
Papok és világiak közötti 
kommunikációt segítő 

megoldások
A kommunikáció alapjai

F. Várkonyi Zsuzsa: Tanulom magam c. könyve alapján



Az előadás célja

• Rávilágítani és megérteni a kapcsolataink összefüggéseit, esetleges 
nehézségeit, azon a szinten, amelyet egy laikus  tudhat, segít a 
továbblépésben

• A kapcsolataink minőségén lehet változtatni
• A T.A. és a Gordon-féle kommunikáció alapjainak megismerése

F. Várkonyi Zsuzsa szakpszichológus, a Gordoniskola megalapítója és a 
gordon-módszer magyarországi meghonosítója
Könyvei: Már százszor megmondtam; Tanulom magam; Sors és sérülés
P.E.T. T. Gordon könyvének fordítója 



Még az előadás előtt…
• Nem megoldásokat, hanem szemléletet adni
• Találkozás és kapcsolat a hívekkel, emberekkel
• A hívek várják, hogy megszólítsuk őket, hogy ismerjük őket…

• Elégedett vagyok-e a kapcsolataim minőségével? Akarok-e 
fejlődni, változni? Boldogságkutatás…

• Meg lehet-e változtatni a másikat? (papokat, híveket, 
hitoktatókat…)

• A bicikli ismerete és a biciklizés -- az két dolog
• Autóvezetés a gyakorlatban (tréning és a valóság)



Személyiség függő: elutasítottság, népszerűség, elfogadottság, 
egyházközségben a lelkipásztor működése, váltások (papok 
különbözőségének ajándéka??)
• A személyi érettség és az együttműködés színvonala egyenes 

arányban vannak
• Hogyan tudok, akarok-e együttműködni az egyházközség tagjaival, 

elöljáróimmal!?



Szemlélet a pszichológiában

• Carl Rogers: az értő figyelem atyja
• Thomas Gordon: aki szimmetrikus készségtárat alakított ki az értő 

figyelem alapján

• Eric Berne: az én-állapotok (én-szeletek) tudatos kontroll alá vehetők
• Ettől lesz egyenrangú és tisztességes a kapcsolat-

vezetésem
• F. Várkonyi Zsuzsa: Gordon és Berne ötvözése 



A TA filozófiai alapfeltevései
• A TA (Tranzakció Analízis) filozófiai alapfeltevései
• Az emberek eredendően lelkileg egészségesek. Minden 

ember az alap természeténél fogva arra törekedik, hogy 
harmóniában éljen magával, másokkal, a természettel.

• Mindenkiben megvan a gondolkodásra való képesség, azaz 
meg tudja érteni, mi történik vele, és ebben mennyi az ő 
felelőssége

• Mindenki felelős saját döntéseiért, s az életéért.



Eric Berne: személyiség szerkezete
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Gondoskodó Szülő-én                                       Kritikus Szülő-én
Funkciója: dajkálni                                               Funkciója: értékelni                                              
Műveletei: tanít,                                                Műveletei: megítél, elítél,                   
kísérőként bevezet, normá- büntet, korrigál, jóvá hagy                                        
kat őriz és ad tovább, ápol, 
Gondoz, nyugtat, megvéd, dicsér, jutalmaz

Nyersanyaga: norma, szabály, dogma, látott minta, hagyomány, 
lelkiismeret, hit, világnézet
Iránytűi: helyes – helytelen; muszály – tilos; így szokták -
rendbontó
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Felnőtt-én

F

Műveletei: tájékozódik, 
megtanul, tapasztalatot 
gyűjt, mérlegel, elemez, 
összefüggéseket talál, 
tesztel, belát, tevez

Tulajdonságai: racionális, logikus, követhető, célirányos, 
megoldásra törekvő, elfogulatlan, indulatmentes

Iránytűi: szükséges, igaz, hasznos, fontos, megéri, elkerülhetetlen

Nyersanyaga: tény, 
információ, 
valószínűség, 
következmény, kockázat, 
előny, hátrány, beválás





Gyerek-én
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Funkciója: érezni (főként) Műveletei: örül, vágyakozik, 
játszik, fájdalmat, félelmet érez, 
átél, megérez, emlékezetében 
tárolja az élményeket, 
szubjektíven értelmez

Nyersanyaga: élmény, kaland, elfogadás/elutasítás
Tulajdonságai: spontán – megkövült; kíváncsi, lelkes, szélsőséges, 
indulatos, gyáva, békét kereső, vakmerő, ütközést kereső, független, 
vicces, eredeti
Iránytűi: kellemes – kellemetlen; biztonságos – izgalmas; engem 
szolgál, megrövidít.





Az én-részek találkozása
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Amikor ösztönösen, kontrollálatlanul 
kommunikálunk - játszma
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Ki lehet-e lépni a „túlburjánzó” énekből?

• Nehéz, mert zsigeri
• Tudatosan változtathatunk /önismereti tréningek, csoportok
• Belső engedélyek, korlátok
• Mély önismereti csoportok, szakemberek 



Együttműködés a másikkal

• „Oké vagyok, oké vagy” „Jól érzem magam a bőrömben”
• Meghallgatni, figyelni a másik érzéseire, igényeire - ÉF
• Amikor én vagyok bajban: figyelni magamra, érzéseimre, igényeimre, 

megtanulni elmondani a bajomat, nehézségemet - a megfelelő 
helyen, a megfelelő embereknek - Én-ü

• Keresni azt a megoldást, ami mindkettőnknek jó és elfogadható 
- harmadik módszer



SEGÍTIK A BESZÉLGETÉST GÁTOLJÁK



A kártékony kérdezés háttere lehet:

1.A meghallgatót feszélyezi a csend.

2. Kérdéseivel akarja demonstrálni, mennyire figyel.

3.Türelmetlen a probléma-tálalás tempójával.

4.Kedvesnek és segítőkésznek akar mutatkozni.

5.Saját hozzáértését igyekszik megmutatni.

6.Így gyűjt adatokat SAJÁT megoldásához.

7. Ezzel kendőzi kétségeit vagy rosszallását.



• Helikopter
• (pl: “Mi ebben neked a legnehezebb?”, “Gondoltál-e 
valamilyen megoldásra?”, “Mi a te felelősséged ebben?” 
stb.)

• Teljes rálátást célzol meg
• Kívülről nézve határozod meg és helyezed el, amit hallasz
• Kérdésed/meglátásod újszerû szögből fogalmaz
• Gyerek-éned naívan felfedez, Felnőtt-éned “megkérdőjelez”

Hasznos támogatói kérdezés-fajták



Reflektor
(pl. “Az előbb úgy fogalmaztál, hogy… Ez vajon hogy alakult
ki?”,
“Nem értettem pontosan, miért te foglalkozol ezzel…”)

Elejtett szálak vagy elejtett megjegyzések nyomába szegődsz
Intuíciód szól, hogy arrafelé volt a kincs: hátra arc!
Pozitív Szülő-éned is bíztathatja őt, hogy visszamerészkedjen



• Fehér bot
(“Azt nem értettem pontosan, hogy….”, “Tulajdonképpen ki is az, 
aki…?”)
• Azonnal vagy a “blokk végén” rákérdezel arra, amit nem értesz, és

ami nélkül a folytatás sem érthető
• A beszélgetés végén rákérdezel a fehér foltokra: ezek lesznek

a kulcsok a megoldáshoz – akár logikai láncszemhiány (F),
akár egy benned szokatlan érzést kiváltó viselkedés (Gy) 

• Ha a gyors információgyûjtés a cél, egy direktív
kérdéssor is veszélytelen – csak vállald föl, hogy ez az. 
Felnőtt-éned keres használható támpontokat a tájékozódáshoz



• A “mérnök agy” mögött
(pl. “Mondanál egy példát?”, “De téged ez hogy érintett?”, 
“Hogy vagy te ezzel a helyzettel?”)

A saját érzéseket szívesen elrejtő, általánosító
megfogalmazások mögé kérdezünk: “Az ember ilyen
helyzetben…” helyett beszéljen saját élményéről!
A kizáródott gyerek-ént hívjuk be a felnőtt-én terrorja ellen.





Senki ne keresse csak a maga javát, 
hanem a másét is
• „Ha ér valamit a Krisztusban adott buzdítás, a 
szeretetből fakadó intelem, 

• a lelki közösség, a bensőség és együttérzés,
• 2akkor tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy 
egyetértetek, ugyanúgy szerettek és egy 
lélekként ugyanarra törekedtek.

• 3Semmit se tegyetek vetélkedésből vagy hiú 
dicsőségvágyból! Inkább mindenki alázatosan 
a másikat tartsa magánál kiválóbbnak.



• 4Senki ne keresse csak a maga javát, hanem 
a másét is.

• 5Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, 
amely Krisztus Jézusban volt. 6Ő Isten 
formájában volt, és az Istennel való 
egyenlőséget nem tartotta olyan dolognak, 
amelyhez föltétlenül ragaszkodnia 
kell, 7hanem kiüresítette magát, szolgai alakot 
öltött, 

• és hasonló lett az emberekhez. Fil 2,1-7



Nyertes-nyertes III. módszer




	Papok és világiak közötti kommunikációt segítő megoldások
	Az előadás célja
	Még az előadás előtt…
	4. dia
	Szemlélet a pszichológiában
	A TA filozófiai alapfeltevései
	Eric Berne: személyiség szerkezete
	8. dia
	9. dia
	Felnőtt-én
	11. dia
	Gyerek-én
	13. dia
	Az én-részek találkozása
	Amikor ösztönösen, kontrollálatlanul kommunikálunk - játszma
	16. dia
	Ki lehet-e lépni a „túlburjánzó” énekből?
	Együttműködés a másikkal
	19. dia
	A kártékony kérdezés háttere lehet:
	� �
	22. dia
	23. dia
	24. dia
	25. dia
	Senki ne keresse csak a maga javát, hanem a másét is
	27. dia
	Nyertes-nyertes III. módszer
	29. dia

