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A játsz mák vi lá ga. Fel fe de zé sek a tranzakcióanalízis tá ja in. Hát tér Ki adó, Bu da pest

A re cen zens el ső ér zé se az öröm: szá má ra na gyon hasz nos ké zi köny vet la poz gat hat, sőt ol -
vas gat hat. Ak kor is így érez, ha tud ja, hogy a múlt szá zad nyolc va nas évei óta vi szony lag sok
ma gyar nyel vű ki ad vány ban, cikk ben tá jé ko zód ha tott a tranzakcióanalízis (to váb bi ak ban köz -
ke le tű rö vi dí tés sel: TA) el ve i ről, mód sze re i ről, örö me i ről és bá na ta i ról.

Ta lán meg le pő mó don azért is örül, mert vé gig ol vas va a recenzált könyv jó két ötö dét 
– tu laj don kép pen a TA komprehenzív be mu ta tá sát –, sa ját ön is me ret ét is kar ban tud ta tar ta ni.
Olyan fel is me ré sek ha tot tak rá az új don ság ere jé vel (ho lott ko rább ról már is me rő sek vol tak),
ame lyek sze mé lyes szin ten is el gon dol koz tat ták, rá vi lá gí tot tak sa ját ko ráb bi játsz má i ra, sa ját
sors köny vé nek dön té se i re és új ra dön té se i re.

E sze mé lyes be nyo má so kon és ér zé se ken túl re cen zens el ső gon do la ta az volt, hogy 
– köz hel  lyel él ve – nincs új a nap alatt. Vagy egy má sik köz he lyet elő rán ci gál va: min den út
Ró má ba ve zet. E sze mér met len köz he lyek mö gött az a sze mér mes és im má ron ré gen dé del -
ge tett, va la mint egye sek szá má ra bi zon  nyal is ten ká rom ló gon do lat hú zó dik meg, hogy ha
egyé ne ket vagy cso por to kat ha tá so san fej lesz tünk vagy gyó gyí tunk, ak kor mind egy, hogy ezt
mi lyen is ko la fa lai kö zött, mi lyen szak ide o ló gia égi sze alatt tes  szük. Más he lye ken több ször
volt mó dom ban hi vat koz ni Lieberman, Yalom és Miles Encounter groups - first facts cí mű,
ma már klas  szi kus nak mond ha tó mun ká já ra, amely nek ku ta tá sok ra ala po zott egyik ál ta lá nos
kö vet kez te té se az, hogy min den a cso port ve ze tőn (te ra pe u tán) mú lik, csak nem füg get le nül
at tól, hogy mi lyen is ko lá hoz, irány zat hoz tar to zó nak vall ja ma gát.

Na de az, hogy min den a gyó gyí tó és fej lesz tő sze mé lyen, a te ra pe u tán (most már ál ta -
lá no san: nem csak cso por tos, ha nem egyé ni re lá ci ó ban is) mú lik, nem azt je len ti, hogy sza -
ba don, ked ve sze rint ga ráz dál kod hat. Ha nem azt je len ti, hogy a fej lesz tés re, il let ve gyó gyí -
tás ra al kal mas sze mé lyi sé gén, ké pes sé ge in kí vül szi lárd el mé le ti és mód szer ta ni tu dás,
szak mai gya kor lat bir to ká ban te he ti a dol gát. Nos, ezért fon tos, hogy a recenzált könyv és
más, itt most nem recenzált köny vek meg fe le lő tu dás sal lás sák el az adott te rá pi ás vagy fej -
lesz té si rend szer mű ve lő jét. És en nek a recenzált könyv na gyon is meg fe lel. Ép pen azért fe -
lel meg és azért le het ered mé nyes a ve le meg is mer ke dők mun ká ja, mert le he tő vé te szi, hogy
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utób bi ak ma guk ba épít hes sék, tu dá suk ba és kész sé ge ik be in teg rál has sák a TA tu dá sát. Ha úgy
akar ják, más irány za tok ra épü lő más tu dá sok mel lé. Eh hez vi szont kell a tisz ta for rás is,
amely el iga zít.

Az A játsz mák vi lá ga cí mű könyv egy négy kö te tes, meg le he tő sen im po záns vál lal ko zás
el ső da rab ja. A szer kesz tő és a szer zők ál tal ki tű zött cél ja az, hogy ös  sze fog la ló be ve ze tést ad -
jon a TA tu do má nyá ba és gya kor la tá ba mind el mé le ti, mind mód szer ta ni, il let ve ka zu isz ti kai
meg kö ze lí tés ben, ki egé szít ve né hány háttérinformációval.

A to váb bi há rom, meg je le nés re vá ró kö tet az én ol va sa tom ban a TA há rom nagy al kal ma -
zá si te rü le tét kí ván ja át fog ni: a men tál hi gi é né és pszi cho pa to ló gia, a szer ve ze tek és az élet -
ve ze té si ta nács adás, vé gül az ok ta tás, ne ve lés, is ko la vi lá gát. Ter mé sze te sen e re cen zió csak
az el ső, nem ré gi ben meg je lent kö tet re ter jed ki. Ám de a re cen zens az zal is tisz tá ban van, hogy
min den el mé let és mód szer an  nyit ér, amen  nyit al kal maz ni tu dunk be lő lük az élet nagy dzsun -
ge lé ben. Va gyis ér dek lő dés sel vár juk az al kal ma zás ról szó ló to váb bi há rom kö te tet.

Az el ső kö tet leg na gyobb eré nyé nek az egy más ra épü lő ré te ge ket tar tom. Ezen a kö vet ke ző -
ket ér tem. Ha va la ki azt sem tud ja, hogy mi fán te rem a TA, hogy mi ér ten dő játsz mán, énállapoton,
élet hely ze ten, sors köny vön – nos, ő is ké pes le het ar ra, hogy a meg fe le lő ré sze ket el ol vas va (és más
ré sze ken át ugor va) né mi ele mi ismeretegyüttesre szert te gyen. Ez ta lán még ak kor is igaz, ha kel -
lő szkep szis sel azt gon do lom, hogy sok más nézetegyütteshez ha son ló an né mi sze mé lyes ta pasz -
ta lat, irá nyí tott sa ját él mé nyek is szük sé ge sek len né nek a kí ván csi ak több sé ge szá má ra.

Azu tán van a po ten ci á lis ol va sók nak egy olyan cso port ja is, amely nek tag jai nagy já ból
tisz tá ban van nak a TA alap ja i val, vi szont sze ret né nek an  nyi ra és csak an  nyi ra el mé lyül ni is -
me ret- és kész ség anya gá ban, hogy sa ját te vé keny sé gi kö rük ben (pl. pe da gó gia, szer ve zet fej -
lesz tés, tré ning cso por tos kép zés, klinikum stb.) ké pe sek le gye nek al kal maz ni, és bi zo nyos
fej lesz tő, il let ve gyó gyí tó cé lo kat se gít sé gük kel meg kö ze lí te ni. Nem kí ván nak vi szont a TA
pro fes  szi o ná lis szak em be re i vé vál ni sem a ku ta tás, sem a szak kép zés te rén. (Re cen zens 
– ta lán né mi leg sze rény te le nül – ön ma gát is e má so dik cso port ba so rol ja.) Nos, ők már ala -
po sab ban tud nak el mé lyül ni a fo gal mi ár nya la tok, az egy más nak sok szor el lent mon dó te ó ri ák,
a mo del lek, mát ri xok és táb lá za tok vi lá gá ban.

Van nak mind eze ken túl a könyv nek olyan ré szei, fe je ze tei, rész le tei, ame lyek iga zán csak
az em lí tett pro fes  szi o ná lis szak em be rek szá má ra fon to sak. Ne kik sem kell unat koz ni uk 
a mint egy há rom és fél száz ol dal vé gig rá gá sa kor, ide ért ve a hi vat ko zá sok, láb jegy ze tek, va la -
mint a tárgy mu ta tó bo ga rá szá sát. (Saj nos név mu ta tó nincs a könyv ben.) Ők is ta lál nak olyan
is me re te ket, ku ta tá si ered mé nye ket, el mé le ti meg gon do lá so kat, ame lyek to váb bi ön kép zés ük
anya gá ul szol gál hat nak.

Ide jö het ne ta lán egy ne gye dik, vir tu á lis ré teg. Az az át fo gó ismeretegyüttes, amely fe lé
a könyv nyi tott sá ga okán in dul hat el és ször föz het min den ki, aki ki akar ja egé szí te ni a ter je -
de lem és mű faj mi at ti szű kös ség ből ere dő cse ké lyebb tu dá sát. És ez per sze nem csak a pro fik -
ra ér vé nyes, ha nem min den ér dek lő dő re. Hi szen akár a játsz mák gaz dag le írá sa i ban, akár 
a sors köny vi ese tek és meg ol dá si le he tő sé gek tár há zá ban kí ván tal lóz ni, már tud hat ja, hogy
hová nyúl jon.

A be ve ze tő utá ni el ső nagy fe je zet – sze mé lyes né ze tem sze rint a könyv lel ke – Já ró
Katalin és Ju hász Er zsé bet mun ká ja: Elem zés és sze mé lyi ség vál to zás – TA-fogalmi ka la uz. 
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Ez a mint egy 140 ol da las (mind tar tal mi lag, mind szer ke ze ti leg) jól ta golt, vi lá gos, a szó leg -
jobb ér tel mé ben di dak ti kus is me ret fo lyam a TA rend sze ré nek és szem lé le té nek, va la mint mód -
szer ta ni alap ja i nak tö mör ös  sze fog la lá sát, hogy ne mond jam, tan anya gát ad ja.

Vé gig ve zet Berne-től nap ja in kig a TA-szemlélet alap ja in és ezek ala ku lá sán, a struk tu rá lis
és funk ci o ná lis elem zé sen, az énállapotokon, az élet hely ze te ken, a játsz má kon, a sors köny ve -
ken – va gyis mind azon ka te gó ri á kon és mi kén te ken, ame lyek a TA tel jes sé gét al kot ják.

Re cen zens öröm mel fe de zi fel – rész ben iga zol va lát ván a je len írás ele jén em lí tet te ket –
azo kat az esz mé ket, ame lyek sok más pszi cho te rá pi ás vagy egyéb gon do lat rend szer, is ko la
lénye gé hez ha son ló kép pen hoz zá tar toz nak.

Ilyen pél dá ul az au to nó mia ka te gó ri á ja. Berne sze rint az au to nóm má vá lás út ja há rom
ké pes ség el sa já tí tá sán áll vagy bu kik; ezek: a tu da tos ság, a spon ta ne i tás és az in ti mi tás. Meg -
is mer ve ezek sa já tos TA-megfogalmazását, nem ne héz rá jön ni ar ra, hogy – kü lön bö ző kép -
pen le ír va – egyéb pszi cho ló gi ai szisz té mák nál is ta lál koz hat tunk ezek kel. De pél dá ul a sztrók
sa já tos fo gal ma sem is me ret len azok előtt, akik mond juk a kom mu ni ká ció el mé le tek eto ló gi -
ai, pszichofiziológiai té má i ban ko ráb ban el mé lyül tek. Vagy pél dá ul a tranzakcióanalitikusok
büsz kén vál lal ják, hogy a há rom énállapot gyö ke rei Fre ud nál ta lál ha tók (még ha van is vi ta
köz tük e te kin tet ben). Az élet po zí ci ók tár gya lá sá nál az OK++ be ál lí tó dás pe dig ta lán nem
csak ná lam ve zet olyan as  szo ci á ci ók hoz, ame lyek a va la mi ko ri antipszichiátria gon do la ta i -
hoz ve zet nek.

Ez zel nem relativizálni aka rom az em be ri pszi chi kum kü lön fé le szem lé le ti és me to di kai
meg kö ze lí té se it, ha nem azt sze ret ném hang sú lyoz ni, hogy mind ezek (per sze az ér té ke sek és
időt ál ló ak) erő sí tik és bi zo nyos ér te lem ben iga zol ják is egy mást. Töb bek kö zött ezért is fö -
lös le ges ener gia po csé ko lás in ten zí ven utál ni azt az is ko lát vagy irány za tot, ame lyik ép pen
nem a mi énk.

A szer zők elég gé nem di csér he tő mó don nem a tu tit akar ják meg mon da ni, ha nem föl hív -
ják a fi gyel met a TA egyes té ma cso port ja i nál a szer zők el té rő, ne megy szer egy más sal el len -
té tes fel fo gá sá ra. Az ér tő és gon dol ko dó ol va só ra bíz va, hogy ves se ös  sze azo kat sa ját ta pasz -
ta la ta i val és ala kít sa ki sa ját au to nóm ál lás pont ját, majd eset leg az er re épü lő sa ját in teg rált
gya kor la tát.

Ép pen ezért nem len ne sok ér tel me, ha re cen zens a ká kán is cso mót ke res ve el kez de ne
egyes meg ál la pí tá so kat, ka te gó ri á kat, ál lí tá so kat vi tat ni. In kább né hány olyan be nyo má so -
mat em lí tem, ame lyek az én né ző pon tom ból bi zo nyos gon do kat je lez nek.

Ilyen gond pél dá ul szá mom ra, hogy az élet po zí ci ók tár gya lá sa nem min den rész le té ben
meg győ ző: élet szük ség let ként té te le zé sük nem nyug szik tel je sen sta bil ala po kon. Tár gya lá sa
egyéb ként is szá mom ra a kel le té nél job ban az ame ri kai kul tú rá ban gyö ke re zik; kér dés, hogy
min den ele me al kal maz ha tó-e köz vet le nül a (kelet-)európai kul tú ra vi szony la ta i ra. 

Bi zo nyos hang súly ok is elég te le nek szá mom ra. A játsz mák Berne élet mű vé nek egyik osz -
lo pát je len tik, s két ség te len, hogy a szer zők fi gyel me a játsz ma el mé let és a játsz ma elem zés szin -
te min den moz za na tá ra ki ter jed. Még is azt gon do lom, hogy a je len le gi nél több gon dot for dít hat -
tak vol na an nak alá hú zá sá ra, hogy a játsz mák leg főbb cél ja az in ti mi tás el ke rü lé se. Bár több ször
vis  sza tér ná luk ez a fo ga lom, a sok hasz nos rész let kö zött ép pen a lé nyeg lát szik el vesz ni. Né mi -
leg ha son ló an ah hoz, hogy a játsz ma ha zug ság ter mé sze te sem kap ele gen dő hang súlyt.

Könyvismertetés 97



Még egy gon do mat em lí te ném Já ró Ka ta lin és Ju hász Er zsé bet ös  sze fog la ló já val kap cso -
lat ban. Több he lyen ki tér nek azok ra a moz za na tok ra, ame lyek Berne óta a TA el mé le té ben és
gya kor la tá ban vál toz ta tás ként, fi no mí tás ként je lent kez tek. Én min den eset re föl vet ném azt 
a gon do la tot, hogy ta lán nem min den vál toz ta tás és fi no mí tás tett jót a tranzakcióanalízisnek.
Érde mes lett vol na e kér dés sel fog lal koz ni uk – még ak kor is, ha ők nem így gon dol ják.

A könyv to váb bi ré szé ben né hány ki egé szí tő fe je ze tet ta lá lunk. Így min de nek előtt a Hét köz -
na pi játsz má ink – Ol va só könyv cí mű ka zu isz ti kai ös  sze ál lí tást. Tu dom, hogy egy kö tet ke re tei
kor lá to zot tak és hogy a maj da ni há rom kö tet el kép ze lé se it is fi gye lem be kell ven ni, még is, ezt
a nem egé szen negy ven ol dalt ke vés nek tar tom. Szub jek tív íté le tem ab ban is meg nyil vá nul,
hogy ter je del mi ki fo gá so mon túl más meg kö ze lí tést tar tot tam vol na cél ra ve ze tő nek. Ugyan -
is az ilyes faj ta esetegyüttest két fé le mód szer rel le het ös  sze ál lí ta ni. Az egyik de duk tív, va gyis
a fon tos nak tar tott té mák kö ré cso por to sít ja a ki vá lasz tott ese te ket. Ez zel van dol gunk itt. 
A má sik in duk tív, va gyis át fo gó ese te ket, tör té ne te ket, te rá pi ás fo lya ma to kat ír le, majd ezeket
elem zi az adott szem lé let és rend szer (ese tünk ben a TA) né ző pont já ból. A je len le gi de duk tív
meg ol dás sem ha szon ta lan, sőt... Ám íz lé sem hez ké pest na gyon ta golt és nem hagy ele gen dő
le he tő sé get az ol va só nak a tör té ne tek önál ló vé gig gon do lá sá ra. De hát tud juk, hogy íz lé sek és
po fo nok...

A kö vet ke ző fe je zet (Tisz tu ló je len té sek – Az alap fo gal mak to vább gon do lá sa, szer zők:
Já ró Ka ta lin, Ács Éva, Ju hász Er zsé bet, Nábrády Má ria) jel leg ze te sen ke vés bé a hoz zám ha -
son ló di let tán sok, mint in kább a TA ap ró rész le te i ben és de li kát fi nom sá ga i ban el mé lyül ni és
élvezkedni kí vá nó ol va sók igé nye i nek fi gye lem be vé te lé vel ké szült. A kre a tív áb rák és fo gal -
mi pi ra mi sok, a tu do má nyos nak (?) mon dott mo del lek, a min dent el ön tő neo lo giz mu sok bizo -
nyá ra ér de ke sek le het nek a vájt fü lű TA-rajongóknak, ám a ma gam faj ta öreg szkep ti kust 
hi de gen hagy ják.

A Tranzakcióanalízis – tör té ne ti ki te kin tő és pers pek tí vák cí mű fe je zet (szer ző: Já ró 
Ka ta lin) nél kü löz he tet len be ágya zott sá got ad, mond hat ni: hossz met sze ti kép pel egé szí ti ki 
az óha tat la nul gya ko ri ke reszt met sze ti szem lé le tet. (Csak az ob li gát áb rá kat tud nám fe led ni.)

A könyv ap pa rá tu sá hoz tar to zik a TA nem zet kö zi és ha zai szer ve ze te it is mer te tő fe je zet,
a szer zők rö vid curriculuma, az iro da lom jegy zék, a tárgy mu ta tó, va la mint az an gol nyel vű
tar ta lom jegy zék és re zü mé.

Ha ajánl hat nám: ol vas sák és hasz nál ják a könyv ré te ge it.
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