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I. fejezet
1. A TÉMA BEMUTATÁSA

Deviancia: az átlagtól eltérő viselkedési formák, az „Útról való letérés” megnyilvánulásai
kiskamaszkori és serdülőkori írásban és családrajzban.
A kiskamaszkori deviancia közösségre ható pozitív és negatív formái, s annak felismerése az
írásban.

Kutatásom célja
Kiskamaszkorban és serdülőkorban az átlagtól eltérő viselkedési formák átlagtól eltérő
pedagógiai/pszichológiai módszereket igényelnek úgy a pedagógustól, mint a szülők részéről.

Kutatásommal a „másság” vagy átlagtól eltérő viselkedés ill. viselkedészavarok korai, időben
való felismerését, írásban és családrajzban való megnyilvánulását, szeretném bizonyítani,
ezzel segítve a pedagógusok és fejlesztőpedagógusok munkáját abban, hogy egy esetleges (pl.
5. osztályos vagy 8. osztályos) felvételinél miért lenne nagyon fontos a kézírásos önéletrajz,
vagy spontán szövegírás a felvételin, és mennyiben segítené az osztályok összetételének
megválasztásában a pedagógusokat a felvételiző kézírásának grafológiai elemzése.

Az integratív pedagógia szerepe
Ezentúl elemzésem remélhetőleg segít majd abban is, hogyan és milyen úton érdemes
elindulni a nevelésben és fejlesztésben és az integratív pedagógia útján, illetve a személyre
szabott, eltérő adottságokkal iskolába érkező gyermekek különböző kezelésében. A
pszichológiai rajzvizsgálatban az egyéni, individuális jegyek, -ha nem kórosak,- nem
nevezhetők devianciának. Pedagógiailag fontos különválasztani a kóros jegyeket a gyermeki
egészséges individuális fejlődéstől s a kamaszkor egyedivé válási szakaszait, mint természetes
életkori sajátosságot.
Mivel a grafológiai és családrajzi elemezés a kamasz vagy serdülőkorú diák személyiségéről,
képességeiről, konfliktusairól… mély és átfogó képet adhat, ezzel megelőlegezi és
meggyorsítja azt az akár többhónapos folyamatot, amely alatt egy kamaszkorú gyermek
személyiségét a pedagógus megismeri, (s ezután egyéniségére szabott nevelési módszert
választ,) így már a közösségbe (osztályba) való beilleszkedés alatt ill. előtti időszakban
felhívná arra a figyelmet, hogy a más-más képességű és adottságú diákok nevelésében milyen
nevelési módszereket alkalmazzunk.
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Deviancia, mint gyűjtőfogalom
A deviancia nagyon sokrétű lehet. A normáktól való eltérés mindig az adott társadalmi
normáktól függ. Jelentheti a beilleszkedési zavarokból, vagy családi háttérproblémákból
eredő viselkedési zavarokat, jelenthet identitásfejlődési problémából eredő nehezen kezelhető
agresszív magatartást, de jelentése, mint annak szószerinti fordítása is „útról való letérés”-t
takar, amely a különcök, a különleges képességű tehetségek „másság”-ként aposztrofált
minőségére is utal.

A világtörténelembe visszatekintve, normaszegő, deviáns viselkedésű volt sok bűnöző, de a
mártírok, a zsenik és a reformerek is, a legnagyobb zeneszerzők és a tehetséges írók, s a
befelé forduló vagy különc feltalálók stb. a normáktól való eltérés jeleit hordozták életük
során. Tehát a deviancia egy igen sokrétű gyűjtőfogalom, amely nem, vagy nem csak negatív,
hanem társadalomra és egyénre nézve pozitív és színes hatású is lehet, sőt a gyermekkorban
kezelhetetlen és deviánsnak minősített viselkedés mögött is lehet igen erős tehetség, amely
kibontakozás vagy letörése a szülői és az iskolai háttértől is nagymértékben függ.

Vagyis a „deviáns”-nak minősített gyermeket nem lehet egyfajta módszerrel kezelni, hanem
igen-igen

szelektált,

személyre

szabott

és

különbözőségüknél

fogva,

problémamegoldásokat kell alkalmazni.
Ebben a problémakörben várom tehát jelen grafológiai kutatásom eredményét.
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különböző

2. MOTIVÁCIÓ

Szakmai érdeklődés
Képzőművészként pedagógiával is foglalkozom.
Már 1994-1996 között tanítottam rajz és technika tantárgyat a Zirzen Janka nevelőintézet és
általános iskolában.
6-16 éves korú, főleg bentlakásos nevelőintézetes gyermekek voltak a tanítványaim.
Majdnem kivétel nélkül neurotikus fogalomkörbe sorolták őket különböző családi hátterű és
egyéb viselkedési és/vagy veleszületett idegrendszeri problémájuk miatt. (hisztériás,
skizofrén, autista, …)

Elméleti és gyakorlati motiváló tényezők
Tanítási éveim alatt ismerkedtem meg a művészetterápiával, minden tantervet és tanórát
pszichológus segítségével készítettünk el. A gyermekpszichológus sokszor a művészeti
foglalkozásokon is részt vett.
A zeneterápiától elkezdve sok-sok kreatív próbálkozásunk volt arra, hogy ezeket a szomorú
sorsú gyermekeket lekössük és összehangoljuk.

A művészetpszichológia is ekkor kezdett el érdekelni. dr Farkas András -anyai nagybátyám- a
művészetpszichológia oktatásba integrált eszméjének hazai megteremtője, nagy hatással volt
rám ebben a témában. Ekkor írta e témában legfontosabb könyveit, pl: Vizuális művészetek
pszichológiája I-II vagy: Esztétikai ítélet I-II (művészetpszichológiai modellek) amelyek
újszerű megközelítésmódja mind művészként, mind az oktatásban hasznomra vált.

1995-ben a Zirzen Janka Nevelőintézet és Általános iskola, mint rajzpedagógusát, befizetett a
többnapos

SIPE

Budapest

International

Colloquimra,

a

Műcsarnokba,

hogy

a

gyermekrajzelemzéssel közelebbről megismerkedjek és ezt kamatoztathassam az intézményi
oktatásban. Ez az életesemény nagy hatással volt rám. Akkori jegyzeteim azóta is őrzöm s a
grafológia és a pszichológia akkor kezdett el mélyebben érdekelni.

Mivel a későbbiekben pályám a képzőművészet, azon belül is a gyermekkönyv illusztrálás
irányába haladt, a gyermekek lelkével, lelkületével folyamatosan foglalkoznom kellett, úgy,
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mint a saját gyermeki énem felszínre hozásával, melyet az illusztrációimba integrálva, de
„felnőtt” művészként alkalmazva, használtam mindig a megjelenítendő tanítás célja és a
célközönséghez –jelen esetben a gyermekhez- való legmegfelelőbb eljuttatás érdekében.

Saját gyermekkönyv illusztrációs tapasztalataim foglaltam össze a 2008-as Budapesti
nemzetközi Könyvfesztiválon elhangzott előadás keretében, amelynek puiblikált anyaga a
Művészetpszichológiai írásaim alatt Értekezés a gyermekkönyv-illusztráció lényegéről
címmel jelent meg. A tanulmány a mesekönyv illusztrálás ajánlott elméleti menetét és ezen
belül az általam megalkotott „kapu elméletet” mutatja be. *

Képzőművészeti pályám alatt, közel kerültem több olyam író, költő, s más híres személy
lelkéhez, akik pszichés működése mélyebben is elkezdett érdekelni, mivel műveik
illusztrálását végeztem.
Több köztéri bronz portrészobrot is készítettem az általam érdekesnek talált személyekről, s a
szobrok alkotása közben kialakult bennem a „lélekszobor” fogalma, amely szerint a pszichés
működésen, a lélek rezdüléseinek különbözőségén át a belső személyiségvonások
megjelenítése lett ezen alkotásaim célja; a formai –külső- vonások fontosságának rovására.
A megmintázott személyek kézírása is nagyon egyedi jelleggel bírt és így szintén a
grafológiai érdeklődés irányába indított.

Összegzésként
A gyermeklélek fejlődési folyamatai, rezdülései, sebezhetősége, alakíthatósága, ill. a felnőtt
pszichés-működés megismerése, mind meghatározó vizsgálati és elemzési szempont lett
számomra úgy az alkotásban, mint az oktatásban is.
Ezek tehát a fő indítékai annak, hogy grafológiával kezdtem el foglalkozni és szakdolgozatom
témájául pont az „útról való letérés” vagyis az átlagtól eltérő viselkedésű személyek írását
vizsgálom.
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3. VIZSGÁLATI ELMÉLETI HÁTTÉR
Emilé Durkheim
Az anómia fogalma Emilé Durkheim nevéhez fűződik.
A fogalom jelentése:
A társadalmakban időnként történelmi vagy politikai okokból fellazulnak a normák s van egy
olyan időszak, amikor helyüket még nem töltik be újak. Ilyenkor az öngyilkosságok is
gyakoribbá válnak, mert az egyértelmű viselkedési szabályok hiánya feszültséget okoz az
emberek életében.
Durkheim a deviancia fogalmát a társadalom szempontjából összetartó, integráló erőként
jellemzi, amely közösséggé kovácsolja, működővé teszi a társadalmat, mivel a közösség
egyként megítélhet egyént vagy csoportot, és ezen keresztül biztosíthatja saját normáinak
megszilárdulását.
A deviáns magatartási formák számszerű és minőségi alakulását az is befolyásolja az a tény,
hogy a társadalom megítélése miképpen változik a különböző jelenségekről. Már Emilé
Durkheim is megállapította, hogy társadalmi változások következménye a devianciára való
hajlandóság növekedése, illetve, hogy olykor a deviancia csak megelőlegezése a jövő
erkölcsének.

Robert K. Merton
Az anómia elméletét R. K. Merton fejlesztette tovább. Merton véleménye szerint anómia
akkor lép fel, ha a társadalmi célok és eszközök között diszharmónia keletkezik. Az anómia
az társadalmat alkotó egyénekben feszültséget ébreszt, ami a deviáns viselkedés felé sodorhat.
Ha az egyén nem képes az elfogadott célokat a megengedett eszközökkel elérni, akkor vagy a
célokon vagy az eszközökön fog változtatni. Az anómia erősségi foka társadalmi rétegenként
különbözik: az alsóbb rétegekben nehezebben tudják a célokat a megengedett eszközökkel
elérni, így nagyobb az anómia.1, míg a befolyásosabb réteg körében értelemszerűen kisebb.
Merton szerint lényegében egyetlen cél létezik, amely pénz-siker orientált. A cél és eszköz
közötti ellentmondásból eredő feszültségnek több megoldása van. Ezeket M. négy fő típusba
sorolta:
1. Újításnak nevezi, mikor az egyén a célokat elfogadja, de nem a megengedett eszközöket
használja (pl. a vagyon elleni bűncselekményeknél),
1

ANDORKA Rudolf.: felh. mű 27.o.
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2. Ritualizmus az, mikor az elfogadott eszközöket rutinszerűen használja, de a célokat nem
preferálja (példaként gondolhatunk olyan közösségre, ahol kötelező jellegű követni
valamilyen ideológiát az előrejutásért cserében).
3. Visszahúzódás esetén a célokat és az eszközöket is elveti (gondoljunk pl. a
hajléktalanokra),
4. Lázadásnak nevezi azt a formát, mikor új célok és eszközök érdekében veti el az előzőeket
(ennek tipikus megformálója a forradalmár).
Ebben a keresztmetszeti jellegű elméletben az anómia nem az egyént, hanem a társadalmat,
illetve annak egyes részeit, rétegeit jellemzi. Merton kiemeli, hogy a deviáns viselkedést
ugyanazok a társadalmi mechanizmusok hozzák létre, mint a konformitást, annak is van saját
funkciója, célszerűsége. A társadalmat és a normákat egyébként erősíti a normáktól eltérő
szankcionálása. Az anómia és a deviáns viselkedés aránya kölcsönösen hat egymásra, egyre
jobban bomlasztja a normatív struktúrát, de ezzel szemben fel is léphetnek vele szemben
különböző szabályozó mechanizmusok.

David Riesman
David Riesman a konformitás módját három társadalmi, mára történelmivé érett karakterben
látta:
1. A tradicionális társadalmak egyensúlyát az adja, hogy a társadalom tagjai hajlamosak a
hagyományoknak megfelelően élni, így ők a tradícióktól, hagyományoktól irányítottak.
2. A polgárosodott társadalomban már általában gyermekkorukban a célok egész sorát
magukévá tették, ezt tehát belülről irányítottnak nevezi.
3. A későbbi konformitást az biztosítja, hogy az egyének általában érzékenyek mások
elvárásaival szemben. Ekkor kívülről irányítottakról beszélünk 2
D.R. ezek mellett a karakterek mellett három egyetemes típust is leír:
- beilleszkedő,
- anómiás,
- autonóm.
A társadalom változása következtében előfordulhat, hogy az eddig társadalmilag elfogadott
konformitás szembe kerül a megváltozottal, ilyenkor az eddig beilleszkedőnek számító egyén
az új közegben anómiássá válik, így megvan az átjárás a típusok között. Vagyis az egyén a
környezeti hatások változásai miatt élete során akár két, de mindhárom típusba is kerülhet.

2

RIESMAN, D.: A magányos tömeg (KJK. Bp. 1973 alapján P.K.)
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"Strain" avagy feszültség elmélet
A feszültség elméletet az 1930-as évek végén Durkheim munkássága alapján Merton dolgozta
ki. Ez az elmélet árnyaltabb képet fest a deviáns viselkedési formák társadalmi keletkezésének
körülményeiről, a deviancia előfordulására vonatkozó egyenlőtlen társadalmi esélyekről,
valamint a társadalmi egyenlőtlenségekből származó devianciákról, mint az előző. Ma a jobb
módú társadalmakban általában nagyobb a társadalmi egyenlőtlenségekből fakadó bűnözés,
mint a szegényebb társadalmakban. Ebben az elméletben a normáknak, különösen azok
változásának is meg van a maguk jelentősége, míg a kontrollelmélet az uralkodó normákat
állandó tényezőként kezeli.

A deviáns szubkultúra modellje
A modellt Cloward, Cohen és Ohlin dolgozta ki. Szerintük a deviáns szubkultúra az
uralkodótól eltérő, koherens közösségi, főleg kisközösségi kultúra, és amennyiben bűnözésre
ösztönző szubkultúra, úgy eszközül szolgál a középosztály uralkodó normái elleni
cselekvésre, főleg azok körében, akiknek az érvényesülési lehetősége halmozottan korlátozott,
lehetetlenné, vagy teljesen kilátástalanná vált. A szubkultúra kialakulására a hátrányos
helyzetű kisebbségekhez tartozó csoportokban, és a generációváltás akadályai esetén a fiatal
korosztályokban van igen nagy esély. A deviáns szubkultúrára éppen a tagok közötti erős
kötődések a jellemzőek, és ezek a deviáns viselkedési formák táplálói. Konkurens kultúrát
jelentenek a normakonform, többségi mintákhoz képest.3
Chicagóban a századforduló táján hatalmas gazdasági és társadalmi fejlődés indult meg. A
fellendülés a modern nagyvárosi közegben negatívumokkal is járt. Park és Burgess
szociológusok vezetésével empirikus vizsgálatokban, társadalmi-ökológiai módszerrel
kezdték el kutatni a nagyvárosi jelenségeket. A város változásai befolyásolják a benne élők
viselkedését és személyiségét, így a normaszegő viselkedést is.4 A chicagóiak elméleti
alapvetése a pragmatizmus és a formalizmus volt. Előző szerint a tények önmagukban nem
evidensek, a tudás a megfigyelő és a környezet közötti interakcióban alakul ki. A formalizmus
pedig arra vezette a kutatókat, hogy a társadalmi tevékenységek struktúráit vizsgálják.
Várostérképet készítettek a deviáns jelenségek alapján, s városnegyedeket hasonlítottak ennek

3

users.atw.hu/deszocpol/devianciaszoc/devianciaTAP.doc

4

ANDORKA R.: A deviáns viselkedés szociológiája (Gondolat, Bp. 1974) 21.o.
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segítségével össze. Az eljárásukkal bizonyították, hogy a devianciák szorosan összefüggésben
állnak a lakosság életmódjával, állapotával.

Konfliktus elméletek
A kultúrkonfliktus elméletek azon alapulnak, hogy a viselkedésnormák összeütközésének a
bűnözés oka. A társadalomban különböző csoportok élnek egymás mellett, amelyeknek a
viselkedésnormái és az életmódjuk eltérnek egymástól. Ennek oka a különböző
szociokulturális értékeiken és az olykor ellentétes érdekeiken alapul. Ebből a szempontból
nézve a különböző normaszegő viselkedéseket úgy lehet értelmezni, mint két réteg, osztály,
faji, nemzetiségi vagy egyéb más csoport eltérő kultúrájának, felfogásának, értékeléseinek a
konfliktusát.5
Az érték-konfliktus vagy kultúra-konfliktus elméletek látókörébe bekerült a szegény, alsó
rétegek kultúrája. Parker és Kleiner vizsgálatai arról szólnak, hogy a szegénység kultúrája
nem más, mint az objektív körülményekhez való alkalmazkodás módja, hogy a
szegénységükből és felemelkedés reménytelenségéből adódó lelki feszültségeket elhárítsák.6

A differenciális asszociáció elmélete
A differenciális asszociáció elmélete a deviáns magatartás kialakulását egyszerű tanulási
folyamatra vezette vissza, amely lényegében semmiben sem különbözik a konform viselkedés
megtanulásától7
A csoportban, - amely az egyén számára referenciacsoport jellegű - a személyiség mintegy
megtanulja a bűnözést. Minél többet van ilyen közegben az egyén, annál inkább
asszimilálódik a csoporttal-közeggel. A tanulás mindenre kiterjed: attitűdökre, szükségletekre,
viselkedésbeli technikákra, motivációkra, racionalizációkra.

Tanulás és szocializáció
A differenciális asszociáció elmélete figyelmen kívül hagyta az egyén pszichológiai
kondícióit.

5

ANDORKA R.: id. mű 24.o.
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Az egyén személyiségében végbemenő lényeges folyamatokat pszichológiai megközelítés
nélkül nem tudnánk vizsgálni. Ilyen fontos folyamat a szocializáció, melyen azt értjük, hogy a
társadalmi környezet építi, formálja, alakítja a személyiséget.
A szocializáció a gyermek és a szülők közötti kapcsolatokban kezdődik. A kisgyermek
személyisége először a szülőktől veszi át az alapvető viselkedésmintákat, és a mintaszerepeket, itt alakulnak ki alapvető motivációi, szükségletei s ezeknek erőterében fejlődik ki
az igazi énje. Később a személyiség fejlődését más emberi kapcsolatok és csoporthatások is
befolyásolják.8
A deviancia egy közvetlen szocializációs folyamat eredménye, csakúgy, mint a konform
viselkedés. A deviancia tulajdonképpen a szocializáció valamilyen hibája vagy zavara, és a
deviáns személy hiányosan vagy ellentmondásosan, vagyis nem megfelelően lett
szocializálva. A szocializáció során az egyénnek a megfelelő szerep-elvárásokhoz a megfelelő
viselkedést kell elsajátítania. Ennek a tanulási folyamatnak a hiányosságát, inadekvátságát
gyakran az egyén pszichés működésének valamilyen zavara okozza.
A szocializáció hibái e mellett összefüggésben állhatnak a közvetlen családi és emberi
kapcsolatokkal, de a makroszociológiai jellemzők is befolyásoló tényezők.
Elsődleges szocializáció: A gyermekkori szocializációs hiba sajátosan érzékennyé teheti a
személyiséget a devianciára másodlagosan szocializáló kiscsoportok hatásai iránt. A kora
gyermekkor szocializációja, az elsődleges szocializáció, amire a prototanulási folyamat
jellemző, amiben a családnak nagy szerepe van. A családi minták öröklődése, a
szociokulturális átörökítés identifikációs folyamatként zajlik le, de egy-egy minta sokszor
ellenkező reakciót is válthat ki, -például elutasítást.
A másodlagos szocializáció: Az intézmények (iskolák stb.) és kortárs csoportok szerepét kell
megemlíteni. A szocializáció tulajdonképpen egy állandó, permanens folyamat, hiszen az
egyén élete során mindig kerülhet új életfeladatok elé, új helyzetekbe, amelyeket a régi
magatartási formákkal, módszerekkel már nem lehet megoldani, s e miatt új megközelítésre
van szüksége.
Sigmund Freud pszichoszexuális fejlődéselmélete 9
Freud pszichoanalitikus elméletének másik fő érdeme a pszichoszexuális fejlődés
szakaszainak leírása, a különböző szakaszokban megoldatlan konfliktusok felnőttkori
hatásainak körülírása. Minden fejlődési szakaszban a gyermek örömforrása valamelyik
8
9

ANDORKA R.: id. mű 35.o.
RÉNESNÉ ELLER, 142. o.
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testrészéhez kapcsolódik, szükségleteinek kielégítését e testrész ingerlése jelenti. Freud 5
fejlődési szakaszt írt le, amennyiben a gyereknek nem sikerül megoldania az adott szakaszban
jelentkező konfliktusait, a frusztráció fixálódik és ez jelentheti az okát a későbbi
megbetegedéseknek.

1. Primér nárcizmus
Ez az ősállapot, ahogy az újszülött világra jön. E tagolatlan észlelési mezőben még nincs határ
az én és a nem-én, a saját test és a külvilág között. Még nem létezik olyan külső tárgy, amire a
gyermek szeretete irányulhatna.

2. Orális szakasz 0-2 év
Ebben a szakaszban a gyermek örömforrása a szája és a száj környéki területek. Itt kapja a
táplálékot, mely túlélését biztosítja. A szájjal kapcsolatos legfőbb örömszerzési mód az evés
(és az ehhez tartozó egyéb reflextevékenységek, mint rágás, nyelés stb.). A száj azonban
akkor válik erogén zónává, ha függetlenedik a táplálékfelvételtől. A szájba vételből származó
öröm a megismerésből (tapasztalásból) a birtoklás különböző területeire tevődhet át.
Amennyiben a gyereknek nem elégítik ki szisztematikusan a szükségleteit, például nem akkor
etetik amikor ténylegesen éhes, illetve hiányzik életéből a kiegyensúlyozott anya-gyermek
kapcsolat kialakulásának (szoptatás) időszaka, majd a leválasztás nem megfelelő
biztonságérzettel (egészséges kötődés) záródik, ennek hiányában frusztrációval fixálódik e
szakaszban. Freud úgy vélte, hogy a felnőttkori verbális agresszivitás és a függőség (pl.
alkohol) gyökerei e szakasz megoldatlan konfliktusaiba keresendők.

2. Anális szakasz 2-3 év
Ebben a szakaszban a konfliktus helyzetet az ürítés, illetve a visszatartás jelentik. Ez a
szakasz a szobatisztaságra való nevelődés (szocializáció) időszaka, amely normál
folyamatban a szülő-gyermek közti bizalmi időszakot építi ki. A széklet visszatartása, majd
elengedése során a kínzó feszültségérzetet kellemes, kéjes érzés követi. Kín és kéj együtt
jelenik meg. A széklet visszatartása és kellő időben való elengedése a saját test feletti kontroll
kialakulásának fontos mozzanata. A gyermek megkülönbözteti a saját és a környezet határait
(én és nem én érzését) és megismeri az intimitást. Azzal, hogy a gyermek szimbolikusan a
biliben a szülőnek „ajándékozza” amit ürített, szeretetét tudattalan kifejezi, ami a
megfelelésvágy (szocializáció) első lépése is. Míg a visszatartás a birtoklást, irigységet fejezi
ki.
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Ebben a szakaszban nyílt összetűzésre is sor kerülhet a gyermek és környezete között. Ha
például a gyermektől túl korán várják el az önkontrollt, vagy büntetést kap a szobatisztaság
hiánya miatt, fixálódik a belső probléma. Freud szerint: aki ebből a szakaszból hordoz
magával megoldatlan konfliktusokat, később antiszociálissá válhat.

3. Fallikus szakasz 4-5 év
Ebben a szakaszban a gyermekek érdeklődése fokozatosan a nemi szervekre tevődik át, ekkor
fedezik fel a gyermekek a nemiséget, a kisfiúk és a lányok közti nemi különbséget, vagyis
kialakul a nemi identitás. A kritikus pontot fiúknál az Ödipusz-konfliktus (anyához való
vonzódás) míg, lányoknál az Elektra-komplexus (apához való vonzódás) jelenti. Freud
értelmezésében a gyermekek szerelmesek lesznek az ellenkező nemű szüleikbe, ezért a másik
szülő irányában féltékenységet (vetélytársat) éreznek. A család feladata, hogy ezeket a
konfliktusokat megoldja, a gyermeket a helyes társadalmi szerep betöltése fele irányítsa.

A konfliktus megoldásában segít, hogyha a gyermek azonosulni tud az azonos nemű szülővel,
vagyis mintát kap a nemiségének megfelelő viselkedéshez. Ebben a szakaszban viselkedések,
szokások, jellegzetességek tartós átvételéről, beépüléséről van szó, melyek most már a gyerek
személyiségének meghatározó részévé válnak. A gyermek kipróbálja a különböző nemi
szerepeket, a lányok babával a fiuk autókkal játszanak, azonos nemű gyermekek kötnek
barátságokat. Ez fontos feltétele a belső szabályzó rendszer, a felettes-én kiépülésének. Az
azonosulási folyamat a nemi identitásban is meghatározó.

4. Latencia szakasz 6-13 év
Ez a korszak a

nemi fejlődésben a csillapodás időszaka. A gyermek lemond érzéki

törekvéseiről, az Ödipusz-konfliktus megoldásának nyomán a szülőkhöz való viszony
újjászerveződik és a gyengéd kötődés jellemzi. Átmeneti ösztönnyugvásnak is nevezzük ezt a
szakaszt, melynek köszönhetően a gyermek érdeklődése, kíváncsisága a szülőkről a
kortársakra, tanárokra, közösségre vagy más értékekre tevődik át. ekkor válik a gyerek
„ösztönlényből” alkalmazkodni tudó kultúrált lénnyé.

5. Genitális szakasz 13-18 év
A serdülőkor a hormonműködés intenzív beindulásával, a hirtelen lezajló fizikai változások
következtében ismét az ösztönélet fokozódásával jár. A gyermek egyre kevésbé igényli a
szülőhöz való kötödést, teljesen leválik a szülőkről és önálló, felnőtt útra tér. Fokozatosan a
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serdülők figyelme az ellentétes nem fele irányul, kialakulnak az első szerelmi kapcsolatok.
Attól függően, hogy a társak hogyan fogadják kezdeményezéseit, kezdődik el a felkészülés a
felnőttkori családon kívüli szexuális életre. A pszichoszexuális fejlődésnek ettől a szakaszától
a kölcsönös genitális örömszerzés lesz a kielégülés elsődleges célja.

Bár a pszichoanalitikus elmélet néhány módszertani hiányosság miatt bírálható, számos
érdeme van. Ezek közül a legfontosabb a gyermekkor hangsúlyozása, a gyermekkorban
elszenvedett traumák felnőttkori hatásainak vizsgálata.

Erik Erikson pszichoszociális fejlődéselmélete10
Erik Erikson talán a pszichológia történetében a személyiségfejlődés legösszetettebb
modelljét alkotta meg. Elmélete átfogja a fejlődés folyamatát születéstől egészen a halálig.
Más kutatók, akik ugyancsak a fejlődést vizsgálták, az emberi életút egy bizonyos szakaszára
összpontosítottak. Piaget például az értelmi fejlődés szakaszos fejlődését vizsgálta, de
kizárólag a gyermek és serdülőkorban, Freud a pszichoszexuális fejlődést tanulmányozta, de ő
is kizárólag gyermekkorban. Erikson terjesztette ki elméletét az egész életútra, feltételezve,
hogy a fejlődés nem áll meg bizonyos életkorban, hanem az ember állandóan változik,
fejlődik.

Erik Erikson kutatásait meghatározták saját élettapasztalatai. Élete állandó identitás-kereséssel
asszociálható. Édesapja elhagyja a családot, édesanyja új élettársat választ. Nevelőapja zsidó,
a családja Németországban él, Eriksont egyik közösség sem fogadja be igazán. A zsidók
szemében nem számít zsidónak, a nem zsidók pedig zsidóként kezelik. Serdülőkorának másik
traumája amikor megtudja, hogy apja nem az igazi édesapja, identitáskeresése így kétszeresen
is akadályozott. Elméletének a kulcsfogalmai: énidentitás, kompetencia, pszichoszociális
krízis. Az életet állandó identitás-keresésként fogja fel, mely identitás-keresés a
serdülőkorban körvonalazódik és a késői felnőttkorban ér véget. A pszichoszociális krízis a
fejlődés folyamatából eredő konfliktushelyzet, mely a szociális együttélés következménye.
Minden életkornak megvan a saját, jól elkülöníthető krízise, és a megoldása függvényében
jelentkezik vagy nem a kompetenciaérzés a személyben. Minden pszichoszociális krízis egy

10

RÉNESNÉ ELLER, 143. o.
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adott fejlődési szakaszhoz kötött, megoldása révén történik az átlépés a következő szakaszba.
Erikson 8 krízishelyzetet állapított meg, ezeknek 8 fejlődési szakasz felel meg.

0-2 év csecsemőkor
Ezt a szakaszt Erikson az ősbizalom szakaszának nevezi. Ebben a szakaszban kell kialakuljon
a gyermekekben a bizalom a szociális környezet irányában, melyet ebben az időben a szüleik
illetve a gondozóik jelentenek. A krízishelyzetet a bizalom kialakulása illetve ki nem
alakulása jelenti, és ez a szülői gondoskodás függvénye. Amennyiben a szülő, gondozó
mindig megjelenik, ahányszor a gyermeknek szüksége van rá, amikor éhes, fájdalmai vannak,
fél, akkor a gyermekben kialakul a bizalom, későbbi élete folyamán nyitottabb lesz, megbízik
társaiban.
Ezzel ellentétes esetben, amikor a gyermek szükségleteinek kielégítése akadályozott, vagy
nem akkor elégítik ki, amikor igazán szüksége van rá, nem alakul ki az ősbizalom és a
gyermek később sem fog ragaszkodni, nem fog tudni bízni embertársaiban. Erikson szerint
pozitívan hat a további fejlődésre, ha a krízis negatív pontját is megtapasztalja a gyermek.
Ahhoz, hogy a kompetencia-érzés megjelenjen, a személy kell érezze azt is, amikor nem tud
hatékonyan megbirkózni a különböző helyzetekkel.

2-3 éves kor, kisgyermekkor
Ezt a szakaszt az autonómia illetve kétségbeesés krízise jellemzi. Ebben az életkorban a
gyermek fő tevékenysége az ürítést végző szerveire irányul, ekkor kell megtanulja
kontrollálni, szabályozni vizeletét illetve székletét. Az első olyan szakasz, amikor nyílt
konfliktusba kerül környezetével, hiszen ezek olyasmit követelnek tőle, mely nem áll
összhangban saját késztetéseivel.
Attól függően, hogy a család mennyire jól oldja meg ezt a konfliktust, alakul ki a gyermekben
az autonómia érzés. Ha a család megértő és időt hagy a gyermeknek a tanulásra, ha nyugodt a
légkör, akkor a gyerek tudatában lesz annak, hogy valamit függetlenül is képes elvégezni.
Ellenkező esetben kétségbeesik, felnőtt korában pedig antiszociális viselkedési formákat
alkalmaz.

3-5 éves kor, óvodáskor
Ezt a szakaszt a kezdeményezés illetve bűntudat dimenzióján értelmezhetjük. Ebben a korban
a

gyermek

fokozatosan

leválik

környezetéről,

független

lesz,

rengeteg

kezdeményezőképességgel rendelkezik. Mindent meg szeretne tapasztalni, önálló akciókat
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kezdeményez. Ha nem ütközik akadályokba, ha biztosítják számára az önállóan végzett
munka lehetőségét, akkor a későbbiek folyamán a gyermek kezdeményezővé válik, kreatív
lesz. Ellenkező esetben, vagyis ha mindent tiltanak számára, akkor állandó bűntudatot fog
érezni, mindig szorongani fog attól, hogy valamit nem helyesen cselekszik, kétségei lesznek
saját erőforrásait illetően.

6-11 éves kor, kisiskoláskor
Ebben a szakaszban kerül a gyermek iskolába, válik le egyre jobban a családjától. Az eddigi
játék szerepét átveszi a szisztematikus tanulás, melyben már teret kap az állandó minősítés.
Az iskola teljesítménycentrikus intézmény, megkezdődik a versengés a kortársak között. A
gyermek énképét saját iskolai teljesítménye függvényében alakítja, hiszen ebben a korban a
szülői, rokoni elismerés, a barátok választása a jó teljesítményhez kötött.
Ha nem sikerül megfelelnie a követelményeknek, kisebbrendű érzés lesz úrrá rajta, s
valamilyen pótcselekvésben próbálja kompenzálni iskolai sikertelenségeit. Ha ez sportban,
művészetben stb. sikerül, akkor kialakulhat a gyermekben a teljesítményérzés, ha nem, akkor
lelkiismeretfurdalása, kisebbrendűségi érzései lesznek.

12-20 éves kor serdülőkor
Erre a szakaszra az identitáskeresés jellemző, a serdülő megpróbálja felfedezni saját értékeit,
pozitív vonásait, megpróbálja megtalálni a saját helyét a világban. Kiválaszt néhány olyan
társadalmi szerepet, melyet elfogadhatónak tart és ezeket gyakorolja, megtalálja helyét a
világban. Amennyiben egyetlen szerepet sem talál megfelelőnek, konfúz lesz, nem találja a
helyét. Az énképének az összetevői között nem talál kongruenciát, énideálja nagyon
eltávolodik énképétől s ez szerep konfúziót eredményez.

20-40 éves kor, fiatal felnőttkor
Ebben az életkorban fejezi be a személy a tanulmányait és családalapításra törekszik.
Megjelenik az intimitás iránti igény, a személy beilleszkedik egy családba, baráti társaságot
alakít ki, kialakítja saját személyes életterét.
Amennyiben nem sikerül, elszigetelődik, a személy fokozatosan leválik környezetéről,
magányos lesz. Elszigetelődés bekövetkezhet

olyan esetben, amikor valaki saját

kezdeményezésére marad távol a többiektől, vagy akkor is, ha az intimitását féltve nem enged
közel magához senkit. Munkahelyén fontossá válik az egyre magasabb státusok betöltése, de
ezeket össze kell egyeztetni a családon belül betöltött szerepeivel. Legtöbbször a konfliktus
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abból adódik, hogy a személy nem tud megfelelni mindkét elvárásnak, és ez is
elszigetelődéshez vezet.

40-60 éves kor, felnőttkor
Ezt a szakaszt Erikson a generativitás illetve stagnálás szakaszának tekinti. Ebben az
életkorban a személyek még nem érzik öregnek magukat ahhoz, hogy bizonyos
változtatásokat eszközöljenek életükben, legtöbben ekkor érik el alkotóképességük csúcsát.
Megpróbál a személy még ki nem aknázott lehetőségeket találni életében, változtatni szeretne.
Amennyiben ez sikerül, nyugodtan készül fel az öregedésre. Ellenkező esetben a személy
stagnálhat, beletörődik abba, amit elért, nem akar változtatni, vagy szubjektíven úgy ítéli meg,
nincs lehetősége a változtatásra.

60 éves kor után, időskor
60 éves kora körül kezdi kiértékelni a személy életútját, ekkor már belátja, hogy változtatásra
nincs lehetőség. Elemzi mindazon eredményeket, teljesítményeket, melyeket élete folyamán
elért és elbírálja ezeket. Ha úgy ítéli meg, hogy nem élt hiába, hogy hagyott valamit maga
után, akkor nyugodtan készül fel a halálra. Ezt nevezi Erikson énintegritás-érzésnek.
Amennyiben a személy úgy véli, hogy hiába élt, nincs megelégedve azokkal a dolgokkal
melyeket megélt, alkotott, kétségbeesés vesz erőt rajta, mert belátja, hogy most már lehetetlen
változtatnia.

Jean Piaget kognitív fejlődéselmélete11

1. Piaget szakaszelméletének hatása a gyermekfejlődési szemléletre:
Piaget előtt: biológiai (érésközpontú) / környezeti (tanulásközpontú) megközelítések léteztek.
Piaget szerint a természetesen érő képességek és környezetével kialakított kapcsolatának
kölcsönhatása együttesen érvényes. A gyermek, mint érdeklődő tudós: kísérletezik.
A megismerés folyamata: sémákkal kezdődik, a gyermek a kísérletek elméleteit megtanulja,
majd az asszimilációs szakaszban új tárgy, esemény beillesztése meglévő sémába, majd az
akkomodáció a séma átdolgozását jelenti.

11

GRAFODIDAKT, RÉNESNÉ ELLER, Komplex távoktatási program kieg. segédanyag 7.o.
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2. Piaget elméletének kritikája:
Alulbecsülte a gyermekeket. Mégis elfogadják tőle, hogy a gyermek aktív, információkereső
lény, aki az érés és a környezet kölcsönhatásában fejlődik.

PIAGET KOGNITÍV FEJLŐDÉSI SZAKASZAI

1. Szenzomotoros szakasz (0 – 2 év)


Ez az érzékelés és mozgástevékenység közötti kapcsolat kifejlődésének időszaka. A
cselekvés és cselekvés közötti kapcsolatok felfedezgetése, önmaga és a külvilág
elkülönítése.



A gyermek felismeri önmagát, mint a cselekvés végrehajtóját.



Tárgyállandóság: a tárgyak akkor is léteznek, amikor az érzékszervek számára nem
hozzáférhetőek, a tárgy mentális reprezentációjának időszaka.

2. Műveletek előtti szakasz (2 - 7 év)


1,5 - 2 éves korban az egészséges gyermek beszél. A szavak még szimbólumok,
tárgyak is szimbolizálhatnak jelentéseket.



3-4 éves korban kialakulnak a szavai képzeletei, de még nem szerveződik mindig
logikus módon a kettő viszonya.



Ilyenkor bizonyos szabályokat, vagyis műveleteket nem ért meg, művelet =
információ átalakítására vonatkozó mentális szabály, amely megfordítható.



Konzerváció: a megmaradás elve, a gyerekek ebben az időszakban még nem
rendelkeznek a megfordítással és más mentális műveletekkel

Kísérlet: két egyforma gyurmagolyóból hurkát gyúrunk, a gyerek szerint a hosszabb idő alatt
elkészült gyurma a több


7 éves kor előtt: a gyermek képtelen egy időben a helyzet több mozzanatát figyelembe
venni, a műveletek előtti gondolkodás és a vizuális benyomások uralják,
egocentrizmus

Kísérlet: 5-6 éves gyerek előtt fekete és piros korongok vannak, a fekete összetolja, a piros
széthúzva, a gyerek a pirosat többnek véli, csak 7 éves korban mondja azt, hogy ugyanannyi"

3. Konkrét műveleti szakasz (7 - 12 év)
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7-12 éves korban a konzerváció szilárd. A logikai műveletek is mennek (sorba
rendezés, cselekvéssorozatok fejben)



logikailag képes gondolkodni (szám-, tömeg-, súlymegmaradás)



5 éves gyermek már hazatalál, de nem tudja elmondani, hogyan kell odamenni (tudja,
hogy hol kell lefordulni), 8 éves már le tudják rajzolni az utat.



Ebben a szakaszban már képesek absztrakt fogalmak használatára, de csak konkrét
tárgyakhoz kapcsolva.

4. Formális műveleti szakasz (12 -)


Megjelenik a hipotézisellenőrzés, a gyermek már a jövővel is foglalkozik.



11-12 éves kor a reális gondolkodás, tisztán szimbolikus fogalmak megalkotásának,
megértésének és használatának ideje

Kísérlet: kampón lógó madzagon súlyok, madzag hossza, indítás szöge változtatható,
szisztematikus, hipotézis (következmények előrevetítése) tesztelés képessége

PIAGET ERKÖLCSI FEJLŐDÉSI SZAKASZAI
Erkölcsi szabályok és szociális konvenciók megértése a kognitív fejlődés szerint

1. szint (2 - 5 év)


párhuzamos játék (szimbolikus játékok), nincs társas szervezettség, önkényes
szabályalkotás, nincs kollektív cél, együttműködés, versengés

2. szint (5 - 7 év)


A kötelezően követendő szabályok, abszolút erkölcsi parancsok, felsőbb tekintély
megjelenése. A gyermek szemében ezek módosíthatatlan szabályok.



Az erkölcsi realizmus kialakulásának időszaka: erkölcsi és fizikai törvények keverékei
előre meghatározottak, mint a gravitáció, ha megszegik mindenképp büntetés (pl.
Isten)

Kísérlet: fiú eltör 1 teáscsészét, amikor lopni próbál, vagy egy másik véletlenül lever egy
tálcányit - a nagyobb kár a rosszabb = következmény etika
Kísérlet: aki azt mondja látott egy akkora kutyát, mint egy tehén, rosszabb, mint aki azt
hazudja, hogy jó jegyet kapott az iskolában"
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3. szint (7 - 11 év)


Ebben

az

időszakban

néhány

szabály,

társas

konvenció

betartása,

közös

megegyezéssel módosítható. A szubjektív megfontolások, szándéketika, kialakul. Pl.
büntetés=emberi döntés

4. szint (12 - felnőttkor)


Erre a korszakra már az ideologikus gondolkodás, a tágabb társadalmi kérdések
megcélzása jellemző a személyes- és személyközi helyzetek helyett.

Rudolf Pophal neurobiológus

A következő oldalon mellékelem a Pophali írásfeszültség-fokozatok táblázatát, melyet a
kiskamaszkor és a serdülőkor határán lévő gyermekek esetében nem lehet és nem is szabad
teljes értelmezésében használni, mivel jelenleg még igen erősen az iskolás standard hatása
alatt vannak, az írásrutin még nem fejlődött ki eléggé, és a személyiség is csak fejlődőben
van. Ezért értelemszerűen főleg a Pophali 3. és 4. fokozattal foglalkozom majd az
esettanulmányok kiértékelése során.
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1. ábra - Pophali feszültségfokozatok táblázat
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4. VIZSGÁLATI MÓDSZEREK ÉS ESZKÖZÖK

Vizsgálati lépések

1. Előkészület: Háttérinformációk begyűjtése a duktorok – az írásmintát adó személyek családi hátteréről, viselkedési és magatartási problémáiról a vizsgált témakör tükrében.
A duktumok – írásminták és családrajzok – elkészíttetése és begyűjtése.
2. A duktumok elemzése különböző specifikus vizsgálati szempontok alapján.
3. Specifikus személyiségkép megalkotása
4. Összegzés, kiértékelés
5. Tanácsadás

Az írásminták elemzésének vizsgálati szempontjai
Jelen munkámban a szakdolgozat témájának megfelelően a devianciával kapcsolatos
vizsgálati szempontokat részesítettem előnyben.
Ez nagyon sokrétű vizsgálatot igényel, mivel a „különc”, vagy „más” magatartás hátterében
egyszerre több szempont is meghúzódhat.
Indokolt tehát a duktumok és a családrajzok társas kapcsolatok, szociabilitás, kötődési igény,mód, beilleszkedés, dominanciaigény, kommunikációkészség, empátia, konfliktuskezelés,
bánásmód, autonómia szerinti vizsgálata, továbbá az érzelmi élet intenzitás, szenzibilitás,
élménykészség, temperamentum, érzelmi megnyilvánulások, sikerorientáció, frusztrációtűrés,
indulatosság szerinti vizsgálata.
Az akaraterő és a tevékenységi energiák vizsgálata mellett a duktor önbecsülése, önértékelés
zavarai, önirányítása és én-képe, én ideálja mellett nem elhanyagolhatóak a kognitív
képességek sem.
Ezeken túl a családi háttér, a körülöttük lévő világ, a múlt, a szülői kötődés és a
jövőképvizsgálat is nagyon fontos szempontja lett a vizsgálataimnak.

A vizsgálat pontosságához a mérési jegyzőkönyv készítését fontosnak tartottam és
kiértékelését figyelembe vettem, melynek elkésztéséhez vonalzót, szögmérőt használtam és
nagyításokat is végeztem.
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Specifikus vizsgálat a témához kapcsolódóan
Az Eric-Berne féle én-állapot diagram készítését, és kiértékelését választottam,

melyet

minden duktumnál végigcsináltam.

Mentálhigiénés rajzelemzést készítettem a mellékelt családrajzokról, melyeket egyszerre
vizsgáltam egymás mellett a hozzájuk tartozó írásmintákkal.

Mindez

információk

személyiségképeket,

összességének
specifikus

birtokában

készítettem

személyiségvizsgálatok:

el

a

specifikus

betegségjegyek,

tehetségjegyek…figyelembevételével, majd a személyre szabott tanácsadást és végül a négy
vizsgálati eredmény összegzését.
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II. fejezet

1. ESETTANULMÁNYOK

I/DBB jelű ESETTANULMÁNY

A duktor bemutatása
Általános Iskola 4. osztályos tanuló, 11 éves továbbikaban:(B:B:D:)
Jobbkezes
Magatartási és tanulási problémákkal küzd.
Mozgásterápiára jár.
Dislexia és disgraphia kimutatott.
Idegrendszeri éretlenséget diagnosztizáltak nála, amely többek között dühkitörések
formájában mutatkozik meg a közösségben.
Érdeklődése: tanárai szerint: külsőségek: hajzselé stb… meglepően korán legfontosabb
érdeklődési köre a sex.
Eltanácsolták a zeneiskolából.
Eltanácsolták hittanról és napköziből is, mivel „nem tud együttműködni”.
Otthon veri édesanyját. Agresszív társaival szemben.
Hiperaktív. Osztálykirándulások alkalmával 3 hiperaktív nap után egy napot alszik a
kimerültség miatt.

Családi háttér
Édesapja is tanulási problémákkal küzdött, nem is tudott leérettségizni.
Édesanyja rendszeresen öngyilkossággal fenyegetődzik tanárainak, ha a gyermeket kritizálják.
Szülei válófélben vannak.
Szülei és tanárai tehetetlenek, csak az osztályfőnökére hallgat egyedül. Jövőre 5. osztályba
lép, ekkor a tanárváltás még jobban veszélyeztetheti eddig kialakult személyiségét.

Duktum keletkezésének körülményei
2015.

márciusában

Bezecki Erzsébet

osztályfőnök,

dráma

és

múzeumpedagógus,

tehetséggondozó szaktanár, a Mezei Mária Művészeti iskola alapfokú művészeti oktatási
intézmény igazgatója és alapítója együttműködésével és vezetésével az egész 4. osztállyal
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készíttettünk egy családrajzot és mindenki készített egy írásmintát, amelyhez megfelelő A/4
lapot és golyóstollat is biztosítottunk.
Az írásminta témája szabadon választott, kitalált történet volt, -gyermekekről lévén szó- a
gondolatfolyamat elindítása végett megadtunk két irányt: választhattak a felhőkről vagy egy
egérlyukból való indítással, amelyet nem tettünk kötelezővé.
Illetve az egész osztály készített egy családrajzot.

Az írás és a rajzolás az iskolai tanóra keretein belül történt. Az írásmintákat az
osztályfőnöktől kaptam meg kutatási munkám és elemzés céljából. Ezekből válogattam a
szakdolgozathoz négy duktumot és a drámapedagógus szaktanár véleményét kérdeztem a
kérdéses gyermekek viselkedési, mozgás, beszéd, írásbeli, beilleszkedési vagy más zavarairól
ill. fejlettségéről. A kiválogatott írásminták duktorai kivétel nélkül a magatartási és
beilleszkedési, vagy egyéb viselkedészavarokkal küzdenek, amely megfelelt a serdülőkori
deviancia fogalomkörének.

A duktorok számára elhangzott, hogy álló A/4-es lapra írjanak, és golyóstollat használjanak.

A duktum bemutatása
Ennek ellenére az I. számú duktum fekvő A/4-es lapra íródott és a golyóstoll használata is
csak elenyésző részben jelenik meg.

Az I. számú DBB jelű duktum részletes vizsgálata
A duktum vizsgálatát a kérdéses viselkedés és beilleszkedési zavarok, illetve a deviancia más,
egyéni vonatkozásainak tükrében vizsgálom, így kiemelve az erre vonatkozó vizsgálandó
területeket. A mérési jegyzőkönyv és az Eric Berne féle én-állapot diagram segítségével.

Rendezetlen íráskép, legyező alakú sorok, változó sortávolság. Az írástömb fent helyezkedik
el. A tagolatlan íráskép, a mondat elején a nagy kezdőbetűk hiánya és néha a szóvégi írásjel
hiánya mind figyelem hiányára, kapkodásra, koncentrációhiányra is utalnak, illetve az
életkorból eredő típushibák jele is. Nem teljesítette maradéktalanul a feladatot. Önkényesen
megfordította a papírt és a kapott golyóstollat zselés tollra cserélte.
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Az írásfeszültség 4/A nem feltétlenül a pszichés problémák miatt magas, hanem az írásrutin
hiánya miatt a gyermekírás ebben az életkorban 4/A, vagy 3 írásfeszültséggel jár általában.
Bal margónövekedés, szélesedő - menet közben feloldódik.
Jobb margó szélsőséges egyenetlensége (55 mm szórás) figyelemzavar, társas készségekben
bizonytalanság, ingatag jövőkép, ösztönök és tudatosság váltakozása, rapszodikus érzelmek.
A túl széles alsó margó ebben az esetben a fekvő duktum miatt illetve a kommunikációs
nehézségek miatt – kevesebb gondolati mondanivaló, ötlethiány és a feladat következtében
való türelmetlenség, fáradtság jele.
Látványosan leeső, legyező sorok súlyos lelki teher, érzelmek elfojtása, tartáshiány, kimerülés
jelei.
A címsor gondolati tartalma: „Pokol” miatt is figyelemfelkeltő, főleg, ha a duktum
szövegtartalmát és a családrajzot egyszerre vizsgáljuk. A pokol az egérlyuk, az ördög és a
láva mind szerepel ebben a szabad fogalmazásban.
A családrajzban is a földalatti világ igen dominánsan jelenik meg.
A duktumban egyenetlen nyomaték, a néhol kifolyó, pacásodó vonalminőség mind
ritmushiányra utal. A szavakon belüli meg-megállások bizonytalanságot mutatnak úgy a
mozgáskoordinációban, mint az enyhén tremoros nyomaték, mely mozgászavarra, pszichés
zavarra utal, illetve az alkalmazkodási képesség hiányát jelenti. Ezt erősítik meg a néhol
összeérő, fonott sorok is.
A mázolt vonalak indulatra, a javítgatások variabilitása (tollal átsatírozás és javítófolyadék
használata) a hibák eltüntetésére, korrigálására utal. Itt megjelenik valamiféle megfelelési
vágy, amit a duktum többi jegye nem vagy csak kevéssé támaszt alá.
A produktív sebesség lassúsága értelmezhető az írásrutin hiányával.

A rossz térrendezés és a kiegyensúlyozatlan kohézió a harmónia hiányát mutatja, A széttartó
kohézió a társas viszonyokban mások lenézését, kapcsolatok hiányát, elkülönülést mutat, míg
az én-vezetésben különcködésre, gátolt én-vezetésre utal. Ezt a családrajzban is megerősíti az
Én szó óriási mérete és nagy betűs kezdése, viszonyítva a többi családtag kisbetűs nevére,
illetve a „tesó” szó és rajz 1/15-öd méretű piciny ábrázolására és az ősök csontvázként,
koponyaként való megjelenítésére is. Ez az ösztönvilágban erősen regresszív hajtóerő
pszichés terheltség gyanújára ad okot.

Az egész írásból és a családrajzból is hiányzik az empátia és a tisztelet. A társas készségekben
a horizontálisan sűrű beírt felületek és a családrajz szimbólumelemzése is lehengerlést, míg az
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érzelmek terén előrehaladási igényt mutat. A duktum mégis ambivalenciát takar, hiszen a
tapadóvonalak kapaszkodást, a váltakozó nyomaték, sortáv, bizonytalanságot illetve a
családrajzban halmozottan megjelenő két részre hasadás ( a szülőket nem egymás mellett,
hanem kettéválva, az ükszülőket szintén, a szív kettéhasadva, az elváltak szó indokolatlan
jelenléte…) is ezt a fejlődő személyiségben megjelenő hasadást, ambivalenciát támasztja alá.

Az I. számú DBB jelű családrajz elemzése
Összbenyomás: a rajz grafittal készült, a színek főleg a fekete, barna és a vörös (bordó és
narancs) dominálnak. Kéket, sárgát egyáltalán nem használ, nem árnyal. A vonalvezetés
gyors, kapkodó, határozott nyomatékkal, a satírozás néhol krokodilfogas. A rajz tele van
nyilakkal és feliratokkal, nagy fontosságot tulajdonít annak, hogy ki kicsoda. Logikai rendet
próbál teremteni, melybe többször is belegabalyodik, pl. egyetlen ükapától származtatja
hasítással a családot. Ez a logikai zavar nem felel meg az életkora elvárásainak.
A testrészek hiánya jellemző minden figurán. Az ükszülők és az ükszülőknek keresztelt
nagyszülők mind csontok ill. koponyák a föld alatt. Szülei már félig elsüllyedtek,
édesanyjának csak a feje látszik ki a földből (melyet indokol az édesanya folyton
öngyilkossággal fenyegetődzése). Az apa lábai, kezei hiányoznak. A szülőknek nincs orra,
füle, arcformájuk halálfejű. Az „Én” feliratú figura egy halálfejű szárnyas alak, kezén csak
három ujjkezdemény látható. A „tesó” pálcikaember 1/15 méretű kicsinyítésben rajzolta.
A támaszt adó szülői háttér teljesen hiányzik. A duktorról készült szárnyas alak a levegőben
lebeg. Ami kiemelkedő még, a csont-koponyáknak van szeme, míg az élő és félig elsüllyedt
embereknek hiányzik a szeme, csak fekete üreg látszik.

A kiértékelésben is ambivalencia mutatkozik. Az Eric Berne féle én-állapot diagram
alkalmazkodó gyermeki én-t, 6,5, gondoskodó szülői én-t 5,5 és lázadó gyermeki én-t csak 4
egységben mutat. A felnőtt én 3, a kritikus szülői én 1,5 értéke is egy átlagos, korának
megfelelő, jól alkalmazkodó gyermekre utal. Mivel a Berne-diagram az írás alapján készült, a
rajzzal egybevetve, de az írásvizsgálat többi szempontja szerint is megállapítható a
gyermekben feszülő ellentét, a családi háttérből adódó mély lelki sérülések, melyekkel
szemben nagyon gyengén ugyan, de megvan a vele született belső késztetés a családból való
kiszakadásra és a normális életre. Ezt támasztja alá az a tény is, hogy önmagát fél-angyalként,
vagy repülő csontvázként láttatja. Ő nem akar elvegyülni a csontok között a föld alatt, sem a
félig elsüllyedt szülőkkel. Ő ki akar szakadni, mégpedig fölfelé. Csak az arc, melyet hordoz, a
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csontkoponya, mutatja a genetikai rokonságot a szüleivel. A ruhája is színesebb, mint a többi
alaké a képen.
S a kiszakadási vágyat mutatja a duktum tartalmi elemzése is: melyben a pokolba jutott
kisegér majdnem az izzó lávába fullad, de megmenekül és kijut a felszínre, ahol a barátja
ebéddel és uzsonnával várja.
Mind a duktum, mind a családrajz egyfajta segélykiáltás az utolsó pillanatban, melyből tán
nincs visszaút, hiszen a kisfiú alakja hiába repül, de lefelé zuhan: szárnyai lefelé lógnak,
visszahúzzák a földbe, s a haja is zuhanó helyzetben van.
Ami még figyelemre méltó a rajzon szereplő sok kérdőjel. Minden ükszülőnél kérdőjel van. A
gyermek tele van kétellyel az ősei, a múltja, a gyökerei irányában.
A rajzlap legtetején ábrázolt síléc az álmait mutathatja, melyeket el szeretne érni. Síelni
szeretne, pedig mozgásterápiára jár. Síelni szeretne, pedig nincs rá meg a megfelelő családi
háttere.
A duktumba berajzol kis rajzon a csukott szemű egérke a lávában szenved, de fölötte
megjelenik egy mosolygós alak, ez egyfajta gondviselés, aki kivezeti őt a halál torkából.
Figyelemre méltó, hogy a barátja szócskát „véletlenül” később „bátyá”-nak írja, aki egyébként
Pityu. Vagyis egy idősebb férfi energiájában bízik.
A fortyogó láva, a föld alatti pokol és az egérlyuk szimbolikája mind megfelel a családrajzon
látható föld alatti világnak, míg a végül felszínre menekülő kisegér megfelel a duktor
személyének és a családrajzon rajzolt felfelé menekülő szárnyas alaknak.
A duktumban szereplő szavak álló vagy jobbtendenciát mutatnak, de a kulcsszavak. „félek
tőle” és „lement” kifejezetten baltendenciásak. Vagyis félelmeit az ősökkel, az elődökkel, a
múlttal hozza kapcsolatba.

Specifikus személyiségkép
Mentális képesség, szellemiség: korához képest gyengébb mentális képességek, idegrendszeri
éretlenség van jelen.
Törtetés, birtoklásvágy jellemzi, de kudarc esetén hamar féltékenység és sértődés lesz úrrá
rajta.
Öntörvényű, korának nem megfelelő szimbólumvilágú bizarr világban él, melyet minden
szinten átsző az ellentmondás, ambivalens tartalmak és a kettős pólusosság.
Szociabilitás: együttműködési, beilleszkedési problémákkal küzd, elhatárolódás mindenkitől,
Érzelmek, indulatok: tele van kétellyel, bizonytalan érzelmileg, feszültségben él, agresszivitás
mellett sértődékenység jellemzi.
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Energiák, tevékenység: nagyon erős ösztönös késztetések irányítják tevékenységét, fizikai
energiákban túlpörög, pszichés terhelhetősége nem jó, hamar kifárad. Figyelme rövid ideig
tartós.
Én működés: erős individualizmus, magas önértékelés, de bizonytalan, kételyekkel teli az ősei
irányában, de mivel az én-képe nem egyezik az én-ideáljával, ambivalencia jellemzi.

Mivel mentális és szellemi képességei, korához képest elmaradottak, pszichés éretlensége is
ezt

mutatja,

ösztönkésztetései

pedig

jóval

előbbre

vannak,

fizikai

képességei

mozgáskoordinációja nem megfelelő, személyiségében nincs megfelelő kohézió, sőt a
személyiségen belüli ambivalencia további erősödésének veszélye áll fenn.

Összegzés, tanácsadás
A gyermek családi háttere miatt pszichésen halmozottan hátrányos helyzetű.
A családi háttér rendezése, családterápia, vagy szélsőséges esetben a gyermek családból való
esetleges kiemelése jelenthet megoldást.
Fejlesztőpedagógusok, pszichológus közreműködése javasolt.
A sok ösztönenergia megfelelő lekötésére sport, a gyengébb mentális terhelhetőség, tanulási
zavarok, magatartászavarok miatt kisegítő iskola javasolt, ahol délutáni foglalkozások is
lehetőséget adnak a fejlődésre, hogy a pszichés érés és a mentális funkciók valamelyest
felzárkózzanak a korának megfelelő állapothoz.
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2. ábra - I/DBB jelű duktum, eredeti méret A/4
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3. ábra – I/DBB jelű családirajz, eredeti méret A/4
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II/MS jelű ESETTANULMÁNY
A duktor bemutatása
11 éves, általános iskola 4. osztályos tanuló, fiúgyermek.
Jobbkezes
Tanárai véleménye szerint nagyon okos, de összeférhetetlen személy.
Hittanból eltanácsolták, mert ateista és ezt hangoztatta is.
Uralni szeretne mindent és mindenkit, és mindezt agresszióval próbálja érvényre juttatni.
Tanáraival szemtelen, pl: így köszön: „csá”

Duktum keletkezésének körülményei
2015.

márciusában

Bezecki Erzsébet

osztályfőnök,

dráma

és

múzeumpedagógus,

tehetséggondozó szaktanár, a mezei Mária Művészeti iskola alapfokú művészeti oktatási
intézmény igazgatója és alapítója együttműködésével és vezetésével az egész 4. osztállyal
készíttettünk egy családrajzot és mindenki készített egy írásmintát, amelyhez megfelelő A/4
lapot és golyóstollat is biztosítottunk.
Az írásminta témája szabadon választott, kitalált történet volt, -gyermekekről lévén szó- a
gondolatfolyamat elindítása végett megadtunk két irányt: választhattak a felhőkről vagy egy
egérlyukból való indítással, amelyet nem tettünk kötelezővé.
Illetve az egész osztály készített egy családrajzot.

Az írás és a rajzolás az iskolai tanóra keretein belül történt. Az írásmintákat az
osztályfőnöktől kaptam meg kutatási munkám és elemzés céljából. Ezekből válogattam a
szakdolgozathoz négy duktumot és a drámapedagógus szaktanár véleményét kérdeztem a
kérdéses gyermekek viselkedési, mozgás, beszéd, írásbeli, beilleszkedési vagy más zavarairól
ill. fejlettségéről. A kiválogatott írásminták duktorai kivétel nélkül a magatartási és
beilleszkedési, vagy egyéb viselkedészavarokkal küzdenek, amely megfelelt a serdülőkori
deviancia fogalomkörének.
A duktorok számára elhangzott, hogy álló A/4-es lapra írjanak és golyóstollat használjanak.

A duktum bemutatása

A II. számú MS jelű duktum és a II. számú MS jelű családrajz részletes összehasonlító
vizsgálata
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(a mérési jegyzőkönyv, a makro-, mezo- és mikroelemek, az Eric Berne féle én-kép diagram
eredményeinek figyelembevételével)

Sűrű néhol vertikálisan összeérő sorokból álló íráskép, melyet a sok javítgatás és néhol
kifolyó tinta még vaskosabbá tesz.
E mellett az egész szöveg horizontálisan nyomott, torzított, szűk betűk sűrű halmaza.
Rossz térkihasználás miatt a szövegtömb jobbra föl sűrűsödött, a lap alsó fele üres.
A sorok nagyon hullámosak, a betűméretek extrém módon ingadoznak. A középzónás oválok
magasságában 5 mm szórás van!

A duktor a duktum szövegtömbébe kis keretezett rajzot helyezett, de a keretet több helyen
átvágta a duktum szövegével. A saját maga által felállított szabályokat sem tartotta
tiszteletben.
Az egész szövegben nincs elválasztás. Ez az alkalmazkodási képesség hiányára utal.
Ezt és a tisztelet hiányát támasztják alá a néhol összeérő sorok is, illetve az egymásba
horizontálisan belevágó felső hurkok is.

Az egész szöveg ömlesztett, tagolás nélküli. Szinte nem vesz levegőt, de az olvasónak sem
hagy. Ránehezedik a másikra, uralni akar másokat.
Az aránylag széles bal margó enyhe csökkenő baltendenciát mutat, majdnem függőleges,
mely szerint bátran belevág a dolgokba, szinte nincs szüksége anyai támaszra és erős az
akarata. (ezt támasztja alá az anyáról készült rajz is, amely méreteiben is kicsi és
megjelenésében sem mutat semmi kimagasló különbséget a többi szülő vagy nagyszülő
rajzához képest.)

A jobb margó kifolyik a papírról. Nem tervez, beosztással nem törődik, cselekvései
spontának, ösztönösek, de néha túláradóak, impulzívak, felelőtlenné válhat.
A duktum tetején szereplő név és a szövegben előforduló én szócskákban normális a
betűtávolság, míg a többi szóban általában szűk. Ha önmagáról ír, nem szorong.

Az aláírás (ebben az esetben föléírás a lap tetején egészen balra tolódik, ez kapaszkodást,
önállótlanságot fejez ki, de ebben az esetben nem zárhatjuk ki az iskolai megszokást sem,
amely a dolgozat tetején követeli meg a név felírását, ezért összevetettem a családrajzon
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szereplő aláírással, amely meglepő különbséget mutat, a lap jobb alsó részén helyezkedik el,
kifut a jobb lapszélen. Itt négy különböző aláírást készített.
Látszik, hogy próbálgatja a felnőttes egyszerűsítéseket, rövidít, láttam jelet produkál,
kipontozott vonallal húzza alá önmagát, vagyis erős érzelmi hevesség, extraverzió jellemzi, de
akarati hiányok, fék hiánya, erős ösztönkésztetések, magas feszültség van jelen.
A duktum szövegtömbjében a betűmagasság és a betűszélesség is folyamatosan ingadozó, a
betűtávolság is ingadozó, a szavak és a sorok alakja is egyenetlen, hullámos. A Sorokat a
szavak „tetőcserép le” formában követik.
Vagyis minden szót balra lent kezd és jobbra felkap a vége.
A szóképek iránya nem egyezik a sorok irányával. Erős ösztönökkel, nagy lendülettel kezd,
de mindig visszazuhan és néha tükörképbe, lefelé csapnak a szavak: ez gondolati érzelmi és
fizikai bizonytalanságot jelent.
Az általában csökkenő szóképek a nagyobb önbizalom után gátat mutatnak. Ezt a gátoltságérzést próbálja kompenzálni a családrajzon megjelenő extrém nagymérteű én-figura és a sok
„felnőttes” aláírás.

A szűk betűk szorongást, félelmet, aggodalmat fejeznek ki az érzelmi, akarati életben.
Nehézkes kapcsolatteremtés, gátlás áll fenn, ennek ellentmondana, vagyis ellent akar mondani
a családrajzban szereplő felvett, mesterkélt stílus, ahogyan önmagát és családját aposztrofálja.
Ez egy megjelenési vágy, ez egy takargatási reflex, egy én-védő mechanizmus, nehogy a
valós érzéseit meglássák, melyek feszültségben és szorongásban alakulnak.

Így nyilvánvalóbbá válik, hogy az összeférhetetlenség és a mindent uralni vágyó agresszív
magatartás, mely miatt tanárai panaszkodnak valójában szorongó belsőt takar, s a mások előtt
megfelelni v. tetszeni vágyás ld. aláírások és családrajz is ennek a kisebbrendűségű érzésnek a
kompenzációja, amolyan ÓZ-effektus. Ennek az álbátorságnak is a példája, hogy a duktum
papírját papírrepülővé hajtogatta, majd visszanyitotta, hogy ne feleljen meg az elvárásoknak,
és kilógjon az átlagból, s felhívja magára a figyelmet.
Az Eric Berne féle én-állapot diagram szépen alátámasztja a lázadó gyermeki magatartást a 7
egységnyi lázadó gyermeki énnel s a 6 egységnyi kritikus szülői énnel az 5,5 alkalmazkodó
gyermek és a 4 gondoskodó szülői, majd 3 felnőtt én mellett.

A ritmustalanság a sorokon és a szavakon kívül a betűkre is érvényes. A szabálytalan
betűforma rendetlenség nehezen alkalmazkodó, kiszámíthatatlanságot mutat a társas
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készségekben. Több helyen a betűk krokodilfogasan szögesednek: pl. masszírozzák- szóban.
A szöges-megtört ívek érzelmi-akarati szinten öntörvényűségre és lázadásra, társas
készségekben pedig elnyomást, akarati erőt, önzést, ellenállást mutatnak. Én-vezetésben
önkényesség, ösztönvilágában durvaság, deviancia jelei.
A kampós és szúró végvonalak nyers indulatot, agressziót, míg a meglepő visszakanyarodó
végvonalak látsd „heló” szócska végén pl. birtoklás és hatalomvágyat jeleznek.
A kicsi betűközök ezzel szemben erős támaszigényt jeleznek, bár ennek ellentmond a
viszonylag széles balmargó. Az iskolai írásnívótól való eltérés már megkezdődött, mivel a 9es számot a három zónás f-betűt s a középzónás oválokat is egyénien írja.

Mivel a duktor sokat hangoztatott ateizmusának a hittanóráról való elbocsátás és a tanárok is
többször hangot adtak, megvizsgáltam a duktum szövegét ezzel kapcsolatban.
Már a címválasztás is figyelemreméltó. „Mennyből a pokolba”, majd a duktor egy +98-ban
meghalt Barna Péterként mutatkozik be, aki szerint „Szent Péter az zizi volt” –idézet a
szövegből, majd továbbiakban. „lehet, hogy ezért lekerülök a pokolba… a patkányok közé a
gyilkosok lelkeihez. A tolvajok és vandálok lelkéhez. A borzalomba.” - Eddig az ídézet.
Melyből világosan kiderül, hogy a duktor más személlyel, jelen esetben egy halottal (Barna
Péter) azonosul, bűneit is e néven követi el, majd a szöveg végén kiderül, hogy a mennyben
csettintésre adnak cigit, 2akár abba halt bele, akár nem,” s maszírozzák „hátát és akármijét”,
de most egy felhőn ül a pokol és a menny határán, s le tudja hallgatni a megbeszélést..s mikor
vége lett a tárgyalásnak, rájöttek és a pokolba küldték.

Önmagát, mint szárnyas alakot le is rajzolta, a pokol és a menny határán, a pokolban véres
bárddal sújtó szárnyas alak fölé, és a mennyben szálló szárnyas alak alá. Valahol a határon
szeretne mozogni, mindenbe belelátni és választani a társadalom által elfogadott és az elítélt
dolgok között.
Szabadságra vágyik, de szorong. Fél a megtorlástól. Mégis próbálgatja a határokat, pl, a
tanárokkal való szemtelenségben. Ebben koránál előbbre van, mert még nem is serdülő
igazán.

A családrajz egyszínű grafittal készült vonalas grafika, minden árnyalási és színezési igény
nélkül.
Térfoglalási igénye nagy, teljesen kitölti a rendelkezésre álló teret.
A családtagokon kívül semmilyen mellékszereplő vagy háttér nem jelenik meg.
36

Az árnyalóképesség hiányát mutaja a duktumban is a zónák közötti nehézkes átmenet,
nehezen igazodik el a tudatos és a tudattalan világ határai között, nem megfelelő az átjárás.

A családrajzban mindenkinek domináns vicsorgó fogsort rajzolt és minden figura
leegyszerűsített szinte pálcikaember ujjak nélkül, egyedül figyelme a fejekre korlátozódik. Az
arckifejezések kivétel nélkül mind különböző hajviseletűek, de a krumpli orr és a vicsorgó
fogsor, a félig lecsukott szemhéj mind jellemző. Egyedül öccsének nincs szembogara s
önmagának fekete monokliszerű beütést rajzolt az egyik szemére. A család többi tagjai mind
jóval kisebb méretűek. Gyakorlatilag nincs közöttük semmi kapcsolat. Mindenki olyan,
mintha keresztre feszítették volna.
A Pophali 4/A írásfeszültségben is tükröződik az a feszültség, amely a kapcsolatnélküli család
és a kapcsolati igényre vágyó gyermek, sőt menny és pokol között összekötőként működő
személy vágyálmai miatt keletkezett. A túlzottan kötött írás pedig pont kapcsolati igényről
árulkodik.

Specifikus személyiségkép
A látszólag és viselkedésében is domináns, térfoglaló, uralkodni vágyó gyermeket valójában
szorongások nyomasztják.
Félelmeit agresszióval vezeti le, illetve támadással már előre védekezik –én védő
mechanizmus ez, melyet a korának nem megfelelő nevelés ill. sajátos környezeti hatások pl.
média is okozhatott, de az esetleges kisgyermekkori fixációk sincsenek kizárva.
Értelmi képességei jók, de a tudatalatti és a tudatfölötti világában zavar jelentkezik.
Próbál a kettő között balance-ot találni, de mindezt szülői háttértámogatás, illetve megfelelő
szellemi kapcsolati energia nélkül egyedül, igen bizonytalankodva találja meg, ezért ide-oda
lebeg a két pólus között: lent és fent, a jó és rossz, határain, melyeket folyamatosan próbál átáthágni, ezzel viselkedési, magatartási zavarokat produkál a környezetében.
Az alapkarekterre a finom árnyaltság nem jellemző, inkább a nyers, durva, határozott jellem,
igen erős önszeretettel és birtoklási vággyal.
Igen nehéz számára a beilleszkedés, hiszen empátiára való hajlama eredendően nem nagy.
Fontosak számára a külsőségek, ennek megfelelően próbál viselkedni, de „lázadó gyermek”
módján keres feltűnést, hogy a figyelem rá összpontosuljon.

Összegzés
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A szorongó gyermek szeretné, ha tőle félnének, -egyfajta énvédő mechanizmusként- de nem
tud szabadulni a bizarrul értelmezett vallási fogalmak és bűn, bűnhődés, bűnözés fogalmaktól,
melyek miatt agresszív, támadó és uralkodó ÓZ-ruhába bújva menekülne a gyermeki lelkét
mentve, melyet sok nem korának megfelelő impulzus ért.

Tanácsadás
A gyermeket – amíg lehet - szülői segítséggel, meg kellene óvni tartósan a további
médiabehatásoktól, filmnézéstől, kontrollálatlan internetezéstől stb. Javaslom nevelési
tanácsadó felkeresését, amennyiben a szülők hajlandóak együttműködni.
Valószínűleg a domináns ateista magatartást is egyfajta régebbi bűnnel kapcsolatos
megfélemlítés okozta benne. Ennek oldásaként nem hittanóra címen, hanem erkölcstan óra
címen finoman rá lehetne vezetni azoknak a fogalmaknak a tisztázására, melyeket ő félreértve
értelmez.
Ezenkívül gyermekpszichológusi konzultációt és vizsgálatot is javaslok, a gyermek agresszív
magatartásának feltárására, kezelésére.
Az egész gondolatköre a menny-pokol a bűn és bűntelenség a lehallgatás és tárgyalás bizarr
fogalmak körül forog. Ez okot adhat arra a gyanúra, hogy a gyermek nem korának megfelelő
filmeket néz, s ez romboló hatást fejt ki a fejlődő pszichéjére.
A masszírozásra és a cigarettára való erős vágyakozás pedig egy korának nem megfelelő
igény, mely miatt meg kellene vizsgálni a Freud személyiségfejlődési szintjei szerinti orális és
anális

szakaszban

történt

esetleges

fixációkat,

gondolok

itt

a

későbbi

esetleg

szenvedélybetegség megelőzésére, illetve a beilleszkedési zavarok eredetének feltárására is,
mely pedig az anális szakaszban fixálódhatott feltételezésem szerint, melyek feloldásához
pszichológus felkeresését javaslom.
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4. ábra - II/MS jelű duktum, eredeti méret A/4
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5. ábra – II/MS jelű családrajz
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III/DD jelű ESETTANULMÁNY
A duktor bemutatása
11 éves, általános iskola 4. osztályos tanuló, fiúgyermek.
Jobbkezes.
Idősebb szülők gyermeke, az édesanya csípőprotézissal, az édesapa vesedialízissal és
transzplantációval élt, amikor DD megszületett. Édesapát később baleset érte, melyből
kifolyólag nyelőcsőszakadással életveszélybe került.
Az egész család fél az egészségüket ért halmozott szerencsétlenségek miatt.
Tárgyakba manifesztálódik az aggodalom. „Mindent” megadnak gyermekeiknek.
DD-nek ezért nagyon fontosak a külsőségek.
Sem DD-nek, sem a nagyobb leánytestvérének nem tudnak parancsolni.
DD bepisil néha még mindig, kívül „macsó” szeretne lenni, a központban legyen, az a fontos,
belül szorongó kiscsibe..
Csak az osztályfőnök tudja jelenleg kezelni

Duktum keletkezésének körülményei
2015.

márciusában

Bezecki Erzsébet

osztályfőnök,

dráma

és

múzeumpedagógus,

tehetséggondozó szaktanár, a mezei Mária Művészeti iskola alapfokú művészeti oktatási
intézmény igazgatója és alapítója együttműködésével és vezetésével az egész 4. osztállyal
készíttettünk egy családrajzot és mindenki készített egy írásmintát, amelyhez megfelelő A/4
lapot és golyóstollat is biztosítottunk.
Az írásminta témája szabadon választott, kitalált történet volt, -gyermekekről lévén szó- a
gondolatfolyamat elindítása végett megadtunk két irányt: választhattak a felhőkről vagy egy
egérlyukból való indítással, amelyet nem tettünk kötelezővé.
Illetve az egész osztály készített egy családrajzot.

Az írás és a rajzolás az iskolai tanóra keretein belül történt. Az írásmintákat az
osztályfőnöktől kaptam meg kutatási munkám és elemzés céljából. Ezekből válogattam a
szakdolgozathoz négy duktumot és a drámapedagógus szaktanár véleményét kérdeztem a
kérdéses gyermekek viselkedési, mozgás, beszéd, írásbeli, beilleszkedési vagy más zavarairól
ill. fejlettségéről. A kiválogatott írásminták duktorai kivétel nélkül a magatartási és
beilleszkedési, vagy egyéb viselkedészavarokkal küzdenek, amely megfelelt a serdülőkori
deviancia fogalomkörének.
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A duktum bemutatása
A duktorok számára elhangzott, hogy álló A/4-es lapra írjanak és golyóstollat használjanak. A
duktor ennek a kérésnek eleget tett.

A III. számú DD. jelű duktum elemzése
A mérési jegyzőkönyv, a specifikus grafológiai jegyek és az Eric Berne féle én-állapot
diagram egybevetésével

Összbenyomásom a duktumról: széles térkitöltő szöveg, egy helyen bekezdés is megjelenik
logikailag tagolva a szövegtömböt.
Enyhe ritmushiány és harmóniahiány jellemző. Ennek okai a: termor által gátolt néhol
koordinálatlan mozgás, a bizonytalan formák, javítgatások, és a csak kicsit tagolt térkitöltés.
A finommotorikum nem elég érett korához képest, vagy gátolt valamilyen pszicés teher miatt,
ez a gesztusnyom bizonytalanságából is látszik.

Az egész írásképet jellemző görcs félelemre utal. Ha ezt a problémakört összevetem a
családrajzzal, világosan kiderül, hogy mi az, amit nem rajzolt meg, vagyis takargat, vagy
hárít, nem megjelenít: a valódi hús-vér fizikai test.
A családtagokat nem rajzolta le, hanem tárggyá szublimálta. Fél a testek megjelenítésétől.
A test számára, ahogy az előzményekből is látható, esendő, halandó. A családtagjait ért
balesetek okán a betegségek miatti félelem átszövi a gyermek lelkét is. Így inkább nem
rajzolja le, elfolytja.
Ezt a fajta félelmet támasztja alá a szublimált kétzónás nagybetűk különös torzítása is,
mintegy tagadja a fizikai-testi létezést: Elég nagyméretű betűk, kezdő nagy A betű domináns,
de több más kétzónás kezdőbetűt egyzónássá torzít. Pl. G, V.
A nagy D kezdőbetűket pedig kétzónássá torzítja. Zónák közötti átjárás zavaros, keveredő, ez
látszik a kis r, n, és p betű meglepő hasonlóságán is. Még nem alakult ki korának megfelelő
rend a szellemi, lelki és fizikai tér között, sőt sokszor a fizikai teret torzítva a lelki életbe, az
ösztönös törekvéseket pedig a hétköznapok világába a gyakorlati életbe szublimálja.

Az egyébként lendületes végvonalaktól és jobbtendenciától élő, dinamikus írásképet néha
megakasztja a szögesedés. A Pophal 4/A feszültségfokozat az írásrutin hiányából ered. Ez
később 3 fokozattá enyhülő tendenciát mutat.
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Hullámos bal margó szerint, a tevékenység kezdeti önkontrollja hullámzó, a jobb margó, mely
kifut a lapról, kialakulatlanságot, éretlen én-működést takar.
A jobbtendenciás írás, de a néha összecsúszó sorok globálisan tekintve mégis enyhe legyező,
gyengén széttartó alakban végződnek a lap alján. Az ingatag sorköz belső bizonytalanságot,
az egyenetlen sorvezetés instabil belső működést, a széttartó sorok ebben az esetben a
stabilitás keresését jelzik.
Tanulságos a duktum hátoldal felőli átvilágított fényben való vizsgálata, ahol jobban látszik a
domináns jobbtendencia és a feltűnően hosszú végvonalak hangsúlya, amely vágyakat,
törekvést, akaratot jelent a szövegtartalommal együtt értelmezve.

A címsor kezdőbetűje a legnagyobb, de az aláírás (föléírás) és a szöveg is egyforma
betűmérettel íródott.
Alsózóna arányaiban túl rövid. Középzóna dominanciát látunk néha egy-egy kiugró felső
hurokkal.
Különös a szöges árkád és a kettősív megjelenése egy szón belül. Ebben nincs formakövető
konzekvencia.
Feltűnőek még a „homorú” kis s-betűk, melyek folyamatosan megtörik a ritmust.
A kényelmes szóközök, és a hosszú felfelé ívelő végvonalak (néha vízszintesen szúró) mégis
megadják az írás karakterét és konzekvensen jelen vannak belső ritmust okozva az amúgy
térbeliségében ritmustalan írásban.
Lágy kezdővonalakra néhol kettős ívre való törekvés, de folyamatosan megtöri az egész írást
a tremor, amitől az összes lendületes törekvés szögesedik. Mintha az egész gyermeket egy
belső remegés hatná át. Mindig a szavak végén van a lendület és a levegővétel is. Ha befejez
valamit, megnyugszik és sikerélmény tölti el.
A törzsvonalak szavakon belüli iránya is ingadozik.

A középzónás oválok szűkek és kicsik, túlságosan be vannak zárva, áthurkolva. Az inkább
magasabb, mint szélesebb betűszemek törekvést fejeznek ki, de a keskeny szélesség arra utal,
hogy nem tudja azt a pszichés energiamennyiséget bevetni, mellyel elérné törekvései célját.
Mindezt a formailag sérült, deformált oválok erős én-védelmet szellemiségében,
birtoklásvágyat a mindennapok tárgyi világában és az ösztönvilágban erős elzárt folyamatokat
gátlást mutatnak.

43

Ez a görcsös ragaszkodás is alátámasztja a azt a görcsös félelmet azok elveszítésétől melyet
az elemzés elején a szublimált zónáknál említettem.

A háromzónás kis f betű kiugróan baltendenciát mutat, mindenhol ellenszegülve az amúgy
jobbtendenciás írásnak s megtörve az amúgy sem harmonikus ritmust. Ez a lassan
serdülőkorba lépő fiúgyermek saját lázadása, melyet az Eric Berne féle én-állapot diagramm
is szépen alátámaszt: 7,5 lázadó gyermeki, 6,5 kritikus szülői, 4,5 gondoskodó szülői, 4
alkalmazkodó gyermeki és 3,5 felnőtt énjével.

A javítgatások: függőleges satírozás, vízszintes satírozás, áthúzás kapkodásra utalnak: előbb
cselekszik, azután gondolkodik. Ezt támasztja alá a kifutó jobb margó és az utólsó pillanatban
kitett elválasztójelek is.

A szövegtartalom a „A hold” címsorral kezdődik, s végig kedves, gyermeki fantáziára utal.
Egy kisegerekről szóló mese, ahogy vágyakoznak a Holdra, mint sajtra, de nem sikerül
feljutniuk. Végül a főegér „Gergő” felkapaszkodik a felhőkre és repül, repül, repül…
Ez az optimizmus nyilvánul meg a szavak végén felfelé ívelő végvonalakban is és a szavakon
belüli jobbra felívelő irányban, ami nem konzekvens, de sokszor előfordul.

A III. számú DD. jelű családrajz elemzése
A gyermek családrajza inkább meglepő, hiszen családrajz volt a kérés és nem „elvarázsolt
család”, de a duktor mégis tárgyakká manifesztálja családját: „apa” egy nagy kompjúter,
szerverrel, monitorral, „anya” egy LG laptop, „nővérem” egy ágyban, párnán fekvő arcnélküli
nagyon primitív kidolgozású pálcikaember nyitott laptoppal hasán facebook felirattal és „én”
egy iphone felíratú csukott gép.

A rajz térileg a lap aljára tapad, felső rész teljesen üres, még a nevét sem írta rá.
Igénytelen grafitrajz, tremoros vonalvezetéssel, tremoros nyomatékkal.
Csak türkiz és világoszöldet használ egy-egy helyen. Piros egyedül az a két gomb, ami az apa
számítógépének bekapcsoló és helyzetjelző gombja. Az áramforrás.
Mintha az életműködés a fő számítógép bekapcsolásával kezdődne.
Nővérnek és apának még van némi kapcsolata a talajjal( ami a lap alja), de duktornak és
anyának semmi. Ők a levegőben lebegnek.
A szemlélő szerint a család kihal, ha megszűnik az áramellátás.
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A rajz nélkülöz minden organikus formát.
Árnyalási igény vagy próbálkozás sincs. Térbeliség nincs, háttér nincs.
Mintha robotokról lenne szó.

A rajz szerint a családtagok közötti kommunikáció nem létezik, vagy csak számítógépen
keresztül működik. Ezt sugallja a kohézió hiánya is.
Analítikusan, elemeire bontva igen, de egységében nem, globálisan nem és kapcsolataiban
nem mutatja a körülötte lévő világot. Ez a nagy nyomtatott betűs névfeliratokból is kiderül.
Az egyedüli nem szöges forma a képen ai iphone I-betűje, melyet meglepő igényességgel
kidolgozott.

Specifikus személyiségkép
Az erős „lázadó gyermeki én”-ű kisfiú külsőségek mögé rejtőzik, mert belső szorongás,
félelem nyomasztja.
Külsőség az is, hogy ő legyen a központban, lázadó magatartás az is, hogy nem enged
parancsolni magának, hiszen belül lázad a szomorú környezeti hatásokból eredő pszichés
szülői minta ellen. Ezért fejletlen gyermeki megoldásként a szeretteit tárgyakba manifesztálja,
melyekhez ragaszkodik, görcsösen, s melyeket

birtokolni vágy, s melyek elvesztésétől

szorong.
A kognitív képességek alapvetően jók és az érzelmileg bizonytalan éretlen én-működésű
kisfiú empatikus képességeiben is jól fejleszthető lenne, ha a belső félelmei megoldódnának.
Alapvetően pozitív hozzáállása miatt tudja egyáltalán azt az óriási reá nehezedő terhet cipelni,
amit a környezeti körülmények fejlődő személyiségében okoztak.
A „repülésre” való vágyakozás a szövegben megvalósul, vagyis képes fantáziavilágával
korrigálni, kiegészíteni a hiányokat. Ezért lenne hatásos nála egy több alkalomból álló
művészetterápiás foglalkozás is.

Összegzés
A szövegtartalom elemzése egészséges pszichéjű, korának megfelelő gondolkodású, vágyódó,
de optimista gyermeket mutat.
Míg a szöveg formai elemzése egészséges pszichéjű, de sérült én-képű, félelemben remegő,
tárgyakhoz ragaszkodó gyermeket mutat.
Ennek az ambivalenciának a megfejtésére ott a családrajz, amely egy gépekbe szublimált
életet szeretne. A gépeket ki lehet cserélni, az alkatrészeket meg lehet javítani, míg a test
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sérülései maradandóak. Ezért hát a szublimáció. Én-védő mechanizmus ez, melyet a családi
háttér alátámaszt az állandó betegségtől való rettegéssel és a gyermekek számára
pótszeretetként „mindent” rendelkezésre bocsátó gépparkkal.

Terápiás javaslat
A belső félelem oldására, csökkentésére művészetterápiás, rajzterápiás kezelést javaslok, ahol
megpróbálhatja mitegy kirajzolhatja magából az elfojtott félelmeit a testekkel a test
betegségeivel, a halállal kapcsolatban. Több ilyen alkalmat javaslok mentálhigiénés
szakember művészetterapeuta vezetésével.
A fizikai-testi tudattal való megbarátkozás érdekében fokozatosan csökkenteném a
számítógép mellett eltöltött órákat és ezek helyett mozgásélményt, test-tudatot adó
sportfoglalkozások beiktatását javaslom.
Így integráltan kezelve pszichét és testet a belső tremor is csökkenni fog az írásában, mely
természetesen a félelmeinek csökkenését mutatja majd.
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6. ábra – III/DD jelű duktum, eredeti méret A/4

47

7. ábra –III/DD jelű családrajz, eredeti méret A/4
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IV/KE jelű ESETTANULMÁNY

A duktor bemutatása
Értelmiségi családból származó több irányban is kiemelkedően tehetséges (aikido, agyagozás,
cselló) 11 éves kislány.
Jobbkezes, de balkezesnek indult, még iskola előtt átszoktatott.
Koránál érettebb társas kapcsolatok és kommunikáció terén.
Csak fiúkkal játszik, fiúruhában jár, mozgása fiús, tanárai elmondása szerint fiúnak képzeli
magát.
Az osztálykirándulásokon is csak fiúszobában hajlandó aludni.

A duktum keletkezésének körülményei
2015.

márciusában

Bezecki Erzsébet

osztályfőnök,

dráma

és

múzeumpedagógus,

tehetséggondozó szaktanár, a mezei Mária Művészeti iskola alapfokú művészeti oktatási
intézmény igazgatója és alapítója együttműködésével és vezetésével az egész 4. osztállyal
készíttettünk egy családrajzot és mindenki készített egy írásmintát, amelyhez megfelelő A/4
lapot és golyóstollat is biztosítottunk.
Az írásminta témája szabadon választott, kitalált történet volt, -gyermekekről lévén szó- a
gondolatfolyamat elindítása végett megadtunk két irányt: választhattak a felhőkről vagy egy
egérlyukból való indítással, amelyet nem tettünk kötelezővé.
Illetve az egész osztály készített egy családrajzot.

Az írás és a rajzolás az iskolai tanóra keretein belül történt. Az írásmintákat az
osztályfőnöktől kaptam meg kutatási munkám és elemzés céljából. Ezekből válogattam a
szakdolgozathoz négy duktumot és a drámapedagógus szaktanár véleményét kérdeztem a
kérdéses gyermekek viselkedési, mozgás, beszéd, írásbeli, beilleszkedési vagy más zavarairól
ill. fejlettségéről. A kiválogatott írásminták duktorai kivétel nélkül a magatartási és
beilleszkedési, vagy egyéb viselkedészavarokkal küzdenek, amely megfelelt a serdülőkori
deviancia fogalomkörének.

A duktum bemutatása
A duktor számára elhangzott, hogy álló A/4-es lapra írjon és golyóstollat használjon. A duktor
ennek az elvárásnak csak részben felelt meg.
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IV/KE jelű duktum részletes elemzése
a mérési jegyzőkönyv és az Eric Berne –féle én kép diagram figyelembevételével

Álló A/4-es formátumú duktum, de a golyóstollat zselés tollra cserélte.
Összképileg sűrű és széles kiterjedésű íráskép. Ömlesztett szöveg, logikai tagolás nincs. A
sorok túl közel vannak egymáshoz, néhol fonottak, az irányuk nagyon enyhén, de globálisan
legyező irány.
Sietős gyors írás, látszik, hogy a gondolattolulást nem tudta követni az írássebesség és így az
esztétika rovására ment, bár semmilyen esztétikai megfelelési vágy vagy igény nem fedezhető
fel benne.
Szögesedő, türelmetlen szóképek, első ránézésre egy rendetlen fiú írását juttatja eszembe.
Mellőzi a korának és nemének megfelelő 10-11 éves kislányokra jellemző lágy díszítéseket,
finom térrendezést vagy legalább a nagy kezdőbetűk és a név míves kidolgozottságát. Inkább
az egyszerűség, gyorsaság és célszerűség fontos számára, amit a kezdő és végvonalak hiánya
is mutat.
Ez az írás teljesen egységesen ömlesztett és egyformán hanyag. 13 éves fiú írására hasonlít.
Szöges árkádok, alsózónában felszívódó hurkok jellemzik. Ami egyediségre, jó kreatívitásra,
utal, az az egyszerűsítés a középzónás oválokban, melyeknek írásiránya fordított az iskolai
standard írásiránnyal: óramutató járásával megegyező hurok az egész ovál, mely
balkezességre ad gyanút.
Ezt észrevéve tisztáztam tanárával, a kislány balkezesnek indult, de jobbkezesre szoktatták át.
Különös, hogy a gondolkodásmódjában megmaradt ez a tipikus balkezes oválcsavarás és ezt
gond nélkül használja jobb kézzel, hiszen így minden ovál leírásánál meg kell fordítani az írás
sodró irányát is, mely kívülről nézve nem kis energiába telik. Mégis a duktor ezt teljesen
akadálymentesen használja.

A bal margó szűk, lefelé szélesedő, egyenetlen, a jobb margó teljesen rapszodikus, néhol kifut
a papírról.
Igazi mozgáshangsúlyos írás. Már látszik, hogy a külsőségek teljesen hidegen hagyják, a
belső tartalom viszont ellenkezőleg.
Ez látszik a duktum szöveganalíziséből is.
Remek fantáziájú, gazdag szókincsű, jó humorú történet, melynek megírásán a duktor nem
sokat gondolkodott, ömlött belőle a szó. Tartalmilag akár felnőtt is írhatta volna. A frappáns
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kezdés csavarára a szöveg végén jön rá az olvasó, vagyis arra, hogy a főszereplő egy egér.
Ehhez a gyorsasághoz képest javítgatás is csak elenyésző.
Éles eszű, gyors gondolkodású, jó kognitív képességekkel rendelkező személy.
Mely érvet alátámasztja a családrajzon látható rengeteg felmenő nevesített rajza. 20 személyt
rajzolt meg különböző ruhákban, különböző hajviseletekkel, karakteres kiegészítőkkel,
mozdulatokkal.

IV. számú KE. jelű családrajz elemzése, összevetve a duktummal
A családrajz csak grafittal készült. Gyors rajzok, sziluettszerű, képregényszerű figurák, néhol
satírozott sötétítéssel jelzi a hajakat. Színezésre való igény vagy próbálkozás sincs ellentétben
a többi hasonló korú osztálytárs kislánnyal akik sok és főleg rikító színt használtak.

Önmagára kívülről néz, nem „én”-t ír, hanem húgával együtt táblát tartva ők az „összekötők”,
mármint a család felmenő anyai és apai ágai között. Ez felnőttes látásmód. Öniróniával vagy
önkritikával önmagát igen molettnek rajzolta, amilyen a valóságban is. Ez is felnőttes
tulajdonság.
Ez a remek táblát tartó logikai játék folytatódik a felmenő családtagoknál is, mely ellentmond
a duktum tagolatlanságának. Ebből következik, hogy a duktum ömlesztettsége nem logikai
látásmód

hiánya,

hanem

a

gyors

gondolkodás

gyors

reagálásának

gyakorlatlan

következménye csupán.

Ezt a felnőttes, koraérett látásmódot és viselkedést mutatja az Eric Berne féle én-állapot
diagram eredménye is. 11 éves kislány létére a gondoskodó szülői én vezet (6,5 egység), míg
teljesen meglepő a lázadó szülői én, az alkalmazkodó gyermeki én és a felnőtt én! Mind 5,5
egységgel döntetlenben van. A lázadó gyermeki én pedig 4 egységgel kullog a sor végén.
Ez akár egy felnőtt diagrammja is lehetne, úgy, mint a duktum szövegtartalma, vagy a
családrajz logikai felépítése és megfogalmazása.

A határok nem zavarják gondolatai kifejezésében, úgy a rajzban, mint az írásban kifut a
lapról, ha nincs elég hely. Ezt mutatja az a két derékig berajzolt alak, akiknek már nem volt
hely a papíron. Ez az önkényes térfoglalás domináns karakterre utal.
Két kivétellel az összes női figura is nadrágban van.
Nem jelzi a női és a férfi különbségeket csak a haj, vagy szakállviseletben.
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Érzelmi szinten nem szólalnak meg a figurák. Ha a hajuk nem lenne más és más, akármilyen
neműek lehetnének.

Ami nagyon feltűnő: szüleit nem anyának, apának írja, hanem teljes néven sőt még dr
titulussal illetve jeleníti meg. Szülei sem és önmaga sem ábrázolásukban semmiben nem
különböznek a többi felmenőtől, mindenki egyenrangúan kockafejű és közel egyforma nagy.
Érzelemmentesen tényeket közöl. Inkább hivatalos családfa ez, nem pedig gyermeteg
családrajz. Ezt az érzelemmentességet támasztják alá a duktumban megjelenő szublimált alsó
hurkok is.

Specifikus személyiségkép
Koránál jóval érettebb gondolkodás, humor, önirónia, kritikus látásmód jellemzi. Képes
kívülről nézni önmagát és reálisan, érzelmek és elfogultság nélkül megítélni a körülötte lévő
felnőtteket és gyermekeket.
Érdeklődése egyértelműen a szellemi irányba mutat, humán érdeklődésű, amit még teljesebbé
tesz, mitegy kiegészít ez a reálisnak tűnő, tényeken alapuló világkép, melyet maga elé állít.
Az érzelmek nem befolyásolják döntéseit, nincs benne külsőségek iránti megfelelési vágy, de
az őt nem kedvelő személyek elé mégis igyekszik egyfajta dackorszakos, „csakazértis
megmutatom” bizonyításos magatartást mutatni, melyet néha túlságosan sarkít.
A belső tartalom, a szellemiség még a választott sportban is fontos számára.
Törekvő, ha tervei útjába állnak, akár másokat sem tisztelő, domináns akaratú személy,
akinek fontosak a saját sikerei, melyeknek eléréséért sok energiát képes befektetni és
agresszív megoldásokhoz is folyamodhat. E miatt iskolatársai és a környezet számára
nagyképűnek tűnik.
A karakterérzéke jó. Kreatív és a számára fölöslegesnek tűnő dolgokat lefaragja: egyszerűsít.
Előrehaladó gondolatait az írásrutin hiánya miatt még nem tudja megfelelő harmóniával
tálalni, s a gondolattolulás miatti türelmetlensége nem engedi, hogy az amúgy jó logikai
képességeit a duktumban is megjelenítse.
Nem álmodozó, érzelmes típus,

így aztán érthető, hogy a korának megfelelő

kislánytársasággal nem talál hangot. Nincs közös témájuk.
Lenéző magatartásával társaiban ellenszenvet vált ki, így még magányosabb, magánakvalóbb
különccé válik. – öngerjesztő folyamat.
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A kortárs fiúkkal vagy a felnőttekkel inkább a felfedezésekről, találmányokról vagy akár a
küzdősportokról jobban tud beszélgetni, de inkább szereti éreztetni, hogy neki van igaza, még
akkor is, ha ez nem így van.
Mivel az érzelmes, érzelgős, babázós kislányoktól elhatárolódik, érthető, hogy fiúruhában
jelenik meg és identitása erre irányul. Versenyszellem megjelenik személyiségében. Szeret
versenyezni, de csak győzni akar.
Alapjában értelmes, tehetséges, sokoldalú, felnőttes személy, akit nem kell félteni, hogy „fiú”
marad.
Ahogy a hormonális változások korába ér majd, serdülőkorban pár éven belül ez megtörténik,
pontosan tudni fogja, hol a helye egy családban. Gondoskodó, de azért férfiasan kritikus szülő
lehet majd belőle.
Munkája, hivatása is fontos lesz számára, melyben sokirányú kibontakozó tehetsége csak
tovább segíti majd a dolgok több oldalról való rálátásában.
Kicsit lemaradt a gyermeki önfeledt évekről, kortársai koravénnek érzik, de ez őt nem bántja,
higgadtan, érzelemmentese és sajnos lenézően szemléli az őt kritizáló személyeket, legyen az
gyermek vagy felnőtt.
Sok energiával és lendülettel áll az új feladatok elé, melyeknek kitartóan meg is felel.
A néha agresszív magatartás egy én-védelmi mechanizmus részéről.

Összegzés
K.E. szép példája a pozitív deviancia fogalmának. Amelyről a dolgozatom elején már említést
tettem, vagyis a társadalomra nem romboló, hanem ellenkezőleg: építő hatással bíró különc,
útról való letérő, e miatt nehezen kezelhető vagy átlagtól eltérő viselkedésű „csodabogár”
személyeket értjük ez alatt.
Ezért a viselkedésének megértéséhez csak türelem és empátia kell, hiszen pont az teszi széppé
az emberi társadalmat, hogy nem egyforma, hanem különböző érdeklődésű és tehetségű,
különböző gondolkodásmódú, kognitív struktúrálóképességű és logikájú személyek tarkítják.
Gondoljunk itt akár a zeneszerzőkre, költőkre vagy feltalálókra. Egyikük sem volt átlagos,
sokukat nehéz volt elviselni a környezetükben élő embereknek. Majdnem mindegyikük
életéről regény íródott s a regények mégis pont azért érdekesek, mert az átlagtól eltérő
viselkedési formákra adnak bepillantást.

Tanácsadás
Érdemes lenne 5 év múlva egy összehasonlító írásvizsgálatot végezni vele.
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Nem az emberi kapcsolatok érzelmi, hanem szellemi szintje érdekli, mely segíti a tanulásban.
Valószínűsíthető, hogy a gimnázium végéig a tanulás jobban fogja érdekelni, mint a korának
megfelelő serdülőkori témák.
A gyermek tehát nem identitászavaros, csak különc, igazi „más”, akit helyén kell kezelni és
elfogadni olyannak, amilyen. Mindig lesznek, akik nem tolerálják átlagtól eltérő magatartása
miatt, hogy K.E. ezt nem lenéző magatartással kezelje, az empátiára való nevelés, a dolgok
több irányból, nézetből való vizsgálata sokat segítene az amúgy nyitott és sokoldalú kislány
közérzetének és környezete közérzetének javításában s mindenekelőtt valódi önbizalmat és
harmóniát adna, az amúgy jelenleg még több önbizalomra vágyó én-ideálú személynek.
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8. ábra – IV/KE jelű diktus, eredeti méret A/4
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9. ábra – IV/KE jelű családrajz
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2. A NÉGY ESETTANULMÁNY ELEMZÉSEINEK ÖSSZEFOGLALÁSA

2. A négy vizsgált duktum hasonlóságai és különbségei
Térrendezésében mind a négy duktum harmóniahiányos és térfoglaló.
A feladatnak való megfelelés szintjén vagy a margókat nem tartják, vagy a papírt nem
megfelelő irányban tartják, vagyis összképileg látható a megfelelési vágy hiánya.
Önkényes térrendezés jellemző. A golyóstollal való írás feladatának is csak két duktor felelt
meg a négyből.
A szűk, de ingatag sortávolságok, sorközök az aránytalan fekete-fehér hangsúly a duktorok
észlelés, viszonyulás, kapcsolati igényét mutatják a világhoz, mely minden duktumnál
önkényességet, kuszaságot, érzelmi zavart, erős kapcsolódási vágyat, mégis mások
tiszteletbentartásának hiányát mutatja.
Ezenkívül rapszodikusságot, változó kontrollt is jelent.
Ezt a bizonytalanságból vagy indulatból eredő önkontroll hiányát támasztják alá a főként
jobbtendenciás, de ingadozó törzsvonalú írások, a hullámos balmargók (kivétel I. duktum) és
a szélsőségesen lapról kifutó jobb margók a kontroll, tervezés, átgondoltság hiányát mutatják.
Mind a négy duktum erősen ösztönvezérelt egyén írása.
A tremor és vagy a szögesedés mind a négy duktumra jellemző.

Szúrós vagy kampós végvonalak, az első három duktumra, míg a végvonalak teljes hiánya a
negyedik duktumra jellemző. Ebből is látszik, hogy az első három duktor negatív deviancia,
közösségre káros, míg a negyedik duktor pozitív deviancia vagyis társadalomra, közösség
működésére nem ártalmas személyiségjegyekkel rendelkezik.
Az Eric berne én-kép diagrammok is ezt támasztják alá. Az első három duktor gyermeki énje
a domináns, mégpedig kettő ebből lázadó, míg a negyedik duktor gondoskodó szülői énje
dominál.

Az átlagtól eltérő családrajzok szintén a térrendezésben mutatnak diszharmóniát, az
eszközhasználatban igénytelenek, színek használatát nem preferálják, vagy teljesen mellőzik.
Mégis az első három családrajz logikai zavart mutat, sőt én és a világ kapcsolatában
aránytalanságokat és szélsőségeket, illetve bizonytalanságot, a negyedik családrajz logikus,
arányos és biztos tájékozódást mutat.
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Vagyis az első három viselkedési problémás gyermek bizonytalan kötődésből, és orális ill.
anális szakaszban fixált frusztrációkból eredően elvesztette a tájékozódást a tudatalatti és a
tudattalan ill. a tudatos világ szintjei között, szubjektív látásmóddal, sérült én képpel torzítva
közelít a megoldáshoz, a negyedik viselkedési problémás duktor szinte túl reálisan, hideg
fejjel, objektíven értelmezi a körülötte való világ történéseit és létezését.
A kognitív képességek terén is a negyedik duktum erősebb, mint az első három.
Az első három duktum különböző szorongásjegyeket is hordoz, míg a negyedik nem. Mind a
négy duktum türelmetlen írás, de a türelmetlenség eredete különböző. Pszichés fáradtság,
érdektelenség, szorongás, félelem vagy a negyedik gondolati túláradás miatt.

Mindezen vizsgálati eredmények bizonyítják, hogy a deviancia – ill. gyermekkori viselkedési
zavarok kimutathatók az írásvizsgálattal és a családrajz vizsgálatával egyben, de mivel az
írásrutin még nem megfelelő és a személyiség még nincs kifejlődve, kizárólag rajzelemzéssel
együtt szabad a duktumokat összehasonlítva vizsgálni.
A rajzelemzés és a duktum szövegtartalmi elemzése ebben a korban- legalább olyan fontos,
mint a duktum íráselemzése.
A vizsgálatokból kimutatható továbbá, hogy a deviancia melyik változatával állunk szemben,
(pl. + vagy – deviancia) és jelent-e ez a változat veszélyt az osztályközösségre, vagy nem.
A serdülőkorú ill. kiskamasz gyermekeknél nem volt értelme Lüke-féle pszichodiagramm,
vagy más „felnőtt” korú személyeknek készült diagrammok alkalmazásának, ezért
választottam az Eric Berne-féle én-kép diagramot, amely nagy segítségemre volt az
eredmények kiértékelése terén, de természetesen csak a duktummal és a családrajzzal együtt
értelmezve volt objektíven értelmezhető.
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10. ábra - I/BBD jelű mérési jegyzőkönyv
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11. ábra – I/BBD Eric Berne –féle én-állapot grafológiai vizsgálata
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12. ábra – I/BBD jelű Eric Berne-féle Én-állapot diagram
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13. ábra - II. sz. MS jelű Mérési jegyzőkönyv
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14. ábra - II/MS jelű Eric Berne –féle én-állapot grafológiai vizsgálata
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15. ábra – II/MS jelű Eric Berne-féle Én-állapot diagram
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16. ábra – III/DD jelű Mérési jegyzőkönyv
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17. ábra – III/ DD jelű Eric Berne –féle én-állapot grafológiai vizsgálata
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18. ábra – III/DD jelű Eric Berne-féle Én-állapot diagram
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19. ábra - IV. sz KE jelű Mérési jegyzőkönyv
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20. ábra – IV/KE jelű Eric Berne –féle én-állapot grafológiai vizsgálata
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21. ábra – IV/KE jelű Eric Berne-féle Én-állapot diagram
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III. fejezet
ALÁÍRÁSAZONOSÍTÓI SZAKVÉLEMÉNY

Kiss Zsolt etalon aláírásainak és a kérdéses (nyilatkozaton szereplő) aláírás feltételezett
azonos kéztől származó eredetiségének a vizsgálata.

Előzetes vizsgálat:

Etalon aláírásminta:
Egy darab A/4-es szabvány formátumú és méretű fehér lapon 7 db eredeti aláírás kék
golyóstollal
Kérdéses aláírásminta:
Nyilatkozat a grafológiai publikációhoz 1 helyen aláírva kék golyóstollal

Anyagkritika:

A vizsgálati anyag megfelel a kért vizsgálatnak. Az etalon írás hamisítása kizáródik, mivel a
megrendelői jogtulajdon igazolódott a helyszínen felvett etalon-írással.
A kérdéses aláírás minősége jó.

Vizsgálat:

A

vizsgálat

tárgyát

képező

aláírások

grafikai

anyagainak

vizsgálatát

közvetlen

megfigyeléssel, optikai eszköz, nagyító és szögmérő felhasználásával, elemző, összehasonlító
és értékelő módszer alkalmazásával végeztem.
Az előzetes vizsgálat során megállapítottam, hogy a kérdéses aláírások vonatkozásában
technikai hamisításra utaló jelek nincsenek.
A szemléltetés érdekében az eredeti vizsgálati anyagokról másolatokat és nagyításokat
készítettem, melyeken a különböző sajátosságokat zöld színű, a megegyező sajátosságokat
piros színű, számokkal jelöltem.
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Részletes vizsgálat:

Korlátozott terjedelmű anyag:
1 db nyilatkozat aláírás (kérdéses)
és 7 db etalon-aláírás (összehasonlító)
A 7 etalon aláírás nem mereven egyforma, nem gépies, hanem természetesen különböző, a
variációk a természetes mozgásból adódnak.

A kérdéses és az etalon aláírás általános sajátosságai nagyfokú megegyezést mutatnak, csak
néhány eltérést találtam.

A kérdéses és az összehasonlító aláírás megegyező általános sajátosságai:

1.Az aláírás felépítési formája. Csak vonalakból áll, ezért nem olvasható
2. Vonalak egyenletesen íveltek, néhol szögesedés
3. Nyomaték (kéznyomás): nagyon nagy
4. Kéznyomás elhelyezkedése mindenhol azonos

5. Betűk elhelyezkedése: sor felett jobbra felível
6. Sor vonalának iránya emelkedő
7. Mozgásforma: hajlított vonalakból álló
8. Folyamatosság: nagy
9. Tempó: gyors
10. Kidolgozottság: közepes
11. Tagnevek közötti távolság: nincs

A kérdéses és az összehasonlító aláírások közötti különbségek az általános sajátosságokban:

1. A kérdéses aláírás vertikális és horizontális kiterjedése kisebb, de azt a rendelkezésre
álló hely és a duktor alkalmazkodási képessége indokolja
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2. a kérdéses aláírás első betűje folymatosságában töredezettebb, mint az etalon, de ezt a
nyilatkozat aláírásánál érzett megfelelési vágy indokolja, míg az etalon írásminták
üres papírra, lendületből, rutinosan, gyorsabban íródtak

Ezek után a kérdéses és az összehasonlító írásmintákat megvizsgáltam a különös sajátosságok
szempontjából is:

Összehasonlító vizsgálat

Azonosságok:
10. zóna 13. jelű hurokszélesség megegyező méretű
15. zóna 8 jelű jobbra fel irányú emelkedés az alapvonaltól azonos irányú
19. zóna 9. 10. 11. sz hurkok megléte, a vízszintes vonalba egyező bevágása azonos
19. zóna 4. jelű szélessége azonos
20. zóna 6. homorú íve megegyező
22. zóna 12. jelű hurok magassága egyező
23. zóna homorú hajlás megegyező irányú (2)
23. zóna hurok megléte azonos (5)
24. sz. jelölt átló iránya, hossza azonos(1)

Különbözőségek:
1. zóna 2. jelű szélessége
1. zóna 8. jelű vonal íve
2. zóna 1. jelű szélessége
13. zóna 5. jelű formája
14. zóna 3. jelű hossza (végvonal)
20. zóna 4. jelű vízszintes hurok hossza
20. zóna 9. jelű hurok formája
21. zóna 6. jelű vonal görbületének iránya
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Értékelés

A kérdéses aláírás egészét tekintve az összehasonlító etalon aláírásmintákhoz képest a
méretbeli különbség a rendelkezésre álló hely mérete miatt jött létre. Indoklás: a kérdéses
aláírás kipontozott vonalon van, míg az etalon írások üres lapon, nagy térben helyezkednek el.

Általános sajátosságok szerint 17:1 arányban azonosságot, míg különös sajátosságok szerint
56:19 arányban azonosságot mutat a kérdéses és az etalon aláírás a táblázatok segítségével
történő vizsgálat során.
A különös sajátosságokból eredő különbözőségek alátámasztást nyernek a 7 db etalon
írásminta vizsgálatával, melyek variálódásai szintén a természetes mozgásból adódnak.
A nyomatékvizsgálat, kéznyomás és a vonalminőség vizsgálata szerint a kérdéses aláírás ezen
szempontok szerint megegyezik az etalonnal.

Vélemény:

Valószínűsíthető, mert az arányszámok nem érik el a minimum 75%-os arány egyezést. Az
aláírásminta is szignószerű aláírásmód, melyben kevesebb az összehasonlíthatóság, mint a
betűkből álló aláírásokban.
A vizsgált kérdéses aláírás és az etalon aláírások valószínűsíthetően ugyanattól a személytől,
azonos kéztől származnak.

Melléklet:
1 db kérdéses aláírás a Nyilatkozaton
7 db eredeti etalon aláírásminta 1 db A/4-es lapon
4 db nagyított aláírás az összehasonlító vizsgálathoz
Aláírásazonosítás szempontrendszere táblázat általános sajátosságok szerint 2 oldal
Aláírásazonosítási szempontrendszer táblázat a különös sajátosságok szerint 14 oldal
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22. ábra – A kérdéses aláírás a Nyilatkozaton
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23. ábra - 7 db eredeti etalon aláírásminta 1 db A/4-es lapon
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24. ábra – Etalon és Kérdéses aláírásminták: Egyezések
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25. ábra - Etalon és Kérdéses aláírásminták: Különbözőségek
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Aláírás azonosítás szempontrendszer
ÁLTALÁNOS SAJÁTOSSÁGOK
Kérdéses

Összehasonlító

írás

(etalon) írás

Azonos

Különböző

I, Topográfiai sajátosságok
1, Aláírás elhelyezésének sajátosságai
lapon: jobb oldalon
bal oldalon
középen
szöveghez viszonyítva:
közel
távol
normál
2, A sorvonal iránybeli sajátosságai
vízszintes
emelkedő
x
ereszkedő
3, A sorvonal formabeli sajátosságai

x
x

egyenes
hullámos
x
domború
homorú
cseréptört
4, Az aláírás elhelyezkedése vonalhoz képest

x
x

vonal felett
x
x
vonalon
vonal alatt
II, A kézmozgás rendszerét jellemző sajátosságok

x

1, Általános forma és mozgásirány
A, Mozgásforma
hajlított vonalakból álló
egyenes vonalakból álló
vegyes
B, A vonalak iránya
balra
jobbra
vegyesen
2, Kiterjedés/ Méret (vertikális)
nagy
közepes
kicsi

x

x

x

x
x

x
x

x
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x

3, Szélesség (elsődleges)
nagy
közepes
kicsi
4, Folyamatosság
nagy
közepes
kicsi

x
x

x

x

x

x

5, Összetettség
egyszerű
egyszerűsített
bonyolult
bonyolított
stilizált
vegyes
6, Dőlés
jobbra
enyhén jobbra
álló
enyhén bal
balra
vegyes
7, Kéznyomás
kicsi
közepes
nagy
8, Kidolgozottság
jó
közepes
gyenge
9, Tempó
gyors
közepes
lassú
10, Koordináció
jó
közepes
gyenge
11, Tagnevek közötti távolság
nincs távolság
kicsi
közepes
nagy
12, Transzkripció

x
x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

vegyes

x

x
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betű
vonal
13,Betűformák állandósága
van
nincs

x

x

x

x

x

x

x

III, Az aláírás típusa
titulus
teljes aláírás
csak vezetéknév
csak keresztnév
csak becenév
szignó
paráf

x

ÖSSZESÍTÉS
-

Azonos

17

-

Különböző 1

-

nem vizsgálható 0
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KÜLÖNÖS SAJÁTOSSÁGOK
1. zóna

IV. A KÉZMOZGÁS RENDSZERE

1.

ÁLTALÁNOS

Kérdéses

FORMA-

Etalon

Azonos

x

x

x

x

Eltérő

ÉS

MOZGÁSIRÁNY
1. 1

Formája

 hajlított vonalakból álló (pl. nagy kezdő x
„A”)
 egyenes vonalakból álló
 egyéb
1. 2.

Iránya
x

 balra (pl. nagy kezdő „A” dőlése)
 jobbra
 vegyesen
2. MÉRET
 nagy (pl. nagy kezdő „A” kezdővonala)

x

x

x

x

x

x

x

 közepes
 kicsi
3. SZÉLESSÉG
 nagy

x

 közepes
 kicsi
4. FOLYAMATOSSÁG
 nagy

x

 közepes
 kicsi
5. ÖSSZETETTSÉG
 egyszerű
 egyszerűsített

82

 bonyolított

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 vegyes
 stilizált
6. DŐLÉS
 egyenes
 jobbra
 balra
 meredeken balra
 meredeken jobbra
7. KÉZNYOMÁS
 nagy
 közepes (nem fénymásolatban)
 kicsi
8. KIDOLGOZOTTSÁG
 jó
 közepes
 gyenge
Tempó
x

 gyors

x

 lassú
x

 közepes
Koordináció
 jó

x

 közepes

x

x

 gyenge

ÖSSZESÍTÉS
Azonos sajátosságok száma

7

Különböző sajátosságok száma

4

Arány

7:4
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KÜLÖNÖS SAJÁTOSSÁGOK
2.zóna

IV. A KÉZMOZGÁS RENDSZERE

1.

ÁLTALÁNOS

FORMA-

Kérdéses

Etalon

Azonos

x

x

x

Eltérő

ÉS

MOZGÁSIRÁNY
1. 1

Formája

 hajlított vonalakból álló (pl. nagy kezdő
„A”)
 egyenes vonalakból álló
 egyéb
1. 2.

Iránya

 balra (pl. nagy kezdő „A” dőlése)
 jobbra
 vegyesen
2. MÉRET
 nagy (pl. nagy kezdő „A” kezdővonala)
 közepes
 kicsi
3. SZÉLESSÉG
x

 nagy

x
x

 közepes
 kicsi
4. FOLYAMATOSSÁG
 nagy

x

x

x

x

x

x

 közepes
 kicsi
5. ÖSSZETETTSÉG
 egyszerű
 egyszerűsített
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 bonyolított
 vegyes
 stilizált
6. DŐLÉS
 egyenes

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 jobbra
 balra
 meredeken balra
 meredeken jobbra
7. KÉZNYOMÁS
 nagy
 közepes (nem fénymásolatban)
 kicsi
8. KIDOLGOZOTTSÁG
 jó
 közepes
 gyenge
Tempó
 gyors
 lassú
 közepes
Koordináció
 jó
 közepes
 gyenge

ÖSSZESÍTÉS
Azonos sajátosságok száma

8

Különböző sajátosságok száma

1

Arány

8:1
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KÜLÖNÖS SAJÁTOSSÁGOK
4.zóna

IV. A KÉZMOZGÁS RENDSZERE

1.

ÁLTALÁNOS

Kérdéses

FORMA-

Etalon

Azonos

x

x

Eltérő

ÉS

MOZGÁSIRÁNY
1. 1

Formája

 hajlított vonalakból álló (pl. nagy kezdő x
„A”)
 egyenes vonalakból álló
 egyéb
1. 2.

Iránya

 balra (pl. nagy kezdő „A” dőlése)

x

x

x

x

x

 jobbra
 vegyesen
2. MÉRET
 nagy (pl. nagy kezdő „A” kezdővonala)
 közepes
 kicsi
3. SZÉLESSÉG
 nagy

x

 közepes
 kicsi
4. FOLYAMATOSSÁG
 nagy

x

x

x

x

x

x

 közepes
 kicsi
5. ÖSSZETETTSÉG
 egyszerű
 egyszerűsített
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 bonyolított
 vegyes
 stilizált
6. DŐLÉS
x

 egyenes

x

 jobbra
x

 balra
 meredeken balra
 meredeken jobbra
7. KÉZNYOMÁS
 nagy

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 közepes (nem fénymásolatban)
 kicsi
8. KIDOLGOZOTTSÁG
 jó
 közepes
 gyenge
Tempó
 gyors
 lassú
 közepes
Koordináció
 jó
 közepes
 gyenge

ÖSSZESÍTÉS
Azonos sajátosságok száma

8

Különböző sajátosságok száma

3

Arány

8:3
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KÜLÖNÖS SAJÁTOSSÁGOK
8.zóna

IV. A KÉZMOZGÁS RENDSZERE

1.

ÁLTALÁNOS

Kérdéses

FORMA-

Etalon

Azonos

x

x

Eltérő

ÉS

MOZGÁSIRÁNY
1. 1

Formája

 hajlított vonalakból álló (pl. nagy kezdő x
„A”)
 egyenes vonalakból álló
 egyéb
1. 2.

Iránya

 balra (pl. nagy kezdő „A” dőlése)

x

x

x

x

x

 jobbra
 vegyesen
2. MÉRET
 nagy (pl. nagy kezdő „A” kezdővonala)
 közepes

x

 kicsi
3. SZÉLESSÉG

x

 nagy
x

 közepes
x

 kicsi
4. FOLYAMATOSSÁG
 nagy

x

x

x

x

x

x

 közepes
 kicsi
5. ÖSSZETETTSÉG
 egyszerű
 egyszerűsített
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 bonyolított
 vegyes
 stilizált
6. DŐLÉS
x

 egyenes

x

x

 jobbra
 balra
 meredeken balra
 meredeken jobbra
7. KÉZNYOMÁS
 nagy

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 közepes (nem fénymásolatban)
 kicsi
8. KIDOLGOZOTTSÁG
 jó
 közepes
 gyenge
Tempó
 gyors
 lassú
 közepes
Koordináció
 jó
 közepes
 gyenge

ÖSSZESÍTÉS
Azonos sajátosságok száma

7

Különböző sajátosságok száma

4

Arány

7:4
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KÜLÖNÖS SAJÁTOSSÁGOK
10.zóna

IV. A KÉZMOZGÁS RENDSZERE

1.

ÁLTALÁNOS

Kérdéses

FORMA-

Etalon

Azonos

x

x

Eltérő

ÉS

MOZGÁSIRÁNY
1. 1

Formája

 hajlított vonalakból álló (pl. nagy kezdő x
„A”)
 egyenes vonalakból álló
 egyéb
1. 2.

Iránya
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 balra (pl. nagy kezdő „A” dőlése)
x

 jobbra
 vegyesen
2. MÉRET
 nagy (pl. nagy kezdő „A” kezdővonala)
 közepes
 kicsi
3. SZÉLESSÉG
 nagy
 közepes
 kicsi
4. FOLYAMATOSSÁG
 nagy
 közepes
 kicsi
5. ÖSSZETETTSÉG
 egyszerű
 egyszerűsített
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 bonyolított
 vegyes
 stilizált
6. DŐLÉS
x

 egyenes

x

x

 jobbra
 balra
 meredeken balra
 meredeken jobbra
7. KÉZNYOMÁS
 nagy

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 közepes (nem fénymásolatban)
 kicsi
8. KIDOLGOZOTTSÁG
 jó
 közepes
 gyenge
Tempó
 gyors
 lassú
 közepes
Koordináció
 jó
 közepes
 gyenge

ÖSSZESÍTÉS
Azonos sajátosságok száma

9

Különböző sajátosságok száma

2

Arány

9:2

91

KÜLÖNÖS SAJÁTOSSÁGOK
12.zóna

IV. A KÉZMOZGÁS RENDSZERE

1.

ÁLTALÁNOS

Kérdéses

FORMA-

Etalon

Azonos

x

x

Eltérő

ÉS

MOZGÁSIRÁNY
1. 1

Formája

 hajlított vonalakból álló (pl. nagy kezdő x
„A”)
 egyenes vonalakból álló
 egyéb
1. 2.

Iránya
x

 balra (pl. nagy kezdő „A” dőlése)
x

 jobbra

x

 vegyesen
2. MÉRET
 nagy (pl. nagy kezdő „A” kezdővonala)
 közepes

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 kicsi
3. SZÉLESSÉG
 nagy
 közepes
 kicsi
4. FOLYAMATOSSÁG
 nagy
 közepes
 kicsi
5. ÖSSZETETTSÉG
 egyszerű
 egyszerűsített
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 bonyolított
 vegyes
 stilizált
6. DŐLÉS
x

 egyenes

x

x

 jobbra
 balra
 meredeken balra
 meredeken jobbra
7. KÉZNYOMÁS
 nagy

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 közepes (nem fénymásolatban)
 kicsi
8. KIDOLGOZOTTSÁG
 jó
 közepes
 gyenge
Tempó
 gyors
 lassú
 közepes
Koordináció
 jó
 közepes
 gyenge

ÖSSZESÍTÉS
Azonos sajátosságok száma

9

Különböző sajátosságok száma

2

Arány

9:2
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KÜLÖNÖS SAJÁTOSSÁGOK
19.zóna

IV. A KÉZMOZGÁS RENDSZERE

1.

ÁLTALÁNOS

Kérdéses

FORMA-

Etalon

Azonos

x

x

Eltérő

ÉS

MOZGÁSIRÁNY
1. 1

Formája

 hajlított vonalakból álló (pl. nagy kezdő x
„A”)
 egyenes vonalakból álló
 egyéb
1. 2.

Iránya

 balra (pl. nagy kezdő „A” dőlése)

x

x

x

x

x

 jobbra
 vegyesen
2. MÉRET
 nagy (pl. nagy kezdő „A” kezdővonala)

x

 közepes
 kicsi
3. SZÉLESSÉG

x

 nagy

x

x

x

x

 közepes
 kicsi
4. FOLYAMATOSSÁG
x

 nagy
 közepes
 kicsi
5. ÖSSZETETTSÉG
 egyszerű
 egyszerűsített
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x

 bonyolított

x

x

 vegyes
 stilizált
6. DŐLÉS
x

 egyenes
x

 jobbra

x

 balra
 meredeken balra
 meredeken jobbra
7. KÉZNYOMÁS
 nagy

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 közepes (nem fénymásolatban)
 kicsi
8. KIDOLGOZOTTSÁG
 jó
 közepes
 gyenge
Tempó
 gyors
 lassú
 közepes
Koordináció
 jó
 közepes
 gyenge

ÖSSZESÍTÉS
Azonos sajátosságok száma

8

Különböző sajátosságok száma

3

Arány

8:3
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Szakirodalom

Rénesné Eller Gertrúd:
-Személyiséglélektan
-Általános lélektan
-Pszichopatológia a lélek betegségségei a kézírásban
-Grafológiai alapismeretek
-Grafodidakt Plusz Stúdió Kft. Távoktatási program
Charles S. Carver-Michael F.Scheier
-Személyiség-pszichológia
David Riesman
-A magányos tömeg
Andorka Rudolf
A deviáns viselkedés szociológiája
Cheiler István-Oláh Attila
-Találkozás a pszichológiával
Atkinson&Hilgard
-Pszichológia
Jean-Charles Gille Maisani
-Az írás pszichológiája
Dr Farkas András
-Vizuális művészetek pszichológiája I-II
-Esztétikai ítélet I-II (művészetpszichológiai modellek)
Dr Adorján ferenc-Dr Koós Judit
-Tört életek képei(1995)
Kóta Hédi
-Személyiséglélektan
-Szociálpszichológia

A témához kapcsolódó meghallgatott előadások (a Grafodidakt Plusz stúdió iskolai
előadásain kívül)
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Előadások: (Nemzetközi SIPE Kollokvium 1995. Műcsarnok Budapest
Fáger Mária
-4-10 éves kórházban kezelt gyermekek rajzoltatása „archaikus szimbolumok”
Nagy László
-Tanulási sikertelenség, dislexia –emberalakrajzoltatás
Erdei Gábor
-Csoportos rajzfoglalkozás személyiségfejlesztő hatása 3-10 éves korig
Lajos Péter
-Rituál-innovatív terápia
-Nonverbális-expresszív dramatizáló terápia
Fodor Ildikó
-Zeneterápia képzőművészettel kombinálva
Kovács Attila
-Kronikus skizofrén betegek atr-terápiája
Hajnal Ágnes
-Gyermekelhelyezési perben családrajz felhasználása

A témához kapcsolódó elvégzett továbbképzés

Mentálhigiénés- és művészetterápiai rajzelemzés alapjai szakmai továbbképzés
(Grafodidakt Plusz Stúdió)

Internetes források
users.atw.hu/deszocpol/devianciaszoc/devianciaTAP.doc
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