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Máté Barbara – Stelli Gréta –  Kretzer Réka –  
Kovács Boglárka

Bagdy Emőke: Pszichológiai rejtelmek a művészetekben és életünkben,  
Athenaeum Kiadó, Budapest, 2016. 282 p.

Bagdy Emőke „szerelemgyereke” ez a könyv; elhivatottsága, igényessége tükröző-
dik mind a tanulmányok tartalmán, mind óvatos, aprólékos nyelvezetükön. A szer-
ző, akinek személyes életét és gyermekkorát egyaránt áthatotta a művészet iránti 
rajongás, odaadással tárja az olvasó elé művészetpszichológiai tanulmányait.

A könyv négy részre tagolódik. Az első rész József Attila Rorschach-tesztjének 
elemzésével kezdődik. Mit üzen egy ilyen dokumentáció a régmúltból? A vizsgálati 
körülményekről Illyés Gyuláné Flóra idézetének köszönhetően teljes képet kapha-
tunk. A Bagdy által közölt két szakvéleményben kiemelkedő szerepet kap a korai 
anya-gyermek kapcsolat sérülése. A füstös éjszakán félig felvett Rorschach-teszt 
kiegészítésének módszere nagyszerű ötlet a pszichológus szerzőtől. A tesztvála-
szokkal társított versrészletek felkavaróak, hol istenítik, hol szégyenítik a női létet.  
A mindössze öt tábla releváns képei gazdag részleteket tárnak fel abból, hogy a köl-
tő hogyan elaborálja élete szenvedéseit, hogyan gyúrja közkinccsé terheit, kilátás-
talan frusztráltságát. Képet kapunk arról is, hogy e lelki sebeket semmiféle földi 
szerelem nem gyógyíthatja; amint a költő elkezd kötődni, mohóság, és reményte-
len szerelemféltés tör fel belőle, ami megmérgezi kapcsolatait. A tapasztalt klinikus 
szerző szavainak köszönhetően szinte „tapinthatóvá” válik József Attila fájdalma; a 
pszichológiai elemzés gondolatai pedig inspirálóan hathatnak további kutatások, 
elemzések számára. 

A következő, második fejezetben Bagdy Emőke a szárnyalás-zuhanás („ikaroszi 
sebzettség”) motívumait tanulmányozza Kondor Béla műveiben. Kondor versei-
ben a jelzők összeférhetetlenek a tartalommal, gyakori a közvetlen szembeállítás, 
párosítás (pl. száll is, de barlangból jött; a magasság „sötét”). Bagdy bemutatásában 
átitatódunk a verssorok nyújtotta érzelemvilággal, a bipoláris képek sugallta káosz-
szal és lelki gyötrődéssel. A szerző a művészetet gyógyító erőként látja, azt sugallva: 
Kondor munkásságában feloldhatatlan belső konfliktusának adott teret, így igye-
kezett világát elviselhetőbbé, rendezettebbé tenni. A – táblázatokkal is szemlélte-
tett – elemzésekben Kondor életművének három időszakából kiválasztott alkotá-
sok vizsgálata vár ránk: 1956-ban jelenik meg először képein az angyalszimbólum, 
1963-ra alkotásai több mint felét átszövik az ikarionista motívumok, 1970-re pedig 
az arányuk 88%-ra nő. „Jelet hagyni, hogy voltunk és elbuktunk” (Kondor: Angyal, 
ördög, költő). Bagdy együttesen, összekapcsolva elemzi Kondor verseit, illetve fest-
ményeit; Murray pszichoanalitikus módszerét is felhasználva.

A harmadik részben Bagdy Emőke Bálint Endre Népfa című könyve alapján 
elemzi a művész-polihisztor életútját, személyiségét. A lelki magánytól szenvedő 
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művész egyaránt fél élettől, haláltól. A szerző párhuzamot állít a művész alkotásai – 
a kacatokból való teremtés – és Bálint élete – elhagyatott emberből „valakivé válni” 
– között. A kallódó dolgok értékessé válhatnak, üzeni reményteljesen.

Végül e rész utolsó, negyedik fejezetében az autogén tréning tipikus hatásait 
ismerhetjük meg betegcsoportoknál és egészséges személyeknél. Tanulságos a fel-
sorakoztatott példákon keresztül megfi gyelni a belső képek érzelemmegformáló 
tulajdonságait. A módosult tudatállapot megváltozott testképélménnyel és térábrá-
zolással jár, regresszív folyamatok indulhatnak be az öngyógyítás esélyével.   

A „Testünk szimbólumai” című fejezet fő gondolata: önkifejezésünk és kommu-
nikációnk különböző nyelvi szimbólumok által, de „testünk nyelvén” is megvaló-
sulhat. Bagdy az első alfejezetben („Szimbólumalkotás, szimbólumfejtés, út a test-
szimbolikához”) a két „kifejezésmód” összefonódását szemlélteti: szimbólumaink a 
testünkön keresztül, önmagunkhoz való hasonlítással képezik le a birtokba vehető 
világot. Az így létrejövő nyelvi képek az emberiség őstapasztalatait hordozzák, és 
testbeszédünkkel együttesen tudattalanul kerülnek kifejeződésre. A jobb megértés 
érdekében a szerző irodalmi (hazai és külföldi) és festészeti példákat sorol fel. Sal-
vador Dalí szürrealista alkotásai például testszimbolikára épülnek, értelmezésükön 
keresztül könnyen fellelhető a párhuzam az építészet és emberi test részletei között. 
A továbbiakban Kondor Béla, Van Gogh, Egon Schiele, Bálint Endre képszimboli-
káját mutatja be.

A testi képek szimbolikus nyelvi elemként való használata egyfajta „köznyelvi 
pszichoszomatika”. Ha a nyelvi jelekre kellő fi gyelmet fordítunk, és tudatosan ana-
lizáljuk őket, érzékenyebbé válhatunk irántuk. De ha nem vesszük észre az ilyen 
„jelképeket”, könnyen áldozatul eshetünk a média manipulációinak. Bagdy kieme-
li, hogy a segítő szakmát végző személyek körében nagy jelentősége van a szimbó-
lumfejtés (szüntelen jelentéskeresés) elsajátításának és használatának. 

A következő alfejezetekben a szimbólumok pszichológiai értelmezéséről érzék-
szervek szerinti tagolásban olvashatunk. Elsőként a szem szimbolikáját ismerhetjük 
meg. Közismert, hogy a szem és a tekintet a testbeszéd elsődleges megnyilvánulási 
formái, és szoros kapcsolatban állnak érzelmeinkkel. A szem a fi zikai érzékelés el-
sődleges szerve, valamint „a lélek tükre”, közvetítő szerv a külvilág és a belsőnk kö-
zött. Ugyanakkor szoláris jelképként is funkcionál, a nap és Hold képében. A mito-
lógiában szó esik egy harmadik, teremtő erővel bíró szemről is, „Hórusz szeméről”. 
A fi zikai látás szorosan összefügg a lelki vakság, illetve lelki tisztánlátás jelenségé-
vel. A szerző Oidipusz király történetét hozza példaként, aki önbüntetésként magát 
vakította meg: fi zikailag látó ugyan, ám lelkében vak.

Ezután az orr szimbolikája tárul elénk. Bagdy egy mániás beteg versének elem-
zésével mutatja be az orrhoz fűződő szexuális analógiákat. A formájával kapcsolat-
ban kialakult benyomások és következtetések kivetülnek a nemi szervekre, a férfi  
és női különbségek felfogására. Egy német szerző, Kletschner eltérő testalkatokkal 
különféle karakterű orrformákat hozott összefüggésbe. A szagok és humán ízlés-
minták másrészt kor és nem szerinti is eltérhetnek. Ismerünk „babaillatot”, mely az 
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újszülötteket és csecsemőket jellemzi, más illatot társítunk férfiakhoz és nőkhöz, 
mint fiatalokhoz vagy idősebbekhez. A szaglás mint primitív érzékelési mód a meg-
kapaszkodási ösztön egyik alapja, egyik elsődleges meghatározója az anya-gyer-
mek kapcsolatnak is. A természetes, általánosan jellemző undorreakció viszont az 
elfojtásos elhárítás egyik módja. 

A szaglószervhez kötődő hiedelmek nemcsak a valóságban és a tudomány vilá-
gában léteznek, hanem mesei elemek is. Az orr az erő, potencia metaforája lehet, a 
torz orr a gonosz ábrázolásait színesíti; Benedek Elek meséiben a destruktív konst-
ruktívvá formálásának eszköze. A klinikai pszichológia esettára további támpontot 
is kínál az orrszimbolika terén. A paranoid pszichotikus regresszió „szaglászásra” 
ösztönöz, a beteg gyanakvása átvitt értelemben azt érzékeli, hogy „valamilyen mé-
reg van a levegőben”. 

A következő alfejezet tárgya a bőr szimbolikája. A bőr határvonalat képez bel-
sőnk és a külvilág között, melynek eredménye az identitásképzés. Egyes kultúrák-
ban a sámán az identitás átvétele érdekében öltözik állati bőrbe – ezzel az adott 
állat erényeit is szimbolikusan magára öltve. A Gilgames-eposzban a vedlés képe 
az újjászületést imitálja. A bőr továbbá kommunikációs szerv is, melynek jelentős 
szerepe lehet az emóciók kiváltásában és fogadásában. Számos kutatás bizonyította, 
hogy a testi kontaktus egészségindikátor. Kisgyermekeknél a kutyák simogatásának 
hatására szembetűnő szociális fejlődés következhet be; a házi kedvencekkel 
való fizikai kontaktus rossz egészségi állapotban lévő személyek gyógyulását 
segítheti elő. A kutyák simogatása során a bőr érintése növeli az immunrendszer 
védekezőképességét. Annak érdekében, hogy az érintés pozitív élményt adó 
legyen, Bagdy kiemeli az ölelés jelentőségét, utalva annak mozgásmintájára és 
időtartamára.  A témakör szemléltetésére a bibliai gyógyítókról szóló idézetek 
mellett saját kutatási adatait is közli. Végül az érintésnek nem csupán pozitív hatásai 
lehetnek, de hamis érintéspótlékok és játszmák során negatív jelentéstartalommal 
is felruházódhat: gyakran eltorzult szeretetkifejezés. 

A lelkiállapotot legerőteljesebben kifejező szerv, a szív a keresztény építészet-
ben, festőművészetben és képzőművészetben egyaránt fontos szimbólum. A temp-
lomépítészetben központi helyet kapó oltár köztudottan Jézus szívét jelképezi.  A 
testmező energiahálózatában a szívnek fontosabb szerep jut, mint az agynak – ezért 
is fontos például a distressz érzések csökkentése. Bagdy a szívről szóló alfejezetben 
a szomatikus agnózia és az A-típusú személyiség jegyeit elemzi a szív szimbolikája 
mentén. 

„A belső képek – külső képek, jelentéstükröződések” című fejezet első része 
(„Állapotképek a lelki gyógyításban”) egy pszichoterápiás módszert ismertet: 
az állapotképek festésének jelentőségét és szerepét mutatja be terápiás példákon 
keresztül. Gyermekként még felszabadultan, gátlások nélkül alkotunk, érzelmek 
vezérelnek bennünket, felnőttként azonban minden munkánkat befolyásolja a 
kritikától való félelem. Az állapotképfestéshez nincs szükség kézügyességre, csak 
a fantázia szabad áramlása és az érzelmek alapján történő szimbólumképzés szá-
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mít. A módszer instrukciója: „Fesd meg az érzéseidnek, jelen állapotodnak a képét 
olyan színekkel, méretben, formában, ahogy a legjobban kifejezi, mi van benned!” 
A képnek ezt követően címet kell adni. Az érzelmek a kifejeződés és megbeszélés 
során objektiválódnak, a kliensek lehetőséget kapnak rá, hogy kívülről, távolabbról 
szemléljék problémáikat, ezáltal pedig új belátásokhoz jutnak, új megoldási lehető-
ségeket kaphatnak. A „festés” hatására akár maguktól is ráébredhetnek problémáik 
eredetére. Bagdy esetpéldái között migrénes nő, pszichovegetatív légzési betegség-
től szenvedő, sikeres üzletember és egy régen vágyott terhessége miatt aggódó asz-
szony is szerepel. Szó esik még egy matematikatanárról, aki hosszú ideje gyászolja 
az édesanyját, egy látszólag kiegyensúlyozott kliensről, aki a barátnője esküvőjé-
re menet pánikrohamot kap egy vonaton, továbbá egy háromgyerekes édesanya 
esetéről, aki képtelen kezelni a középső gyermekét. A pszichoterápia elakadásának 
időszakaiban esetenként éppen az állapotképfestés képes átsegíteni a klienst (és a 
terapeutát) a nehéz időszakokon.  Az egyik közölt eset egy férfi é, aki már régóta 
jár pszichoterápiára, amikor számára kifejezhetetlen állapotba került; majd nagy 
küzdelem árán sikerült „kirajzolnia” a benne tomboló érzéseket.  

A számítógép- és televízió-használat életünk szerves részévé vált, nagy hatással 
van a gyermekek érzelemvilágára és viselkedéskultúrájára. Iskoláskorban évente nő 
a televíziózással töltött idő, sőt a jelenség sajnálatos módon betegséget is eredmé-
nyezhet, televízió- vagy számítógép-megvonás esetén indulatkezelési problémák 
alakulhatnak ki. „A televízió képi világának hatóereje” című fejezet a televíziós 
műsorok, illetve a reklámok negatív hatásait mutatja be. Több jeles kutatás (Vet-
ró, Végh, Vekerdy, Spock, Gerbner, Gross, Morgan, Bandura, Huesmann, Center-
wall) foglalkozott ezzel a témával, és bebizonyították, hogy a hosszabb ideig tévéző 
gyerekek agresszívebben viselkednek, akik pedig 8–10 éves koruk között sok erő-
szakos fi lmet néznek, erőszakos bűnelkövetővé válhatnak. A források modellköve-
tő öngyilkosságokról is beszámolnak, amelyeket egy, a média által bálvánnyá emelt 
személy öngyilkos viselkedése válthat ki.

A fejezet utolsó részében Bagdy kifejti a reklámokra jellemző öt pszichológi-
ai vonást; például erősítik a befogadóban, hogy amit hirdetnek, az feltétlenül jó 
(gyorséttermek, Coca-Cola); orális és érzéki csatornán közvetítenek üzenetet. A 
reklám álszimbólumokat teremt, és azt hangsúlyozza, hogy ha az emberek lemon-
danak ezekről, akkor nem lehetnek maradéktalanul boldogok. A külső kényszer-
hatás a befogadókat észrevétlenül fogyasztásra ösztönzi, esetenként kényszeres 
fogyasztóvá teszi. A reklám általi manipulálhatóságot saját felelősségünk tudatos 
felismerésével kerülhetjük el.

A „Hangokban a lélek” című fejezetben Bagdy a hangok, a zene és a ritmus 
szerepét boncolgatja. A mozgás, ritmus éshangzás a pszichikum szerveződésének 
alapját képezik. Az első alfejezet („Mozgás és ritmus: a méhen belüli élet jelensé-
gei”) a méhen belüli fejlődés folyamatát a ritmus fogalmával vonja párhuzamba; 
utóbbi a mozgás és a nyugalom közötti váltakozást jelenti. A magzat nem csupán 
refl exes mozgásokat képes végezni, hanem már a 7. héten képes helyváltoztatásra. 
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A mozgás viszont kapcsolatban áll a magzati izomtónussal, az elemi hallással; Bag-
dy ebből arra következtet, hogy a hallás és a mozgásérzékelés, mozgásosság már a 
méhen belül kialakulhat. Arduinit idézi, aki a magzat „reflexfölöttiségéből” azt a 
következtetést vonta le, hogy a magzat kis ember, aki még a pszichikum létrejötte 
előtt kialakíthatja a rá jellemző életritmust. Bár a biológiai óra, ritmus kapcsolat-
ban áll a fényszakaszok alakulásával is, az anya hormonális és idegrendszeri jelzései 
erőteljesen befolyásolják. A szerző szerint a fejlődési zavarok kialakulásának okai a 
méhen belüli viselkedéses rendszer „szétesésében” is kereshetők. 

„Az újszülöttek muzikálisak” című alfejezet e gondolatot folytatja; felsorakoz-
tatja a magzati muzikalitásról szóló kutatások fontosabb eredményeit. Kiemeli az 
egyensúlyi rendszer szerepét a zeneiség kialakulásában, valamint a zene jótékony 
hatását a későbbi hallásérzékenységre és beszédfejlődésre. A magzat már a 8. héten 
képes akusztikus ingerekre reagálni. Kísérletek során kimutatható, hogy emlékszik 
édesanyja szívhangjaira, képes megnyugodni annak ritmusára. A koraszülöttek és 
légzési problémákkal küzdő csecsemők számára a zene „gyógyír”, az édesanyjuk 
éneklése, dúdolása még az idegsejtek közötti kapcsolat fejlődését is segíti, gyorsítja. 
A csecsemő gőgicsélésében fellelhető „dallam” ezzel együtt improvizatív beszéd-
ként is felfogható.  

Az „Úton a zene és az ember lelke felé…” című fejezet azt sugallja, a zene valójá-
ban nonverbális kommunikációként fogható fel, miután örömöt, bánatot és egyéb 
minőségeket fejez ki. Bagdy kiemeli a zene megindító erejét, amely képes felidézni 
olyan emlékeket, amelyekre már csak a „testünk emlékszik”; módot ad a tudattalan 
átélésére, alkalmas arra, hogy egyidejűleg ellentétes dolgokat fejezzen ki, sebeket 
nyisson fel, mélységeket, spirituális dimenziókat villantson fel; így az emlékek újra-
élhetőkké és korrigálhatókká válhatnak. A zene fejleszti az érzékenységet, ritmusa 
által fenntartja az élmények folytonosságát. A gyermekeknek átmeneti tárgy lehet, a 
hiányzó személyt, kapcsolatot szimbolizálhatja. napjaink populáris zenevilágában 
identitásukat kereső fiatalok vágyai szólalnak meg; a zene átmenetileg betölheti a 
lelkükben lakozó belső űrt.

Az utolsó, Euritmiáról szóló fejezetben Bagdy az ember gnózis, bölcsesség iránti 
univerzális vágyából kiindulva bemutatja a módszer elméleti alapját, a hozzá kap-
csolódó filozófiát, áttekinti Rudolf Steiner antropozófiájának alapját, ismertetve a 
steineri emberképet; szól a „látható zenéről”, a hangzás-euritmiáról, a gyógyászati 
és a pedagógiai alkalmazási lehetőségekről.

Összegezve: Bagdy számos külföldi és hazai, többezer éves vagy éppen kor-
társ művészeti alkotáson keresztül példázza és támasztja alá állításait, amihez a 
klinikumból is társít jellegzetes eseteket. Érvei és észrevételei jól megalapozottak, 
könnyen átláthatók, érthetők. Ezt fokozza az árnyalt, szakmai, mégis világos kife-
jezésmód, melynek köszönhetően a szöveg jól követhető, és megfelelően tükrözi 
az olvasónak átadni kívánt szakmai tudást. A szerző kitér a hétköznapjainkban is 
fellelhető médiahatásokra, ezzel átfogó perspektívát nyújt.
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