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MOLNÁR MÁRIA MAGDOLNA 

A rajzvizsgálat mint pszichodiagnosztikai eszköz a kisiskolások 

halálképének feltérképezésében 

 

Összefoglalás  Számos tanatológiai szakírás jelent már meg, amely hangsúlyozza, hogy a 

gyermekekkel beszélni kell a halálról. Felvilágosításuk azért is fontos, mert modern társadalmunk 

nem készít fel a halál természetes voltának elfogadására. Napjainkban a gyerekek többnyire az 

erőszakos halállal szembesülnek. Polcz Alaine szerint a halál megértésében és a gyász 

feldolgozásában segíteni kell a gyereknek, mert a feldolgozatlan veszteségek gátolhatják a 

fejlődését. A halállal kapcsolatos ismereteket régen a gyermek rítusok által tanulta meg, látott 

haldoklót és halottat is. Mivel Erdélyben kevés tanulmány foglalkozik a témával, ezért tűztem ki 

célul ezen téma vizsgálatát. 

Dolgozatom célja: a kisiskolások halálképénék vizsgálata, kutatási módszerként pedig a 

gyermekrajzok analízisét választottam. A halálhoz való viszony a vizsgált populációban 

átalakulóban van, noha a hagyományok és a neveltetés még fontos szerepet töltenek be, de a média 

szerepe fokozatosan növekszik a gyermekek életében. Kutatásom arra az eredményre vezetett, hogy 

a marosvásárhelyi kisiskolások többsége még tisztában van a halottal kapcsolatos rítusokkal, 

azonban már a média nyújtotta erőszakos halálkép is hatást gyakorol rájuk. 

 

 

Drawing analysis as a psychodiagnostic tool for mapping the image of 

death in young schoolchildren 

 

Abstract  There are a number of thanatology studies that emphasize the need to talk to children 

about death. Educating children about death is important because our modern society does not 

prepare us to accept the naturalness of death. Nowadays, children are mostly exposed to images 

of violent death. According to Alaine Polcz, children should be helped to understand death and to 

process mourning, because unprocessed losses can hinder their development. Traditionally, 

knowledge about death has been transmitted by way of rituals in the framework of which children 

could physically see dying and deceased relatives. Since there are only few studies in Transylvania 
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regarding these issues, I have decided to examine this topic in more detail in my study. 

The aim of my study was to examine the image of death in young schoolchildren through 

analysis of their drawings as my selected research method. The relationship to death is in a process 

of transformation in the examined population: although tradition and upbringing still play an 

important role, the role of the media is also gradually increasing in children’s lives. My research 

has led to the conclusion that the majority of schoolchildren in Targu Mures (Romania) are still 

aware of the rites related to the dead, but they are already affected by the violent death images 

transmitted by the media. 

 

 

“Tudod, szomorú vagyok, mert elfelejtettem integetni a repülőből Marci tatának, pedig a repülő a 

felhők felett volt, és biztosan megláttam volna, és ki tudja mikor utazok még repülővel” – mondta 

egy 6 éves kislány, akinek szavait az adott szituáció értelmében könnyen megfejthetjük. Nemrég 

meghalt tatájának integetett volna, ha az utazás izgalma nem felejteti el vele a szomorúságát, és 

sejteti, hogy a szülők a szeretett nagyapa elvesztése után mit is mondhattak neki. 

A halál jelen van a tudatunkban, akár gondolunk rá, akár nem. A tudatalattink tudja az élet 

rendjét: ha születtünk – meghalunk, az életünk véges. Van, aki természetes halállal hal meg, van 

aki betegségben, egyesek erőszakosan, s éppúgy lehetünk katasztrófák vagy háborúk áldozatai is. 

Köztudott, hogy a 20. században egy nap sem telt el úgy, hogy a világ valamely táján ne ropogtak 

volna fegyverek, ne haltak volna meg ártatlan felnőttek és gyermekek. Nap mint nap találkozunk 

a halállal, mégsem beszélünk róla. Vagy mégis? A televízió, a média nem kerülgeti a témát, nyíltan 

beszél, ír róla, mi megnézzük, elolvassuk és szörnyűlködünk rajta. Környezetünkben az idősebbek 

még elmondják, hogy régebben ez nem volt így, nem mutatták, írták le ennyire szenzációhajszolóan 

a halált, és a gyermekek sem játszottak ennyi erőszakos játékot. 

Mit mondunk, amikor gyermekünk végignézi velünk az esti híradót, és látja, hallja a sok 

katasztrófát? Kell-e mondanunk valamit? Egyáltalán kérdez-e valamit? Beszélgetünk-e 

gyermekeinkkel a halálról és a halálfélelmeikről? Vagy azt hiszük, úgysem érti, és ebből 

eredendően nem mondunk semmit. 

Pedig a gyermekek gondolnak a halálra, saját halálukra, szüleik halálára, és félnek tőle (ha 

nem beszélnek róla, akkor is). Érzik az ürességet, a fájdamat, ha elveszítik azt, aki közel állt 

hozzájuk, legyen az akár a kedvenc állatuk. „Az emberek csak azért félnek a haláltól, mert 
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képtelenek belátni, hogy az élet és halál nem két független állapot, hanem csupán ugyanannak a 

természetes folyamatnak két állomása, és hogy minden egyes pillanatban mindkettő jelen van” – 

mondta Csuang-cu (Reoch, 2000: 58). Csuang-cu szerint a halál, a végleges kivállás a 

társadalomból, ugyanolyan fontossággal bír, mint a születés. Az egyén távozása megváltoztatja a 

közösség tagjainak kapcsolatát a halottal szemben. 

A halál régen és ma is egyaránt a földi élet végét jelentette minden társadalomban, és mint 

ismeretlenbe való távozás félelmet szült és szül. De honnan is eredeztetjük a halált? „…azt mondá 

Isten: abból ne egyetek, azt meg ne illessétek, hogy meg ne haljatok.” (Károli Biblia, Mózes I. 3,3). 

Az Ószövetséget elismerő vallások szerint Isten halhatatlanságot ígért az első emberpárnak, de ők 

ettek a tiltott fa gyümölcséből, ezért elveszítették halhatatlanságukat. Vagyis mondhatjuk: mióta 

ember él a földön, azóta van halál, és addig lesz, amíg ember fog élni. Az élet a halálhoz van kötve: 

„nem létezhet élet halál nélkül és ugyanúgy halál sem élet nélkül.” (S. Székely, 1998: 6). 

A fák, a virágok sem élnek örökké, télen „meghalnak”, tavasszal megújulnak. A természet 

folyton változik, s mi beavatkozás nélkül elfogadjuk a természet körforgását. 

Mások halála emlékeztet saját elmúlásunkra is, s mivel nem készülünk fel saját halálunkra, 

úgy érezzük néha, hogy életünk félbemarad, a halál megzavar. Sokszor nem is a halál vált ki 

félelmet az emberekben, hanem egy arról alkotott előzetes elképzelés és a társadalom hozzáállása. 

Vannak, akik elfogadják, hogy életük végetért, és természetes folyamatnak tekintik a halált. 

„Meghalni, ahogy a levél hal meg ősszel […] dícső halált emberek is megélnek, vannak, akik 

tisztán látják, hogy betöltötték sorsukat és életidejük letelt, tudják, haláluk nélkülözhetetlen ahhoz, 

hogy az élet folyamatossága meg ne szakadjon.” (Reoch, 2000: előszó) 

Nagy Mária Ilona (1936) szerint a gyermek sokszor félelemről beszél, de félelme tárgyát nem 

tudja megnevezni. Fodor-Szlovencsák Katalin (2000) írja, hogy a halálfélelmet nehéz definiálni. 

Pellei (1994, id. Fodor-Szlovencsák, 2000) állítja: „amikor nagyon félünk a haláltól, akkor nem 

igazán az ’odaáttól’ félünk, hanem az odáig vezető úttól, és főként az izoláltságtól, ami a 

haldoklással együtt járhat.” Polcz Alaine (1998) véleménye, hogy a halálfélelem egy ok nélküli 

ősi félelem, azonban felteszi a kérdést: „lehet, hogy nem a haláltól félünk, hanem a 

halálfélelemtől?” (Polcz, 1998: 121) Válasza egyszerű: a halálfélelemnek lényeges összetevője a 

félelemtől való félelem – mivel a félelmet mindenki átéli valamilyen formában. 

A pszichoanalitikusok a halálfélelmet a szeparációs szorongással kapcsolják össze, szerintük 

a halálfélelem gyökere az anyaöl utáni vágyból ered. Caprio (1950, id. Fodor-Szlovencsák, 2000) 
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úgy véli, hogy a sötétségtől való félelem és a felnőttektől hallott riasztó történetek vezetnek a 

halálfélelem kialakulásához. 

1990-ben, 7-18 Ausztráliában élő gyerek vizsgálata során arra az eredményre jutottak, hogy 

a lányok és a kisebb gyerekek jobban félnek a haláltól, mint a fiúk és a serdülő korúak (Fodor-

Szlovencsák, 2000). A kulturális összehasonlító vizsgálatok a keleti kultúráknál alacsonyabb szintű 

a halálfélelmet találtak, mint a nyugati típusúaknál, mert az előbbiek a halált az élet folyamatos 

részének tekintik (McLennan és mtsai, 1993, id. Fodor-Szlovencsák, 2000). Ez nem meglepő, 

hiszen a halálhoz való viszony kultúrafüggő, így a halálfélelem milyensége is. 

Összefoglalásaként Polcz Alaine gondolatait idézem: „A halálfélelem igen bonyolult, 

összetett lelki folyamat. A felnőttek is nehezen tudják megfogalmazni, pedig ők könnyebben 

verbalizálnak, mint a gyermekek; a gyermek még kevésbé tudja szóban megfogalmazni a 

halálfélelmét. Egyrészt, mert az elvont fogalmi gondolkodás (és a megismerés) kisiskolás korban 

alakul ki, az introspekció, saját élményeinkbe való betekintés pedig serdülőkorban. Tehát 

adottságai miatt nem mondhatja el azt, amit nem ismer, és ha ismerne, sem volna képes 

megfogalmazni. […] Akiknél a gyermekkori halálfélelem feldolgozása, kompenzációja nem sikerül, 

azoknak szorongásában a későbbiek folyamán könnyebben fellép a halálfélelem.” (Polcz, 2000b: 

41-42) 

A halálfélelem, valamint a halálhoz való viszonyulás kultúránként, korszakonként változik, 

a halálról alkotott elvek, szokások átalakulnak az évek folyamán. Egyes helyeken, korszakokban a 

halállal szembeni belenyugvó attitűd erősebben dominál, de a halál ténye maga, az mindig 

szomorúsággal tölti el az embert. A 18. század közepétől kezdődően a keresztény kultúrkörben 

megjelent a halál elodázására, az élet meghosszabítására törekvés gondolata, de vajon óhajtaná-e 

valaki a Popper Péter által felkínált halhatatlanságot? 

„Amikor egyedül vagy otthon, és csend van körülötted, feküdj hanyatt, hunyd be a szemed, és 

képzelj el egy ősz öregembert, aki egy üvegcsét nyújt feléd. S így szól: ’Ebben van a halhatatlanság 

itala. Aki megissza, örökké élni fog. Hajtsd fel!’ Meginnád? Azonnal? Elkunyerálnád, hogy majd 

gondolkozol rajta. Elutasítanád? Alkudozni kezdenél? És ami a legfontosabb: nem borzongatna 

meg valami szorongásféle, olyasmi, ami leginkább a halálfélelemhez hasonlítható? […] 

Emlékezhetsz-e arra, hogy ki mindenkibe voltál szerelmes hatszáz és nyolcszáz és ezerkétszáz évvel 

ezelőtt, és hol nyugszanak megöregedett és halálba tért gyermekeid, sok százan, akinek a nevét is 

elfelejtetted? Megölni sem bírod magad, nem hajthatod le a fejed örök álomra, létezned kell, most 
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és mindörökké, ámen. Történhet még valami a világon, amit ne ismernél? Születhetne még ember, 

aki érdekelne? Előállhatna olyan helyzet, ami számodra ne lenne halálosan unalmas? S el tudnnád-

e viselni önmagad a végtelenségig? Őszintén felelj! Kéred az üvegcsét? Most, azonnal kiiszod a 

tartalmát? Akarsz halhatatlan lenni?” (Popper, 1999: 31-32) 

A vallásos eszmerendszerek szerint az élet nem ér véget a halállal, hanem egy új élet kezdetét 

jelenti. Egyes vallások az újjászületésben hisznek, míg mások a reinkarnációban vagy a testi 

feltámadásban, esetleg a lélek halhatatlanságában. 

Az ókori zsidók túlvilág képzetének világos és egyértelmű megfogalmazása csak a 

legfiatalabb bibliai szövegekben, a próféták könyveiben fordul elő, noha a lelkek ideiglenes 

tartózkodási helye végig követhető az ókori zsidó irodalomban (Oláh, 2003). Gábor György (id. 

Berta Péter, 2001) szerint a zsidók egészséges felfogással rendelkeztek azoktól a népektől eltérően, 

akik a halottakat kóbor árnyként vagy kommunikációt fenntartani tudó lényként képzelték el. Az 

ókori görögöknél a halál a test és a lélek különválását jelentette. Platón filozófiai tanulmányaiban 

a halált úgy írja le, hogy a lélek elválik a testtől. A test és a lélek különválását vallják az indonéz 

és velük rokon népek is. 

Az ausztráliai bennszülöttek (Damm, 1961, id. Bakó, 2004) a halált a gonosz varázslatának 

tekintik, és elégetik a halottakat, hogy ezzel is megakadályozzák visszatérésüket, mivel ők a 

halálban nem az ember megsemmisülését látják. A délnyugati új-guineai pápuák is tartanak a halott 

visszatérésétől, ezért ők az öltözékükkel tartják távol a visszatérő halottat. A melanéziaiak szerint 

a test elenyészik, a lélek pedig továbbél a holtak birodalmában. 

Az iszlám vallás a halált az evilági élet végének és egy új élet kezdetének tekinti, a Korán 

előírása szerint az embernek még betegség esetén is mindent meg kell tennie az élet megőrzéséért. 

A muszlim ember nem fél a haláltól, mivel hite szerint a halállal egy másik élet kezdődik el. 

A cigányok a halált szennyezőnek tartják. A maros megyei romák pénzt tesznek a halott 

mellé, mivel úgy hiszik, hogy a túlvilágon szüksége lehet rá. Erdélyben még élnek a hagyományos 

vallási rítusok a halott körül. 

A fenn leírtak szemléltetik, hogy a gyermekek halálhoz való viszonya, a halotti rítusok 

ismerete erősen kultúrafüggő. A középkor gyermekekkel kapcsolatos szemléletéről tudjuk, hogy a 

gyermek szorosan együtt élt a felnőttekkel, nem „gyermekként” kezelték, hanem felnőtt lényként. 

A felnőttek társaságában megtanult mindent, nem volt szükség magyarázatokra. Hasonlóképpen 

ehhez, a bennszülöttek a rítusaikon keresztül adják át a szokásaikat a fiatal nemzedékeknek. Sem 
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a középkorban, sem a törzseknél nem volt a gyermeknek külön szobája, s mivel a haldoklás 

közösségi, nyilvános rítusként ment végbe, így nem volt titok a halál előtte. A gyermek a halált 

öregségnek vagy betegségnek, járványnak tulajdonította. A mai társadalomban a gyermekek 

szemében néha „csak úgy” eltűnnek az emberek, nem fűznek magyarázatokat az eltűnéshez. A 

modern gyermekek számára a halált sokszor az erőszakosság jelenti, s csak ritkán adódik 

kapcsolatuk természetes halállal. A gyermek haláltudatának a megismerése azért is fontos, mert ha 

a gyerek kérdez valamit a halállal kapcsolatban, azt nem magyarázzuk félre. Nagy Mária Ilona már 

1936-ban végzett kísérleteket a gyeremekek haláltudatával kapcsolatban, de a gyermekek halálhoz 

való viszonyának értékelése azóta sem változott Magyarországon – írta Polcz Alaine 2000-ben. 

„Amerikai statisztikák szerint egy mai gyermek tizennégy éves koráig huszonnyolcezer 

szeretkezést, és harminckétezer gyilkosságot láthat a televízióban. Az Egyesült Államokban minden 

húsz percben meghal egy gyermek, akit egy másik gyermek ölt meg.” (Polcz, 1998: 72) Mindezek 

alapján bátran ki lehet jelenteni, hogy a halálról alkotott kép meghatározó az életről kialakított 

szemlélet szempontjából. 

Nem könnyű gyermekeknek beszélni a halálról, mert mi magunk sem vagyunk tisztában a 

halál mibenlétével. Ilyenkor nem tudunk mit mondani, inkább hallgatunk. A gyermekek óvodás 

korukra rengeteg információval rendelkeznek, magyarázatigényeik nagyobbak, mint az 

ismeretanyaguk. Minden érdekli őket, mindennek tudni akarják a miértjét, hogyanját (Mérei – 

Binét, 2006). Ha a felnőttek nem adnak számukra kielégítő válaszokat, akkor majd ők találnak ki 

valamit. Ekkor kezdik összekapcsolni az ok-okozat fogalmait, az élő-élettelen jelenségeket, és 

gondolnak legelőször a halálra is. Fodor-Szlováncsák Katalin (2000, id. Benczúr – Révész, 2001) 

szerint a halál megértéséhez fogalmi gondolkodásra van szükség, és 4 éves korban jelenik meg 

leghamarabb a halál fogalma. Polcz Alaine (2001) azt állítja, hogy a gyermeket először három éves 

kora körül kezdi érdekelni a születés és halál, és ezzel Nagy Mária Ilona (1936) kutatásait támasztja 

alá. 

Virginia Slaughter és Michelle Lyons (2003) azt írják, hogy a testi funkciókat és a test 

működését kell megértenie a gyermeknek ahhoz, hogy megértse a halált. Simone P. Nguyen és 

Susan Gelman (2002) szerint legelőször a növények, állatok életét és halálát kell a gyermekekkel 

tisztázni, és ha ezt megértették, megértik az emberek halálát is. A két kutatás nem foglalkozik a 

halálkép kialakulásának folyamatával, talán azért, mert az interjúkat 4-6 éves gyerekekkel 

készítették. 
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Vianello és Martin (1985, id. Fodor-Szlováncsák, 2000) kutatásukban a szülőket kérdezték 

meg gyermekeik halálfogalmának kialakulásáról, s arra jutottak, hogy a kevésbbé iskolázott szülők 

80% -a véli úgy, hogy a gyermekek nem gondolnak a halálra 5 éves koruk előtt, a szülők 50%-a 

pedig azt állította, hogy a gyerekek 9-10 éves korukig keveset értenek meg a halálból. Ez a kutatás 

is igazolja, hogy a szülők nem ismerik a gyermekek gondolkodásának fejlődését, és pont az 

ellenkezőjét állítják, mint Nagy Mária Ilona (1936), aki szerint a gyermekek kiváncsiak a halálra, 

mert az titokzatos és tiltott. 

Orbach és munkatársai (1985, id. Fodor-Szlováncsák, 2000) a következő megállapításra 

jutottak: ahhoz, hogy a gyermekek megértsék a halál fogalmát, különbséget kell tudniuk tenni élő 

és élettelen, személyes és személytelen között. 

Nagy Mária Ilona (1936) szerint a gyermeki halálkép kialakulásának három fázisa van. 

Ezeket a szakaszokat nem lehet mereven elválasztani egymástól, mivel a gyermekek fejlődése és 

tudása is befolyásolja a halálhoz való viszonyukat. 

Az első szakasz az animista korszak, ami három éves kortól egészen öt-hat éves korig tarthat. 

Az animista felfogásnak két fajtáját különíti el: a halál elmenetelkénti és a halál fokozatos, időleges 

elképzelése. 

• Az elsőnél a halottnak életet tulajdonítanak, képesnek tartják a táplálkozásra, 

légzésre. A halált az álommal, elutazással azonosítják. Ebből kifolyólag a gyermekek 

még többet gondolnak a halálra, mint a felnőttek, szerintük ha valaki elutazik, azt nem 

lehet látni, és ebből következtetik, hogy meghalt. 

• A második csoportnál a gyermekek tudják, hogy a halál az élet befejezését jelenti, de 

azért fokozatos, mert lehet kicsit és nagyon meghalni, és lehet ideiglenes is, mert 

elgondolásuk szerint a halott felébredhet s folytatja az életét, vagyis a halál 

reverzibilis. 

A másodikat szokás a perszonifikáló vagy megszemélyesítő típusnak is nevezni, ez a típusú 

gondolkodás az egész gyermekkort végigkíséri, de leginkább az öt és kilenc évesekre jellemző. A 

halál mint gondolkodó személy jelenik meg, s elvont fogalmakkal ruházzák fel: öntudattal, élettel. 

A megszemélyesítés kétféleképpen történhet: a halál külön személy vagy a halál a halottal azonos. 

A gyermek környezete és a tapasztalata befolyásolhatja a halál megszemélyesítésének 

mikéntjét. Egyes gyermekek a halált kaszás embernek képzelik, míg mások egyéni perszonifikációt 

alkotnak a fantáziájukban. A halálember egyéni megszemélyesítésénél minden megjelenik, amitől 
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félnek. A halál egy olyan ember, akinek nagy szeme van, lehet az éjjeli őr, égi ember vagy akár 

szellem. 

A perszonifikáló és a realista típus közötti átmenet az az elképzelés lehet, amely szerint a 

halál egyenlő a halottal. Itt a halottat csontváznak képzelik el, másrészt viszont nem tudnak 

különbséget tenni a halál és halott között. 

A harmadik a reális típus: tudják, hogy a halál a földi élet végét jelenti. Ez a tudás megjelenhet 

már a hatodik életévtől, bár többnyire kilenc éves kor körül kezd kialakulni. 

Melear (1973, id. Fodor-Szlováncsák, 2000) interjút készített 41, 3-12 év közötti gyerekkel. 

Az interjúkban tisztázni próbálta a halál ideiglenes és végleges voltára vonatkozó képzeteket, azt, 

hogy ezeket mennyire kapcsolják az emberi elmúláshoz, melyek a halál fokozatai és mi okozza a 

halált. A kapott válaszokat négy csoportba sorolta be: 

I. A halál fogalmának ignorálása. 3-4 évesek, nincs haláltudatuk, hallottak a halál szóról, de 

nem tudták mit jelent. 

II. A halál ideiglenes állapot. 4-7 évesek, akik azt gondolták, hogy a halott visszatérhet az 

életbe. A halál irreverzibilis, biológiai működését tekintve hasonlít az élethez. 

III. A halál végleges, de a halottnak vannak biológiai funkciói. Az 5-10 éves korosztály 

tartozott ide, tudták, hogy a halott nem térhet vissza az életbe, de azt hitték, attól még hall, 

lát és érez. 

IV. A halál végleges, a biológiai funkciók is megszűnnek. 6-12 éves gyerekek tartoztak ide, 

de akadt három olyan is, aki kisebb volt. 

A kutatásokból kiderült, hogy a halálkép kialakulásának folyamatát nem lehet mereven 

szétválasztani a fejlődési szintektől, a gyermekek fejlődése magában hordozza a halál 

megértésének a folyamatát is. A Melaer (1973) és Nagy Mária (1936) által leírt utolsó 

szakaszokban a legdominánsabb a halálkép alakulása, mivel ez a szakasz foglalja magába a 

legmagasabb életkort, tehát amikor a gyermekek elérnek egy bizonyos fejlettségi szintet, megértik 

a halál visszafordíthatatlanságát. 

A halállal foglalkozó kutatások koronként más szempontok alapján próbálták megközelíteni 

a gyermekeknek a halálról, veszteségről való gondolkodásmódját, valamint azt, hogy hogyan élik 

meg a halál okozta szomorúságot: a gyászt. 

A gyász a veszteségre adott természetes reakció, mely egyaránt megtalálható a 

kisgyermeknél, a serdülőnél és a felnőttnél. A gyász fogalmát leginkább a halálhoz szokás 
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kapcsolni, de gyászolhatunk válás, munkahely elvesztése, költözés vagy épp kedvenc állatunk 

eltűnése esetén is – véli Ralph Klicker (2001). 

A gyászt mindenki másképpen éli meg, még közös gyász esetén is. A gyásznak vannak 

tipikus jegyei, annak ellenére, hogy mindenkinek megvan az egyéni gyásza. A gyermek gyászát 

befolyásolhatja az életkora, személyiségének fejlettsége, a halottal való kapcsolatának milyensége, 

valamint a halálhoz fűződő előző tapasztalata. A tanatológusok a gyász alatti reakciók alapján 

szakaszokra bontották a gyászmunkát. A gyermeki és felnőtt kori gyászra egyaránt jellemzőek 

bizonyos reakciók, ezeket Ralph Klicker (2001) négy kategóriába sorolja: fizikai, tudati, érzelmi 

és lelki reakciók. 

• Fizikai reakciók lehetnek: gyomorpanaszok, nehéz légzés, fejfájás, erőtlenség, túlzott 

aktivitás, idegesség, alvászavar, bőrkiütés. Nehéz elhinni, hogy a gyász kiválthat ilyen 

tüneteket, de megfigyelték, hogy abban az esetben, ha valamilyen betegség okozta 

hozzátartozójuk halálát, sokszor hasonló panaszokkal jelenkeznek a gyászolók orvosuknál. 

A fenti tünetek oka viszont nem világos, de valószínű, hogy az immunrendszer 

legyengülésének tudható be. 

• A tudati reakciók a negatív gondolatokat, a zavarodottságot, az álmatlanságot, a 

teljesítménycsökkenést, a feledékenységet foglalják magukba. Ezeket a szeretett személy 

elvesztésekor érzett tehetetlenség és fájdalom okozza. 

• Az érzelmi reakciók egyfajta védekező mechanizmust jelentenek az ember számára, ezekkel 

próbál meg védekezni a szervezet a veszteségek ellen. Érzelmi reakciók: a sokk, a 

hitetlenkedés, a tagadás, a szomorúság, a magányosság, a sírás, az álmok. Ide tartozik a harag 

is, ami irányulhat a halottra, amiért meghalt, az Istenre, mert nem akadályozta ezt meg. A 

gyermekeknek leginkább a bűntudattal kell megküzdeni, főként abban az esetben, ha 

korábban kívánták az illető halálát, vagy haragudtak rá valamiért, s most azt hiszik, hogy a 

gondolatuk idézte elő a halált (ez a fajta gondolkodás az ödipális korszakot jellemzi, amikor 

kívánják az azonos nemű szülő halálát). 

• A lelki gyászreakciók a gyermekben a mélységes veszteség–érzést jelentik, próbál eligazodni 

az esemény kiváltotta érzésein. A halál az egyén spirituális érzékenységének fokozódását 

illetve csökkenését válthatja ki, valamint a halállal kapcsolatban felmerülő kérdések 

megválaszolására való törekvést. Ha a felnőtt nem ad rá választ, akkor ő talál rá a maga 

értelmi szintjén. 
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Pilling János szerint „a gyász az emberi lét egyik legfájdalmasabb tapasztalata, s egyesek 

számára a veszteség életre szóló törés lehet [...] míg mások a gyász feldolgozásával olyan 

tapasztalatokra is szert tesznek, amelyek elősegítik további kapcsolataiknak és az élet értékeinek 

mélyebb megélését.” (Pilling, 2003: 19) A normál gyász időtartama nem hosszú, maximálisan egy 

év, ez idő alatt az egyén újrarendezi kapcsolatait. „A kör pedig csak úgy zárul le, ha a gyászmunkát 

elvégezve a saját halálunkat is elfogadjuk.” (Polcz, 2000a: 35) 

A gyermeki gyászreakciók sajátosságait a II. világháború után kezdték megfigyelni. Anna 

Freud és Dorothy Burlingham (id. Vikár, 1984) 1943-tól közölték megfigyeléseiket az anyjuktól 

elválasztott, intézetbe helyezett kisgyerekek (6 hónapostól – 3 éves) viselkedésére vonatkozóan. 

Bowlby (1960, id. Varga, 1993) a fent említett vizsgálathoz kapcsolódik munkájában, amelyben a 

gyászreakciók három fázisát különíti el: a tiltakozást, a kétségbeesést és a tagadást, hasonlóan a 

felnőtt gyász szakaszaihoz. Bowlby (1960) hasonlóságot vélt felfedezni a gyermek és a felnőtt 

gyászreakciói között. Varga Zsuzsa (1993) álláspontja szerint is hasonlóak bizonyos szinten a 

gyermekek gyászreakciói a felnőttekéhez, leginkább a magatartás, az ellenségeskedés és a 

segítségkérés formájában. A segítségkérést a gyermekeknél nehéz felismerni, hisz sokszor 

magatartásuk éppen az ellenkezőjét tükrözi. 

Anna Freud (1960) nem fogadja el Bowlby (1960) álláspontját, véleménye szerint bár a 

megfigyelések hasonlóságot mutatnak, a gyász folyamatának alapja viszont nem azonos. A 

kisgyermeknél a gyászreakció néhány órától hónapokig terjed, míg a felnőtt gyászreakciója 

általában egy év. Ha a kisgyerekkori gyász patológiás gyásszá alakul, csak akkor éri el a felnőtt 

gyászreakcióját. Ezt azzal magyarázza, hogy a kisgyerek még nem érte el a tárgyállandóságot a 

libidófejlődésében, és a veszteség reakcióit primitív elvek vezérlik, ezzel ellentétben a felnőtt 

erőfeszítéseket tesz, hogy a külvilág tényeit elfogadja, és a lelki életében is változások következnek 

be (Barta, 1993). 

Az óvodáskorú gyermekek már jobban megértik a halált, főként ha már volt előzőleg is 

tapasztalatuk. Vikár György (1984) szerint ebben a korban találkoznak először a halál tényével, 

legalábbis bogarak, kis állatok pusztulásával. A halál megértése minden gyászmunka feltétele, és 

ha sikerül megértenie, könnyebben feldolgozza a gyászt is. 3-6 éves korban a gyermekek azt 

gondolják, hogy a gondolatukkal is bajt okozhatnak, ez a mágikus gondolkodás akkor okoz gondot, 

ha a gyerek előzőleg kívánta a halálát annak a személynek, aki most meghalt. Ilyenkor a bűn 

tudatával is meg kell küzdenie, ami még jobban nehezíti a gyász feldolgozását. Segíteni abban kell 
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neki, hogy megértse azt a tényt, hogy a gondolattal nem lehet senkinek sem ártani. 

Az egyik szülő halála esetén a gyerekek halálfélelmükkel is szembesülnek, valamint félnek, 

hogy a másik szülőt is elveszítik. Ezen kívül haragot érezhetnek a másik szülővel szemben, de 

ugyanakkor aggódhatnak is annak életéért, mert létbiztonsága foroghat kockán. A gyerek 

gyászreakciói a hozzá közelállók viselkedésére mintázódik, és segíthet a gyereknek, ha a 

hozzátartozók elmondják, hogy ők hogyan élték meg ezt a veszteséget. 

Ha betegség előzi meg a halált, a gyermeket jó tájékoztatni a betegségről a számára megfelelő 

módon, titkolózással nem oldjuk meg a helyzetet, inkább azt érjük el, hogy a gyerek bizalmatlan 

lesz a felnőttekkel szemben, és a gyászával egyedül kell megküzdenie. A gyermekpszichológusok 

(Polcz, 2000a; Vikár, 1984) kiemelik, hogy a gyermeket – amennyiben lehetséges – nem kell 

kizárni a halott körüli tevékenységből, vagy legalább el kell vinni a temetésre, mert az elősegítheti 

a halál reális felfogását. „A gyermek gyorsabban gyógyul, mint a felnőtt. Egyetlen nyílt, őszinte, 

szeretetteljes beszélgetés is gyakran elég ahhoz, hogy gyásza oldódjék.” (Tatelbaum, 1998: 64) 

A serdülőkorúak gyászreakciói megegyezhetnek a felnőttekével, de ha a gyász 

problematikus, akkor inkább a gyerekekéhez hasonlít. 

Összefoglalva: a gyász az életben felmerülő veszteségek – a halál – elfogadásában segít, míg 

a gyermeki gyászmunkát több tényező is befolyásolja. Ezek közül a legfontosabb: a fejlettségi 

szint, ami összefügg a szellemi-lelki élettel, az a szerep, amit az elvesztett személy betöltött a 

gyermek életében, az elvesztés körülménye, életének előző tapasztalata. (Vikár, 1984) A 

gyermeknek hagyni kell, hogy a vesztesség után kifejezze érzelmeit a maga módján, a mesében és 

a játékban, mivel ez az ő világa, létformája. A gyász különböző formákban jelenhet meg a gyerek 

által kitalált mesékben és a játékban. 

A mese fontos szerepet tölt be a gyermekek életében, ebben minden megtörténhet, emiatt 

szeretik a gyerekek hallgatni, viszont nem tévesztik össze magukat a mesehőssel. Amikor a mesét 

hallgatják, kilépnek a hétköznapokból, várják a különlegest, a csodálatosat, közben beleélik 

magukat a történetbe, végig izgulnak a mese hőséért. 

Mérei és Binét (2006) felhívják a figyelmet arra, hogy a mesék fontos szerepet játszanak a 

gyermeki gondolkodás kialakulásában, főként amikor még nem alakult ki a racionalitás. Az élet 

dolgait áttranszformálják a mese világába, annyi különbséggel, hogy a mesékben mindig minden 

megoldódik, mint pl. a testvérféltékenység, a gyermeki kicsinység és kiszolgáltatottság, a szülőkkel 

szembeni indulatok, a halálfélelem. A mesékben a súlyos nehézségeket nem lehet elkerülni, 
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harcolni kell a boldogságért, s a gyermek ötleteket meríthet ahhoz, hogy feldolgozhassa 

nehézségeit. A mese szimbolikus és leegyszerűsített formában beszél a problémákról, viszont 

komolyan veszi ezeket, nem kicsinyíti le, esetleg bagatelizálja őket, hanem nyíltan kimodja a 

félelmeket, a halált. Úgy póbálja elmondani, ahogy a gyermek a valóságban is szembesül velük. 

A mai „biztonságos” történetek nem írnak az öregedésről, a halálról, az emberi lét határáról, 

sem az örök élet utáni vágyról, viszont a mesék sokszor kezdődnek éppen ezekkel a létkérdésekkel: 

pl. a király megöregedett, vagy meghalt az egyik szülő és mostohához került a gyerek. A gyermek 

leginkább attól fél, hogy meghalnak a szülei. Ez a fajta félelem természetes, s csak a biztonságos, 

őszinte kapcsolatok oszlathatják szét. 

A befejezések – boldogan éltek, míg meg nem haltak, vagy  még ma is élnek, ha meg nem 

haltak – jelentése hangsúlyos, mert a gyermekeknek nem hazudik, nem ígér örök életet, nem áltatja 

azzal, hogy örökké lehet élni. Bruno Bettelheim (2000) szerint ennek a kis mondatnak az az 

üzenete, hogy a halál nem olyan félelmetes, ha az egyén boldogan élt a földön, és megtalálta azt, 

akit szeretett. 

A mese megmutat bizonyos utakat a halálfélelem leküzdésére, támpontot ad a további 

beszélgetésekre, csak meg kell találja a felnőtt a helyes választ a maga számára. 

A fejlődés másik fontos része a játék, mert a gyermekek a játékban fejezik ki az érzelmeiket. 

A feszült helyzeteket, izgalmakat úgy dolgozzák fel, hogy eljátszák, a mondanivalójukat 

cselekvéseikben fejtik ki. Inkább cselekszenek, a szóban kifejezés gyermekkorban nehezebben 

sikerül. „A dolgok kicsinyített mása veszélytelenebbé teszi és megszelídíti a világot” – írja Bakó 

Tihamér (2004: 125). 

A játékban a gyermekek a belső tartalmakat teszik külsővé. Mérei és Binét (2006) szerint 

nincs olyan élmény a gyermekek számára, amit ne tudnának eljátszani, a kellemes, a kínos 

élmények mindig kiindulópontot jelentenek a játékhoz. Játék közben elszakadnak a realitástól, mert 

ott nem fenyeget veszély, ezen kívül azonosulnak tárgyakkal, emberekkel egyaránt. 

A gyermekek a játékban a felnőtt társadalom életét jelenítik meg. „A játékot a valóság 

táplálja.” (Mérei – Binét, 2006: 127) A „mintha”-játékok a gyermekek kedvencei közé tartoznak, 

úgy tesznek, mintha harcolnának, lovagolnának, főznének, meghalnának stb. A játék során a 

gyermekek levezetik a feszültségeiket, és megkönnyebbülést jelent számukra, ha a megtörtént 

dolgokat újra átélhetik. Azok az élmények, amiket a játék alatt tapasztalnak, segítik a dolgok 

megértését, a számukra érthetetlen dolgokat leegyszerűsítik a megértés szintjére. A gyermekek úgy 
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alakítják a játékot, ahogy szeretnék, és a játék néha a valóság ellentétét mutatja. 

A gyermekek a mese hallgatása közben beleélik magukat a hős helyébe, s fantáziájuknak 

megfelelően a jó győz a rossz felett, a gonosz meghal, a jó meg boldogan él. Ők alakítják a játék 

történéseit. A mese és a játék egyaránt a gyermekek fejlődését segíti elő, megmutatja a lehetőséget 

a nehézségek áthidalására és a krízisek megoldására. 

 

A kutatás bemutatása 

 

Hipotézisek 

1. Feltételezem, hogy az általam felmért populációban a halállal kapcsolatos szimbólumok 

különbséget mutatnak az egyes kategóriákban: fiú–lány, I.–IV. osztály, falu–város. 

2. Feltételezem, hogy a lányok nagyobb valószínűséggel ábrázolják az érzelmeket rajzaikban, 

mint a fiúk (azon rajzok esetében, ahol emberek is megjelennek). 

3. Feltételezem, hogy a IV. osztályos gyermekek nagyobb valószínűséggel ábrázolják rajzaikban 

a halott embert, mint az első osztályos gyermekek. 

4. Feltételezem, hogy a halál okának tekintetében különbség mutatható ki a falusi és városi 

gyermekek rajzaiban. 

A kutatásban a rajzokat különböző szempontok alapján csoportosítottam, megfigyeltem a 

leggyakrabban megjelenő motívumokat és a legfeltűnöbb különbségeket az első és negyedik 

osztályos gyerekeknél, ezen kívül a városi és falusi gyerekek rajzait hasonlítottam össze, majd 

legvégül a fiúk és lányok közötti hasonlóságokat és különbségeket vizsgáltam. A demográfiai 

adatokat az életkor, az osztály, a nem, a lakhely, a vallás és a szülők foglalkozása szerint vettem 

fel. 

A kutatáshoz összesen 143 rajzot használtam fel. Az általam felmért populáció lakhely 

szerinti eloszlásban: 45%-a (64) városon készült, 55%-a (79) pedig falun. Egyforma arányban 

kaptam I. és IV. osztályos tanulóktól rajzokat. I. osztályos rajz 49% (70), IV. osztályos rajz 51% 

(73). Az életkor szerinti megoszlás a következő volt: 6 éves gyerek 6% (8), 7 éves 43% (62), 10 

éves 30% (43), és 11 éves az összpopuláció 21%-a (30). A nemek szerinti eloszlás: fiú 45% (65) 

és lány 55% (78) volt. A vallási megoszlás nagyon eltérően alakult, az általam felmért 

populációban a többség református volt: 63% (90), katolikus 26% (37), unitárius az összpopuláció 

5%-a (7), valamint más felekezetű gyermek 6% (9). 
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Első szempontként a rajzokon azt vettem figyelembe, hogy szerepelnek-e emberek a rajzon. 

A felmért gyermekek közül 31.5% halottat rajzolt. Amint a 1. táblázat mutatja, a rajzok 23.1%-án 

élő és halott ember egyaránt megtalálható. Lehetséges az is, hogy a szakirodalomban leírtakkal 

ellentétben ezeknek a gyerekeknek van még kapcsolatuk a halott, esetleg haldokló emberrel. Ezeket 

támaszthatja alá a 2. táblázat is, hiszen a gyermekek 85.3%-a egy ember halálát próbálta valamilyen 

módon ábrázolni. 

A gyermek honnan, miből inspirálódott kérdésemet a 3. táblázat foglalja össze: a valóságból 

vett jelenet 100 rajzhoz volt kapcsolható, ami 69.9%-ot jelent. Filmből vett jelenetet 5.6% rajzolt, 

míg a mese csupán 2.1%-nak adott ötletet. Voltak olyan gyerekek, akik a fantáziájukra, a 

képzeletükre hagyatkozva rajzoltak (22.5%). 

  

 1. táblázat 2. táblázat 

Az, hogy a halált mi okozza (4. táblázat), nem minden esetben nyilvánvaló, 75.5%-ban a rajzokon 

nem lehet megállapítani a halál okát. Ezeken a rajzokon temető, sír, koporsó található. A baleset a 

következő, ami messze elmarad az előző kategóriától, de elég nagy arány a populációmban. A 

gyerekek közül 12.6% véli a halál okát balesetnek. Feltételeztem, hogy ezt az is befolyásolta, hogy 

a gyermek környzetében milyen események történtek a közelmúltban. Az erőszakosság okozta 

halált a gyermekek 6.3%-a jelenítette meg. Két rajzon a halálnak több oka is fellelhető. 

Szerepelnek-e emberek a rajzon?

41 28.7

45 31.5

33 23.1

24 16.8

143 100.0

élõ ember

halott ember

élõ és halott ember is

nincs ember a rajzon

Összeg

Gyakoriság Százalék

Kinek, minek a halálát ábrázolja?

122 85.3

3 2.1

16 11.2

2 1.4

143 100.0

embernek

állatnak

vegyes

nincs
halál

Összeg

Gyakoriság Százalék



MOLNÁR MÁRIA MAGDOLNA A rajzvizsgálat mint pszichodiagnosztikai eszköz … 

 

73 

 

 3. táblázat  4. táblázat 

A 5. táblázatból látható, hogy a rajzok 18.2%-án az érzelmek kifejezése jól látható, néhányon még 

a nap és a fa is sír. Vegyes érzelem a rajzok 2.8%-án található, míg a rajzok 11.9%-án a lefelé 

görbülő száj jelzi a halál okozta szomorúságot. A rajzok 23.8%-át ebből a szempontból nem tudtam 

megvizsgálni, mivel nem szerepel rajtuk ember. Ide kapcsolódik a 6. táblázat, amely azt mutatja, 

hogy a szomorúságot mennyire kapcsolják össze az erdélyi hagyományokban meglévő gyász-

színnel, vagyis a fekete, szürke színnel. Háromféle színkategóriát különítettem el, ezek nem sokban 

térnek el egymástól. A legtöbb a vegyes kategóriába volt sorolható, ezeken a rajzokon a fekete 

színt elnyomják az élénk színek, de az emberek öltözete fekete. Feltételezem, a gyerekek tisztában 

vannak azokkal a hagyományokkal, amik a halálhoz és gyászhoz kapcsolódnak. A vegyes 

színkategória 43.4%-ot tesz ki. A második kategóriába a fekete és színezetlen rajzokat tettem 

(34.3%). A harmadik kategóriát a világos, élénk színű rajzok képezték (22.4%). 
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 5. táblázat  6. táblázat 

A színekhez kapcsolható a szimbólumok kifejezése. Minden szimbólumnak megvan a maga 

jelentése és színe, lehetséges, hogy ez is befolyásolta a gyermekeket a színezésnél. A 7. táblázat 

szerint, 54 rajzon találtam több szimbólumot, ez 37.8%-ot jelent, ide sorolom a gyertyát, a koszorút, 

a gyászkocsit, a temetőt, a koporsót, a keresztet, a sírt és a sírkövet. Ha egy rajzon legalább hármat 
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megtaláltam az említettek közül, akkor az előbb említett kategóriába soroltam. A koporsó 

önmagában a rajzok 13.3%-án látható, sírt vagy sírkövet a gyermekek 14%-a rajzolt. A zászlót, 

mint szimbólumot azért emelem ki (annak ellenére, hogy csak egy van), mert amikor ideadta a 

rajzot a kisfiú, azt mondta: „magamat rajzoltam le, amikor meghalt a nagymamám”. Vajon miért 

rajzolta le önmagát egyedül, sírva? Lehetséges, hogy nem figyelt rá senki, egyedül kellett 

megküzdjön a veszteségével, mert túl kicsinek tartották? Kérdések sorozata maradt 

megválaszolatlanul, mivel nem volt alkalmam beszélni vele, mert kiszaladt szünetre. Ezek a rajzok 

is figyelmeztetnek arra, hogy ne hagyjuk magára a gyermeket a gyászában. A rajzok 5.6%-án a 

temető jelenik meg, az ezt rajzoló gyerekek számára a halál a temetőt jelentheti.∗ A gyerekek 

26.6%-a nem rajzolt le egyetlen szimbólumot sem, ők a halált a balesetekkel azonosították. 

A rajzokon megjelenik a halál megszemélyesített formája is (8. táblázat). Nagy Mária Ilona 

(1936) írta le, hogy a gyermekek a halált kaszás vagy szellem formájában jelenítik meg. A gyerekek 

által rajzolt rajzokon megjelentek ezek az alakok. A halál, mint kaszás a rajzok 5.6%-án látható, a 

halálfej 4.9%-ot tesz ki az egészből, szellem a rajzok 3.5%-án, és a csontváz a rajzok 1.4%-án 

szerepel. A rajzok 79%-án nem jelenik meg a halál megszemélyesített formában. Lehetséges, hogy 

ezeknél a gyermekeknél azért nem jelenik meg a megszemélyesített halál, mert már elérték azt a 

fejlődési kort, amikor megértik a halál realitását és visszafordíthatatlanságát.∗∗ 

 
 7. táblázat 8. táblázat 

                                                 
∗ Vagy épp fordítva: a temető jelenti a halált. (A szerk.) 

∗∗ A halál megszemélyesített alakjának ábrázolása a keresztény művészet által hagyományozott tanult ikonográfiai 

forma, ebben az összefüggésben nincs köze a halál tudati kivetüléséhez. (A szerk.) 
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A rajzokat két csoportba lehetett osztani (9. táblázat) azon szempont alapján, hogy a halált kaotikus, 

érthetetlen dologként fogja-e fel a gyermek, és úgy is próbálta lerajzolni, vagy rendezett, átlátható 

szimbólumokat rajzolt. A rendezett rajzok vannak többségben, ez 85.3%-ot jelent, kaotikus rajz 

14.7%-ban van jelen. 

 

 9. táblázat 10. táblázat 

A kategóriákra bontásnál megfigyeltem, hogy egyes rajzokon megjelenik a halál oka, és mellette 

lerajzolva a koporsó és a temetés is. A halált folyamatként megjelenítők csoportjába (10. táblázat) 

9.1% tartozik, 71.3% pedig pillanatképként jelenik meg, vagyis a rajzokat fényképnek is lehetne 

tekinteni. Ezeken kívül találtam olyan rajzokat is, amelyeket nem tudtam e két kategória egyikébe 

se sorolni, ez képezi a „más” kifejezés alatt megjelent 28 db. rajzot. 

Egyes rajzokra írás is került, a negyedikesek szemléltetésképpen vagy esetleg a jobb 

megértés, pontosítás kedvéért írtak a rajzokra. Az életkori sajátosságukra jellemzően a rajzokra 

írnak is, mivel úgy gondolják, mindent nem lehet lerajzolni. Találtam olyan rajzot is, ahol a humor 

kedvéért írtak rá: „Eljöttem érted te pogány!!!” Míg más rajzokon a valósághoz híven probálták 

lerajzolni a temetőt vagy a sírokat, és a sírkövekre írtak hiteles szövegrészt. Az első osztályban 

kevés írást találtam a rajzokon. A 11. táblázat mutatja, hogy az összes rajz közül 23.1%-on látható 

az írás valamilyen formája. 
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 11. táblázat  12. táblázat 

Azt is megnéztem, hogy a halált a természet elmúlásával összekapcsolták-e a gyerekek, ennek 
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eredménye a 12. táblázatban látható. Feltételezhető, hogy a halált az első osztályosok számára a 

természet elmúlásával szemléltetik. Amint a 1. ábra mutatja az I. osztályos gyerekek nagyobb 

százalákban kapcsolják a halált a természet elmúlásához, 6,3%-a „nagyon” kategóriába sorolható. 

Ezzel ellentétben a IV. osztályból nem sorolható egy rajz sem ebbe a kategóriába. 
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1. ábra 

A halál összekapcsolása a természet elmúlásával azért is valószínű, mivel a tanítók a halált inkább 

a természeti dolgokkal kötik össze, tudomány órán az élőlények életszakaszainál beszélnek a 

halálról. Egy IV. osztályos tanító így fogalmaz: „A tudományok tanítása alkalmával az élőlények 

életszakaszai tárgyalásainál szó esik a halálról, tehát tudatosítani kell a tanulóban, hogy az élet 

véges.” 

 

A hipotézisek bizonyítása 

A szimbólumok minden társadalomban fontos szerepet foglalnak el, minden szimbólumnak 

megvan a maga jelentése és értelme. Arra voltam kíváncsi, hogy ezek a szimbólumok változnak-

e, ha a halált kell ábrázolni. Első feltevésként a nemi identitás és a halotti szimbólumok közötti 

kapcsolatot vizsgáltam. Fontosnak tartom a fent említett feltevést, mivel a fiúknak adottságaikat 

tekintve más a játékuk, és mások az elvárások velük, mint egy lánnyal szemben. A 2. ábrán 

láthatjuk a nemek közötti eltéréseket, viszont értelmezésében oda kell figyelnünk a százalékok 

alacsony értékeire. Ezek az adatok azonban csupán tájékoztató jellegűek, amelyek alapján 

elmondható, hogy a fiúk kevesebb szimbólumot használtak, mint a lányok. A legnagyobb eltérés a 

„temető” rajzolásánál adódott, a fiúk temetőt ábrázoló rajza az összes rajz 0.7%-át teszi ki, míg a 

lányok 4.9%-a rajzolt temetőt. A másik nagy eltérést a „több szimbólum megjelenik” csoportnál 

láthatjuk, a fiúk13.3%-a, míg a lányok 24.5%-a rajzolt több szimbólumot. 
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Az első hipotézis második részeként az iskolai osztály és a szimbólumhasználat közötti 

különbséget vizsgáltam. Ezt a feltevésemet Nagy Mária Ilona (1936) kutatására alapozom, aki 

szerint a gyermek 6-7 éves korban kevésbé érti meg a halál fogalmát, mint 10-11 éves korában. 

Ebből kiindulva lehetségesnek tartom a szimbólumok használatának szegényességét az első 

osztályos gyerekeknél, mivel nem ismerik ezen szimbólumok jelentését, vagy ismeretük a 

szimbólumok használatánál korlátozott. Az első osztályos gyermekek inkább rajzoltak sírt, 

sírkövet (7.7%) és temetőt (4.2%), mint a negyedik osztályosok, náluk a sír, sírkő 6.3%-nál, a 

temető 1.4%-nál jelenik meg. A IV. osztályosok rajzain nagyobb százalékban van jelen a koporsó 

(10.5%), és a szimbólumok halmozása is gyakoribb (22.4%). Az I. osztályos gyermekeknek 2.8%-

a rajzolt koporsót és 15.4%-ánál találkozunk szimbólum halmozással. Lehetségesnek tartom, hogy 

ez azért van így, mert egy I. osztályos gyermeket ritkábban visznek temetésre. A 3. ábrán látható, 

hogy vannak gyerekek, akik mellőzték a szimbólumokat, ez a vizsgált populáció 26,6%-át teszi ki. 

Ez az arány az I. osztályos gyerekeknél (18,2%) sokkal nagyobb, mint a IV. osztályosoknál (8,4%). 

 

 2. ábra  3. ábra 

Az első hipotézis harmadik részében azt feltételeztem, hogy a szimbólumok használata és a lakhely 

között különbség található. Feltételezésem hátterében az állt, hogy a falusi környezetben felnövő 

gyermekek közelebbi kapcsolatban vannak a halállal, mivel a hagyományok fontos szerepet 

töltenek be, a halottat otthonából temetik el, míg a városi gyermekek távol vannak tartva a halottól. 

A falusi gyermekeket elviszik a temetésekre, a sírokra virágot ültetni, és gyakran látni falun a 

gyerekeket a temetőben játszani. Amint a 4. ábra is mutatja a falusi gyermekek 44.7%-a használt 
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szimbólumot a halál reprezentálásakor, míg a városi gyermekeknek csupán 28.7%-a élt a 

szimbólumok használatával. A sír, sírkő és a koporsó a falusi rajzok 10.5%-án, a temető 4.2%-on 

látható. A városi rajzokon ezek a szimbólumok kis arányban vannak jelen: a sír, sírkő 3.5%-ban, a 

koporsó 2.8%-ban, a temető 1.4%-ban. A falusi kisiskolások 10.5%-a nem használt szimbólumot, 

míg a városiaknál ez az arány 16.1%. 

 

 4. ábra 5. ábra 

Az érzelmek és a nemek között lévő különbségeket azért vizsgáltam meg, mert a neveltetés 

különbségeiből adódóan a lányok inkább kifejezik az érzelmeiket, mint a fiúk. A fiúknak azt 

szokták mondani, hogy „nem katonás dolog a sírás és csak a lányoknak való”. Az erre alapozott 

feltevésem beigazolódott. A lányok rajzain inkább megjelenik az érzelem kifejezése, mint a 

fiúknál. A rajzok közül 109 érvényes rajzot vettem figyelembe. A sírás és könnycsepp megjelenése 

a lányok rajzain gyakrabban észrevehető, 17.4%-ot tesz ki, míg a fiúk 6.4%-a fejezte ki sírással a 

halál és gyász fájdalmát. A lefelé görbülő száj a rajz szimbólumai közül a szomorúság kifejezését 

szolgálja, a lányok közül tizenketten (11%) élt ennek a szimbólumnak a használatával, míg a fiúk 

4.6%-ban rajzolták ezt a jelet. Azoknak a rajzoknak esetében, ahol látható ember, de nincs érzelem 

kifejezve, a fiúk rajzai dominálnak, miként az 5. ábra szemlélteti. A lányok hajlottak jobban arra, 

hogy kifejezzék a halál okozta bánatot, így a feltevés beigazolódott. 

Azt is vizsgáltam, hogy az általam felmért populációban mennyire igazolódik be, hogy a IV. 

osztályos gyermekek inkább rajzolnak halott embert, mint az I. osztályosok. A 6 -7 éves 

gyerekeknek ritkábban mondják el, ha meghal valaki, arra hivatkoznak, hogy úgy sem értené meg, 

és nem akarják megijeszteni. A felmért populációból az első osztályos gyerekek 10.5%-a rajzolt 

halott embert, a negyedik osztályosok 21%-a. A halott ember rajzolása a nagyobb gyerekeknél 
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kétszer akkora arányban fordult elő, mint a kisebbeknél, valószínű, hogy a halál reális megértése 

is befolyásolja ezt. A halott embert ábrázoló I. osztályos gyerekek rajzaira jellemző a Feuer Mária 

(2000) által leírt életkori sajátosság: az átláthatóság. Élő és halott embert ábrázoló, valamint ember 

nélküli rajzokat egyforma arányban kaptam a két osztályból. Eltérést mutatott még az élő ember 

ábrázolása, a 6-7 évesek 18.9%-ban rajzoltak csak élő embert, a 10-11 évesek 9.8%-ban. A 6. ábrán 

látható, hogy az osztályok közötti eloszlás 2%-ban tér el, ez alátámasztja azt, hogy akik élő és 

halott embert rajzoltak, egyenlő arányban vannak. Élő embert az I. osztályos gyerekek rajzoltak 

kétszer nagyobb arányban a IV. osztályosokhoz képest. Lehetséges, hogy ez azért van így, mert a 

kisebb gyermekeknél nincs kialakulva még a halál reális alakja. Azt is feltételezhetjük, hogy azok 

a gyemekek rajzoltak nagyobb valószínűséggel halott embert, akik már láttak halottat. 

 

 6. ábra 7. ábra 

Feltételeztem, hogy a lakhely és a halál okának megjelölése között összefüggés található. Ezt a 

hipotézist arra alapozom, hogy falun megvannak még a haldokló körüli teendők (pl. utolsó kenet), 

a haldokló beteget nem viszik kórházba, a gyermekek körében nem terjedt el a számítógép 

használata, és a balesetek gyakorisága sem akkora, mint városon. A városi gyermekek kapcsolata 

a halállal inkább a balesetekre és az erőszakosságra korlátozódik, mivel a média jobban érinti őket. 

A 7. ábrán látható, hogy a városiak 4.2%-a gondolta a halál okát erőszakosságnak, míg a falusiak 

2.1%-a. A betegségre, mint a halál okára csak a falusi gyermekek gondolnak, ez a rajzaikon 4.2%-

ban mutatkozik meg. A halál okának a városi gyermekek 9.8%-a gondolja a balesetet, a falusi 

populáció esetén ez az arány pedig 2.8%. A mai generációban azonban egyre jobban felerősödik 

az agresszív halál képe, mivel a média most már betört a hagyományokat őrző falvakba is. A 

0

5

10

15

20

25

30

I. osztály IV. osztály

Az osztály és az emberábrázolás közti kapcsolat

élő ember

halott ember

élő és halott
ember
nincs ember

0

10

20

30

40

50

60

70

falu város

A halál oka és a lakhely közötti kapcsolat

erőszakosság

betegség

baleset

mind
megjélenik
nem vehető ki
a rajzból



Kharón  Thanatológiai Szemle  2007/3-4 

 

 80

gyermekek egyre kevesebbet játszanak a szabadban, inkább a számítógépes játékokat, meg a 

televíziót részesítik előnyben. Ezt támasztják alá azok a rajzok is, amelyeken a falun élő gyerekek 

ábrázolnak erőszakosságot és balesetet, noha még csak kis mértékben gyakorol hatást a média  a 

falusi gyermekekre, s az erőszakos halál és a baleset inkább jellemzi a városiak rajzait. 

 

Következtetések 

 

Kutatásom a – többek közt – Polcz Alaine által megfogalmazott „halál-tabu” kérdéskörére is 

irányult. Megvizsgáltam, mennyire látszik a rajzokon a Nagy Mária Ilona és Mealer által definiált 

halálkép fejlődése. A fázisok ismertek, de az átmenet finomságai nincsenek pontosan leírva. Ezeket 

az átmeneteket vizsgáltam meg 143 rajzon (milyen szimbólumokat rajzolnak, milyen halálokokat 

ismernek, az érzelmek kifejeződése milyen formában történik meg stb.). 

A nyugati kultúrára korábbiakban jellemző tabu kezd eltűnni, s egyes szakemberek már azt 

állítják, hogy a halál immár nem tabu többé (Kast, 2002; Kübler-Ross, 1988). Viszont Romániát a 

politikai változásoknak köszönhetően egyre jobban megérintik a nyugati hatások, így kíváncsi 

voltam rá, hogy vajon mennyire kezelik a halált tabuként. A felmérésekből kiderült, hogy már 

nálunk sem tabukérdés, bár akadnak azért olyan pedagógusok, akik inkább másra bízzák e téma 

tisztázását. 

Változó társadalomban élünk, ami megváltoztatja életszemléletünket, ennek következtében a 

halálhoz való viszonyunk is módosul. Átalakulnak a temetkezési szokásaink, a haldokló vagy 

halott közelébe se megyünk, mert az nem az életre emlékeztet, hanem arra, hogy egyszer mi sem 

leszünk. Ebből kiindulva a gyermekeket sem engedjük halott vagy temető közelébe, nem visszük 

temetési szertartásra. A vizsgálatok alátámasztják, hogy ezek a feltevések nem csupán a 

szakirodalomból ismertek, hanem az általam felmért populációra vonatkoztatva is kis százalékban 

igazolhatóak. Azért csupán kis százalékban, mivel a kutatásban a média által még kevésbé 

megérintett helységek is szerepeltek, ahol a hagyományok megtartására nagyobb hangsúlyt 

fektetnek. 

A feltevéseim beigazolódtak: a szimbólumok használata eltér a lányok és fiúk, I. és IV. 

osztályosok, valamint a falusi és városi gyerekek között. Abban, hogy más szimbólumokat 

rajzolnak, közrejátszik a nevelés, a fejlődés, az elvárás és a társadalmi norma. Az érzelmek 

kifejezésére hajlamosabbak a lányok, akárcsak a valóságban, rajzaikon is megjelenik a társadalom 
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által elvárt viselkedés. A harmadik feltevés az életkori és egyéni sajátosságokon alapult: halott 

embert inkább azok a gyermekek rajzolnak, akiknél kialakult a halál reális képe. A halálokok 

lerajzolásának eredménye felhívja a szülők és pedagógusok figyelmét arra, hogy a gyermekekkel 

beszélni kell a halálról, annak körülményeiről, és nem utolsó sorban segíteni kell őket a veszteség 

feldolgozásában. Nem szabad a gyereket lekezelni, és arra hivatkozni, hogy úgy sem érti, jobb ha 

nem mondok semmit, akkor nem fog félni. A gyerekek gondolnak a halálra, többet, mint mi 

felnőttek, főleg abban a korban, amikor a halált az elutazással azonosítják. Találkoznak a halállal, 

ezért merjünk beszélni róla! Rajzolás közben a gyermekek érdekes dolgokat meséltek, csak nyitni 

kell feléjük, és akkor bátran elmondják gondolataikat. 

Nehéz olyan dolgokról írni, amiről a mindennapi ember nem beszél szívesen, ez történt velem 

is: furcsán néztek rám a környezetemben. De azt elfelejtik, hogy „Miközben megpróbálunk 

szembeszállni a halállal, arra kényszerülünk, hogy az élettel szálljunk szembe – mert élet és halál 

szétválaszthatatlanul összetartozik.” (Henry Miller, id. Reoch, 2000: 113) „Ha a halált az élet 

részeként ismerjük el, megerősítjük az igazságot, amelyet a gyerekek maguk is kezdenek felfedezni.” 

(Klicker, 2001: 34) Saját magamra is hatással volt a kutatásom, és „miközben azt hittem, élni 

tanulok – meghalni tanultam meg.” (Leonardo da Vinci, id. Reock 2000: 24.) 

(A dolgozat Kádár Annamária vezető tanár segítségével készült.) 
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