kép].

Az egyéb művek heterogén cso
portot alkotnak: „ ig azi” megrázó m ű
vészi alkotások; bizonyos pszichés ál
lapotokban keletkező „ v íz ió sze rű ” 
képződm ények; pusztán az alkotás 
technikai szintjén létező csinálmányok, 
amelyek leginkább a rájuk fordított 
időt és a létrehozásukhoz rendelkezés
re állt anyag sajátosságait tükrözik; és 
a speciális, a börtön fizikai körülm é
nyei között létrejött m anifesztum ok 
(pl.: falfirkák, mitikus jelek, jelképek, 
tetovációk, stb.). Ezek esztétikai, pszi
chológiai elemzése külön tanulm ány 
tárgya lehetne (Bárdos Z. 2.).

M indkét „ fő ” csoporton belül talá
lunk finom utalásokat (nem tudatos) 
á tté te lek e t is. A „ N ő  k u ty á v a l” 
(B.A.Z. megyei Bv. Intézet) kom pozí
cióban a kutya szerepe feltehetőleg az 
alkotóéval egyezik, akinek „kutyahű
sé g e ” az im ádat tárgyát képező -  az 
előtérben álló -  hölgyalak életében re
álisan nem lehet több, mint a kettőjük 
m egform álásának m éretarányai. [2. sz. 
kép] A lapvetően más a szerepe Csala 
Zoltán: „K ötődés” c. képén a kutyá
nak. A kom pozíció a gyerm ekkor vé
dettségét, kiegyensúlyozottságát vizio
nálja, am elynek feltétele (és egyben 
garanciája) a m egvédendő gyerm ek -  
nyilvánvalóan az alkotó -  m éreteit je 
lentősen m eghaladó bernáthegyi ku
tya. [3. sz. kép]

A „ N ő alm ával” c. kompozícióban 
az alkotó szerepe feltehetően az alma

6. sz. kép: „Szőnyegszövés”, Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet



sorsát osztja, de azért úgy látni, hogy 
ma még az ananász elfogyasztására is 
sor fog kerülni a képen szereplő hölgy 
étkezési vehemenciáját figyelembe véve 
(B.A.Z. megyei Bv. Intézet) [4. sz. kép].

Két gondolat még az előzőekhez: 
nem lenne hiábavaló a börtönm űvé
szettel foglalkozó gyakorlati és elm é
leti tapasztalatok rendezése, rendsze
rezése.

M ásrészt egy olyan, állandó k iállí
tás is m egterem thető lenne valam elyik 
közm űvelődési intézm ényben vagy ma 
már aktívan nem használt várbörtön
ben, amely tem atikusán feldolgozva 
rendszerezve (és fo lyam atosan fe j
lesztve) tenné a nagyközönség szám á
ra is m egközelíthetővé e műveket.

Végezetül (bár a cikk tém ája a m ű
vészeti, k reatív  tevékenységek) alá 
szeretnénk húzni egy dolgot: ahogy a 
„k in ti” világban is, a fogvatartottak 
életében is igaz, hogy szabadideje an
nak van, akinek rendszeres kötelezett
ségei is vannak.
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