
EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézete (Dunakeszi)

Dinamikus rajzvizsgálat és
rehabilitáció (Elõzetes közlemény)

HÁRDI ISTVÁN és PÉVA MÁRIA

(Közlésre érkezett: 2007. május 15.)

Az Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézetében (Dunakeszi) a
dinamikus rajzvizsgálat (=DRV) – immár több mint 50 éve folyó –
kutatásának (Hárdi, 1956, 1983, 2002) újabb állomásához érkeztünk az alábbi
kérdésfeltevésekkel:
1. Mennyiben alkalmazható a DRV az Intézet értelmi fogyatékos lakóinak

vizsgálatában?
2. Hogyan függnek össze az észlelt rajzjelenségek a lakók munkaképes-

ségével, munkábaállíthatóságával?
Munkánkhoz az alábbi módszert alkalmaztuk:
A DRV eljárásának megfelelõen a lakóktól (ill. az Intézethez tartozó már
rehabilitált bejáróktól) ismételten ember-, és állatrajzot kértünk. Ez havonként
vagy gyakrabban történt, állapotváltozásuktól függõen. Az értékeléshez
egybevetettük az Intézetben összegyûlt dokumentációs (a kórházi, szociális és
más) anyagot az itt elvégzett vizsgálatokat –intelligencia, PAC és más
eljárásokat, és végül, – de nem utolsó sorban – az Intézet munkatársaival
történõ esetmegbeszéléseket. 

Az esetmegbeszélés elsõsorban a rajzvizsgálat pontosságáért szükséges,
hogy a rajzokat gyûjtõ munkatársak tudják, hogyan kell ezt végezni és értsék
a munka célját. Ez nem mellõzhetõ az instrukció és az értelmezés
szempontjából sem. Elsõ hallásra a „rajzoljon egy embert” és „rajzoljon egy
állatot” felszólítás egyszerûnek tûnik, amit mindenki könnyen el tud mondani
és a rajzolási feladatot le tudja bonyolítani. Kiderült, – miként ez más klinikai
vizsgálatoknál magától értetõdõ – hogy bizonyos képzés ehhez is
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nélkülözhetetlen. A technikai feltételeken (papír, írószer használata, adatok
rendszeres rögzítése stb.) kívül a DRV-hez szükséges hozzáállás (barátságos,
de semleges magatartás, a vizsgálat mindennemû szubjektív befolyásolása,
„csapdái” elkerülésének stb.-nek) kialakítása alapvetõ. Ugyancsak nem
nélkülözhetõ az azonos feltételek biztosítása: a változó vagy állandóan más
körülmények és idõbeli viszonyok között (pl. rutinszerûen, gyorsan, siettetve)
kért rajzok ugyancsak meghamisíthatják a teljesítményt. Csak megfelelõ
feltételek teremtésével nyerhetünk megbízható rajzokat.

Az Intézet munkatársaival való ilyen rajzzal kapcsolatos esetmegbeszélés
új és természetesen önmagában is jelentõs: a gondozók a szakmai
ismertetések után elmondják személyes tapasztalataikat és így sokkal
kerekebb kép alakulhat ki a rajzolóról. Az Intézet szakembereinek – akik
egész munkaidejüket a lakók között töltik – megfigyelései, problémái,
nehézségei új megvilágításba helyezik az esetleg szûkebb, „hivatalos”
formulába szorított gondozottakat. Amikor figyelmük az elhangzottakra
irányul, tudatosulnak olyan jelenségek, melyekre eddig nem, vagy nem eléggé
figyeltek. Természetesen mindez a mindennapi munka fejlesztését is
szolgálja. A megbeszélés egyben új adatokat szolgáltathat a rajzoló
személyiségéhez. A vita kapcsán számos új ötlet is felmerülhet, ami tovább
bõvítheti az anyagot. Az elhangzottak nem szükségszerûen kapcsolódnak a
rajzhoz, de a végsõ eredményt mindenképpen gazdagítják. Másként szólva: a
látottak – és a közben hallottak – gondolatokat indukálnak, melyek még
jobbá, teljesebbé teszik a kialakított klinikai-, és rajzhoz fûzhetõ képet.
Kilépünk a szokásos keretbõl, és a köznapi tapasztalatok, élmények, alapján
válik közvetlenebbé, „valósabbá,” életszerûbbé a személyiségkép.

Melyek a DRV itt jelentkezõ legfontosabb szempontjai? 
Munkánk lényege a sorozatos-összehasonlítás, amely nem izoltálan

szemlél egy rajzot, hanem sorozatában. Ez elsõsorban - a konstans elemekkel
- a személyiség állandóságának megítélésében nyújt segítséget, fõként a
személyiségszintek (1. ábra) értékelésével (Hárdi, 1983, 2002). A kórházban
kezelt friss pszichiátriai kórképekkel szemben, az értelmi fogyatékosság
állapot, melyben elsõsorban az állandó tulajdonságokra tudunk
megfigyeléseket gyûjteni, a változás kisebb, mint a klinikai gyakorlatban. Itt
elsõsorban krízissel vagy hangulati-indulati és más múló változásokkal - tehát
inkább hullámzásokkal találkozhatunk. A változatlanság teljes hiánya, a
sztereotípia ugyancsak hasznos az értékelésben. Változás vagy változatlanság
fõként a prognosztika: a fejlõdés vagy visszaesés, a nevelés, a várható
rehabilitáció szempontjából is jelentõs. 



1. ábra. A személyiségszintek.
(Hárdi: Dinamikus rajzvizsgálat - címû könyvébõl)

Az értékelésben a második  – új – szempont a személyiségszintek
kidolgozottsági foka: mennyiben képes az illetõ a saját – elvárható – szintjének
megfelelni. Pl. a c-nívóju ábrázolásnál rajzol-e kezet, vagy az arcon csupán
pontok és vonalak láthatók, kiterjedés nélkül. Itt tehát a teljesítményi szempont
hozzáadódik a minõségihez. A kidolgozottsági fok nem abszolút mennyiségi,
hanem relatív értékû: a saját szintjéhez (pl. c-hez) viszonyítjuk. Másfelõl,
amikor nem „tiszta szinttel” van dolgunk, segít eligazodni a gyakran nehéz
„lejjebb” vagy „feljebb” viszonyában. (Tehát most egy adott rajzot c -nek,
vagy d –nek ítéljünk-e, esetleg a kettõ közé esik stb.).

A harmadik szempontcsoport a DRV általános és tartalmi kategóriáiból
adódik. E témakörben kezdettõl fogva sokban támaszkodtunk Jankovichné
Dalmai Mária munkásságára és tanácsaira (részletes irodalmat l. Hárdi, 2001,
2002). Az általa leírtakból itt is kiemelném az értelmi fogyatékosok rajzain a
bizarrériára, az összefüggés hiányára történt utalásait. A vonalminõség DRV-
nek mindig kiemelt szempontja volt. Tartalmi anyagunkból kiemelném a
nemiségre, nemi identitásra utaló megfigyeléseket.

Az értékelésben segítségünkre van a DRV- értelmi fogyatékosokról eddig
összegyûjtött anyaga (l. Hárdi, 2002) (220 sorozat 5462 rajzzal, valamint
sorozaton kívüli 1340, összesen: 6802 rajzzal. Ehhez járul 50 pszichotikus
értelmi fogyatékos sorozata 679 és 63 egyedi, összesen 742 rajza)

Elõzõen gyûjtött anyagunkban a személyiségszintek értelmi fogyatékos-
ságban a következõképpen fordultak elõ1.
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1 Már itt óvnék attól, hogy bárki is arra gondoljon, hogy aki „így rajzol” (pl. a2 szinten) az
fogyatékos! A személyiségszintek önmagukban nem elegendõek a megállapításra. Nincs „egy-
az egyben” megegyezés: ugyanaz a rajz számos okból jöhet létre. Másrészt az itt felsoroltak és
számos más tényezõ, valamint a sorozatos vizsgálódás – az egészre hívja fel a figyelmet!
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(A bekeretezettek a gyakoriak, azon kívüliek ritkábbak.) (A számszerû
statisztikát illetõen utalok az elõzõ közleményeimre):

Enyhébb formáknál e,   d   c    b1

Középsúlyos eseteknél c     b1    a2    a1

Súlyos formáknál a2   a1

A fentiek alapján jól látható, hogy a károsodás fokával milyen szintek járnak
a leggyakrabban együtt. Az Intézetben  a felvett lakók jellege azonban további
finomítást igényel: egyfelõl a legsúlyosabban – tehát nem rehabilitálható -
pusztán ápolásra szoruló fogyatékosok nincsenek ebben az intézetben.
Másrészt mód lett a középsúlyos fogyatékosok finomabb megközelítésére: az
enyhébben és a súlyosabban károsodott elkülönítésére. (Némileg hasonlít ez a
régebben „imbecillisnek” minõsített „enyhébb” és „súlyosabb” meg-
jelölésére.) 

A dunakeszi Intézetben 110 felnõtt értelmi fogyatékos sorozatát gyûjtöttük
össze, de akadtak ezen kívül olyan esetek is, ahol csak egy-két alkalommal
kaptunk rajzot az ellenállás miatt. (Aki nem hajlandó rajzolni, azt nem
kényszerítjük.) Összesen eddig: 1032  rajzot kaptunk a sorozatokban, ebbõl
emberrajz 432 , állatrajz 458, farajz 142 .

Ha pusztán a személyiségszinteket nézzük, akkor jól szembeállítható a
szocioterápiás foglalkoztatásban részesülõ 21 lakó, a védett munkahelyen 7
órában dolgozó 22 személlyel:

A szocioterápiás csoportban  a c – szint dominál 52.23%-kal, a b1 –
23.8%,  a védetteknél a d – szint 63.63%-a áll az elsõ sorban, míg a b1 -
4.54%-a.

Megfigyeléseinket az alábbi példák illusztrálják:

2.ábra
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21. számú, G.E. 52 éves férfi anamnézisében RH-s vércsere szerepel, apja
korán meghalt, idõs édesanyja idõnként hazaviszi az Intézetbõl. Dadogó,
nagyfokú bizonytalansággal, szorongással. IQ.-ja: 48, értelmi károsodása
közepesnek minõsített. A lap szélén elhelyezkedõ, a2 – szintû, kis, fej-láb
embert rajzol, amit változatlanul ismétel. Alkalmi változások – fejbõl kijövõ
– kar /A/, mely helyett késõbb fül /B,C/ mutatkozik. Nemiségre semmilyen jel
nem mutat. Érdekes a hajzatot jelentõ egy szál haj pontos, állandó
megjelenése. Állatrajzként – alsó sorban - ugyanazt a fej-láb alakot ismétli, s
ugyanazokról mondja, hogy az gólya - púpos teve, macska - végül ismét
gólya.

A sorozat tehát  a2 – szintû, sztereotipen ismétlõdõ, egyértelmûen utal
állapotára, szocioterápiás foglalkoztatásban részesül.

33. számú Á.H. 39 éves férfi apai nagyanyja is fogyatékos, anyja alkoholista,
fejlõdésében való elmaradását 3 éves korban vették észre. 13 éves korában
szülei elváltak, a család felbomlott. Hangulati ingadozásai vannak, apjával
kapcsolatos elvárásai (hogy magához veszi) – annak váratlan betegsége miatt
- nem teljesültek, ami lehangolttá tette. Káromkodós, csúnyán beszél, fogaival
sok a baja, de eddig ezt nem tudták megoldani makacs ellenállása miatt. Bár
intelligencia-vizsgálatot nem lehetett vele végezni, õ is közepesen
károsodottnak minõsített fogyatékos. Hangulatzavarait, indulatosságát,
állandó feszültségét a dobott gyors vonalakkal, nagyságingadozással
jellemezhetõ egyvonalas b1 - szintû rajzsorozata jól tükrözi. Kapaszkodó
karok, égnek álló hajzata mellett minden rajzán feltûnõ a nagy fogsor.
Állatrajz általában az emberalakot ismétli, azt nyuszikának mondja /A,B/,
egy-egy alkalommal macskát rajzol nagy bajusszal /C/, de ismételten
emberfejjel.

3.ábra



Eddig munkarehabilitációs csoportban volt, most fejlesztõ-felkészítõbe kerül.

17. számú G.CS. 43 éves nõ rendezetlen családi körülmények közül, állami
gondozásból került az Intézetbe. IQ-ja 49, közepesnek minõsített. Elsõ rajza
/A/ dõlõ, mosolygó c–szintû emberalak, melynek dõlése folyamatosan (l. C)
csökken, gazdagodik, kócos haja némileg lesimul. A sorozatban sajátos fiús
jelleg bontakozik ki. Rajzainak kereksége geometrizálódik, ezt látni
állatrajzain is, amelyek fõként nagybajuszú macskákból állnak. Állatok
struktúrái megtartottak, de a sematikus jelleg ott is dominál. Utolsó macskája
szinte karikatúra jellegû. Eddig munkarehabilitációs csoportban
tevékenykedett, most fejlesztõ-felkészítõbe kerül. Rajzsorozatán nem csupán
némi fejlõdés, de ambíció is tükrözõdik.

68 számú, A.B. 34 éves nõrõl nincsenek elõzetes adatok. 18 éve él az
Intézetben. Védett munkahelyen dolgozik 7 órában. IQ-ja 72, elmaradása
„enyhének” minõsített. Igen kifejezõ és változó mimikájú, élénk arcú
„kislányt” rajzol e-szinten, érdekes ellenmondásként (valószínûleg
szándékos) transzparenciával /A/. A kapaszkodó karok /A,C/ - az egészet
figyelembe véve - infantilizmusára utalnak. Állatai is változóak, jellemzõ az
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emberfejû, karikatúra jellegû páva /A/, - a mosolygó cica /B/, - a giliszta és a
csiga – végül /C/ a szcénikus ábrázolás: ravasz (!) róka egy ól elõtt.

A DRV-tõl az értelmi károsodáson kívül a munkaképesség és a
rehabilitálhatóság megközelítéséhez is segítséget kapunk Láthattuk ezt az
egyéni példákon és a csoportos megoszlásnál egyaránt. Ha a rajz egészét, mint
teljesítményt nézzük - elsõsorban a kidolgozottsági fokra gondolhatunk, -
akkor a munkakészséget, a szociális igénybevehetõséget- a rehabilitációs
szándékot, hajlandóságot is láthatjuk benne. (Itt az egyik véglet a rajzolás
visszautasítása – ez sem mindig egyértelmû! – a másik, ha több rajzot is készít,
mint amennyit kérnek tõle (!), egy lapon akár a többszörösét is.) Mondhatnánk
a rajzolás  olyan feladatnak tekinthetõ, amely úgy is felfogható, hogy valaki
„mennyiben tesz eleget” a felkérésnek, „mit tesz le az asztalra”. Mindezt nem
egy rajz alapján, hanem sorozatában, tendenciájában tekinthetjük át.

Ugyancsak jelentõsége van a DRV-nek olyan esetekben, amikor a
szokásos intelligencia vizsgálatot nem lehetett elõzetesen elvégezni. A 110-bõl
10 esetben akadt ilyen, ezek személyiségszintek szerinti megoszlása
ugyancsak tájékoztató:

A 10 személy közül b1 – szinten heten, c - szinten   hárman rajzoltak.
Munkánk sok nehézséggel és hibaforrással terhelt. Az intézeti rajzanyag

– a rendelkezésre álló adatok szerint is – a gondozottak kóroktani
heterogenitására utal, ami az értékelést megnehezíti. Organikus (pl. agyi)
károsultak, környezeti ártalomnak kitettek (felbomlott család, rossz
életkörülmények, állami gondozottak stb.) és genetikai károsodottak hasonló
szint ellenére is igen különfélék. Szociális körülmények sokszor nem tették
lehetõvé megfelelõ adatok beszerzését. Latens mozgáskorlátozottság,
figyelembe nem vett érzékszervi fogyatékosság is befolyásolja az eredményt.
Ez is indokolja azt az igényünket, hogy minden esetet egyénileg kell
megközelíteni. Másfelõl az eddig eltelt viszonylag rövid ¾ év még eléggé
kevés a DRV-ben megszokott hosszabb követési idõhöz képest. Hátrány a
kórházban vagy ambuláns pszichiátrián (gondozóban) gyûjtött anyaggal
szemben, hogy ott kezelés elõtt – tehát gyógyszermentes állapotban – kezdtük
a rajzgyûjtést, itt az Intézetben pedig számosan már különféle gyógyszerelés
alatt állnak.

Elméletileg mégis adódnak bizonyos elgondolások, amelyek további
megfigyelést, vizsgálatokat igényelnek: A DRV-ben – eddig ki nem mondva
– a személyiségszintekkel indokolt elméleti alap állott a háttérben:
feltételeztem, hogy az értelmi károsodás a személyiségfejlõdéssel
párhuzamos. Másként: az értelmi elmaradás a személyiség fejlõdésbeli
elmaradásával járhat. Ha az emberi pszichét egészben szemléljük,
elfogadhatónak látszik, hogy egy tulajdonság, vagy mechanizmus változása,

247



vagy fixációja a psziché többi részét, tehát az egészet befolyásolja. Így az
értelem alacsonyabb szintû rögzülése a személyiség hasonló állapotával
járhat. Fordítva ez már nem oly egyértelmû (pl. az infantilizmus egyes
eseteiben). Másfelõl az okok heterogenitása, valamint a környezeti és
biológiai tényezõk sokat változtathatnak az eredeti állapoton. Természetesen
a személyiségszinteken kívül a már említett speciális formai és tartalmi
tényezõket is figyelembe vettünk, s így jutottunk el, – a késõbb is nagyobb
figyelmet igénylõ – egyéni megközelítéshez, egyéni tényezõk értékeléséhez.

Összefoglalva:

110 felnõtt értelmi fogyatékos dinamikus rajzvizsgálatát indítottuk el2. Az
eljárást egybevetettük a rendelkezésre álló dokumentációval, amit – újként –
esetmegbeszéléssel egészítettünk ki. A DRV egyaránt tükrözi az intézeti lakók
értelmi színvonalát és munkakészségét. A személyiségszintek a speciális for-
mai és tartalmi tényezõk, valamint az egyéni szempontok figyelembevételével
jól felhasználhatók az értelmi szint megítélésén kívül a rehabilitálhatóság per-
spektíváira. Számos – feldolgozás alatt lévõ – új szempont és finomítás adó-
dott, köztük a rajzok kidolgozottsági foka. A DRV olyankor is használható,
amikor a szokásos intelligencia-vizsgálatok nem végezhetõk el. Az értelmi
fogyatékosok rehabilitációjában prognosztikai célra is hasznosnak látszik a
DRV alkalmazása.
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2 Itt köszönjük meg az Intézet dolgozóinak a nagyszámú rajz gyûjtését.


