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„Rákos a tesóm, de én sem vagyok valami jól!” 

Daganatos gyerekek egészséges testvéreinek pszichés 
folyamatai 

 
 

Daganatos gyerekek egészséges testvéreit vizsgálatuk: 25 rákos gyermek 
egészséges testvére vett részt kontrollcsoport bevonásával. Független változó 
a beteg testvér diagnosztikus státusza, függő változók a Gyermekviselkedési 
Kérdőív, a Kinetikus Családrajz változói.  
A testvéreknek szüksége van pszichológiai támogatásra. Ennek célja 
segítséget nyújtani egyedi élményeik feldolgozásában, félelmeik, 
szeparációjuk csökkentése, valamint eszközt adni megfelelő  coping- stratégia 
kialakításához.  

 
 
A családi rendszerelmélet feltevése szerint a rendszer minden tagja 

hatással van egymásra; egy családtag életében bekövetkező változás minden 
tagra – bár nem egyforma mértékben – hatással van, és a rendszer egészére 
nézve változást indukál. Egy gyerekkori rákos diagnózis a család egészének 
homeosztázisát felborító életesemény. Jelen kutatásunkban tumoros gyerekek 
egészséges testvéreit ért hatásokkal foglalkozunk. A testvéreknek 
alkalmazkodniuk kell a megváltozott helyzethez, gyorsan szembesülnek 
azzal, hogy a korábban többnyire egyenletesen megoszlott szülői figyelem az 
új helyzetben a beteg testvérre fókuszál, az egészséges gyermek valamelyest 
perifériájára kerül. Felborul a mindennapok megszokott forgatókönyve, 
helyére bizonytalanság, kiszámíthatatlanság, és szorongás kerül (Barlay, 
2008). 

A szülők félelme és aggódása beteg gyermekükért hatással van az 
egészséges gyermekeikre is: ők is féltik testvérüket, illetve ezzel együtt 
megjelenik a saját egészségükért való aggodalom is. (Houtzager et al., 2004). 
Több tanulmány foglalkozik a szülők és az egészséges gyerek között 
megváltozott kommunikáció következményeivel (Bendor, 1990; Alderfer et 
al.,2003; Houtzager et al., 2004; ). A nyílt,  őszinte, az egészséges gyermek 
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kognitív és érzelmi szintjén lévő kommunikáció hiánya fokozhatja a fent 
említett félelemérzést. Az egészséges testvér látva szülei túlterheltségét 
gyakran szándékosan rejti el saját érzéseit, ezzel részben védve önmagát, 
részben szüleit is kíméli. Ezekkel párhuzamosan találjuk azokat a 
tanulmányokat, melyek hangsúlyozzák az egészséges testvér bűntudatát, 
féltékenységét és haragját, mint elsődleges reakciót a megváltozott helyzetre 
(Labay and Walco, 2004). 

 
Módszer 
 
1. Hipotézis: Testvérnél diagnosztizált malignus tumor, és az ezt 

követő hosszantartó kemoterápiás-, valamint sugárkezelés, a beteg testvér 
megváltozott testképe, az anya elérhetetlensége az egészséges gyerek 
számára, a gyógyulás bizonytalansága, esetleg sikertelensége az egészséges 
testvért érzelmi, magatartásbeli és figyelmi problémák kialakítására 
hajlamosítja.  Ezért azt várjuk, hogy  
a korábban problémamentes gyermekeknél a  kontrollcsoporthoz képest 
nagyobb valószínűséggel mutatkoznak viselkedés és 
magatartásproblémák, melyek részben internalizációs, részben pedig 
externalizációs tünetekben érhetők tetten. 

2. Hipotézis: Egy súlyos, nem ritkán életet veszélyeztető betegség 
jelenléte nem normatív életesemény egy gyermek, de az egészséges testvér 
életében sem. Az egészséges testvér(ek) számára is stresszel, változásokkal 
teli, sok alkalmazkodást igénylő időszakról van szó. Feltételezzük, hogy  
a testvér betegségével összefüggésben, és annak következményeként 
felmerülő problémák, feszültségek, konfliktusok nyomot hagynak az 
egészséges testvérek családrajzaiban.   

Résztvevők 
Célcsoport: 25 gyógykezelés alatt álló, rosszindulatú daganatos 

betegségben szenvedő gyermek egészséges testvére. Kontrollcsoport: 25 
egészséges gyermek egészséges testvére. A kontroll nem (χ2 (1,N = 50) = 
0.082; p > 0.5), életkor (t (48) = 0.449; p > .05), testvérek száma (t (48) = -
1.22; p > 0.5), testvérek közötti korkülönbség (t(48) = 0.893; p > 0.5) 
tekintetében a célcsoporthoz illesztett, szignifikáns eltérés ezen változók 
mentén a két csoport között nincs.  
 
 Mérőeszköz 

CBCL: Child Behavior Checklist (Achenbach, 1991). A kérdőív 
Youth Self-Report (YSR) és Parent Form (PRF)  változatával dolgozunk 
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KFD: Kinetic Family Drawing (Burns, Kaufman, 1970) Instrukció: 
„Rajzold le a családodat úgy, hogy mindenki csináljon valamit!” Az általunk 
vizsgált rajzi változók: Reakcióidő; Felület lefedettségének mértéke 
(négyzetmilliméterben és %-ban); A saját alak mérete milliméterben; Az 
alakok átlag mérete milliméterben; Az alakok mérete az énhez viszonyítva 
%-ban; Rajzolási sorrend (elsőnek / utolsónak rajzolt figura); Szeparáció / 
Enkapszuláció  (figura vonallal, tárggyal történő elhatárolása; Én lehagyás; 
Interakció (testvér – anya / saját alak – anya); Tevékenység jellege (anya / 
saját alak); Dinamika (2 független kódoló kódolta; a változó értékei: passzív, 
visszafogott, lendületes); Járulékos elemek (pl.: játék, nap, felhő, autó, bútor) 
száma; Színek száma; Színek intenzitása (RGB rendszerben). 

 
Eredmények 
 
CBCL YSR esetén szignifikáns különbség van cél- és kontrollcsoport 

között a visszahúzódás, szorongás, szomatikus panaszok, gondolkodási zavar 
skálák, illetve a származtatott skálák közül az internalizáció, és az 
összprobléma skálák (1. táblázat) esetében. Meglepő eredmény a 
gondolkodási zavarok skála kiugró eredménye, amely skála a szakirodalom 
szerint klinikai mintán jelzés értékű. Az általunk mért eredményért a 9. item 
tehető felelőssé: „Nem tudok szabadulni bizonyos gondolatoktól” („Mitől?” 
kérdésre a válaszok: a testvér betegségével kapcsolatos gondolatok /  „mi 
van, ha én is rákos leszek”). Ha ezt az itemet kiszűrjük, megszűnik a 
különbség cél és kontrollcsoport között. 

CBCL PF esetén az előbbi skálákból elmarad a gondolkodási zavar 
skála, azonban kiegészül a sor az agresszió és az externalizáció skálákkal (2. 
táblázat).  

Az eredmények egyértelműen mutatják, hogy a vizsgálati személyek 
viselkedéses, érzelmi, illetve társas kapcsolataik szempontjából nem 
tekinthetők klinikai értelemben patológiás csoportnak, ugyanakkor 
potenciális jelöltjei lehetnek maradandó pszicho-szociális sérüléseknek. 
  

 

t 
Sig. (2-
tailed) 

visszahúzódás 2,66 ,010 

szomatikus panasz 2,94 ,005 
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t 
Sig. (2-
tailed) 

szorongás 3,48 ,001 

gondolkodási zavar 4,03 ,000 

interenalizáció 7,33 ,000 

összprobléma 4,24 ,000 
1. sz. táblázat: CBCL YSR (df = 48) 

 
 

 t Sig. (2-
tailed) 

visszahúzódás 5,95 ,000 

szomatikus panasz 3,75 ,000 

szorongás 2,33 ,024 

agresszió 4,07 ,000 

internalizáció 4,14 ,000 

externalizáció 2,62 ,012 

összprobléma 4,19 ,000 
2. sz. táblázat: CBCL PF (df = 48)

 
A diagnózistól eltelt idő a következő folyamatokra van hatással 

(kétváltozós lineáris regresszió): a kezdeti emelkedett szorongásszint az idő 
előre haladtával csökken, ezzel párhuzamosan, bár nem olyan mértékben, az 
externalizációs problémák mennyisége emelkedik. Szorongás és diagnózis 
óta eltelt idő kapcsolata (1. ábra): R2 = .46; F = 19.564; p < .001; Szorongás = 
-2.92 * dg_idő + 70.38  
Externalizációs zavarok és diagnózis óta eltelt idő kapcsolata (2. ábra): R2= 
.193; F=5.161; p=0.033; Externalizáció = 1.75 * dg_idő  +  40.94 
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1.sz ábra: Szorongás skála a diagnózistól eltelt idő függvényében    2. sz ábra: 
Externalizáció skála diagnózistól eltelt idő függvényében 

 
Az egészséges testvér életkora tekintetében 12 éves kor (serdülőkor 

kezdete) határt jelent: az Összprobléma skála értékei szignifikánsan 
magasabbak a célcsoportban az idősebb gyerekek esetében (t (24) = 2.49; p = 



6 
 

.022). Különbség tendenciájában megjelenik a kontrollcsoportnál is, azonban 
mértéke kisebb és nem szignifikáns (t (24) = 0.33; p = .74).  

Az életkor emelkedésével a gondolkodási zavarok fokozódnak (3. 
ábra): R2 = .315; F=7,583; p=.011. Gondolkodási zavarok = 1.386 * 
életkor+42.672 

 
 

3. sz. ábra: Gondolkodási zavarok skála az életkor függvényében 
 

 Az 4. ábra azon célcsoportra jellemző skála eredményeket mutatja, 
melyeknél YSR és PF közötti különbség szignifikáns (az eredmények rendre 
t = -2.538; p = .018; t = 3.68; p < .001; t = -2.394; p = .025; df = 24). A 
kontrollcsoportban nincs olyan skála, ahol a két kitöltő (szülő és vsz.) által 
kapott eredmények szignifikánsan eltérnek egymástól.  
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4. sz. ábra: Önjellemző és szülői változat között szignifikáns eltérést mutató 

skálák 
 

A Kinetikus Családrajz metrikus változóinak cél- és kontrollcsoport 
között szignifikáns különbséget mutató eredményeit az 5. táblázat foglalja 
össze, a nominális változók  (értékek: igen – nem) által jelzett eltéréseket a 6. 
táblázatban találjuk. 

 
 t Sig. (2-tailed) 
Reakcióidő  5,498 < .001 
Lefedettség mértéke -3,033 .004 
Alakok átlaga -3,138 .003 
Saját alak mm-ben  -2,372 .022 
Anya mérete 2,723 .009 
Apa mérete  3,004 .004 
Járulékos elemek mennyisége -3,582 < .001 
Színintenzitás -4,838 < .001 

 
5. sz. táblázat: KFD cél és kontrollcsoport között szignifikáns különbséget 

mutató változói (Két mintás t próba; df = 48) 
 

 
 χ2 Sig. (2-tailed) 
Saját alak játszik  7.58 .006 
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Testvér – anya interakcióban  6.35 .012 

Saját alak szeparált 8.42 .01 

Saját alak lehagyása 5.56 .018 

Saját alak utolsóként rajzolása 6.52 .022 

Testvér elsőként rajzolása 20.78 .001 

 
6. sz. táblázat: KFD cél és kontrollcsoport között szignifikáns különbséget mutató 

változók (Chi-négyzet próba; df = 1; N = 50) 
 

Tumoros gyerekek egészséges testvéreinek családrajzai dinamikájukat 
tekintve visszafogottabbak a kontrollcsoporthoz képest (2 független kódoló 
jelölése alapján; Cohen’ Kappa = .93; Mann-Whitney U Test: U = 165.00; p 
<.001).  

 
A többszörös okság elvének szem előtt tartásával végeztük a rajzok 

elemzését: egy adott pszichológiai jelenség sokféle módon fejeződhet ki képi 
formában, és egy-egy grafikus kifejezés mögött többféle jelentés is állhat. 
Ezért az egyedi rajzi jelenségeket kizárólag mintázatok formájában 
értelmeztük. Ennek értelmében bár maguk a rajzok végtelen változatosságot 
mutatnak, olyan rajzi jellemzőket kerestünk, melyek gyakran jelentkeznek 
együtt, azaz mintázatot alkotnak és ezekhez pszichológiai jelenségek 
társíthatók. A különböző megjelenési formák így már nem jelentenek 
korlátlan változatosságot. Munkánk során rákos gyerek testvéreinek 
családrajzain a fenti értelemben vett mintázatok leírására törekedtünk. Ezeket 
a konfigurációkat objektív mérőeszközzel (CBCL PF / YSR) összevetve 
alakítottuk ki, ezzel is biztosítva a mintázatok validálását és elkerülve a 
mechanisztikus értelmezést ért jogos kritikát, mely szerint a rajzokba olyan 
pszichológiai jelenségeket magyaráznak, amelyek létjogosultsága 
megkérdőjelezhető.  

 
A mintázatokat egy-egy prototípussal szemléltetem,mellette 

kontrasztként bemutatok egy a kontrollcsoportból származó rajzot. 
 

1. mintázat (5. és 6. ábra): 
 Reakcióidő > 20 secundum; alacsony felületi lefedettség (<26%); alakok 
átlagmérete < 25 mm; saját alak lemarad a rajzról (a vizsgálat vezető 
kérdésére pótlásra kerül); interakció nélküli én, miközben a testvérek 
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interakcióban; radír használat; CBCL YSR szorongás skála magas értéke (M 
= 59.86); CBCL YSR visszahúzódás skála magas értéke (M = 61.78). 
 

               

 
 

 5. sz. ábra:   8 éves fiú, nővére leukémiás                                                           
6. sz. ábra: 9 éves lány, kontrollcsoport 

 
2. 

intázat (7. és 8. ábra): 
 Reakcióidő > 20 secundum; alacsony felületi lefedettség (< 30%);  járulékos 
elemek hiánya; passzív vagy visszafogott dinamika; esszenciális részek 
hiánya (itt pl.: anya lábai); radír használat; saját alak lehagyása; kevés szín; 
CBCL szorongás skála magas értéke (M > 57). 
 
 

„A WC-ben 
ülök, onnan 
nézem,  
mi folyik kint” 

rubber 
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            7. sz. ábra:  8 éves fiú; bátyja leukémiás                                                         8. 
sz. ábra: 7 éves lány, kontrollcsoport 

 
 

3.mintázat (9. és 10. ábra):  
Legfeljebb visszafogott dinamika; felület lefedettsége < 50 %; saját alak 
mérete < 25 mm; alakok átlag < 35 mm; alacsony színintenzitás; 
Enkapszuláció / kompartmentalizáció; CBCL YSR visszahúzódás és 
internalizáció skála magas értéke (M > 59).  
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9.sz.  ábra: 11 éves lány, nővére tumoros                            

10. sz. ábra:13 éves fiú. Kontrollcsoport 

 
Megvitatás 
 

A testvérkapcsolatok fontossága, személyiségformáló ereje 
vitathatatlan, ez a hatás fokozottabb abban az esetben, ha a testvérek egyike 
rosszindulatú daganattal küzd.  Jelen kutatás eredményei konzisztensek 
korábbi eredményekkel, mely szerint a kontrollcsoporthoz képest fokozott 
internalizációs és externalizációs problémákkal találkozunk. Ugyanakkor új 
eredményeket is kaptunk, melyek közelebb vihetnek bennünket ezen 
komplex folyamat mélyebb megértéséhez, különös tekintettel az általunk 
alkalmazott projektív rajzvizsgálatokon keresztül.  

A vizsgálati személyek viselkedéses, érzelmi, illetve társas 
kapcsolataik terén mutatnak eltérést és jelzik, hogy a családban bekövetkező 
változások nehézséget jelentenek számukra, azonban ezek mértéke nem 
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patológiás szintű. A beteg gyermekek testvéreinél tapasztalt pszichés 
jelenségek nagy egyéni variációkat mutatnak, annyi azonban körvonalazódni 
látszik, hogy e tünetek erősségét és jellegét az életkor, és a diagnózis óta 
eltelt idő egyértelműen befolyásolja. 

A betegség során az egészséges testvér egyaránt tanúja a kezelt gyerek 
testi-lelki szenvedésének, valamint a szülők stressz-helyzetének, e kettő  
következménye fokozott szorongás, izoláció (mind családon belül, mind a 
kortársak körében). Az életkor előre haladtával az egészséges testvérek 
kognitív szinten egyre többet értenek meg egy betegség súlyosságából, emiatt 
testvérük miatti aggodalom is fokozottabb, és ezzel párhuzamosan  magukat 
is jobban féltik hasonló hatásoktól. A testvér állapota (megváltozott testkép, 
fájdalom, fizikai gyengeség) az egészséges testvérekben aláássa azt a hitet, 
miszerint súlyos betegségben csak idős ember szenvedhet, és az élet csak 
öregkorban érhet véget. Ennek a - gyermekek számára biztonságot adó – 
„törvénynek” a helyébe a bárkivel, bármi rossz történhet élménye kerül, 
tovább növelve ezzel a kamaszkorra egyébként is jellemző 
bizonytalanságérzést.  

Amennyiben a rákos gyerekek egészséges testvére 11 évnél fiatalabb a 
leírt lelki jelenségek okai között nagyobb hangsúlyt kap a stabil, biztonságot 
nyújtó anya elérhetetlensége, mint maga az ok (beteg testvérrel van a 
kórházban), ami miatt elérhetetlen. A legtöbb családban a megnövekedett 
anyagi terhek miatt az apa többlet munkát vállal, illetve nem ritkán 100 km-t 
is ingázik kórház és otthon között, így az egészséges gyerekek számára az 
apa is nehezen elérhető. Fiatalabb gyerek (7-11 év) esetében a mindennapi 
életvitel nem képzelhető el felnőtt jelenlét nélkül, szülők hiányában a 
feladatok gyakran az idősebb testvérre (ha van) ruházódnak. Ezekben az 
esetekben az idősebb testvér részéről egyszerre két reakcióval találkozunk: 
megjelenik látens vagy manifeszt formában az agresszió, esetleg deviáns 
viselkedés, miközben a szorongás mértéke is emelkedik a nagyobb elvárás, a 
beteg testvérért való aggódás, az anya elérhetetlensége miatt. A serdülő korú 
fiatalok életkorából adódóan függetlenségre, nagyobb autonómiára vágynak, 
e helyett hirtelen megnövekedett feladatokkal, és fokozott felelősséggel 
találják szemben magukat, ami haragot vált ki, és externalizációs tünetek 
szaporodását eredményezheti. 

Mintegy 12 éves kortól a gyerekek szükség esetén képesek már 
egyedül is boldogulni a napi rutin feladatok szintjén, ezért azonban nagy árat 
fizetnek: eredményeink szerint fokozottabb az izoláció mértéke. Ha az 
élmények az anyával megoszthatatlanok, különösen az ismeretlen, szokatlan, 
félelemmel teli helyzetekben, az növeli a szorongás mértékét. Fizikai szinten 
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könnyebb boldogulni közvetlen segítség nélkül, azonban az élmények 
feldolgozásához (különösen a terhet jelentőekhez)  ebben az életkorban is 
szükség van a szülőkre, különösen az anyára. 

Eredményeink szerint a betegség kiderülését követő kezdeti 
időszakban fokozottabb mértékű szorongással találkozunk, mint egy évvel a 
diagnózis után. Ezért a jelenségért a felborult homeosztázis tehető felelőssé: 
egyik napról a másikra megváltozott körülmények, melyek a rendszer 
átszervezését teszik szükségessé. Amíg egy új családi egyensúly ki nem 
alakul, addig a tumoros diagnózis szorongást keltő hatásán kívül a felborult 
egyensúly következményei is tetten érhetőek. Amint kialakul az új, 
valamelyest stabil családi működésmód, akkor a szorongás mértéke 
valamelyest csökkenni látszik, azonban a kontrollcsoporthoz képesti szintre 
még egy évvel később sem tér vissza.  

Az egészséges testvér mind családon belül, mind korosztályában, 
társas kapcsolataiban bizonyos mértékig izolálódik. Élményeivel, azok 
érzelmi-indulati feszültségével, félelmeivel és fantáziájával magára marad. 
„Egyszer próbáltam a legjobb barátomnak elmondani, de aztán abba is 
hagytam, láttam, azt sem tudja, miről beszélek. Úgy éreztem magam mellette, 
mint aki most pottyant ide a Marsról.” (15 éves fiú, öccse leukémiás). Az 
egyén élményvilágának megoszthatóságra törekszik, így teremtve kapcsolatot 
a személyes (belső), és a szociális világ között. Bruner szavaival „…annak, 
hogy történeteket mondunk… egyik fontos oka pontosan az, hogy "értelmet 
adjunk" annak, amivel életünk során találkozunk” A nyelv támogat 
bennünket abban, hogy csökkentse az egyes helyzetekből adódó 
bizonytalanságot, az érzelmileg megterhelő eseményeknek hangot adjon. Ha 
az anya nem elérhető, és a kortárscsoportban is lehetetlenné válik megosztani 
az élményt, akkor a nyelv sem tud segíteni. 

Ez a gondolat átvezet bennünket kutatásunk másik területére, a 
projektív rajzok világába. A fent bemutatott Kinetikus Családrajzok 
szemléletesen igazolják, hogy a szavak szintjén nehezen kifejezhető 
élmények képi, grafikus szinten hozzáférhetővé válnak, hidat verve az én 
belső élményvilága és a környezet között.  

A bemutatott mintázatok közös jellemzője a megnyúlt reakcióidő. 
Súlyos családi problémák idején a gyermekek hosszabb tétovázás után állnak 
neki a feladatnak, a családrajz ilyenkor nehéz feladat, hiszen van valami, 
amiről nem jó „beszélni”, ami bénítóan hat, csökkentheti a kreativitást, 
ezáltal növelve a rajzolás megkezdéséhez szükséges időt („Hogy rajzoljam le 
a húgomat? Most nincs haja, de egyébként van,” / „Jaj, öcsinek most 
rajzoljak lábat? Levágták, de fog kapni egyet, csak még nincs kész!”) 
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A másik közös jellemző az alacsony felületi lefedettség. Projektív 
értelmezés szerint a rajzlap a környezetet szimbolizálja, a térbeli elhelyezés 
pedig a rajzoló környezethez való viszonyára enged következtetni. Az 
alacsony felületi lefedettség értékével együtt járó magas szorongás szint jelzi, 
hogy a tumoros gyerekek testvérei számára a környezet fokozott hangsúlyt 
kap az énnel szemben. Ha ehhez az 1. és a 3. mintázatban található 
enkapszuláció társul, akkor fokozott társas visszahúzódást jelent. Ez utóbbi 
jelenség több értelmezéssel bír: részben jelentheti a családon kívül rekedtség 
élményét, de jelezhet egy szándékos elhatárolódást is a családi eseményektől, 
feszültségektől, vagy akár a nyílt kommunikáció hiányát is. Leggyakrabban 
két alakot érint a család többi tagjától vonallal történő elhatárolás: vagy a 
rajzoló saját magát vagy a beteg testvért különíti el, jelezve ezzel a vele 
kapcsolatos érzelmi problémákat, a tőle való izolációt, 
megközelíthetetlenséget, melynek hátterében éppúgy lehet félelem, mint a 
valódi fizikai távolság (kórház – otthon), illetve e kettő egyszerre.  

Az általunk tapasztalt rajzi jelenségek közül kiemeljük még a 
célcsoportban gyakran előforduló saját alak lehagyását, amihez hasonló, bár 
kétségtelenül nem olyan erős jegy, az esszenciális részek hiánya (pl.: karok, 
lábak). Saját alak lehagyása a családrajzról érzelmi, önértékelési 
problémákra, negatív énképre enged következtetni, valamint a rajzoló 
családban elfoglalt helyének, szerepének perifériális pozíciójára.  

A 2. és 3. mintázat legfeljebb visszafogott dinamikát jelez. Míg a 
kontrollcsoport lendületes, mozgás közben ábrázolt családi eseményeket 
jelenít meg, addig a célcsoportban gyakran statikus, dermedt rajzok 
készültek, mintegy tükrözve azt a valódi dermedtséget, ami tumoros 
gyerekek családjában érzékelhető.  

A bemutatott mintázatokat visszafogott színhasználat jellemzi: kevés 
színnel készültek a rajzok, és azok is halványak („sápadtak”), illetve nincs 
vagy csak kevés a képeket gazdagító motívum (járulékos elem). E három 
változó ilyen jellegű együtt járása élesen eltér a kontrollcsoport 
eredményeitől. Gregorian et all (1996) tanulmányában megállapítja, hogy a 
jelenség szorongó illetve neurotikus tünetekkel küzdő gyerekek rajzain 
figyelhető meg.  

 
Következtetések 
 
Eredményeink igazolják, hogy a malignus tumorban szenvedő 

gyermekek egészséges testvéreinek családrajzai hordozzák a családban 
történt változások jegyeit. E rajzok segítségével árnyaltabb képet kapunk a 
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gyermekek belső konfliktusairól, küzdelmeiről, a bennük zajló 
folyamatokról, változásokról.  

A megváltozott családi dinamika, a fokozott érzelmi feszültség, a 
mindennapok bizonytalansága a bemutatott rajzi mintázatok segítségével azt 
jelzi, hogy a Kinetikus Családrajz alkalmas a gyermekekben zajló, verbálisan 
nem vagy csak nehezen megfogalmazható problémák mélyebb feltárására. 
Családrajzot, valamint egyéb rajztechnikát eddig is alkalmaztak pl. fizikai, 
szexuális bántalmazást elszenvedett gyermekek esetében, ezek sokkal 
extrémebb életesemények, mint megélni egy testvér súlyos betegségét. 
Eredményeink szerint a Kinetikus Családrajz olyan „finom” eljárás, mely 
alkalmas „csendesebb” életesemények következményeinek jelzésére is.   

Ugyanakkor még sok részlet tisztázásra vár. Egy-egy mintázat 
valóban egyértelműen elkülöníthető, azonban az együtt-járások elég finom és 
jól differenciált értelmezéséhez nagyobb elemszámú vizsgálatokra, esetleg 
más célcsoportok hasonló eredményeivel való összevetésre van szükség. Ez 
már nem a teszt validitási kérdését jelenti, hanem egy lépéssel mélyebben a 
mintázatok  validálásáról és a mintázatokban megmutatkozó pszichológiai 
tartalom minél összetettebb értelmezéséről van szó.  

Az ilyen típusú munkát azért tartjuk fontosnak, mert egy család 
életében bekövetkező nem normatív életesemény mélyebb, árnyaltabb 
megértését segíti, ezáltal járul hozzá hatékonyabb intervenciós lehetőségek 
kidolgozásához.  

 
Köszönetnyilvánítás 
 

A kutatás a TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0029 Tudományos képzés 
műhelyeinek támogatása a Pécsi Tudományegyetemen pályázat 
keretében valósult meg 

 
 
 
 
 
 
 
 



16 
 

 
 
 
 
Felhasznált irodalom 
 

ACHENBACH, T. M.: Manual for Child Behavior Checklist/ 4-18 and 1991 
Profile. Department of Psychiatry,  University of Vermont: Burlington, 
VT. 

ALDERFER, M.A., LABAY, L.E., KAZAK, A.E.: Brief Report: Does 
Posttraumatic Stress Apply to Siblings of Childhood Cancer Survivors? 
Journal of Pediatric Psychology, 2003/28. 281-286. 

BARLAY M.L.: Malignus tumorban szenvedő gyermek a családban. Az 
egészséges testvérre kifejtett hatásrendszer vizsgálata. Ad Librum, 
Budapest. 2008.  

BENDOR, S. J.: Anxiety and isolation in siblings of pediatric cancer 
patients: The need for prevention. Social Work in Health Care, 1990/14. 
17–35. 

BURNS, R. C., KAUFMAN, S. H.: Kinetic Family Drawings (K-F-D). An 
Introduction to Understanding Children through Kinetic Drawings. 
Brunner & Mazel, New York. 1970. 

GREGORIAN, V., AZARIAN, A., DEMARIA, M., MCDONALD, L.: 
Colors of disasters: The psychology of the “black sun”. Arts in 
Psychoteraphy, 1996/23. 1-14. 

HOUTZAGER, B.A.,  GROOTENHUISA, M.A., CARON, H.N., LASTA, 
B.F.: Quality Of Life and psychological adaptation in siblings of 
paediatric cancer patients, 2years after diagnosis. Psycho-Oncology, 
2004/13. 499–511. 

LABAY, L.E., WALCO, G.A. :Brief Report: Empathy and Psychological 
Adjustment in Siblings of Children with Cancer. Journal of Pediatric 
Psychology, 2004/29. 309–314. 


