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Visnyei 
EmőkeLélektől lélekig…

A művészetterápia margójára

Vincent Van Gogh 1880 júliusában íródott levelében így fogalmaz: 
„Tudod jól, ami az ember bensőjében megy végbe, kifelé is megmutatkozik. Vannak néhányan, akiknek lelkében 
hatalmas tűz ég, és soha nem jön senki, hogy melegedjék annál. Az arra menők nem vesznek észre többet, mint egy 
csöppnyi füstöt a kemény fölött, és aztán mennek tovább az útjukon.

Mit tehetünk? Őrizzük ezt a tüzet magunkban, hordozzuk a föld sóját, és türelemmel – de mégis mélyen 
türelmetlenül – várjuk, várjuk az órát, amíg jön valaki, aki meg akar telepedni ennél a tűznél, aki maradni fog. 
Mit tudom én? 

Aki hisz Istenben, meg tudja várni az órát, ami előbb-utóbb jönni fog…
Ugyanígy elgondolom, hogy minden, ami igazán jó és szép, a benső erkölcsi, 

szellemi és fennkölt szépség az emberekben, az alkotásaikban Istentől származik, 
és minden, ami rossz és gonosz az emberi tettekben és az emberben magában 
megnyilvánul, nem Istentől jön, és Isten ezeket nem találja jónak. 

De akaratlanul is egyre hajlamosabb vagyok azt hinni, hogy a szeretet a leg-
jobb eszköze Isten megismerésének. Szeress egy barátot, bárkit, egy dolog, amit 
akarsz, akkor jársz a helyes úton, hogy többet tudj róla, mondom magamnak. 
De mély és bensőleg komoly rokonszenvvel kell szeretni, vagyis akaratunkkal 
és értelmünkkel, és állandóan törekedni kell a behatóbb, a jobb és több tudásra. 
Ez vezet Istenhez, ez vezet a rendíthetetlen hithez…” (Van Gogh 2006, 23. o.)

Miképpen kapcsolódik egymáshoz Van Gogh fentebb idézett gondolatfo-
lyama és a művészetterápia? A művészetterápia a különböző művészeti ágakat 
(fi lm, zene, képzőművészet, tánc és irodalom) használja fel segédeszközként a 
lélek gyógyítása céljából. Meglátásom szerint ami elsődlegesen gyógyít, az a 
kapcsolat, a minősítés nélküli megértésen alapuló kapcsolat. A művészeti ágak 
ebben a segítő folyamatban eszközként szolgálhatnak és szolgálnak is. A művé-
szetterápia kontextusában meglátásom szerint az igazi művészet ott kezdődik, 
amikor megtanulunk egymáshoz művészien kapcsolódni. Mit is jelent ez? Azt, 
hogy nemcsak egymáshoz, hanem saját magunkhoz, és így tudva vagy nem 
tudva, de Jézus Krisztushoz is közelebb kerülünk a szeretetben. Az önkifejezés 
révén, az egyéni munka során az alkotók lelkében először a felindultság, felkavarodás, majd a megértés, aztán a 
megnyugvás érzése jelenik meg általában. Az alkotó közösségben megtapasztalt egyenjogúság, kölcsönös megértés, 
empátia, vigasz a másiktól – mindez pedig a szeretet légkörét, mondhatnám így is: Isten jelenlétét teremti meg.

Az egyik terápiás alkalommal, mikor a „Lélektől lélekig” gondolat feldolgozása, körüljárása volt a feladat, az 
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egyik otthontalan alkotó egy idegsejtet rajzolt – ami már önmagában is rendkí-
vül fi gyelemreméltó ötlet –, és a következőképpen magyarázta művét: „Azért egy 
idegsejtet választottam, mert akképpen tudunk a környezetünkhöz kapcsolódni, 
ahogyan saját magunkhoz. Minden itt kezdődik el. Ha a saját magunkkal való 
kapcsolat zavarokkal teli, akkor ez érezhető lesz a külvilág felé is.”

Ha ezt a gondolatot az otthontalan ember szemszögéből vizsgáljuk, szem-
besülünk azzal, hogy mennyire nem rendelkeznek megfelelő mennyiségű és 
minőségű emberi kapcsolattal. Több szociológiai kutatás is alátámasztja, hogy 
a többségi társadalom felé a kapcsolataik megszűntek, s ezáltal csak a sorstársi 
kapcsolatrendszerek maradtak meg nekik, amelyek nagyon sok esetben ano-
máliákkal vannak tele. 

Az a művészetterápiás szemlélet, amelyet képviselek, pont itt lép be, és 
törekszik segíteni ezeknek a szenvedő embereknek. Hiszem, hogy az alkotás 
öröme egy csoporton, közösségen belül olyan mélységekbe és magasságokba 
juttatja el az embert, ami minden tekintetben lélekemelő. Hiszen az érzékeny 
és így sokszor sebzett lelkű szenvedő emberek azok, akik a legélesebb szemmel 
észreveszik a világ misztikus csodáját, legyen az külső vagy belső csoda, tragé-
dia vagy a fájó lélekben katarzist kiváltó segítő kéz. Mily csodálatos az emberi 
kapcsolatrendszereket egy idegsejthez hasonlítani! Ebben a képben találkozik 
az Alfa és az Ómega, a mikro- és a makrokozmosz. Ezért gondolom azt, hogy 
igaza lehetett II. János Pál pápának, amikor a művészeket a teremtő Isten kép-
másának nevezte. A Teremtés könyvében olvashatjuk: „Isten látott mindent, 
amit alkotott: nagyon jók voltak.” (Gen 1,31) Az alkotó ember az, aki munkája 
során mindenkinél jobban meg tud érezni „valamit abból a pátoszból, mellyel 
Isten a teremtés kezdetén nézte keze alkotásait”.1

S mivel hiszem, hogy minden emberben megvan az alkotás vágyának a csírá-
ja, ha ennek táptalajt adva segítjük, hogy ez a csíra virágot bontson, és valóban 
alkotni merjen, tehát valamilyen szinten valóban művésszé váljék az ember – 
bármit is teremtsen, ami szívéből jön –, azáltal mindenkiben megcsillanhat az 
alkotó Istenhez való hasonlatosság. Ami tisztít, és felüdíti a szomjúhozó lelket.

2015 augusztusában a balatonboglári Kék és Vörös kápolnában rendezték 
meg a Kalandozások a tükörben című kiállítást. Ezen a tárlaton otthontalan 
emberek és fi atal kortárs képzőművészek állították ki közösen a műveiket. Itt 
a fő célunk az volt, hogy bemutassuk, minden társadalmi hierarchiát félretéve 
miképpen tud ember és ember egymással találkozni a képzőművészeten keresztül 
(is). Megdöbbentő hatással volt a nézőkre a kiállítás. Főleg, hogy nem lehetett 
nem észrevenni, hogy a hajléktalan emberek alkotásainak szinte mindegyikén 
ott van a ház szimbóluma, akár megkívánta a megadott téma, akár nem – tudat-

 1 II. János Pál pápa levele a művészeknek. 1999. április 4. http://uj.katolikus.hu/konyvtar.
php?h=68. (Megtekintés: 2016. július 4.) 
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talanul is jelét adva az Igazi Otthon iránti olthatatlan vágynak. Ezt a hivatásos művészek ugyanúgy, mint a biztos 
létben élő nézők természetesnek vehetik, és a hajléktalan emberek munkáit elnézve döbbenhetnek rá jólétükre s az 
egyetlen, kegyetlen különbségre. Mert nincs más különbség, mind ugyanolyan ember: a néző, a hivatásos művész 
és az otthontalan, nem hivatásos alkotó – „csak” annyiban különböznek egymástól, hogy egyesektől az élet talán 
leglényegibb eleme vétetett el: a HÁZI tűzhely me-
lege. Szó szerint és átvitt értelemben is.  

A kiállítás sikere arra ösztönzött néhányunkat, 
hogy hat alkalommal találkozzék és együtt alkosson 
pár hajléktalan és pár hivatásos művész. Ez az integ-
rációt elősegítő csoport azért is hiánypótló és érték-
mentő, mert képzőművészeti alkotásokon keresztül 
is közösséget alkottak egymással. Ember emberrel 
egyenlőként beszélt egymással érzéseiről, terveiről, 
gondolatairól, az életről. A művészeti csoportban 
készült alkotásokból az idei évben rendeztünk egy 
kiállítást Lélektől lélekig címmel. A csoport és a ki-
állítás integrációt elősegítő hatását legjobban Dávid 
Luca látványtervező művész gondolataival tudnám 
leírni: „Az alkalmaknak minden egyes perce érté-
kes. A közös rajzolás, a közös hallgatás, az egymásra 
fi gyelés. A hajléktalanok adnak! Ők azok, akiknek 
elvileg nincs semmijük, mégis tőlük kapjuk a legtöb-
bet. Legfőképpen bizalmat, mert megosztják velünk gondolataikat, megélt sérelmeiket. A bizalom mellett viszont 
az igazi művészetet. A lélek tükrét az alkotáson keresztül. »Csak« a puszta gondolataikat öntik kép formájába. 
De ebből egy komplex alkotást kapunk, ami a végtelenségig értelmezhető, magunkon átmosható. Azt gondolom, 
ezeket a képeket, gondolatokat közvetíteni kellene mindenki felé, hogy megismerhessék ezeket a tettre kész, kitörni 
vágyó embereket, hogy magunkban is tudjunk változtatni a hajléktalanokról kialakult képünkön.”
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Visnyei Emőke szociális munkás, művészetterapeuta, logoterápiai tanácsadó és személyiség-
fejlesztő szakember. Két évtizede dolgozik szociális szakterületen. Több éve vezet értékközpontú 
művészetterápiás csoportokat otthonnal nem rendelkező, utcán élő, hajléktalan embereknek. 
Szakmai hitvallása, hogy minden ember értékes, és senki sem pótolható. 




