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Pallay kataliN*1 

Traumatizált élmények feltárása a képi 
kifejezéspszichológiai módszerek segítségével

*	A	II.	rákóczi	Ferenc	kárpátaljai	magyar	Főiskola	5.	évfolyamos	tanító	szakos	hallgatója.	A	tanul-
mányt	dr.	keresztény	István	lektorálta.

Rezümé. A	 rajzolás	 a	 gyermek	 számára	 az	
önkifejezés	egyik	 lehetséges	eszköze.	A	gyer-
mek	 rajzolva	 fogalmazza	 meg	 a	 gondolatait,	
az	érzéseit,	a	világról	alkotott	véleményét.	sok	
lelki	gondnál	alkalmazható	a	művészetterápia.	
képi	művészetnek	tekintik	a	traumatizált	gyer-
mek	rajzát.	A	kifejezéspszichológiában	számos	
olyan	 módszer	 ismert,	 amellyel	 a	 pedagógus	
képes	kiszűrni	az	esetleges	traumatizált	élmé-
nyeket.	
Kulcsszavak: képi kifejezéspszichológia, hétlé-
péses képelemzési módszer (SSCA), taruma-
tizált, családrajz, rajzvizsgálat

Резюме.	Малювання	 є	одним	 із	можли-
вих	способів	самовираження	дитини.	Ди-
тина,	малюючи,	виражає	свої	думки,	по-
чуття,	світогляд.	при	багатьох	психічних	
проблемах	використовують	терапію	мис-
тецтвом.	 Малюнок	 травмованої	 дитини	
вважають	 образотворчим	 мистецтвом.	 у	
психології	вираження	є	багато	таких	ме-
тодів,	якими	педагог	може	виявити	трав-
мовану	дитину.	
Ключові слова: вираження образів, семи-
кроковий метод аналізу картини (SSCA), 
травмований, малюнок про сім’ю.

A	gyerekek	rajzai	nyílt	és	rejtett	üzeneteket	 tartalmaznak.	A	kisiskolás	rajzolva	
fogalmazza	meg	a	gondolatait,	az	érzéseit,	a	világról	alkotott	véleményét.	Véle-
ményem	szerint	napjainkban	fontos	ezzel	a	témával	foglalkozni,	ugyanis	sok	gye-
rek	nem	kap	otthon	kellő	törődést,	figyelmet.	A	gyerekek	a	családi	problémáikat	
gyakran	elhallgatják	mások	elől,	pontosabban	meghatározva	–	verbálisan	némák	
maradnak,	ha	mélyebb	lelki	tartalmakról	esne	szó.	A	rajzi	jegyekből	azonban	ki-
vehető,	tetten	érhető,	hogy	segítségre	szorulnak.	A	pedagógus	feladata	segíteni	a	
problémával	küzdő	gyermeknek.	A	projektív	rajzok	pszichológiai	értelmezésével	
feltérképezhető	 a	 kisiskolások	 lelki	 világa,	 betekintés	 nyerhető	 a	 bennük	 zajló	
drámai	történésekbe.	hiszen	minden	egyes	rajzi	mozzanat	formát	ad	egy-egy	bel-
ső	rezdülésnek,	felszínre	kerülhetnek	traumatizált	tartalmak	is.	

A	gyerekek	által	elkészített	kép	produktum	és	folyamat	egyszerre,	a	szituáció,	
a	fizikai,	társas	és	pszichológiai	kontextusból	tevődik	össze.	ez	esetben	a	képet	
létrehozó	gyerek	egy	egészséges	kísérleti	alany,	a	befogadó	pedig	a	mi	esetünkben	
a	vizsgálatvezető.

A	képi	kifejezéspszichológia	nemcsak	a	kész	produktummal,	vagyis	a	képpel	
foglalkozik,	hanem	a	képet	létrehozó	folyamatokkal	is,	beleértve	a	megfigyelhető	
viselkedést,	 kognitív	 és	 affektív	 folyamatokat,	 amellyel	 egyéni	 és	 egyén	 feletti	
szinteken	 vizsgálhatók.	A	 vizsgálatom	 célja	 is	 az	 alkotói	 gyermek	 személyisé-
geivel	 volt	 kapcsolatos.	A	 képi	 kifejezéspszichológia	 legfontosabb	 alapkérdése	
és	egyben	elsődleges	feladata	a	kép	és	a	személyiség	kapcsolatának	megértése,	
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azaz	nomotetikus	és	idiografikus	leírása	általános	törvényszerűségek	feltárásával	
és	egyedi	jelenségek,	esetek	magyarázatával.

A	hétlépéses	képelemzési	módszer	(seven-step	configuration	Analysis)	al-
kalmazása	kizárja	a	spekulációk	és	belemagyarázások	lehetőségét.	A	traumatizált	
gyermekek	rajzainak	rendszerszemléletű	elemzésén	keresztül	olyan	rajzi	esszen-
ciák	kerülhettek	a	középpontba,	melyek	a	vizsgált	gyermekek	mélyebb	megérté-
sét	szolgálhatták.	

A	 gyermek	 és	 környezete	megismerésében	 nemcsak	 pszichológusok,	 pszi-
chiáterek	számára	nyújthat	fontos	információkat	a	rajz,	hanem	pedagógiai	és	szo-
ciális	területen	tevékenykedők	is	alkalmazhatják.	A	kapott	képi	információkat	a	
pedagógus	kiválóan	hasznosíthatja	a	gyermekkel	való	foglalkozás,	nevelés	során,	
problémás	esetekben	 szakemberhez	 irányítja	 a	 szülőket	 a	nehézségek	 feloldása	
érdekében.

A	gyermekkorban	megélt	ismétlődő	trauma	alakítja	és	torzítja	a	személyisé-
get.	A	bántalmazó	környezet	csapdájába	került	gyereknek	óriási	alkalmazkodási	
feladattal	kell	megbirkóznia.	meg	kell	találnia	a	módját,	hogy	egy	nem	biztonsá-
gos	környezetben	megőrizze	biztonságát.	mivel	sem	ellátni,	sem	megvédeni	nem	
tudja	magát,	a	felnőttek	nyújtotta	gondoskodás	és	védelem	hiányosságait	kényte-
len	az	egyetlen	rendelkezésére	álló	eszközzel	–	fejletlen	psziсhológiai	védekező	
mechanizmusaival	kompenzálni.	

A	család	egészsége	a	felnövő	gyermek	lelki	egészségének	döntő	tényezője.	
éppen	ezért	a	családi	légkör	rejtett	vagy	nyílt	zavarai	indíthatják	el	azokat	a	hibás	
irányú	személyiségfejlődéseket	is,	amelyek	vagy	már	gyerekkorban	manifesztá-
lódó	lelki	zavarokban,	vagy	a	későbbi	felnőttkori	alkalmazkodás	zökkenőiben	és	
töréseiben	mutatkozik	meg	(Bagdy E.	2004,	18).

A	házastársi	konfliktusok	és	a	válás	következtében	sok	gyerek	úgy	érzi,	hogy	
nincs	 rá	 szükség,	esetleg	nem	akarják,	nem	szeretik	már	őt	 (nEwMan, f.	2004,	
98–99).	nem	könnyű	felismerni	az	alkoholisták	gyermekeit,	ezeket	a	gyerekeket	
gyakran	 láthatatlan	áldozatoknak	 is	nevezik	emiatt,	mert	az	első	számú	családi	
szabály	az:	„ne	beszélj	róla”	(nEwMan, f.	2004,	104).

A	gyerekkori	bántalmazás	kóros	környezete	olyan	kivételes	képességek	ki-
fejlesztésére	kényszeríti	a	gyereket,	amelyek	egyszerre	kreatívak	és	destruktívak.	
Olyan	 abnormális	 tudatállapotok	kialakulását	 kényszeríti	 ki,	 amelyekben	 a	 test	
és	a	lélek,	a	valóság	és	a	képzelet,	a	tudás	és	az	emlékezet	szokásos	kapcsolatai	
megtörnek.	A	módosult	tudatállapotok	számtalan	testi	és	pszichológiai	tünet	meg-
jelenéséhez	vezetnek.	

A	bántalmazó	környezetben	élő	gyerekek	kivételes	képességet	fejlesztenek	ki	
magukban	a	támadás	figyelmeztető	jeleinek	felismerésére.	pontosan	ráhangolód-
nak	a	bántalmazóik	lelki	állapotára.	megtanulják	az	arckifejezés,	a	hanghordozás	
és	a	testbeszéd	legkisebb	változásait	a	düh,	az	ittasság	vagy	a	diszociáció	jeleként	
észlelni.	A	gyerekáldozatok	megatanulnak	anélkül	reagálni	a	veszélyre,	hogy	meg	
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tudnák	nevezni	vagy	be	tudnák	azonosítani	annak	jelzéseit.	gyakoriak	a	szökési	
kísérletek,	nemegyszer	már	hét-nyolcéves	kortól.	sokan	emlékeznek	vissza,	hogy	
hosszabb	 időre	 elbújtak	 és	 biztonságérzetüket	 is	 inkább	 konkrét	 rejtekhelyek-
hez,	mint	személyekhez	társítják.	mások	próbálnak	olyan	„szürkének”	látszani,	
amennyire	csak	tudnak,	és	próbálják	elkerülni,	hogy	rájuk	terelődjön	a	figyelem:	
mozdulatlanná	 dermednek,	 összehúzzák	 magukat,	 összegömbölyödnek.	 ha	 az	
elkerülés	nem	sikerül,	a	gyerekek	engedelmességük	automatikus	demonstrálásá-
val	próbálják	megbékíteni	bántalmazóikat.	A	gyermek	meggyőződik	arról,	hogy	
teljességgel	tehetetlen	és	minden	ellenállás	hiábavaló.	sokan	olyan	hiedelmeket	
alakítanak	ki,	hogy	bántalmazójuk	korlátlan	vagy	természetfölötti	hatalommal	él,	
képes	a	gondolataikban	olvasni	és	teljes	mértékben	uralja	az	életüket.	A	gyerekek	
újra	meg	újra	megkétszerezik	erőfeszítéseiket,	hogy	megpróbáljanak	jók	lenni.	

míg	az	erőszak,	a	fenyegetés	és	a	szabályok	szeszélyes	betartása	megfélemlí-
ti	a	gyereket	és	kialakítja	benne	az	automatikus	engedelmességet,	addig	az	elszi-
getelés,	az	eltitkolás	és	az	árulás	lerombolja	azon	kapcsolatait,	amelyek	védelmet	
nyújthatnának	számukra.	Azok	a	családok,	ahol	a	gyerekeket	bántalmazzák,	társa-
san	elszigeteltek.	A	túlélők	számtalan	alkalommal	számolnak	be	arról,	hogy	min-
den	társas	kapcsolatukat	féltékeny	megfigyelés	alatt	tartották.	A	bántalmazó	nem	
engedi,	 hogy	 a	 gyerek	 részt	 vegyen	 kortársai	 mindennapos	 tevékenységeiben,	
vagy	 ragaszkodik	ahhoz	a	 jogához,	hogy	kénye-kedve	szerint	beavatkozhasson	
ezekbe	a	 tevékenységekbe.	A	bántalmazott	gyerekek	 társas	 szféráját	 alapjaiban	
korlátozza,	hogy	fenn	kell	tartaniuk	a	látszatot	és	meg	kell	őrizniük	a	titkot.	ezért,	
még	ha	sikerül	 is	valami	 társas	élethez	hasonlót	kialakítaniuk,	azt	hamisnak	és	
valószerűtlennek	élik	meg.

A	bántalmazott	gyerek	a	 többi	családtagtól	és	a	 tágabb	társas	világtól	egy-
aránt	elszigetelődik.	nemcsak	azt	érzékeli	nap	mint	nap,	hogy	a	hatalommal	bíró	
felnőtt	veszélyt	jelent	számára,	hanem	azt	is,	hogy	a	többi	felnőtt,	aki	felelős	érte,	
szintén	nem	védi	meg.	Az	áldozattá	vált	gyerek	számára	bizonyos	értelemben	lé-
nyegtelen,	hogy	miért	nem	védték	meg;	magára	hagyatását	jobb	esetben	közöny-
ként,	rosszabb	esetben	árulásként	éli	meg.	(hErMan	2003,	123–126)	

A	stabil,	barátságos	légkör	a	gyerek	környezetében	bizalmat	és	biztonságérze-
tet	épít	ki	a	külvilág	személyei	iránt.	ezzel	egyidejűleg	a	gyerek	hite	megerősödik	
saját	bensőjében	a	jó	dolgok	és	kapcsolatok	iránt	is	(winniCott, d.w. 2004,	57).

sok	lelki	gondnál	alkalmazható	a	művészetterápia.	képi	művészetnek	tekin-
tik	 a	 traumatizált	 gyermek	 rajzát.	nem	a	 szavak	 lesznek	 a	 fő	közvetítő	közeg,	
hanem	a	kezek	és	a	szemek	használatával	számos	soha	nem	látott	kép	jön	létre,	az	
ennek	eredményeként	bekövetkező	fejlődés	pedig	a	terápia	sikerét	mozdítja	elő.	
(shEringEr–vass	2005,	285)

A	 képi	 nyelv	 közvetlen	 tartalma	 a	 kép,	 amely	 egyrészt	 adott	 szituációban	
megjelenít	egy	tárgyat,	dolgot,	formát,	másrészt	a	formák	rendezése	révén	külön	
kifejezőerőt	nyer.	(tihanyiné vályi zs.	2008,	33)

Pallay kataliN: Traumatizált élmények feltárása a képi...



 ISSN 2310-1954. Acta Academiae Beregsasiensis 2013/2               117

A	rajzolás	a	gyermek	számára	az	önkifejezés	egyik	lehetséges	eszköze.	Az	
érzelmek,	 indulatok,	 hangulatok	 szóbeli	 kifejezéséhez	 szükség	 van	 bizonyos	
introspekciós	 és	 absztrakciós	 képességre,	 valamint	 megfelelő	 verbális	 szintre.	
ezekkel	a	lehetőségekkel	a	gyerekek	csak	kis	mértékben	rendelkeznek.	A	klinikai	
pszichológia	a	gyermekrajzok	projekciós	mechanizmusait	veszi	szemügyre	és	a	
személyiségfejlődés	szempontjából	 tárgyalja	a	gyermeki	alkotásokat.	A	klinikai	
gyermek-pszichodiagnosztikában	rutinszerű	eljárás	a	rajztesztek	alkalmazása.	A	
gyermek-pszichoterápiában	a	tematikus	és	a	szabad	rajzok	nagy	szerephez	jutnak	
a	gyógyító	folyamat	során.	(fEuEr	2000,	9)	

A	rajzokkal	a	gyermekek	mesélhetnek	 történeteket,	közvetíthetnek	metafo-
rákat.	A	képpel	és	az	arról	adott	magyarázatokkal	bemutatják	világszemléletüket.	
Amikor	a	gyermek	problémája	vagy	szorongása	megjelenik	a	rajzon,	az	a	legal-
kalmasabb	pillanat,	 hogy	egyszerre	 szembesüljünk	a	problémával	 terhelt	 visel-
kedéssel,	és	meglássuk	az	alkotó	értékességét.	A	rajz	segít	megállapítani,	hogy	a	
probléma,	legyen	az	egy	elviselhetetlen	érzés,	viselkedés	vagy	helyzet,	különválik	
a	szelftől,	ha	a	papírra	kerül.	A	gyermek	nem	rendelkezik	azzal	a	képességgel,	
hogy	 felnőttes	 elbeszélésben	 fejezze	 ki	 érzéseit	 és	 gondolatait.	emiatt	 gyakran	
másféle	közlésre	szorul.	A	gyermek	rajzainak	és	szóbeli	közléseinek	kombináci-
ója	biztosítja	a	megértést;	maguk	a	rajzok	nemcsak	elősegítik	a	szóbeli	közlést,	
hanem	lehetővé	teszik	a	vizsgálatvezető	számára,	hogy	a	vizuális	közlésekre	meg-
felelően	reagáljon.	A	rajz	olyan,	mint	a	pillanatfelvétel:	mindegyik	más-más	olda-
láról	mutatja	az	alkotó	gyermeket.	noha	láthatunk	visszatérő	témákat,	stílusokat	
vagy	tartalmakat,	minden	egyes	tartalommal,	amikor	a	gyermek	megalkot	egy	raj-
zot,	új	elemek	és	részletek	kerülhetnek	a	képre.	A	rajzok	sorozata	és	a	kapcsolódó	
történetek	szolgáltatják	a	vizsgálatvezetőnek	a	legteljesebb	képet	a	gyermekről.	
A	rajzolás	olyan	 tevékenységnek	tekinthető,	amely	segít	a	gyermeknek	érzelmi	
zavarai	és	traumás	élményei	feldolgozásában.	(MalChiodi	2003,	39)

A	gyermeki	alkotás	magasabb	szintű	megértésének	egyik	módja,	hogy	meg-
hallgatjuk	a	gyermek	elbeszélését	a	 rajzáról.	Amikor	a	gyermek	a	 terapeuta	 je-
lenlétében	rajzol,	megindul	a	gyógyító	folyamat,	a	konfliktusok	kifejeződnek	és	
megoldódnak.	tiszta	és	pontos	képet	lehet	kapni	a	gyermek	személyiségéről.	A	
bajban	levő	vagy	traumatizált	gyermekekkel	végzett	munkában	a	vizsgálatveze-
tő	tápláló,	jóindulatú	biztatást,	a	feltétlen	elfogadást	képviselheti.	A	traumatizált	
gyermek	nem	tudja	megtapasztalni	önmaga	elfogadását,	különösen	a	kreatív	tevé-
kenység	és	az	önkifejezés	terén.	jelenlétünk	rajzolás	közben	lehetővé	teszi,	hogy	
lássuk,	hogyan	végzi	a	gyermek	a	feladatot,	szükség	esetén	beavatkozhatunk	és	
partnerek	lehetünk	egy	spontán	beszélgetésben.	néha	az	is	elegendő,	ha	a	vizsgá-
latvezető	türelmesen	ül	a	gyermek	mellett.	

számos	 esetben	 a	 gyerekek	 rajzai	 nem	 ábrázolják	 részletesen	 az	 otthoni	
erőszakot.	legtöbbször	inkább	rejtett	részletekkel	találkozunk	a	strukturális	ele-
mekben,	a	vonalminőségben	és	a	tartalomban.	gyakran	csak	nagyon	kevés	színt	
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használnak,	főleg	feketét	vagy	pirosat.	jellemző,	hogy	gyorsan	készítik	el	a	képet,	
kevés	figyelmet	fordítva	a	részletekre,	a	rajz	összerendezettsége,	a	figurák	kom-
pozíciója	szegényes.	A	rajz	egyszerű,	és	gyakran	tartalmaz	sztereotíp	figurákat.	

A	tartalom,	a	részletek	és	a	színek	hiánya	több	okból	sem	meglepő.	Az	erő-
szaknak	kitett	gyermekek	visszahúzódnak,	ijedtek,	vagy	nem	képesek	kötődni	a	
körülöttük	 lévő	 világhoz.	A	 pszichés	 kimerültség	 rendszerint	megmutatkozik	 a	
kifejezés	 erőtlenségében:	 az	 érintett	 kisgyereknek	 egyszerűen	 nincsenek	 belső	
forrásai,	nincs	lelkiereje	a	traumatizált	helyezetek	ábrázolásához.	A	gyermek	be-
zárkózik,	nem	érdekli,	hogy	megosszon	bármit	is	érzéseiből,	még	akkor	sem,	ha	
egyébként	a	rajzolást	élvezi	és	akarja.	A	gyermekek	úgy	érezhetik,	hogy	az	átél-
tek	kifejezéséhez	nem	rendelkeznek	elégséges	képességekkel.	például,	amikor	azt	
kérjük	a	gyerektől,	hogy	rajzolja	le	a	családját,	sok	megvert	gyerek	nem	teljesíti	
a	kérést,	vagy	egyszerű	sematikus	figurákat	rajzol.	Az	is	előfordul,	hogy	a	gyer-
mekek	a	terápiás	kapcsolatban	is	fenyegetve	vagy	bizonytalannak	érzik	magukat,	
félnek,	hogy	elárulják	a	családi	titkot	vagy	olyasmit	közölnek,	ami	bajba	sodorja	
az	elkövetőt.	

A	család	lerajzolása	általában	nem	kedvenc	témája	a	gyermekeknek,	holott	a	
családrajz	a	gyermek	megismerésének	talán	legfontosabb	rajzvizsgálati	módsze-
re.	A	családrajznak	sokféle	változata	ismeretes.	A	sokféle	változat	közös	nevezője	
három	alaptípus:

1)	 a	saját	család	rajza
2)	 egy	másik	család	rajza
3)	 egy	megváltoztatott	család	rajza.
	A	legtöbb	családrajz	nem	spontán	készül.	Amikor	szabad	rajzolásra	adunk	le-

hetőséget,	az	esetek	többségében	nem	családrajzot	szoktak	rajzolni.	ha	családraj-
zot	akarunk	kapni	egy	gyermektől,	általában	külön	meg	kell	kérni,	hogy	rajzoljon	
egyet.	A	jó	körülmények	közt	nevelkedő	gyermek	általában	készségesen	reagál	a	
„rajzolj	egy	képet	a	családodról”	kérésre,	kedves	és	teljes	képet	rajzol	az	egyes	
alakok	megfelelő	részletezésével.	A	személyek	mellett	rajta	lehet	a	család	kutyája	
is,	a	részletek	(a	ruházat,	a	színek	–	még	a	hajszín	is)	egyöntetűen	gondosak.	ezzel	
szemben	a	komoly	stressz	nyomásában	élő,	családi	problémákkal	küszködő	gyer-
mekek	nehéznek,	vagy	akár	szorongáskeltőnek	találják	a	családrajzkészítést.	A	té-
továzás	oka	lehet	a	megfelelő	biztonság	hiánya,	vagy	a	családi	élettel	kapcsolatos	
negatív	érzések,	vagy	a	félelem	a	családi	titkok	elárulásának	a	következményeitől.	
A	gyermekek	néha	lerajzolják	családtagjaikat	valamilyen	tevékenység	közepette,	
de	gyakrabban	csak	sorban	elhelyezett	figurákat	rajzolnak.	A	gyermekek	egy	része	
pedig	ellenáll,	vagyis	egyáltalán	nem	képes	családot	rajzolni.	

más	gyermekek	azért	nem	akarják	lerajzolni	a	családjukat,	mert	konfliktus-
ban	vagy	zavarban	vannak	az	adott	családi	helyzetet	illetően.	A	közelmúltban	vá-
lást	vagy	halálesetet	átélt	kicsik	bizonytalanok	abban,	kit	rajzoljanak	a	képre,	és	
kit	ne.	noha	a	határozott	ellenkezés	ritka	a	gyermekeknél,	a	félelem	vagy	a	zavar	
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feszültségében	ellenkezhetnek,	megtagadhatják	a	kérést.	nekik	fenyegetést	jelent	
a	családrajz,	különösen	a	 terápiás	kapcsolat	korai	szakaszában,	a	kellő	bizalom	
kialakulása	előtt.

néha	a	gyermeknek	bonyolult	feladat	lerajzolni	egy	teljes	családot.	Bizonyos	
esetekben	a	családok	meglehetősen	népesek,	és	egy	frusztrált	gyermek	számára	
nem	egyszerű	nyolc-tizenkét	személy,	plusz	a	képekre	gyakran	rákerülő	háziálla-
tok	lerajzolása.	nehéz	ábrázolni	ennyi	embert,	és	számos	esetben	emiatt	a	gyer-
mekek	habozás	nélkül	pálcikaembereket	kezdenek	produkálni.	Amikor	így	készül	
a	családrajz,	nehéz	megmondani,	mit	jelent	az	alakok	helyzete	a	kompozícióban.	
(MalChiodi	2003,	40–46)
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