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Bevezető 

 

Az Emberi kapcsolatok (Gordon és Burch, 2001) című könyv egyik szerzője, Thomas Gordon 

amerikai pszichológus, aki többek között önismereti és személyiségfejlesztő programjairól 

ismert. Humanisztikus szemléletben, az emberhez mint egészhez közelít pozitív 

gondolkodással. Igen nagy hangsúlyt helyez az interperszonális kölcsönhatásokra, melyekben 

a legfontosabb értékekként tartja számon a toleranciát, az együttműködést, a tiszteletet, a 

megbecsülést, a bizalmat, valamint a másikra figyelést (Kozmáné, 2001). 

A másik szerző, Noel Burch a filmelemzés terén szerzett tapasztalatain keresztül 

gazdagítja a személyközi kapcsolatok pszichológiájának irodalmát. Munkássága – sok egyéb 

mellett – rámutat a film kulturális értékközvetítő hatásának érvényesülésére a személyi 

kapcsolatok elemzésében (Burch, é. n.). 

A mű alcíme: Hogyan építhetjük, Hogyan ronthatjuk el. Eredeti cím: Good 

Relationships… How to make them, How to break them. Az szerzők 120 oldalban arra 

vállalkoztak, hogy betekintést nyújtsanak a modern kapcsolati kompetenciák és a 

személyiségfejlesztés gyakorlatába. A mű arra igyekszik megtanítani az olvasót, hogyan 

kommunikáljon beszélgetőtársával, hogyan viselkedjen mások meghallgatása során. 

 

 

A mű rövid ismertetése 

 

Az emberi kapcsolatok ápolásáról írott könyv kulcsszóként használja a kapcsolat kifejezést. 

Nemcsak a személyközi kapcsolatok legszűkebb értelemben vett változataira (mint például a 

házasság) gondol, hanem szélesebb körben értekezik a kontaktusokról mint az élet minden 

területén létrejövő interakciókról. 

Habár a fejezetek a „maguktól működő” és „maguktól nem működő” emberi 

kapcsolatokat természetes dolgokként kezelik, megoldási koncepciókat nyújtanak a javításra 

megérett helyzetekre. Párbeszédeket, tranzakcióanalízist használnak a szituációk mélyebb 

átélésének elősegítésére, ugyanakkor optimizmusra serkentenek a már veszni látszó helyzetek 

kezelésével. Helyszínként felvonul a műben a családi fészek, a munkahely, de a baráti 

kapcsolatok ápolásának színterei sem maradnak ki a könyvből. Gordon és Burch egyfajta 

kézikönyvet alkotott ezzel az írásművel, mely kézikönyv hasznos lehet az életvezetés és a 

sikeres kommunikáció megvalósításában kortól, nemtől, vallási hovatartozástól és egyéb, az 

embereket kulturálisan megkülönböztető jellemzőktől függetlenül. 
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A témakörök és a tartalmi elemek egymásra épültsége 

 

Tizenkét fejezet foglalkozik a személyközi kapcsolatok egyik alapfeltételével, a 

kommunikációval. A mű szerint a kommunikáció minősége meghatározza az 

interperszonalitás minőségét, egyszersmind képet ad az egymással való bánás 

működőképességének fokáról. Szó esik jó és rossz kapcsolatokról, a kapcsolatokban 

felmerülő tipikus problémákról és azok megelőzéséről. A szerzők hierarchikus 

elrendezettségről beszélnek, amikor egymással kapcsolatba lépünk, s megnevezik, hogy egy-

egy problémának valójában ki a gazdája. A könyv teljes tartalmán végighalad az odafigyelés 

jelentőségének hangsúlyozása – ennek az odafigyelésnek a kicsúcsosodását az értő figyelem 

megvalósításában találjuk meg. A konfliktusokban rejlő igazság, az értékek mentén ad 

meggondolásra méltó ötleteket, útmutatást ez a tankönyvnek is használható alkotás. 

 

 

A kapcsolatokról 

 

A mű szerint a kapcsolatok megmenthetők. Minden azon múlik, értő módon bánunk-e 

egymással. Sok az igazságtalanság (vagy az annak vélt érzés) a kapcsolatokban, s ez gyakran 

megrontja az emberek közötti viszonyokat. A hatalom, a tekintély és a függés sok esetben a 

konfliktusok alapja. Ám ha az emberek közötti kapcsolatokban létrejövő hierarchiában 

megtaláljuk és elfogadjuk helyünket, azzal egy lépést teszünk emberi kapcsolataink helyes 

kezelése felé. A hatalmi különbözőségeket fel kell dolgoznunk, meg kell találnunk egymással 

a hangot ahhoz, hogy az engedelmesség ne behódolásként valósuljon meg, s mindenkor 

megőrizhessük emberi méltóságunkat. 

A szerzőpáros egyik legfontosabb eszköze a preventív magatartás. Azt vallják, hogy a 

megelőzéssel érhetjük el a legtöbb sikert, tehát már a problémák súlyosodása előtt tehetünk 

emberi kapcsolataink minőségi megalapozása érdekében. 

 

 

A problémák valódi helye 

 

A könyv felhívja a figyelmet arra is, hogy egy-egy problémának meg kell tudnunk nevezni a 

gazdáját. Nagy hiba, ha nem vagyunk képesek megállapítani, mi az, ami számunka 

elfogadható és mi nem. Gordon és Burch rámutat arra, hogy nem elfogadható viselkedés, ha 
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nekem (vagy nekünk) van problémánk. Ugyanakkor elfogadható viselkedésként nevezi meg 

azt, ha másnak van problémája, vagy ha nincs probléma a kapcsolatban. Ez a felfogás 

mintegy kettéosztja a problémák mezejét, és létrehoz egy jól kezelhető problémaablakot, 

amely segít abban, hogy meghatározzuk a probléma tulajdonosát. Arra kell ügyelnünk tehát, 

hogy meg tudjuk húzni a két térfél közötti határvonalat. 

 

 

Konkrét tanácsok a személyközi kapcsolatokhoz 

 

Az egymás megértésének alapját a könyv az odafigyelésben nevezi meg. Gyakran előfordul 

ugyanis, hogy a párbeszédek másként hangzanak, mint amiről valóban szólnak. A közlő 

személy sokszor maga sem tudja, hogyan fejezze ki magát a legérthetőbben; befolyásolják 

emocionális, szubjektív érzései. Ekkor az őt meghallgatónak kell olyan kompetenciákkal 

rendelkeznie, hogy az üzenő képes legyen addig folytatni a kommunikációt, amíg elégedett 

nem lesz. Ez az elégedettség nem feltétlenül a problémájának az azonnali megoldásán 

keresztül kell, hogy megvalósuljon, elég lehet csupán az, ha megérzi, képes elindulni a 

problémamegoldás útján. Ehhez a fogadónak nagy figyelmére, értő befogadóképességére van 

szükség. 

A könyv szerzői különösen fontosnak tartják, hogy a meghallgató személy olyan 

impulzusokat adjon a beszélőnek, amelyek nem gátolják az önkifejezésben, sőt, ha lehet, 

serkentsék a megnyilvánulót problémájának előadásában. 

A mű egyik kulcskifejezése a közléssorompók kerülése. A meghallgató fogalmazásában olyan 

lehetőségek rejlenek, amelyeken keresztül elérhető a kommunikációnak egy magas foka. 

Ekkor a közlő egyre mélyebben éli át problémáját, s a meghallgató értő figyelme képes 

befogadni azt, s énüzenetekkel (a problémát okozó cselekvés közlésével, egyes szám első 

személyű üzenetekkel) jelez vissza. 

 

 

A módszer relevanciája 

 

Gordon és Burch módszere, a tranzakcióanalízis kipróbáltságához és eredményességéhez nem 

fér kétség. Ha a mindennapi kommunikációink során kisebb-nagyobb problémákba ütközünk, 

vagy azt látjuk, hogy mások attól szenvedne, hogy nincs kinek elmondani gondjukat, 

bizalommal használhatjuk a tranzakcionális elemzés fent leírt módszerét.  
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Összefoglalás 

 

Thomas Gordon és Noel Burch: Emberi kapcsolatok című munkája felhívja az olvasó 

figyelmét a tranzakciókban (az emberek közötti kommunikációban) rejlő lehetőségekre a 

kapcsolattartás és az egymás megértése terén. Olyan tanácsokkal szolgál, amelyek könnyen 

elsajátítható magatartáson keresztül nyújthatnak segítséget egy, a problémáiról beszélő 

személy megértésében, értő figyelemmel történő meghallgatásában. A szerzők által bemutatott 

módszerrel képesek lehetünk a problémás személyközi állapotok helyes kezelésére, egyúttal 

példát mutathatunk másoknak a kritikus helyzetekben történő magatartás közvetítésével. A 

tranzakcióanalízis módszerével egy könnyebb, hatékonyabb konfliktuskezelési modellt 

tanulhatunk, mellyel nagyobb valószínűséggel oldhatjuk meg személyközi problémáinkat. 
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