
a zsidók ellen az utóbbi időkben végrehajtott intézkedéseket. Örömmel hallot
tam híveimnek ezt az erkölcsi felfogását, véleményét és ítéletét, és főpásztori

büszkeséggel említem föl, mert ez széles tömegek felfogása, veleménye és ítélete,
s egyúttal örvendetes jele annak, hogy az igazi katolikus szellem mélyen benne
gyökerezik és' ma is eleven erőként él népünk lelkében. Városaink és ipartele
peink védtelen lakói az angolszász hatalmak bombázásaiban egy másik emberte
lenség fájdalmát szenvedik; népünk megérti, hogy a rendkívüli körülmények
rendkívüli intézkedéseket v~ltanakki;keresztény érzése azonban ösztönösen til
takozik, ha ugyanakkor tapasztalja, hogy az emberi személy méltóságát megaláz
zák és embereket korlátoznak jogaikban, vagy a véleményük, vallási mivoltuk
miatt.

Kedves Fiaim! Két hónappal ezelőtt, amikor a szerpapságot adtam föl nektek,
azt mondtam: lehet, hogy vértanúságra avatlak föl titeket. S ezt megismétlem
most is; lehet, hogy üldöztetéseket kell elszenvednetek; lehet, hogy gúnyolni fog
nak és sárral dobnak megj lehet, hogy hála és elismerés helyett hálátlanság lesz
a fizetségtek. De a szent hivatalunkkal járó kötelességek teljesítésétől nem
riaszthat vissza sem börtön, sem emberi tekintetek. Az igazság védelmében és
a szeretet szolgálatában az üldöztetés és börtön nem szégyen, hanem dicsőség.

NAPLÓ

Lélektan___/'
Az emberi kapcsolatok lélektana

E. Beme "Emberi játszmák" című könyve 1962-ben jelent meg először, és azóta egy
folytában sikerkönyv a lélektan iránt érdeklődőkkörében: tanítják az egyetemeken, alkal
mazzák a pszichoterápiában, és világszerte olvassa a nagyközönség. Magyarul most jelent
meg (Gondolat, 198:!) Hankiss Ágnes fordításában.,

Berne könyve pszichológia, és apszichológiák bevallják vagy sem, míndig valamilyen
emberkép alapján állanak. Rámutatnak az emberi lét megromlottságát, boldogtalanságát,
neurózisát stb. okozó gyenge pontokra, a destruktív feszültségek forrásaira, s azután ja
vasolnak valamilyen terápiát, megoldást, "üdvutat". Nem biztos, hogy amit mondanak, az
maga "az igazság", de ha sikerült egy adott kor emberének alapvetőproblémái közüllega
lább néhányat elfogadhatóan feltérképezniök, akkor már hajlamosak vagyunk a magunk
ra ismerés örömével üdvözölni a képet, és lelkesedesre való hajlamunk mártéké szerint
esetleg összetéveszteni is a valósággal. Annyi azonban bizonyos, hogy a modem lélektan
legfőbb haszna abban áll, hogy tudatosíthat, felszínre hozhat, és a figyelem köséppontjé
ba állíthat lelkünk gomolygó ,mélységeiben rejtőző feszültséggócokat, melyekre érdemes
figyelni, és amiket érdemes tudatosítani.

Az "Emberi játszmák" világsikere mögött egy egyszerű, jól áttekinthető emberkép áll,
amelynek ráadásul elég sok köze van a valósághoz. Beme három "énállapotról" beszél,
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ezek bármelyike bármikor esedékes bennünk. Mindenkiben lakik egy Gyermek, a közvet
len érzékelés, a spontán megnyilatkozás, a szülők által kiszolgáltság boldog teljessége.
Ezen kívül mindenkiben van egy, a valóságot reálisan, adatgyűjtés és mérlegelés alapján
kezelő Felnőtt, s végül hordozzuk azokat a viselkedés- és gondolkodásformákat. amelye
ket szüleinktől s a nekik megfelelő tekintélyszemélyektőlépítettünk énünkbe, ez a ben
nünk élő Szülő. Berne szerint két ember kapcsolatában sosem két ember beszél ~gymás
sal, hanem "háromemeletes" énünk valamely szintje a másik ember háromemeletes énjé
nek valamely szintjével. A köztünk zajló "tranzakcíókat" abból a szempontból kell tehát
elemezni, hogy mi is törénik valójában. Tranzakcióinknak van ui. egy külső, 'társadalmi
szintje, ahogy a dolog látszik, és van egy belső, pszichológiai oldala, az igazi indítékok rej
tett játszmája egymással.

Ha a férj reggel azt kérdezi, hol a zoknim, s a feleség felcsattan, hogy "már megint min
denért én vagyok a felelős", akkor itt a Felnőtt szólította meg a Felnőttet (adatszerzés cél
jából, ami a reális valóságkezelés része), feleségének viszont Gyermek-enje válaszolt,
mégpedig a férj Szülő-jének címezve a dolgot, mivel úgy fogta fel a kérdést, hogy őt (a
rendetlen gyermeket) most számonkérte a rendet követelő szülő. A tranzakcíonális analí
zis népszerűsége abban is rejlik, hogy szinte magunk előtt láthatjuk a három, egymás fölé
rajzolt karikát (Gyermek, Felnőtt, Szüló) - ez az "ember" Berne-nél, s már csak vonalakat
kell húznunk a másik ember lényének valamely köréhez, s készen áll egy kapcsolat mo
dellje. Ha ezek a vonalak azonos szinteket kötnek össze (Gyermek-Gyermek, Szülő-Szülő
stb. típusú kapcsolatok), akkor zavartalan a kapcsolat. Ha az oda- és visszajelzés vonalai
keresztezik egymást, mint a férj és feleség reggeli párbeszédének előbbi példájában, ak
kor kezdődnek a bonyodalmak, hiszen az ember azt éli át, hogy nem úgy értenek, ahogy .
én magamat ~rtem, ez feszültségeket teremt, az "én" Belső mezgását idézi elő, emóciókat
kelt, s ez (mértéke és tartalma szerint) sokféle következményt vonhat maga után.

Az igazi "elemzés" azonban csak most kezdődik. Berne tömegével írja le azokat a
"játszmákat", amik mögött énünk eme háromemeletes (helyesebben: három-lehetőségtí)

strukturáltsága áll. A játszmák olyan kapcsolat-tipusok, amelyek a rltuáléknál valamivel
szabadabbak, az egyszerű időtöltéseknél viszont kötöttebb (bár rejtett törvényeknek en
gedelmeskedó) formák szerint zajlanak le. Általában két ember játssza őket, de vannak
többszemélyes játszmák is. A lényeg, hogy az ember (mindenki) nyerni akar, "előnyöket"

akar szerezni,s ebből a célból játékokat indít be: kiosztja a szerepet a másik emberre, s
ha az gyanútlanul vállalja ezt a szerepet, mire észreveszi, a másik már nyert is, megsze
rezte azt az előnyt, amit' a játszmától remélt. A dolog pikantériája, hogy rendszerint rej- .
tett tranzakciók is zajlanak, vagyis olyan indítékok szerint is cselekszünk, amiket nehéz
lenne összeegyeztetni deklarált céljainkkal, s amelyek olykor magunk előtt sem bevallot
tak, vagyis félig-meddig tudattalanok. A játszma a játékos forgatókönyve szerint zajlik, s
addig tart, míg van társ, akivel lehet játszani.

Köznapi, ismerős játszma pl. az "És miért nem ... Hát igen, de ...". A kezdeményező

elmondja problémáját, mondjuk egy társaságban. A hallgatók részvéttel figyelik, s aztán
elkezdenek "És miért nem ..." kezdetű mondatokkal javaslatokat tenni a megoldásra,
amiket az "Hát igen, de ..." tipusú ellenvetésekkel sorra meghiusít, amíg be nem áll a
csüggedt csend, s ekkor a kezdeményező nyert. Társadalmi szinten, vagyis a felszínen,
Felnőtt beszélt Felnőttel. A kezdeményezőnek azonban nem az volt az igazi célja, hogy
kérdése megoldódjék, hanem az, hogy magát megnyugtassa, hiszen íme, foglalkozik a
megoldhatatlan (értsd: nem szívesen megoldott) problémával, és lám, más sem képes azt
megoldani. A rejtett tranzakció itt Gyermek és Szülő között zajlott: a társaság eikezdett
tanácsokat adni, gondolkodni a szegény tehetetlen kis Gyermek helyett, vagyis valójában
Szülő-énje lépett működésbe, aki viszont a maga Gyermek-énjéből ilyesmit címzett a töb-

, biek Szülő-jének: lássuk, tudsz-e olyan válaszokat adni, amibe beleköthetek? - vagyis fö
lébed kerülhetek.
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A könyv nagy része játszmák leírásából áll: kiderül, hogy lehet "játszma" az Alkoholiz
mus (teljes pompájában ötszemélyes játszma, szereposztása Alkoholista, Üldöző, Meg
mentő, Balek, Csapos), lehet játszma a Bűnözés, a Hitelezés, az Adósságcsinálás, a Pszi
chiátria, a Megerőszakolósdi. a Szülői Munkaközösség, és még temérdek dolog. A lényeg,
hogy az ember nyerni akar, ..előnyökre" akar szert tenni (egész leltára van a különbözó
szinteken szerezhető előnyöknek) - esetleg olyan formában is, hogy - veszít! (Például
"Rúgj belém!", és "Miért míndíg velem történik ilyesmi" c. játszmák). A "játszma" lénye
ge, hogy az ember elkerülje az intimitást, ez Berne egyik kulcsszava. Autonómiát, tudatos
ságot és spontaneitást jelent nála, s az ember azért menekül játszmákba, mert belső éret
lensége folytán nem képes intimitásra, ami a személviség fejlődésének csúcsa, s alap-

, formája Berne szerint a teljes és kölcsönösen kielégítő szexuális kontaktus. A játszmák
egyetlen ellenszere, hogy kilépünk belőlük, hiszen társ nélkül egy játszma sem játszható,
s igazi intimitásra adjuk magunkat.

Szakmai szempontból az magyarázza Berne modelljének sikerét, hogy éppen idejében
vert hidat az egyéni lelki problematikában megrekedőanalízis, és a modern lélektan cs0

portszemléletű, szociálpszichológiai érdeklódésú új világa között. Analízis az is, amit ő

múvel, vagyis hisz abban, hogy gyógyító ereje van, ha mélyebben nézek magamba, meg
vizsgálom indítékaimat is, és tudatossá lesz számomra rejtett énem minél nagyobb ré
sze (s mivel Berne pszichoterapeuta, ennek egyetlen módját javasolja: forduljunk
pszichoterapeutához!) - csakhogy ő már arra buzdít, hogy ne csak a lelkünket vizsgálgas
suk, hanem tranzakcióinkat is. Annyi bizonyos, hogy sok míndent segít leleplezni ma
gunkban a tranzakció-analitikus módszer, s a mindennapok nem egy circulus vitiosus
ából mutathat első lépéseket a konstruktív kiút felé, ha komolyan vesszük szempontjait.

AIIli kritikával illethető a ma már valóban Világszerte elismert és használatos tranz
akció-analitikus módszerben, az éppen a dolog lényegére vonatkozik: a mögötte álló em
berképre. A könyv ugyanis lebilincselő olvasmányosságával,oldalanként olykor többször
is ajándékba adott "ahá-élményeivel" elég sikeresen elhiteti velünk, hogy az ember tény
leg éppen olyan, amilyennek Berne látja: Gyermek, Felnőtt, Szülő, s bármely énállapot
működjék is éppen ezek közül, az ember nyerni akar, előnyökre akar szert tenni, hiszen a
lélek egyetlen hajtóereje a nyerni, megszerezni, bekebelezni akaró ragadozó libidó. Ezen
az emberképen már maga a pszichológia is túllépett, bár jelentősége és bizonyos össze
függések körében való érvényessége még ma is kétségbevonhatatlan. Újabb, modern
pszichológiák tudnak már az embernek nemcsak arról a motivációjáról, amit lapidárisan
így lehetne megfogalmazni: az ember tevékenyéségének célja szükségleteinek kielégítése
- hanem arról is, hogy az 'ember létéhez tartozik közvetlen szükségleteinek meghaladásá
ra, felemelésére, átalakítására való hajlama is.

Legjobban a Berne-i intimitás-fogalom szemlélteti ezt. Amit ő még csak a közvetlen
szexualitásban lát megvalósíthatónak, s ami kétségkívül az emberlét egyik legnagyobb je
lentőségű, a személyiséget legmélyebben érintő élmények és tapasztalások egyike, azt az
intimitást mások átvihetőnek tartják más szinten zajló emberi tevékenységekbe. Intimitás
lehet nemcsak a közvetlen szexuális aktus, hanem az utódok felnevelése. a választott
életpálya iránti bensőséges szeretet, a saját létem elfogadása, a halálommal való megbé
kélés, sőt, a magam egyéni létének körén való tuTpillantás megrendítő és katartikus élmé
nye is (E, H. Erikson). Mindez nem von le semmit Berne érdemeíből, csupán annyi kor
rekcióval kell élnünk, hogy az ember nem pontosan olyan, amilyennek ő leírja nekünk,
hanem olyan is. Ha ezzel a szabadsággal olvassuk művét, és nem ejti foglyul képzeletün
ket az általa elemzett minden áron nyerni akaró üzletember, akkor sok hasznurtk lehet
műve olvasásából, még akkor is, ha ismernénk Freud id-ego-superego ember-modelljét,
és Huizinga "Homo Ludens"-ét, amelyek az "Emberi játszmák" (Games People Play) két
kulcs-koncepcíójának, a három-énállapotú embernek és az alkalmazott "játszma-elmélet
nek" eredeti forrásai.

P. Tóth Béla
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