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A szociális atom mint a nem tudatosított konfliktusok forrása 

A szociális atom a szociometriás módszer része, amely a személyközi kapcsolatokat 
és ezen belül a választásokat tanulmányozza. 

"Mondd meg, milyen barátaid vannak, és megmondom, ki vagy!" Ez fejezi ki leg
jobban a szociometria lényegét egy igazi szociális atomban. Ha abból indulunk ki, hogy 
az atom az anyag legkisebb alkotóeleme, amely még őrzi az illető anyag tulajdonságait, 
a szociális atom az a részünk, amely mutatója mindazon alaprelációinknak, vágyaink
nak, szükségleteinknek, ideáljainknak, amelyek meghatároznak, jellemeznek bennün
ket, és amelyeket nem tudnánk feladni anélkül, hogy egyben megszűnjünk önmagunk 
lenni 

A szociális atom választásainkat fejezi ki, az ábrázolt elemekben pedig pillanatnyi 
hangulatunk, egészségi állapotunk, erőforrásaink is tükröződnek. Gazdasági és társa
dalmi helyzetünk, biológiai állapotunk, a választott lélektani pillanat együttesen hatá
rozzák meg és határolják be a lehetséges választások (eredetileg korlátlan) számát. 

Ahhoz, hogy megérthessük és értelmezni tudjuk ezeket a választásokat, ismernünk 
kell a valóban meglévő kapcsolatokat; ezek vizsgálata, akár ha elnagyoltan is, meg kell 
hogy előzze az atom elemzését. így nemcsak azt tartjuk szem előtt, ami megjelenik, ha
nem azt is, ami meglepő módon hiányzik (pl : mindkét szülő él, de csak az anya van 
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The first part of the paper presents the theoretical framework of the study, where conflicts 
are viewed as an opportunity to discover our limits, to test our limits, our openness to dialogue, 
and our potential to change, as a source of progress. The technique of social atom, as presented 
by Moreno, was used to assess a group of 45 patients (aged 16-46 years) treated in a 
psychodrama group, or individually (through monodráma). The subjects used between 3 and 19 
elements in their drawings, according to a normal distribution. Schizotypal personalities used, 
without exception, less than 6 elements, as long as the majority of hystrionics between 11 and 14, 
and those with an immature personality structure 17 or more. The tree proved to be the symbol 
most frequently used to represent the person itself (8 times) followed by plants (6), and flowers 
(5). Other self-symbols included an impressive variety of elements (mountain, cat, dove, fire, 
egg, cup, heart, candle, carousel, bridge etc.). Among symbols used for significant others, the 
tree was again on top (20 times), followed by books (19), the sun (14), a heart (14), and flowers 
(13). The paper also presents 4 case studies, and main features of diagnostic 
subgroups'(depressives', schizotypal personality's, obsessive-phobics', and hystrionical 
personality's) social atoms. 
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