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Család- és facsalád-rajzok

az elõzõekben taglalt ismérvek alapján klinikai gyakorlatunkba a tematikus
családrajzot követõen beiktattuk a facsalád rajzoltatását. elõbbi instrukciója:
„Rajzold le a családodat!”, az utóbbié pedig: „Rajzolj egy facsaládot!” a család
ábrázolása mindig megelõzi a facsaládét, amelyet az elõbbi rajzot követõ máso-
dik, vagy harmadik találkozáshoz kötünk.

Tekintve a fa erõs identifikációt hívó hatását, a gyerekeknek egy-két eset 
kivételével nem okozott problémát a feladat végrehajtása.

vizsgálataink megerõsítik azoknak a kutatóknak a véleményét, akik szerint a
családtagok egy lapon való ábrázolása nemegyszer komoly gondot okoz a famili-
áris problémák kereszttüzében élõ gyerekeknek. Tapasztalataink szerint minél
inkább involválódott a gyerek a családi játszmákba és ez minél inkább szól az
egyes alrendszerek közötti gamehálózat dinamikai kiegyensúlyozásának
szerepérõl, annál nagyobb a vizsgálattal szembeni ellenállás. ez a folyamat tetten
érhetõ az „elrontott” családrajzokban is, ahol a finálcenzúra belépésével áthúzásra
kerülnek egyes alakok, illetve alakkezdemények (Feuer, 1989). 

a családban meglévõ problematikus emocionális kötõdésrendszer és az ehhez
szervesen kapcsolódó feszültségek, manipulatív elemek, bûntudati komponensek,
érzelmi zsarolások, hatalmi viszonyok, és a pszichés sakkban tartás destruktív
módszerei a családtagok fizikai jelenléte nélkül is kifejtik ártó hatásukat. a gyerek
egész életére, viselkedésére, érzelmi attitûdjeire tudattalanul ható családi erõtér
mozgásformái a családrajz készítésének folyamatában fokozottan megérintõdnek
és az elfojtási kísérletek sikertelensége miatt részben a tudatba törnek. Félelmek,
szorongások, féltékenységi és szolidaritási válságélmények lepik el a rajzolót, aki
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munkája során megpróbál ezekkel megküzdeni. minél erõteljesebb az 
intrapszichikus feszültség és az ambivalencia érzése, annál nagyobb ellenállás
tapasztalható a családrajz kivitelezésében. a gyermek pszichés fájdalmait a fel-
adat elhárításával próbálja csökkenteni. Így születnek a túlszabályozott,
kisméretû, semmitmondásra törekvõ, „valami-akármi” rajzok. az elkészült ábrák
értelmezése során ezekre a folyamatokra természetesen fény derül, de viszonylag
keveset tudhatunk meg a gátló tényezõk mögött húzódó valódi folyamatokról.
ennek feloldására törekedve kezdtünk a facsalád rajzoltatásába, ahol az elhárító
mechanizmusok és a bûntudati komponensek kiiktatódhatnak és nyíltabban tárul-
hatnak fel nem csak a viszonyrendszerek, de a gyermek családdal kapcsolatos
vágyai és a benne meglévõ konfliktusok esetleges feloldási módjai is. egyúttal
megmutatkozhatnak a gyerek öngyógyító- és énerõi is, amelyre a terápia során,
mint a meglévõ pszichés egészségtartomány fundamentumára építkezhetünk.

a két rajz összehasonlító elemzése mélyebb és valódibb bepillantást enged a
család dinamikai struktúráinak rendszerbe szervezõdésérõl – a rajzoló
szemszögébõl nézve. Ugyanakkor feltárulnak azok a gócpontok is, amelyek a
gyerek számára a legfontosabb problémát okozzák, sõt rávilágítanak a gyógyulást
elõsegítõ elsõdleges terápiás indikációra is. Így a család- és facsalád-rajzok 
nagymértékben segítségünkre lehetnek a korrekt diagnózis felállításában és az
induló terápiás terv kidolgozásában.

az alábbiakban rövid esetleírások kíséretében mutatunk be öt rajzpárt.

a 7 éves kisfiút anyja súlyos iskolai magatartási problémák miatt hozza 
rendelésünkre. Társaival agresszív, az órán nem hajlandó dolgozni, tanárai szerint
viselkedése „kezelhetetlen”. Otthon az apa „már lemondott a gyerekrõl”, akit
„nem lehet szeretni”.

a szülõk házassága megromlott, az apa alkoholista, aki idõnként munkáját
sem tudja ellátni, s olyankor felesége helyettesíti. az asszony szeretne elválni, de
férje ezt határozottan ellenzi. másfél éve a család másik városba költözött, azóta
a gyereknek nincsenek barátai.
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a szülõk között 14 év a korkülönbség. az apa 41 éves volt, amikor fia meg-
született, akit nem várt és nem akart. az anya „titokban” esett teherbe. az apa a
kórházban meg sem nézte újszülöttjét, s késõbb sem tudta elfogadni gyermekét.
apa és fia között állandó harc dúl, amit az anya sikertelenül próbál kibékíteni.

az apa az utóbbi években durván bántalmazza gyermekét. „Sokat üti az övvel
a fejemet, meg a hátamat. egyszer is majdnem megfojtott, mert az utcán 
lemaradtam és nem mentem rendesen mögötte, és nem kaptam levegõt utána” –
meséli a kisfiú.

a rajzok színes filctollal készültek. a családrajzon – rákérdezésre – az apa hiá-
nyát vállvonogatással intézi el. Saját magát robusztus alakban ábrázolja, olyan
pólóban, amelyen a mintázat vértszerû. egymással ellentétes irányba mutató
nyilak és hegyesszögû háromszögek díszítik. „Rajtam egy jó nehéz hátizsák van,
csak az nem látszik” – teszi hozzá az önmagáról készült rajzhoz. az anyához
képest aránytalanul nagy alak nyitott ellenõrzõjét tartja a kezében, amelynek fel-
iratain is az ellentétek egyidejûsége figyelhetõ meg. a bal oldali lapra a „Hol a
leckéd?”; a jobb oldalira a „megdicsérlek!” mondatokat „írta” a tanítónõ. mindkét
alak bizonytalanságot kifejezõ kartartással áll.

a fa-család ábrázolásában részben megoldódik az apával kapcsolatos
probléma, és közölhetõvé válik a figura hiányának oka. a nagyobbik egy anyuka-
fa, a kisebbik egy kisfiúfa. a két fa aránya megfelel a realitásoknak, sõt a rajzoló
a felirattal meg is erõsíti az anyai oltalom iránti vágyát. a faágakon ülõ két madár
– szintén kisebb és nagyobb – értelmezésünkben a két tagból álló család életének
újrakezdési-rendezési lehetõségét szimbolizálja.

a 6 éves iker kisfiút és kislányt a szülõk hozzák rendelésünkre testvérféltékenység
és egymással való agresszív viselkedés miatt.

a szülõk között komoly konfliktus van, amely állandósult civakodásban,
folyamatos veszekedésben nyilvánul meg. az utóbbi idõben az apa késõn jár
haza, az anya kevésbé gondoskodik a háztartásról. az asszony gyakori 
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szemrehányásokkal illeti férjét és kölcsönösen féltékenyek egymásra munkahelyi
kollégáik miatt. a problémákat egymással nem tudják megbeszélni és tisztázni,
mert ezek a kísérletek vádaskodásokba és sértõdésekbe torkollanak. Fél éve nem
élnek szexuális életet.

a szülõk a gyerekek közötti féltékenységet elmélyítik azzal, hogy igyekeznek
hajszálpontosan ugyanazt juttatni nekik mind tárgyi, mind érzelmi vonatkozásban.
Ha a gyerekek összeverekednek, anélkül, hogy meghallgatnák õket egyik
alkalommal az egyikük, a következõ esetben a másikuk kap büntetést.

a két gyerek közül a kislány – az „idõsebb” – a határozottabb, a talpra -
esettebb. a közös játékokban övé az irányító szerep, többnyire az õ ötletei alapján
alakulnak a szerepjátékok. a kisfiú csendesebb, zárkózottabb, visszahúzódóbb.
látszólag nem tör dominanciára. Humorérzéke viszont fejlettebb, amivel sok
borsot tör nõvére orra alá. 

a kislány családrajza fekete grafittal, a fa-család színes ceruzával és filctollal,
a kisfiú rajzai színes filctollal készültek.

a kislány a családrajzon szorosan apja mellé helyezi magát, sõt az éppen a
fejét simogatja. Tõlük külön állnak anyja és öccse. a fa-családon viszont testvérét
meghagyta emberi alakban, amellyel egyben ki is rekeszti a fák közül.
Ugyanakkor az emberalak ezzel mozgékonyabb és önállóbb is a többinél. a 
rajzoló a gyümölccsel megrakott fa-anyát és a sárga – nap-színû – levelekben
pompázó fa-apát szinte erõszakosan köti össze fölfelé nyitott koronájával. a meg-
oldás nem tökéletes: a család fölött beborult az ég.

a kisfiú – életkorának jobban megfelelõ – érettebb érzelmi állapotot mutat
családrajzán, ahol nõvérét az anyja, saját magát apja mellé rajzolja. Senkinek
nincs jó kedve, különösen testvérének nem. a túlságosan hosszú karok kissé
erõltetetten nyúlnak egymás felé és így próbálnak egységet teremteni elsõsorban
a szülõk között – amely tendencia a kislány fa-családjára emlékeztet.

a fa-családban a két gyerek helyet cserél a szülõk mellett – s ezzel 
hasonlatossá válik a családszerkezet a kislány családrajzához. az identifikációs
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vágyat itt az apafa egyedüli színes levelei fejezik ki. Úgy tûnik, bizonyos 
értelemben „áldozathozatal” történik a regresszió irányában, de a szülõket még
így is csak a ház közbeiktatásával tudja „összehozni”. Õ maga is szükségesnek
látja magyarázatképpen hozzátenni: „itt lakik mindenki”.

mindkét gyerek rajzainak közös alapmotívuma az a vágy, hogy a szülõk 
kerüljenek közelebb egymáshoz. azonban a kislány ezt agresszíven és testvére
kirekesztésével, a kisfiú bizonyos mértékû önfeladással próbálja megoldani.
mindkét kísérlet kudarcot vall.

a rajzok dinamikai elemzésébõl világossá válik, hogy a gyerekek egyfelõl
leképezik a szülõk közötti rendezetlen kapcsolatot; másfelõl a szülõknek 
tudattalanul szükségük van a gyerekek problémáira, hogy elkerülhessék a
sajátjukkal való foglalkozás lehetõségét; harmadrészt a gyerekek látva a felnõttek
tehetetlenségét, õk maguk szeretnék – kissé eltérõ módon – szüleik házassági
problémáit rendezni, amely természetesen nem sikerülhet. Így folytonosan
újratermelõdik a feszültség, amely a testvérrivalizációban nyilvánul meg.

az 5 éves kisfiút anyja dacosság, makacsság, agresszív viselkedés miatt hozza
rendelésünkre.

a szülõk – amikor gyermekük 1 éves volt – elváltak az apa drogfogyasztása
miatt, aki azóta csak nagyritkán jelentkezik telefonon.

az anya munka mellett esti egyetemre jár. Három szobás lakásban együtt
élnek az anyai nagyanyával és az anya 28 éves öccsével. a felnõttek kapcsolata
konfliktusokkal terhelt, mindennaposak a hangos veszekedések.

az anya fiától elvárja, hogy „vele legyen szolidáris”, még azt sem szereti, ha
a gyerek belép nagyanyja szobájába, vagy eszik az általa készített ételbõl.
Ugyanígy nagybátyjától is tiltja gyermekét. a kisfiú ezeknek a kívánalmaknak
általában megfelel.

a rajzok vastag ecset segítségével temperával készültek. a családrajz alapján
úgy tûnik, hogy az anya „gyermeke védelmében” távolságot tartó magatartása a
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fiút nem csak a többi családtagtól különíti el, de az anyához sem engedi az óhajtott
és adekvát módon megnyilvánuló közelségbe.

a fa-családban egyértelmûen kifejezõdik a gyermek vágya és egyúttal az ott-
honi helyzet megoldása. a konfliktusok feloldódnak: a gyerek a ’helyére’ kerül.
Kisebb, mint a felnõttek és szorosan az anya mellett áll. már nem kell olyan hatal-
masnak lennie mint a családrajzon, s az anya által elvárt, de meg nem lévõ erejét
sem kell agresszióval helyettesítenie.

a fa-család szerves részét képezi a nagymama, az öreg fa, és annak fia, a bácsi
fa is. Így egy apa-ekvivalens kerülhetett a család élére, s a rajzoló – a leendõ férfi
– egyelõre az anya oltalmában, mintegy ellenpontként áll.

a 8 éves kisfiút apja szorongás, figyelmetlenség és tanulási nehézségek miatt
hozza rendelésünkre. az édesanya hosszú és súlyos betegség után meghalt, 
amikor a gyerek 5 éves volt. az apa egy évig egyedül nevelte gyermekét, majd
hozzájuk költözött jelenlegi felesége, aki most terhességének elsõ harmadában
van.

a nevelõanya nem képes a gyerek érzéseit és viselkedését megérteni. az apa
vele egyetértésben elzárt minden, az elhunyt feleségére emlékeztetõ tárgyat és õt
ábrázoló fényképet. a családban további problémaként jelentkezik, hogy az apa
évek óta perben áll néhai feleségének szüleivel a gyerek láthatása miatt, továbbá
az örökséggel kapcsolatos anyagi ügyek vitája is terheli e kapcsolatot.

a kisfiú anamnézisébõl és vizsgálati eredményeibõl kiemelendõ a két hét 
túlhordás, az elhúzódó vajúdás, az eeG-görbén megjelenõ jobb oldali
funkciózavar, a Benderben jelentkezõ több, mint 1 éves retardáció, valamint a
Wechslerben 24 pontos eltérés a pQ javára. ezek a tényezõk részben indokolják a
tanulási problémákat.

a rajzok színes ceruzával készültek. a családot „süllyedõ” figurákkal 
ábrázolta a kisfiú. az együvé tartozást az azonos testtartás és a hasonló színezés
érzékeltetné, de a távolságok igen nagyok, s az egymás felé tekintõ szemek is
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inkább riadalmat, kétségbeesést és a másikkal kapcsolatos szorongást fejezik ki.
a gyerek ijedt, még haja is kócosan az égnek áll.

a fa-család hangsúlyozottan ’egy’ fa: csak e szintézissel lehetséges a helyzet
megoldása. a gyerek rajzához fûzött kommentárja: „jó erõs ág ez itt, biztonság-
ban vannak. itt repül az apamadár, mosolyog a biztonság miatt. látod, itt van
három tojás.” majd ráteszi az ujját az odúra és halkan, bizalmasan közli: „bagoly
lakik itt”. Értelmezésünkben az ’egy’-ségben rejlõ erõbõl biztonságot adó ág
nõhet, ahol a közös fészekben a három tojás – õ, a nevelõanya és születendõ fél-
testvére – a boldog apamadár segítségével elindulhat a családdá válás útján. az
odúban rejtetten élõ bagoly – ismét csak a feldolgozó és szintetizáló munka ered -
mé nyeként – az elhunyt édesanyát szimbolizálhatja. 

a két rajz összehasonlító értékelése és elemzése bõvebb és mélyebb 
bepillantást enged a családdinamikába, pontosabb támpontot kapunk a páciens
pszichés problematikájának keletkezését és fennmaradását illetõen. Közvetle neb -
bül tárulnak fel a tudattalan tartalmak, a problémák élesebben és kifejezettebben
jelennek meg. míg a családrajzokban elsõsorban a konfliktusok színterei válnak
láthatóvá, addig a fa-családokban ezek tudatos kontroll nélküli feloldási módjai is
leképzõdhetnek. a fa-szimbólum áttételében az elhárító mechanizmusok fella zul -
nak, így a családdal kapcsolatos vágyak és törekvések a bûntudati kom ponensek
kiiktatásával pregnánsabban jelennek meg.

a módszer segítséget jelent a pszichodinamikai folyamatok részletesebb fel-
tárásában és megértésében, a diagnosztikus munkában, az induló terápiás terv
kialakításában, sõt a két rajz önmagában is a terápiás folyamat szerves részévé
válhat.
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a Magyar Zeneterápiás Egyesület az apeH elõírása szerint pótlólag közli,
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tartás” címen, a 2003. adóévben kapott 16.250 Ft-ot „oktatás” céljára hasz -
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