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A gyógyítás és a képzőművészet kapcsolódási pontjai

Három fiam egykori – általam nagyra becsült – gyermekorvosa Dr. Sepp Csaba kért fel egy előadás
megtartására, mely az "Orvoslás, gyógyítás és a képzőművészet" kapcsolatáról szól.

Előadáson

Mindenki számára ismert tény, hogy a
művészeteknek hatalma van az emberi
lélek felett. Egy műalkotás keltette ka-
tartikus élmény jobb színben tünteti fel
a világot, üdítően hat ránk, oldja a fe-
szültségeinket,  a  mindennapi  stresszt,
belső  nyugalmat  hoz,  és  ezáltal  nem-
csak gyógyító ereje van, de a betegsé-
gek megelőzésében is segíthet!

Mondandóm elején életem egyik legel-
söprőbb  élményét  osztottam  meg  a
hallgatósággal:  amikor  már  kialakult
egy  hosszan  tartó,  súlyos  betegség  –

mely különösen gyermekek esetében rendkívül tragikus – van remény az orvosok, ápolók áldozat-
kész munkája mellett arra, hogy a művészet is valamilyen formában bekapcsolódjon a gyógyításba.
https://photos.app.goo.gl/JstKPpWDxFLXPTxJ8 

Másfél évvel ezelőtt a Heim Pál Gyermekkórházban 100 mesekönyvet adhattunk át – szponzor jó-
voltából – a súlyos beteg gyerekek számára a főigazgató asszonynak, aki ígéretéhez híven az egész
ország területén lévő minden kórház gyermekosztályára eljuttatta a „Két hangya kalandja” című kö-
tetet.  Akkor már lassan egy év hosszú munkája állt  mögöttünk a mosonmagyaróvári  szerzővel.
Vizsy Ferenc kalandos történeteit próbáltam képpé álmodni... Szinte „összementem”, miközben a
fekete fahangyák életének változatos helyszíneit terveztem, ott jártam velük a bolyban és a sűrű fű-
szálak és virágok között... próbáltam érzékeltetni, hogy milyen lehet az, ha egy élőlény annyira ap-
ró! Hiszem, hogy a gyerekek hangulatát, erejét, gyógyulását támogathatták a Lala bohócdoktor és
társai által előadott „hangya-jelenetek”, valamint a könyvben lévő színes illusztrációk, a vidám és
csupa érdekes emberi tulajdonsággal felruházott humoros figurák.

https://photos.app.goo.gl/Y4NUm69apR8QCnnt6 

Közben megmutattam a vendégeknek, magasra emelve azt a nagy méretű – és igen súlyos – kerá-
mia-domborművet, mely Tölgy Völgy lakóiról készült. (Az előadás megkezdése előtt a terem hátsó
falára mini-tárlatot rendeztünk be, korábban készített 15 képemből, melyek úgy készülnek, hogy fa-
lapra ragasztom fel az agyagból formázott, kiégetett kerámiadarabokat. Ezek a mű alkotóelemei,
(tárgyak, személyek) és szinte leugranak közénk a háttérről, mögöttük pedig festett táj vagy enteriőr
látható, mely tovább növeli a perspektívát.)

https://photos.app.goo.gl/Y4NUm69apR8QCnnt6
https://photos.app.goo.gl/JstKPpWDxFLXPTxJ8
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Reggeli készülődés

A  kivetítőn  elindult  az  a  film,  amit  arról  az  alkotási
folyamatról  vettünk  fel,  hogy  milyen  fázisokon  kell
áthaladni egy-egy szereplő megformálásakor. A mögöttem
pergő  film  –  talán  a  legbonyolultabb  –  műveleteket  is
nyomon követte: az emberi arc kialakítását. Szándékosan
próbáltam olyan változtatásokat is bemutatni, ami váratlan
és meglepő: egy sáros, formátlan gömbből egy kedves kis-
fiú arca bontakozott ki, majd a következő alakítás során ne-
vetős kislány fej lett belőle. 

Kalandozva az elmúlt
századokban, újabb és
újabb  bizonyítékok
mutatták,  hogy  a
művészet  és  a
tudomány  mindig  is
kölcsönhatásban  volt.

A művészetnek  és  a  tudománynak  megvan  az  a  képessége,
hogy láthatóvá teszi azt is, amit egyébként nem láthatunk.
Már  az  ókorban,  de  a  középkorban  is,  messzemenően
kihasználható  volt  a  képzőművészek  pontos
megfigyelőképessége: a betegségekről készült ábrák lehetővé
tették  a  különböző  kóros  elváltozások  leírását.  A
gyógynövényekről készült rajzok és mellékelt szövegek azok
hatásait elemezték.

Aranykor

Megjegyeztem, hogy én biológia-földrajz  és  rajztanár  is  va-
gyok, számomra meghatározó élmény volt, mikor az Üllői úti
Patológiai  Intézetben emberboncoláson vehettem részt.  Attól
fogva  másként  néztem  az  emberekre  –  nagy  derültséget  okozott  –,  hogy  azóta  én  mindenkit
„belülről is látok”!

Irígység

Ugyanakkor  a  Kaposváron,
mint  „művésznövendék”
anatómiai  tanulmányokat  is
folytattam,  hiszen  az
emberábrázoláshoz  nél-
külözhetetlen  a  vázrendszer
és az izomzat részletes meg-
ismerése. 

Ízelítőként elmeséltem az el-
múlt századok néhány konk-
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rét művészéhez kapcsolódó érdekes történetet: pl. Hieronymus Bosch a 15-16. században 31 féle
rokkantságot ábrázoló festménye alapján megállapították az orvosok, hogy hányan szenvedtek váz-,
izom-,  vagy  idegrendszeri  károsodásban,  kik  voltak  fertőzőbetegek  (szifilisz),  illetve  kik
szimuláltak! … „Kiderült” az is, hogy Botticelli: Vénusz születése című híres festményén az istennő
kéz- és lábfejének ujjainál kis-ízületi gyulladás látható... Vagy Hans Holbein Szent Erzsébet című
művén a leprát  lehetett  tanulmányozni...  Rogier van der  Waydennek és Hugo van der Goesnak
kimondottan kórházak számára adtak megbízást festmények készítésére, mert hittek gyógyító ere-
jükben... Talán a legismertebb Leonardo da Vinci ténykedése, mintegy negyven embert boncolt fel a
reneszánsz idején, pedig akkor ez tiltott volt!... Tapasztalatait élethű, pontos ábrákban rögzítette, ak-
kor eme polihisztor művész többet tudott az ember szervrendszereiről, mint a kortárs orvosok... az
1800-as években Théodore Géricault szintén megbízás keretében pszichiátriai betegekről festett so-
rozatot. Ekkor már nagy tisztelet övezte az orvoslást, ezt mutatja be Rembrandt: Tulp doktor anató-
miája című képe, ... meg kell még említeni Van Gogh és Edvard Munch műveit, melyek még na-
gyon sok titkot rejtenek a jelenkor gyógyítói számára is... 
Rátértem a jelen orvoslása és a képzőművészet kapcsolatára: a gyógyítás minden területén haszno-
sítható a művészetterápia, de különösen a gyermekkórházakban, a fogyatékos otthonokban, a pszi-
chiátriai intézetekben és a drogambulanciákon.
A pszichológia a művészet legalapvetőbb társtudománya. 
Lehetőséget nyújt: az ember teremtőképességének formába öntéséhez, az álomban megjelenő dol-
gok külsővé válásához, a mindennapi kreativitás megéléséhez, a rácsodálkozáshoz, bepillantást en-
ged a belső szentélyünkbe, önmagunk megismerését segíti, fizikai-szellemi egészséget szolgál, a
földi élet szépségeit, de szörnyűségeit is átélhetővé teszi, a kapcsolatteremtésben is javunkra válik,
elősegítheti a közösséghez tartozást...  Rendkívül fontos, hogy alkotás közben más tudatállapotba
kerülünk, megszűnik az idő, csak a jelen létezik, olyan teljesség-élményt nyújt, mely növeli az önbi-
zalmat, növeli a belső gazdagságot.

Előadásom utolsó részében szerettem volna bemutatni saját tevékenységemet, mely a velem szüle-
tett képességem segítségével mások szolgálatát (is) lehetővé teszi. 

Eközben folyamatosan látható volt a kivetítőn az megformázott figurák képbe helyezése, a háttér
puzzle-szerű kirakosgatása, a figurák festése... A felnőttek számára készített színezőkönyv egy raj-
zának, felgyorsított elkészítése, novelláskötet grafikáinak végigpergetése…
Videó link:
https://photos.app.goo.gl/n3aN63Y2XUideatf6 
Videó link:
https://photos.app.goo.gl/YHiSSPD1CuMj5dPN9 

Sok-sok évig tanítottam alsó tagozatos gyerekektől, felsős diákokon át, a gimnazistákig minden kor-
osztályt. Óráimon használtam a rajztudásomat, akár a kicsiknél, akár később a földrajzon, a biológi-
án vagy a rajzórákon. Sokkal könnyebb volt a diákjaimnak elsajátítani a tudnivalókat, ha ábrákat
készítettünk közösen.

2009 óta szerepelek kiállításokon a munkáimmal. Az egész ország területén sok nagyvárosban volt
tárlatom, legtöbbször persze, Budapesten. Úgy érzem mindig visszhangra találtak a munkáim, nem-
csak azért, mert első pillantásra derűsek, mosolyt csalnak az arcokra, de azért is, mert mindegyikben
ott rejlik egy mélyebb tartalom, egy csipetnyi irónia.

Tavaly nyáron meghívást kaptam a Siófoki Vakok és Gyengénlátók Egyesületétől tárlat-megrende-
zésére. Különös érzés volt, mikor a megnyitó után - a résztvevők végigtapogatták a képeimet és el-
mondták miket látnak rajtuk... Egyikük megjegyezte, hogy a képeimnek „pozitív kisugárzása” van

https://photos.app.goo.gl/YHiSSPD1CuMj5dPN9
https://photos.app.goo.gl/n3aN63Y2XUideatf6
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számára.

Jelenleg Zamárdiban élek és folyamatosan tartok szakköröket az oviskorú gyerekektől a nyugdíjas
korosztályig mindenkinek. Több szülő azért íratta be hozzám a gyermekét, mert sokan a számítógép
rabjai. A felnövekvő nemzedék az azonnali vágy-kielégítés bűvkörében él. Rendkívül fontos, hogy
megtapasztalhassák a két kezükkel létrehozott tárgyak örömét, azt az utat, mely oda vezet, és sok-
szor próbálkozások során kell áthaladni, hogy olyan legyen, mint amilyet elképzeltek.

Az agyag csodálatos anyag! Elvehető belőle és hozzáadható... Nem lehet elrontani, lehet javítani,
engedelmes és sikerélményt ad.
Videó link:
https://photos.app.goo.gl/ijxrrwuU1vMkXzkVA 

Tanítok a Fekete István Általános Iskolában is rajzot- művészettörténetet, felsősöknek. Felhaszná-
lom azt a tudást, amit a továbbképzéseken tapasztalok. Az elmúlt évben három ilyenen vettem részt,
az egyik a GYIK Műhelybeli foglalkozások sora volt a Várban, ahol legalább 40 tárgyat készítet-
tünk, szokatlan, különleges anyagokból. Célja az volt, hogy közelebb hozza a gyerekekhez a kor-
társművészet alkotásait.

Zamárdiban,  az  Egészségőr
Egyesület
kezdeményezésére  –
társadalmi  munkával  –
sikerült  egy  elhanyagolt,
növényekkel benőtt területet
rendbehozni,  éppen  a
háziorvosi  rendelő  mellett.
„Egészségkert” lett a neve. 

Életfa

Miközben  ezekről  szóltam,
filmen mutattam be azt a ha-
talmas  kerámia-dombormű-
vet,  melyet  én  készítettem
ide „Életfa” címmel. Tíz fi-
gura szerepel a képen. Min-
den  korosztály  képviselve
van, és mögöttük az egész-
séget és életet  hirdető min-
tákkal  díszített  fa  nyúlik  a
magasba.  (A  helyi  Önkor-
mányzat  segítségével  hatal-
mas keretet kapott, eléje go-
lyóálló üveg került, így 600
kg-t  nyom.)  A parkban  dí-
szesen  faragott  oszlopokon
az  egészséges  életmódhoz
kapcsolódó  idézetek  olvas-
hatók, alatt egy-egy rajzom,

https://photos.app.goo.gl/ijxrrwuU1vMkXzkVA
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hogy a kicsi  gyerekek is  értsék, hogy miről van szó. A kertben memória-játék és gyógynövény
„ültetvény” is van.

Rendszeresen  tartok  interaktív  foglalkozásokat
óvodások számára is, Budapesten. 
Pár  nappal  ezelőtt  pedig  a  Gyengénlátók
Általános  Iskolájában  jártam,  három osztályban,
közösen alkottunk.  Előre kiformáztam számukra
mindenféle  apró  kerámiadarabot,  melyek  közül
válogattak,  fantáziájuknak  megfelelően  falapra
kirakosgatták  őket,  majd  tovább  rajzolták
elképzelésük  szerint.  Végül  gyönyörű  színesre
kifestik  majd!  Öröm volt  látni,  hogy  a  sokszor
halmozottan  sérült  gyerekek  milyen  lelkesen
dolgoztak,  milyen  ötletes  munkák  kerültek  ki  a
kis a kezeik közül…

Két hangya kalandja

Nagy örömömre szolgált, hogy az előadás elnyerte a résztvevők tetszését! 

Köszönettel:
Bodrogi Éva
művésztanár
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