
I. Jelenségek és fogalmak

A mûvészetterápia ma gyakran szóba kerül,
de kevesen ismerik igazán. Nemcsak a köztu-
dat tájékozatlan, de az alkalmazó szakembe-
rek ismeretei sem kielégítôek. Akadnak e téren
ellentmondások és tisztázatlan kérdések is.

Az ókortól fogva él az a romantikus elképze-
lés, hogy a mûvészet nemesíti és gyógyítja az
embert. Arisztotelész nevezetes drámaelmélete
a katarzis fogalmára épül, ami a színjáték által
felkeltett, majd az események során levezetett
indulatok megtisztító hatását jelenti. A zenét az
ókori bölcselôk megnyugtatónak és feloldónak

tartották, az ókor orvosai pedig kedélybetegek
gyógyítására ajánlották. A reneszánsz idejében
a képzômûvészeti alkotások felemelô élmé-
nyérôl beszéltek, ami képes felderíteni a lelket
és elôhívni a nemes érzelmeket. A korszak fel-
fogása ezzel csak kiterjesztette a középkorban
élô elképzelést, miszerint a szentek és a bibliai
jelenetek látványa festmény vagy szobor for-
májában erôsíti a hitet, és az erkölcsi értékek
felé tereli az embereket.

A német filozófia sokat foglalkozott az esz-
tétikai élménnyel. Lipps éppen ennek magya-
rázatára alkotta meg az empátia fogalmát
(amely késôbb más értelmet kapott). Szerinte a

alapján, és még nagyobb tévedés volna megfe-
ledkezni az oktatáspolitikáról. Tudjuk, hogy
az orvosi diplomával elismert területekre a 19.
században tömegesen áramlottak be az addig
mesteremberi szinten mûvelt manuális foglal-
kozások. Mellettük a 20. század második felé-
ben olyan, fôiskolai diplomával elismert szak-
mák sorakoztak fel, mint a dietetikusok,
gyógytornászok, mentôtisztek, optometristák,
nem is beszélve a diplomás ápolókról és szü-
lésznôkrôl, illetve védônôkrôl. Ráadásul az
Európai Unió felsôoktatási rendszerének át-
alakításáról szóló 1999-es Bolognai Nyilatko-
zat a kétszintû képzés bevezetésével egyetemi
diplomát is adhat a fenti szakmák képviselôi-
nek kezébe. Az orvoslás szélesebb társadalmi
környezetben történô tanulmányozása arra
hívja fel a figyelmet, hogy ez a tevékenység
egy hatalmas, összefüggô rendszer része, és
szüntelen kölcsönhatásban áll számos társada-
lomtudománnyal, pontosabban azok határte-
rületével. A fentiekben csupán vázlatosan be-
mutatott folyamatok nyilvánvalóvá tették,
hogy olyan tudományterületek összegzô lá-
tásmódja nélkül, mint az egészségügyi jogtör-
ténet és államigazgatás, a hivatásmitológia, a

történeti egészségügyi gazdaságtan és a val-
lástörténet, az orvoslás története sem értel-
mezhetô, és annak jövôbe mutató trendjeit
sem lehet felvázolni. Ezeknek a tudományte-
rületeknek az orvoslásra vonatkozó összevo-
násával keletkezett az egészségügyi kultúrtör-
ténet, amely magába foglalja az emberiség
ilyen vonatkozású szellemi és anyagi hagyaté-
kának teljességét. A „hagyaték” ezúttal szán-
dékos szóhasználat az örökség helyett, hiszen
a múltat olyan eszmék és tevékenységek is ter-
helik, amelyeket kötelességünk ugyan megis-
merni és ismertetni, de azokkal a legkevésbé
sem tudunk és akarunk azonosulni. Az orvos-
lás identitása szempontjából az egészségügyi
kultúrtörténetnek az a küldetése, hogy pontos
értelmezési mezôbe helyezze azokat a valódi
és áldilemmákat, amelyek az orvosok és
egészségügyi dolgozók hitével, erkölcsi maga-
tartásával, gazdasági aktivitásával, államigaz-
gatási (politikai) szerepvállalásával kapcsolat-
ban keletkeznek, és a szakma mûvelôit szemé-
lyesen és testületileg is végigkísérik életút-
jukon a hivatás gyakorlásában.

DR. BALÁZS PÉTER
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mûalkotást csodáló ember beleéli magát az áb-
rázolt helyzetbe és személyekbe, s ezáltal ké-
pes azokat az érzelmeket felidézni magában,
amelyeket az adott mû sugároz.

Mindezek ellenére a mûvészet a lelki betegek
gyógyításától távolt maradt. Legfeljebb királyi
vagy nemesi udvarokban szolgált a zene a gon-
dok elûzésére, mint ahogyan a Biblia beszél Sa-
ul királyról. Az elmebetegeket egészen a 20.
század közepéig elzárták a külvilágtól. E folya-
matban az egyetlen üdítô kivétel a 19. század
elején az angliai moral treatment rendszere
volt, amelyben szép szóval, rábeszéléssel, er-
kölcsi elvek alapján igyekeztek a betegeket
megnyugtatni az addig bevett fizikai korlátozá-
sok vagy hideg vizes kúrák helyett, de ott sem
nyúltak eszközként a mûvészetekhez. Talán a
felvilágosodás korának némely francia elme-
gyógyintézetében betanított és elôadott színjá-
tékok lehettek a mai mûvészetterápia elôdei.

A mûvészet csupán a második világháború
után került be a pszichiátria és a pszichoterá-
pia eszköztárába. A századforduló után ismer-
ték fel, hogy a bezártság és semmittevés leépü-
léshez, elbutuláshoz vezet az idült elmebete-
geknél. Próbálták dolgoztatni ôket a „falakon
kívül” (igen sokatmondó az „extramuralis” ki-
fejezés, amely csaknem egy évszázadon át
mindenféle ellátásmódot jelentett, s ami a
pszichiátriai betegekkel az intézeten kívül tör-
ténhet). A súlyosabb betegeket pedig a falakon
belül foglalkoztatták. Hagyták ôket rajzolni
vagy agyagot gyúrni, gipszet önteni. Sok or-
vos figyelt fel a különös alkotásokra. Ezekbôl
jelentôs gyûjtemények jöttek létre. Késôbb el-
kezdték ezeket tudományosan is vizsgálni,
mert a rejtelmes kórképek megértését remél-
ték tôlük. Mintegy száz év folyamán így állt
össze a Lipótmezô hatalmas, több tízezer da-
rabra tehetô gyûjteménye, de számottevô rajz,
szobor, kerámia, szôttes halmozódott fel na-
gyobb magyarországi vidéki elmegyógyinté-
zetekben is. Mindenütt éltek beteg mûvészek,
akiknek mûvei kiemelkedtek a többi páciens
egyszerûbb, durvább alkotásai közül. A mo-
dernizmusnak nevezett korszak számos ma-
gyar alkotómûvésze is volt elmekórház lakója,
és az intézmény komor falai, rácsai mögött
festett, rajzolt vagy írt.

A második világháború elôtt már a mûvé-
szetelmélet is felfigyelt a beteg lélek mûvészi
értékû alkotásaira. Ebben az idôben már a

népmûvészet vagy naiv mûvészet is külön ka-
tegória volt. Emellé sorakozott fel késôbb az
art brutnak nevezett mûfaj. A terjedô mélylé-
lektan megerôsítette ezt a figyelmet, s az alko-
tásokban a lelki problémák kifejezôdését,
expresszióját látta. Freud elsôsorban a tudatta-
lan tükrözôdését kereste, például nevezetes
tanulmányában Michelangelo Mózesének sajá-
tos kéztartásában a lefojtott indulatot látta.
Követôi tanulmányozták a szürrealizmust,
amely már magán viselte a tudattalan elméle-
tének hatását és a pszichoanalízisben nagy
hangsúlyt nyert álom látásmódjait. Jung a
szimbólumokat és ezek rejtett jelentését kutat-
ta. Valamiféle pszichopatológiai ikonográfia
alakult így ki, s tulajdonképpen elmondhat-
juk, hogy a mûvészet a képzômûvészeti jelle-
gû alkotások révén elôször diagnosztikai esz-
közként jelent meg az elmegyógyászatban.
Különösen a skizofrénia vagy a melankólia
mutatkozott „patognosztikusan”, hasonlóan
Bosch vízióihoz, majd késôbb Munch, Schiele,
Grosz képeihez.

A mai értelemben vett mûvészetterápia ak-
kor jelent meg a pszichiátriában, amikor a
pszichoterápiák is polgárjogot nyertek, és ki-
alakultak intenzív és multimodális terápiás
rendszerek. Fókuszba került a csoport mint te-
rápiás közeg. A betegséget korábban az egyén-
ben látták, és ott igyekezték gyógyítani. Csak
késôn derült fény arra, hogy a csoportban
megfelelô szervezéssel és irányítással a bete-
gek egészséges lelki képességei, erôi össze-
adódhatnak, és fejlesztô, gyógyító tényezôvé
válhatnak. A csoport sajátos élményközössé-
get jelent, ahogyan ezt Mérei Ferenc nevezte, a
kommunikáció mindent felhangosít, ami a
csoportban történik. A mûvészeti foglalkozás
csoportban nem csupán expresszió és kreáció,
hanem kommunikáció is. A kifejezett lelki tar-
talmak a csoport többi tagja számára kommu-
nikációk, amelyek reflexiókat keltenek. Az al-
kotó a saját mûvén keresztül így jobban meg-
érti magát, de a mû rezonanciát kelt a többiek-
ben is. A kialakuló dialógus olyan lelki szin-
tekre utal, amelyek gyakran szavakban meg-
fogalmazhatatlanok, s amelyek részt vesznek
a megbetegedésben és a gyógyulásban.

Tulajdonképpen a mûvészeten át történô
kommunikáció lett a mûvészetterápia alapja.
A fekete-fehér filmek gyakran ábrázoltak raj-
zoló-festô beteget, aki dúlt tekintettel dolgozik



az ecsettel vagy irónnal. Már ez is sugallta,
hogy az ilyenfajta alkotó tevékenység feszült-
séglevezetés, indulatok kiadása, például a fé-
lelmek megjelenítése, amik így könnyebben
leküzdhetôk. Ez az elv korán felbukkan a mû-
vészetterápiában, s ennek jegyében nem csu-
pán képzômûvészeti munkára biztatták a be-
tegeket, hanem elbeszélések vagy versek írá-
sára is. Amíg azonban az egyéni mûvészeti
munka legfeljebb néhány megjegyzést kapott
a vizit során, esetleg szebb, különlegesebb pél-
dányait a helyi gyûjteményekben megôrizték,
addig a csoportos alkotás princípiuma révén a
megbeszélés, a közös élmény kapott hang-
súlyt. A régi elmegyógyászatban a beteget is
inkább „megôrizték” (lásd a másik ismert
jelzôt: a régi elmegyógyászat custodialis szem-
léletû volt…), a késôbbiekben meg akarták
gyógyítani, legalább abban az értelemben,
hogy a tünetek felszámolásán át megváltoz-
tassák vagy fejlesszék, hogy képes legyen ön-
magáról gondoskodni és a társadalmi normák
szerint élni. A terápia reflektorfénye nem csu-
pán a súlyos pszichiátriai betegekre vetült, ha-
nem az adaptációs zavarokban, traumákban,
kóros késztetésekben szenvedôkre, krízisben
lévôkre is, vagyis a „neurotikusokra”, a karak-
terbetegekre, a „funkcionális kórképekre”.
Ezekben az állapotokban jelentôs terápiás
lehetôségek rejlettek. Ám az egyéni foglalko-
zás vagy csoportos terápia ilyenkor is gyakran
kevésnek bizonyult a gyógyuláshoz. Kellettek
kiegészítô hatások, adjuváns terápiák, aho-
gyan ezt orvosi nyelven kifejezik, amelyek ön-
magukban nem elegendôek a kezelésben, de
jelentôsen hozzájárulhatnak a terápiás válto-
záshoz. Ilyen lett a mûvészetterápiák sora is. A
terápia fogalom itt olyan, mint számos más or-
vosi területen. Nem a modern ellátást fejezi ki,
hanem az ôsi görög jelentést tükrözi. Az orvos
„szolgál” (therapein = ’szolgálni, gondozni’).
Ilyen a fizioterápia is vagy a légúti betegek
barlangterápiája.

Az orvosi szaknyelv kifejezéseinek sajátos
szemantikáján ritkán tûnôdünk, pedig érde-
mes elgondolkodni, hogy a magyar nyelvújí-
tás korában átvette a német Behandlung szó
jelentését a ’kezelés’ fogalmával, míg a francia
vagy angol treatment mást jelent, valamilyen
„bánást”, elrendezést vagy a krónikus betegek
esetében ma gyakran használt angol manage-
ment már a helyzet valamiféle uralását tükrö-

zi. A terápiához hasonló szavak konnotációi is
furcsák. A kezelés közel áll a lekezeléshez, az
ellátás az el-látáshoz („ellátják a baját”), a be-
teg viziten (tehát megtekintô látogatáson) ta-
lálkozik orvosával, ha nem rendelésre megy,
ahol az orvos „rendel”, vagyis utasít, paran-
csol… Csak lassan válik ez a rendelés fogadó-
idôvé, konzultációvá a medicinában, miként a
terhesség is nehézkesen lesz állapotos, váran-
dós vagy áldott állapot.

A terápia tehát még a régi „medicus curat,
natura sanat”-elv hangulatát folytatja, de már
az intenzív törekvést is kifejezi, a stratégiát és
a taktikát is, amivel a modern orvosnak élnie
kell a krónikus betegségek kezelésekor. A terá-
piás „rezsim”, rendszer kora jött el, s ez azért
fontos, mivel a javulás, gyógyulás mind több
feltétele és hatóeleme került számításba az or-
vosi gondolkodásban. A pszichiátriában is –
„intra-” és „extramuralisan” egyaránt – a kor-
szerû kezelés nemcsak a fô terápiás modalitás-
ból (történetileg nézve például elektrosokkból,
pszichofarmakonból, pszichoterápiából stb.)
állt, hanem kiegészítô „gyógymódokból”, „ke-
zelésformákból”, mint amilyen például a mû-
vészetterápia.

A mûvészetterápia esetében már szó volt a
feszültség és a kóros lelki tartalmak kifejezésé-
rôl, levezetésérôl és a csoportos közeg hatásá-
ról, amely a magába fordult beteget újra a kö-
zösség tagjává és a kommunikáció aktív részt-
vevôjévé teszi, és a megértés révén közelíti a
másik emberhez. Ám az ilyen terápiaformák-
ban több egyéb hatáselem is érvényesül. A
korrektív visszajelzés, az érzelmi támogatás,
az ösztönzés óriási fejlesztô erô annak, aki al-
kot, a modellkövetés, utánzás bátorítás annak,
aki – még – nem tud festeni, gyurmázni, kol-
lázst készíteni, kerámiát formázni. A csoport-
ban „viselkedni” kell, ami a súlyos lelki beteg-
nek nehéz. Ragaszkodni kell a konvenció, az
illem, a konverzáció vagy éppen a terápiás
elôírás szabályaihoz, igazodni kell a keretek-
hez. A csoport tehát tanulási bázis, gyakorló-
tér is. A teljesítmény a csoportban értelmet
nyer, rangot jelent. Minden felerôsödik ilyen-
kor, ami lelki háttérként vagy hatásként a mû-
vészeti tevékenységben rejlik. Ezt sokféle mó-
don igyekeztek kiaknázni.

A zene különösen jelentôs hatással bír. A ze-
nét lehet csoportban hallgatni. Ilyenkor a tera-
peuta célzatosan válogatja össze a különféle
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zenéket, gyakran a csoporttagokat is. A zene
alkalmas a megnyugtatásra, oldásra, de ser-
kentésre is (ez a hatás a modern ifjúsági zene-
kultúrában a kóros ingerkeresésig vagy az
abúzusszerû öngerjesztésig terjedhet). Az
úgynevezett passzív zeneterápiában azonban
nem a közvetlen zenei effektus a fontos, ha-
nem sokkal inkább az, hogy a zenei élmény a
csoport kommunikációs folyamatainak tárgya
legyen. Megbeszélhetôvé válik a hangulat, ér-
zés, indulat, ami keletkezik. Lehet vizsgálni a
recepció különbségeit, sajátosságait. Emlékek,
élethelyzetek, kapcsolati problémák kerülnek
elô. Ezek megbeszélhetôk, feldolgozhatók.

Az aktív zeneterápiában a feszültségek jön-
nek elô. Hangszerekkel lehet ritmust, dalla-
mot, hangerôt produkálni. Mint a képzômûvé-
szeti (szakkifejezéssel: expresszív vagy krea-
tív) terápiákban is fontos az új tanulása. A ze-
ne esetében is lehet legalább furulyát, triangu-
lumot, dobot kézbe venni, és megtanulni bán-
ni vele. Avatott vezetô új készségeket hozhat
elô, de élményközelbe kerül a másik képessé-
ge vagy aktivitása, közös érzelmek keletkez-
hetnek. A mozgás is része a terápiás rendsze-
reknek, sok ember tornával vagy sporttal ne-
hezen aktiválható, ám ha megfelelô zene tár-
sul hozzá, könnyebb mozdulni. Csoportos
mozgásban a ritmus igen fontos. Nem vélet-
len, hogy a természeti népek körében a közös
tevékenységek énekkel, eszközökkel vert rit-
musban zajlanak. A ritmushoz igazodás a lelki
betegek súlyosabb eseteiben maga is fontos ta-
nulási feladat. A hiányzó motivációkat a zene
és a közeg pótolhatja. Általában a csoportos
tevékenységben a bekapcsolódás és az alkal-
mazkodás is fejlesztô tanulás.

Mûvészetterápiákban egyre gyakoribb ma a
tánc alkalmazása. Ez zenét, ritmust, mozgást
és csoportos, összehangolt tevékenységet egy-
aránt tartalmaz. A táncban megjelenik az önki-
fejezés is, hiszen annak lényege a szavak nél-
küli (nem verbális) kommunikáció. A tánc él-
ményeinek és jelenségeinek megbeszélése a
saját testhez, külsôhöz való viszony, az önké-
pet, az énre vonatkozó fantáziákat és szoron-
gásokat is a csoportos megbeszélés témájává
teheti. A tánc terén a fejlôdés aránylag köny-
nyû, lelki hozama viszont jelentôs. A kis siker-
élmények a terápia más folyamatainak nehéz-
ségeit is ellensúlyozhatják.

Fôleg a kevésbé súlyos betegek számára le-

het könnyített – ahogyan ma mondják – „láj-
tos” mûvészetterápia a biblioterápia, amely-
ben elolvasott vagy felolvasott szövegek adják
a közös élménymagot. Ezekben jellegzetes lel-
ki vagy kapcsolati problémák mutatkoznak
meg, amelyek érzelmi rezonanciát válthatnak
ki, s amelyet a csoport azután megbeszélhet. A
vers szavalatokon át válhat ilyen eszközzé. A
betegek gyakran szívesen írnak maguk is ver-
set, elbeszélést, önéletrajzi emléket. Ezek a
személyesség miatt hatékony tematikus cso-
portingerek. A mai digitális technika segítsé-
gével lehet hangoskönyvet, videofelvételt is
alkalmazni mûvészetterápiás célból.

Végül a már említett drámatechnika is
mindinkább használatos. A társas valóság ri-
tuális lejátszása már az ókorban is ismert volt.
Késôbb a commedia dell’arte formájában je-
lent meg a színházban, az ünnepi, mintegy
szent helyén kívül az utca és a hétköznapok
színterén. A játékos, testi és jelmezes akciókat
is magába foglaló valóságutánzat érzelmi
mozgósító ereje jelentôs. A súlyos pszichiátriai
betegek számára vagy a fejlôdésben elmaradt
gyerekeknek fejlesztô lehet a betanított szín-
darab is, de még inkább az, ha a biblioterápia
témáit kell eljátszani (bibliodráma), vagy a lel-
ki problémák dramatizáltan jelennek meg
(pszichodráma), esetleg társadalmi problé-
mák, konfliktusok válnak spontán színjátszás
témáivá (szociodráma).

A mûvészetterápia fôbb jelenségei és fonto-
sabb szakfogalmai csak az elsô közelítést tük-
rözik. Ezenkívül sok és szerteágazó probléma,
felhasználási mód kapcsolódik hozzá. Mûvé-
szetterápiákat egyre gyakrabban alkalmaznak
a szomatikus gyógyításban is. Annál is inkább,
mivel ma a pszichés és a szomatikus határ
sokszor elmosódik, a korszerû ellátás igyek-
szik holisztikus, integrált lenni. A számos fon-
tos kérdés közül csak néhány: mik a mûvé-
szetterápia szabályai, sémái? Mik az indikáci-
ók és ellenjavallatok? Kik vezethetnek mûvé-
szetterápiát? Hogyan kapcsolódik ez a mód-
szer a pszichológiai terápiák egyéb fajtáihoz és
rendszereihez? Melyek a típusos nehézségek?
Milyen eredményeket lehet elérni? Milyen ku-
tatások folynak e téren? Hogyan zajlik a kép-
zés, továbbképzés, szupervízió?

Ezekrôl a következô részekben szólunk.

DR. BUDA BÉLA
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