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sok vdszraiq rinncin reha-
bilit6l6suk folyamataban.
A testi 6s lelki f,ljdalom
rendkivii{ kiilcinleges <itv6-
z6dds6t lithatjuk Frida
Kahlo mexik6i fest6n6
fesnn6nyein.

- J6zsef Attila verseibhl
tdbb orvos elemzd mas-
mas kbvetlceztelest vont le.
Mennyire megbizhat6an
lehet pszichoanal[zis ald
vonni eg,,-egt m{ivet?

- Az irodalmi miivek
igen j6l elemezlretrik a le-
lektan 6s a k6rlelektan esz-
kdzeivel, de ahog' mrir
emlitettem, az egzes mii-
vek csak az egdv. em|crer
sors. dlettrirdnet 6s beteg-
segt6rtrenet kontextusiiban
drtelmezhet6k. Az orvo-
soknak kiiLldndsen gondo-
san kell elj6miuk a ve$ek-
ben rejl6 patol6gia felfejt€-

sekor, hiszen pontosan is-
memiiik kell az adott kor-
szak irodalmi kinonjilT az
adott kona jellemz5 fordu-
latokat, szimb6lumokat.
Ez kiildndsen 6rv6nyes J6-
zsef Attiftira. A verseib6l
kiolvasott depresszio sok-
szorakorczellem, 6s nem a
tdnyleges klinikai depresz-
szi6 megnyilvanul6sa volt.

- Ug,' tiinik, minden ern-
ba'nekvan egt k)zds nyel-
ve, a szimb6lum-rendszer;
mely az dlommunlaban is
tetten 6rhet6. Mennyire
azonosak a szimb4luma-
ink? Mennyire czonos a
traumatikus 1lmdnyek
szimb6l umban valo megje-
lendse?

- Ha a k6rdds arra ira-
nyul, hoSt egr6ni vary
kol lektiv tudatta lan term6-
ke-e az adott mrivdszeti
alkotSs, akkor erre v6lasz
aszerint adhat6, milyen is-
kolat kdpvisel a v irlaszolo1'
inkabb a freudi individua-
lis tudattalanban, vagr
inkebb a jungi kollektiv
tudattalanban gondolko-
dik. A val6srig val6szinli-
leg a kdtfele megkdzeli
t6s integr6ci6j6val fejthe-
t6 meg; vannak az embe-
risegre, eryes embercso-
portokra jellemz6 szimb6-

Iumok, 6s vannak olya-
nok, melyek rz eryes em-
ber sz6mdra mondanak
csak valamit, mrisok sza-
m6ra irreleviirsak. Ami-
kor p6ld6ul Janus Panno-

t6 lelkileg <isszeomlott 6s
I 908-ban pszichiatriai kli-
nikira keriilt Koppenhag6-
ban, azzal gy6gtitottAk,
hog felk6rrek arr4 Gsse
meg sajdt rdndnetdt dllarok

Fdda l(ahlo k6pein a testi 6s letki ffjdatom rendkiyiil
kliltinleges iitviiz6'd6se jelenik meg
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zete okt6belben az alebbi
id6'pontokban 6s helyszf,.
neken szeruez v6tad6st.

h6ber l4-6n 15-t6l
18 6rdig a Szentl6.

lek t6ri BKV v6gdllomri-
son, a vdrado kamionban.
. Oh6ber 22-6n l4-tdl 18
6rdig az Auchan Obud6-
n6l (Szentendrei it ll5.),
avdrad6 kamionban.

Ha 6n egdszs6ges, el-
mrilt mrir 18 dves, de meg

nem t<iltritte be a 60. 6let-
6v6t (rendszeres verad6k-
nal 65. 6letev) 6s tg azr,
hory segiteni tud a rdszo.
ru16 betegekerl jtijjdn el a
vdradrisra! Szemdlyi iga-
zolvdny (akcimkirtya) 6s
taj - lairty a sziiks 6ges.

nius a m6k b6dit6 hatris6-
16l ir verseiben, ez nem
azt jelenti, hogz 6pium6l-
vezilvolt, hanem abban az
itriliai kdlt6iskol6ban, ahol
tanult. a makkal kapcsola-
tos asszoci6ci6kkal fejez-
tdk ki az 6lom, a b6dulat
6lrndnyeit.

- Frcud szerint a blok-
lrolt trawtatikus hlmdrryek
feltarasa g,ogtig'a e dlta-
luk okozolt psziches beteg-
sdget. bek szerint terdpia-
nak is alkolmazhat6 az al-
kotas- ds
rck ..visszafejtSe" cz al-
kotoval?

- Val6ba4 atraumatikus
dlmenyek elfojtasa beteg-
seg fomtsA az elfojtis al6l
val6 felszabadulas pedig
g6ryit6 hauisi lehet. Ea
ki is haszr.iljrik a kiiLldnbG
zbmiiv!szet- 6s keativ te-
nipiakban. A mfi vdszeknel
maradva amikor peldiul
klvard Munch norv6g fes-

segitsdgdvel. Az iltala gza-
vakban 6s k6pekben meg-
id ds lerajzolg egz6bk6nt
bozahnas mese olyan ka-
tartikus hatassal volt r4
hogt ezt kdvet6en meg-
sziintek szorongilsai, kdpes
volt megviilni a fiigg6segi
szinten fog/asztott alko-
holtol, es ryakorlatilag tti-
netnentesen elte le dletet.

- Ldttunk kidllitasokat
elmebetegek kepeibcil, me-
lyk legtdbbszcir sziinedli-
sak. Onnek van kedvenc'kepe 

aekldziil?
- Az egk kedvenc k6-

pem Gul6csy L4jos: Con-
certo Bizarro cin.d njza. A
fest6 ezt mrir pszichotikus
dLllapotban k6szitette, ak-
kor, amikor feli.ilkereked-
tek 6leteben a patol6gias
k6szteteselg 6s saj6t visel-
ked6si bizarreriSi mrir hi-
n6tt6k a szecesszi6 ii.ltal
megszabott kercteket.

Viir0s Eva

Obudai San lllarco Szabadegyetem
,Iraumatikus elm6nyek kreatlv feldolgozdsa a miiv6-
szetben"cimmel dr Gerevich Jdzsef pszichiiiter, addik-
tol6gus, neurologus, pszichoterapeuta tart el6adiist ok-
t6ber 1 1-6n 18 orat1t az Obudai Kulturailis Kozpontban.
(A belepes dijtalan. Cim: San Marco utca 81.)

Milv6szek titkai a pszichiiter szem6vel
A taunntikus 6lm6nyek mk-
szor hmn tart6 psrich6s
eh6ltozist, lelki bebgs6get
okozrak. A mfo6ati alko-
tfsokban htten 6rhet61 az
ilyen tiinetek? Vannak-e
egyes betegs6geknek iel-
lemz6 megnyilv{nuldsai -
kffeztiik dr. Gercvich J6-
zsef neuruftigus, addiktofti-
gus, pszichol6gus, pszichi{-
ter szakorvmt6l.

- Minden betegsdgrelq
illetve tlinercsoportnak je l-
legzetes miiveszi megrryil-
v6nuliisai Iehetneh me-
lyek csak 6s kizitrilag a
klinikai kdp ismereteben
5rtelmezhet6k, cin6ll6an
nem. Vagris mfivdszi alko-
tas alapjan nem ajiinlatos
bdrmilyen diagnosaikai
kdvetkeztetest levonni. El-
s6sorban a szorong6s 6s a
depresszi6, a lelki szenve-
d6s, a lelki liijdalom ragro-
96 kepi megnyilvanulisait
ismerjii( de a testi szenve-
dds ktil6nbdz6 m[iv6szi
megnyilvanul6sai is meg-
ragadhat6k a miivdszeti al-
kotrisokban. Kiildndsen le-
nyitgiizi alkotiisok sziilet-
tek stroke miatt feloldali
benuliisban szenved6 fes-
tSmiivdszelg peldriul Lovis
Corinth Otto Dix 6s mriL-


