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1. Bevezetés 

 

A szomatodráma alapképzést elsősorban önismereti célból választottam. Idővel azon-

ban egyre jobban megértettem és átéltem a gyümölcseit, így szinte magától jött, hogy a játék-

vezetői kurzusra szintén jelentkezni fogok.  

A negyedik szupervíziós képzési napon jött el az igazi fordulatom. Amikor rám került a sor, 

hogy vezessem a játékot, - pontosan visszaemlékezve - akkor görcsösen és „izomból” kezd-

tem neki a feladatomnak. Ahelyett, hogy hagytam volna a folyamatot „magától” megtörténni, 

visszatérően „nyomultam”. Tenni akartam, „lenni” helyett. Sajnos, így vettem el a „levegőt” a 

főszereplőtől, aki azonban az empátiája miatt kitartott mellettem. Összességében be kell lát-

nom, hogy az elfogadó légkör és a főszereplő elégedettsége ellenére sok hibát követtem el. 

Leginkább azt, hogy teljesítményt akartam a játékból „kicsiholni”. A számos külső szempár 

szintén azt erősítette meg bennem, hogy a saját megfeleléseimnek adjak teret, az helyett, hogy 

a főszereplővel foglalkozzam.  

A játék befejeztével, a kapott szupervíziós visszajelzések megváltoztatták a hozzáállásomat - 

a mindennapi pszichológusi munkámhoz is. Ott és akkor értettem meg, hogy a játék során 

tapasztalt tehetetlenséget nem „elűznöm” kell, vagy az elmúlását siettetnem, hanem megta-

nulhatom elfogadni és fogadni, azaz teret adhatok neki. Valahogyan azon a szőnyegen, a ka-

pott inspiráló és irányt adó visszajelzéseken keresztül indult el bennem az „árnyék(om)” meg-

engedése! 

Ahogyan felismertem a szomatodrámás szőnyegen a működési módomat, láttam rá arra, hogy 

tulajdonképpen a pszichológusi munkámban szintén jelen van a fokozott tenni akarás. Egy-

szerűen a szupervízió alatt „esett le”, ahogyan mások tehetetlensége korábban is előhozta be-

lőlem a megmentőt, vagy éppen az üldözőt, esetleg az áldozatot1. Beláttam továbbá, hogy ez 

bizony azt ugyancsak jelenti, hogy a hozzám fordulók felelősségét kevésbé érzékeltem a saját 

életükkel kapcsolatosan, sokkal inkább helyettük akartam megoldani dolgokat. Arra az igaz-

ságra szintén aznap csodálkoztam rá, hogy lényegében majdnem mindenki azért megy el 

pszichológushoz, mert van valahol az életében egy tehetetlenség, még ha nem is tud róla. Így 

annak felszínre jutása - a közös munka során – nem hiba, hanem a gyógyulás  része. Egysze-

rűen ki kell ennek jönnie, felszínre kell kerülnie, már ha annak ott az ideje. Nincs ez máskép-

pen a szomatdráma játékvezetése során sem.    

A szupervízión átélt élmények segítettek hozzá ahhoz a hozzáálláshoz, hogy a tehetetlenség 

nem az ellenségem. Beláttam, hogy a korábbi „nehezebb” egyéni, pár-, és családterápiák mel-

lett a saját életemben ugyancsak több szituációban átvállaltam a másik felelősségét. Kudarc-

ként tekintettem akkor magamra, ha valami nem kezdett el a munkám által „jól” működni, 

ahelyett hogy az elfogadást, a megengedést és a visszatükrözést választottam volna. 

                                                           
1 Ian Stewart, Vann Joines: A TA-MA – Bevezetés a korszerű tranzakcióanalízisbe (1998): Grafit Könyvkiadó, 
Budapest, 225.o. 



Miután kiderült számomra a szomatodráma gyógyító játékon keresztül, hogy a tehetetlenség 

az élet egészséges része, azóta könnyebben tudom az indulatáttételeket, illetve a viszont-

indulatáttételeket a munkámban felfedezni és kezelni. Végtelenül hálás vagyok azért, hogy 

játékos formában, nemcsak a saját működésemre, hanem a pszichológusi munkám egyik kul-

csára ugyancsak ránézhettem, mi több, elutasítás vagy károkozás nélkül „vele” elidőzhettem!  

 

 

2. Amikor fáj az élet 

 

Dr. Buda László könyvének bevezetőjében2 jó értelemben megütött a következő gon-

dolat: „… Erzsébet vált második mesteremmé. Megtanított arra, hogy elviseljem a szenvedés 

látványát, hogy elhordozzam a tehetetlenség kínját. Megmutatta, milyen az, amikor nekem 

fáj, hogy valakinek fáj.” 

A tehetetlenség elhordozásának megtanulásához én egy idősebb hölgytől kaptam sokat.                   

Bár nem vagyok a „lecke” végénél, de hálatelt szívvel gondolok a beszélgetéseinkre!                 

Kórházi rehabilitációs munkám során találkoztam vele, aki daganatos megbetegedés miatt 

deréktól lefelé lebénult. Minden héten kétszer beszélgettünk, ami kívülről úgy nézett ki, hogy 

ő panaszkodott, én pedig tisztelettel meg akartam arról győzni, hogy van szerető és támogató 

családja, sőt egyéb erőforrásai. A felkínált problémája az volt, hogy a tolókocsi mellett már 

nem tudott nudlit és töltött káposztát készíteni – mint azelőtt azt évtizedeken keresztül tette. 

Péntekenként a családja kivitte a kórházból és szeretetben közösen töltötték el a hétvégét.  

Ha őszintén visszatekintek a beszélgetéseink kezdetére, akkor fontosabb volt – lett volna – 

számomra, hogy ő engem értsen meg, mint én őt. 

A találkozásinkat egyfajta szélmalomharcnak tudom leírni. Mindketten a saját álláspontunkat 

képviseltük, s „fújtuk”. Egyik este, még otthon, eldöntöttem, hogy a rákövetkező nap mindent 

hagyni fogok a maga medrében „folyni”, és nem szólok közbe. Lelkileg – imádságban –rá is 

készültem erre a beszélgetésre. Így hát másnap elvárások nélkül, szabadon indultam dolgozni. 

Őszintén nem gondoltam arra, hogy bármi változni fog. Csak annyi volt bennem, hogy hagyni 

fogom a beszélgetésben a hölgyet érvényesülni. Visszatekintve azt írhatom, hogy kíváncsivá 

váltam rá. Nos, amikor nyitott szívvel elfogadó teret adtam a hölgy szenvedéseinek, akkor a 

beszélgetés magától szaggató sírásba fordult át. Azt kérte, hogy toljam ki a folyósóra, mert 

nem szeretné, hogy a szobatársa hallja, amit nekem el akar mondani. Így is tettem. Kimentünk 

egy napos és csendes helyre. Ott tudta kiadni magából a csalódásainak a fájdalmát. Szavakba 

öntötte, amit tudott és elkezdte átérezni az érzéseit. Ott a folyosón, a beszűrődő tavaszi napsu-

garak ölelésében számos belátás született meg benne, sőt mondódott ki. 

                                                           
2 Buda László (2013):Mit üzen a tested? Kulcslyuk Kiadó, Budapest, 8.o. 



Ezen a találkozásunkon keresztül mind a ketten egy lépéssel közelebb kerültünk egymáshoz a 

szeretetben. A későbbiekben a hölgy szenvedései kisebb intenzitást mutattak. A felnőtt lányá-

tól pedig a következőt tanultam: „Anya, jobb nekem, hogy mindennap bejöhetek hozzád és 

veled lehetek, mintha a temetőbe járnék ki a sírodhoz!” Ez a mondat segítette számomra meg-

érteni és megélni azt az igazságot, hogy a „puszta” jelenlét milyen hatalmas erővel bír, és 

hogy ez a szeretet egyik arca. Nekem pontosan ez a jelenlevés cseng vissza a szomatodráma 

játékvezetések során is! 

 

3.  A lelki és a testi fájdalomkapcsolata 

 

Dr. Menis Yousry könyve3 foglalta számomra érthetően össze, hogy mi mindent meg-

tesz az ember a lelki fájdalma elkerülésére! Egyszerűen félünk meglátni a hibáinkat és védjük 

az önmagunk tökéletességéről alkotott képet.  „Engedd meg magadnak, hogy fájdalmat érezz, 

főleg, ha korábban nem így tettél! Mondd ki magadban: „Nem megy, fáj, szenvedek, gyászo-

lok, és kudarcot vallottam.” Akkor majd látni fogod, mi rejlik mindez alatt.” (161.o.) 

Persze idáig hosszabb idő és energia az önismeretben eljutni. A szomatodráma gyógyító játék-

ra való jelentkezéskor számos ember – már csak a módszer elnevezése miatt is – a fizikai pa-

naszai miatt jön. Azt gondolom, hogy a „test” egy jó kezdés a lelki síkhoz- az önmegismerés, 

az önmegértés és az önelfogadás tekintetében.  

A fájdalom megélésében a lelki tényezőknek meghatározó szerep jut. Annak megélésének öt 

szintjét különböztetjük meg4. 

1. Szenzoros aspektus: ahogyan azt testileg érzékeljük (pl.: „gombóc van a torkomban”). 

2. Kognitív aspektus: ahogy gondolkodunk a fájdalmunkról (pl.: „már két napja fáj, so-

sem fog elmúlni”). 

3. Érzelmi aspektus: ahogy érzünk iránta (pl.: „a fájdalom miatt szerencsétlennek érzem 

magam, nem maradt semmi önbizalmam”). 

4. Viselkedéses aspektus: arra utal, ahogyan cselekszünk a fájdalom hatására (pl.: „nem 

merek messzire menni, inkább itthon maradok, hátha újból fájni fog”), 

5. Szociális aspektus: mely arra vonatkozik, hogyan befolyásolja a fájdalom a szociális 

kapcsolatainkat, és a szociális kapcsolataink a fájdalmat (pl.: „ha nem lennék beteg, 

senki sem figyelne rám”). 

A fájdalom az életben nem kerülhető el, viszont a szenvedés igen! Sokszor, ami mégis szen-

vedést okoz, azok a saját védekezéseink. „A szenvedés abból fakad, ha az élet valamely fáj-

                                                           
3 Menis Yousry (2014): Rejtett emlékeink nyomában. Kulcslyuk Kiadó, Budapest 
4https://gerinces.hu/pszichologia/testi-fajdalom-es-pszichologia 



dalmas részére nemet mondunk, s magunkban feszültséget, ellenállást, ennek folyományaként 

szorongást és félelmet generálunk.5” 

Minderről Edith Eger a következőképpen ír: „… a fájdalmas tapasztalataink nem tehertételek, 

hanem ajándékok. Perspektívát és értelmet adnak nekünk, lehetőséget arra, hogy megtaláljuk 

egyedi céljainkat, saját erőnket.6” 

Pszichológusként tapasztalom, hogy a lelki szenvedésnek ugyanolyan másodlagos beteg-

ségelőnye ki tud alakulni, mint mondjuk egy lábtörésnek. Vannak, akik egyszerűen „ragasz-

kodnak” pl. a tehetetlenségükhöz és csupán áldozatként tudják magukat elképzelni (definiál-

ni). Azt gondolom, hogy érdemes mindennek tisztelettel teret biztosítani, azaz nem minden-

áron kimozdítani őket a „bebetonozott” szerepükből. Miközben persze élhetünk adekvát esz-

közökkel, pl. a szomatodráma ajándékával. Mivel itt újszerűen és játékos módon elevenedik 

meg a térben a fájdalom, így akár kíváncsivá is válhat a főszereplő a saját működésére. Persze 

csak addig a szintig, amíg ő nyitott erre! 

Kedvenc gyakorlati elemem, a vágyott kép - mint a szomatodráma egyik eszköze - remek 

lehetőséget biztosít egy merőben új szituáció kipróbálásra. Egyéniben is szoktam ezt alkal-

mazni – sikerrel. Amit ugyanis egyszer pozitívan átélünk, arról minták képződnek le bennünk. 

Az előző gondolathoz tudom kapcsolni a megbocsátás egyik útját: "Csináld úgy, mintha a 

sértést már elengedted volna!" Van, akinek ez a bölcs hozzáállás segít az elengedésben! 

A lelki és a testi fájdalom kapcsolatához utolsó szempontként eszembe jut még a Lourdes 

című 2009-es osztrák-francia-német filmdráma. Ebben hangzik el a következő mondat, amely 

anno mélyen megérintett: „Neked sem a tested, hanem a lelked beteg!” 

 

4. A tanult tehetetlenség jelensége 

 

A tehetetlenség témakörét boncolgatva nem kerülhetem meg annak érintését sem, 

amikor annak intenzitása és jelenléte – sajnos – átszövi a mindennapi életet.   

A gyermek már kiskorától kezdve képes kitartóan erőfeszítéseket tenni, ha a kitűzött irányo-

kat elfogadja, sőt a magáénak érzi. A szülőknek óriási a felelősségük abban, hogy megfigyel-

jék, mi az, ami valóban érdekli a csemetéjüket, és hogy támogassák is benne.  

A gyermek akkor érzi magáénak az adott feladatot, ha értelmet és valami jót (eredményt) lát 

benne - a kapott támogatás mellett. Felnőttként hasonlóan viselkedünk. Akkor fektetünk va-

lamibe időt, pénzt és energiát, ha attól sikert várunk. Ha azonban értelmetlennek tartjuk a ko-

moly munka befektetését, ugyanis kimondva vagy kimondatlanul, de azt hiszünk, hogy eleve 

kudarcra vagyunk ítélve, akkor jön az ún. tanult tehetetlenség jelensége.  

                                                           
5 Buda László (2013):Mit üzen a tested? Kulcslyuk Kiadó, Budapest, 214.o. 
6 Edith Eva Eger ((2017): A döntés. Libri Kiadó, Budapest, 358.o. 



Martin Seligmannek köszönhető a fogalom leírása. A tanult tehetetlenség állapotában az em-

ber a múltbeli tapasztalatai alapján már levonta azt a következtetését, hogy bármit is fog tenni, 

az erőfeszítései nem fognak célba érni, nem lesz sikeres, ezért inkább felhagy a próbálkozás-

sal. Úgyis leírható ez a hiedelem, hogy a jövő nem befolyásolható. A múltbeli csalódások és 

kudarcok tehát "győztek". A valóságban persze lenne mód a változtatásra, de sajnos az illető 

mégis megmarad a reménytelenség és a passzivitás depressziós állapotában... 

Seligman elméletét egy állatkísérlettel írta le7. A kutyát egy olyan dobozba tette, amiben két 

elkülönült rész volt - közte egy gáttal. Az állat gyorsan megtanulta, ha az egyik rész padlórá-

csába enyhe áramütést észlel, akkor ugorjon át a másik térfélre. Ha egy fényjelet adtak néhány 

másodperccel korábban az áramütés előtt, akkor a kutya megtanulta elkerülni azt – időben 

átugorva a biztonságos területre. Ha azonban a kutya korábban olyan ketrecben élt, amelyben 

az áramütés elkerülhetetlen volt, ugyanis nem lehetett elmenekülni tőle, úgy - sajnos – az állat 

csak ült a dobozban és tűrte az áramütéseket, bár egy kis ugrással megszüntethette volna azo-

kat. Az ilyen kutyákat nagyon nehezen lettek megtaníthatóak arra, hogy a fényjelzés után az 

elkerülést válasszák. Egyes állatok sohasem tanultak meg a lehetősséggel élni, még akkor 

sem, ha a kísérletvezető - bemutatva a helyes magatartást - átemelte őket a gát fölött.  

A kutatók arra a megállapításra jutottak, hogy a korábbi negatív kondicionálás rendkívül erő-

sen kihat az állatok későbbi viselkedésére.   

A tanult tehetetlenség elmélete segítheti a szakembert abban, hogy megértse azt, hogy miért 

vannak emberek, akik feladják a megküzdést, és beletörődnek a nehézségekbe. Ezt az elméle-

tet használták fel pl. arra is, hogy miért nem lázadtak fel a koncentrációs táborok lakói a fogva 

tartók ellen: abban hittek, hogy úgysem tudnak megmenekülni. 

Szomatodráma játékvezetőként talán azért érdemes az előzőkkel tisztában lenni, mert számos 

fizikai betegség hátterében a depresszió áll, így számítani lehet az ilyen irányú fokozottabb 

indulatáttételekre.  

 

5. A korai kötődés és a tehetetlenségkapcsolata 

 

A tanult tehetetlenség mellett arra ugyancsak rá szeretnék mutatni, hogy felnőttkori vi-

selkedésünk kapcsolatban áll a korai kötődésünkkel. Azzal, hogy otthonról hozom-e a biztos 

alapot! 

Ainsworth kidolgozott egy eljárást az anya-gyermek kapcsolat biztonságosságának mérésre, 

amit idegen helyzetnek8 nevezett el. Az alaphelyzet az, hogy az anya és a kisgyereke ül a szo-

bában, majd egyszer egy idegen belép, az anya pedig kimegy. Kis idő elteltével, amikor az 

édesanya visszatér a szobába, akkor különböző reakciókat írt le a kutató.  

                                                           
7 Rita L. Atkinson, Richard C. Atkinson, Edward E. Smith, Daryl J. Bem (1997): Pszichológia. Osiris, Budapest, 
429.o. 
8 Michael Cole, Sheila R. Cole (1997): Fejlődéslélektan. Osiris Kiadó, Budapest, 246.o. 



Azok a gyermekek, akik biztonságosan kötődnek (1.), tiltakoznak a szeparáció ellen. Amikor 

viszont feltűnik újból az anyukájuk, elindulnak feléje. Természetes módon megölelik őt és 

megnyugszanak. Érzik és tudják: minden rendben.  

A bizonytalan/elkerülő gyermekek (2.) látszólag nem zavartatják magukat a szülő távozása-

kor. Fantáziátlanul játszanak tovább és az anyjuk visszatérésekor elfordulnak tőle. A bizony-

talan/ambivalens gyermekek (3.) belekapaszkodnak a szülőbe, erősen tiltakoznak az elválasz-

tás ellen és vigasztalhatatlanok annak visszatérésekor. Függésben maradnak és feladják az 

önálló kutatást. A bizonytalan/dezorientált gyermekeknek (4.) nem rendelkeznek semmilyen 

újratalálkozási stratégiával, de a viselkedésükben megfigyelhető a közeledés-elkerülés konf-

liktusa. 

E családokat az otthonaikban is vizsgálták. A családterápia rendszerszemléletében így meg-

érthetővé váltak a gyermekek viselkedései. A szülők oldaláról a következő képet láthatjuk9: 

▪ A biztos kötődésű gyermekek szülei engedik és támogatják a nyílt kommunikációt, az 

egymáshoz való szabad közeledést és a gyermek autonómia igényét. Gyakran tréfál-

koznak és nevetnek. A szülő a nehéz pillanatokban is elérhető – mind fizikailag, mind 

érzelmileg – és koherens képe van a kötődésekről, sőt azok fontosságáról. 

▪ A bizonytalan/elkerülő kötődés mögött a szülő elutasítja a kötődések súlypontiságát. 

Gyakran elfelejti a saját gyermekkorának a nagyobb részét. Hajlamos idealizálni a 

szüleit és „elfelejti” a múltbeli fájdalmas eseményeket, még akkor is, ha a saját gyer-

meke hasonló helyzetbe kerül. Mindezek miatt képtelen az ilyen szülő a kétségbeesett 

gyermekkel együtt érezni.   

▪ A bizonytalan/ambivalens kötődés mögött a szülő jóllehet elszántan gondoskodik a 

gyermekéről, érzelmileg mégis gyakran elérhetetlen és elfoglalt. Több esetben a múl-

ton rágódik. Az ilyen családokban cseperedő gyermek gyakran szülőszerepet kap. A 

határok elmosódnak és sokszor a gyermek vigasztalja meg a szülőjét. Túlsúlyba jut 

egymás kölcsönös figyelése és a gondolatolvasás, mert mindenáron el akarják kerülni 

a másik eltávolodását. 

▪ A bizonytalan/dezorientált kötődés mögött a szülő jó része megoldásképtelenként ka-

tegorizálható, vagyis nem tudott még eddig megfelelően egy elvesztett kötődésfigurát 

meggyászolni vagy nem volt képes magát valamilyen traumán túltenni. Mindezeken 

felül egyes vizsgálatok azt mutatták ki, hogy egy ilyen szülő félelmet érez a múltbeli 

traumájával kapcsolatosan, amely továbbadódik - félelmet kelt a szülő reakciója a 

gyermekben.  

Az előzőek fényében a felnőttkori viselkedésünket árnyaltabban meg lehet érteni. A szülő-

gyermek kapcsolatból egyszerűen bejósolható a gyermek számos jövőbeli viselkedése. Köz-

tük például az iskolai teljesítménye és a jövőbeli párkapcsolatának a milyensége. Ezek a korai 

sémák, mintázatok alakítják ki tehát a gyermek érzelmi berendezkedését és lesznek a felnőtt-

kori viselkedés legfőbb mozgatórugói. Részben ezeken a korai élményeken múlik, hogy bizo-

nyos, igen fontos vegyületekből mennyi képződik az agyban.  

                                                           
9 John Byng-Hall (1995): Munkám családi szkriptekkel. Animula Kiadó, Budapest, 104-108.o. 



Nem csak pszichénk, a neurofiziológiánk is a gyermekkorban alakul ki! 

A szomatodrámában a játékvezetőnek – hasonlóan a családterápia során a családterapeutának 

- egy átmeneti biztos alapot kell megteremtenie. Ez a tér adja meg – mindkét módszerben – a 

felfedezéshez, a fejlődéshez és a korrekcióhoz szükséges biztonságérzetet.  

 

6. A mindfulness és a tehetetlenség kapcsolata 

 

Két éve, a nyolchetes MBCT (Mindfulness Based Stress Reduction - éber figyelmen 

alapuló stressz csökkentés) elvégzése új távlatokat adott a saját életembe való megérkezéshez. 

Az 5. hét „tananyaga” volt a „hagyni, hogy a dolgok úgy legyenek, ahogy vannak”. Jon Ka-

bat-Zinn orvosprofesszor erről így ír: "... a tudatod és a szíved mélyén engedd meg magadnak, 

hogy ez a pillanat éppen az legyen, ami, és te éppen az legyél, ami vagy.10" 

A mindfulness ajándéka számomra abban áll, hogy rámutat: a jelenben nincs szorongás. Ez a 

tömör kijelentés azt hivatott kifejezni, hogy minél jobban megérkezem a jelen pillanatába, 

azaz minél jobban megtanulok az "itt és most"-ban figyelni, annál kevésbé agyalok, aminek 

"mellékterméke" a szorongás csökkenése lesz. Gyakorlatban a figyelem megtanulásának az 

eszköze a meditáció.   

A szomatodrámában szintén kulcsfontosságú a figyelem elsajátítása, ahogyan a dolgok hagyá-

sa – konstruktív módon. Ez utóbbi kapcsán a játékvezetőnek a „hevíteni”, a „hűteni”, illetve a 

„hagyni és várni” intervenciós lehetőségek állnak a rendelkezésére. „Ennek a három műkö-

désnek az optimális keveréke adja meg a megfelelő vezetés eszenciáját. Hosszú évek tapaszta-

lata azt mutatja: általában a harmadikfajta jelenlétből kell a legtöbb!11”   

Visszatérve a mindfulnesshez, a „hagyni, hogy a dolgok úgy legyenek, ahogy vannak” a kö-

vetkezőt jelenti: amikor fájdalmas, nyomasztó vagy szorongató érzésekkel és gondolatokkal 

találkozunk, akkor két lehetőség adatik a döntés szempontjából.  

Az első, az automatikus elkerülés. Ilyenkor az ember meg akar a negatív érzéseitől – pl. a 

tehetetlenség érzeteitől és gondolataitól szabadulni. Ezzel a döntéssel a régi kerékvágásban 

folytatódik az élet, amely újabbnál újabb kellemetlen állapotokhoz vezet. 

Az előzőekkel szemben a másik lehetőség az, ha megengedem a negatív érzéseket, érzeteket 

és gondolatokat jelen lenni, még ha nem is szeretem azokat. Ez a fajta döntés, olyan új „vizek-

re” vezeti az embert, amely a nyitottságot szabadítja fel benne. Így kikerül az automatikus 

láncreakciókból, újfajta megtapasztalásban lesz része és csökken pl. az önhibáztatásban, a 

dühben, a szorongásban vagy a tehetetlenségben való elmerülése. 

                                                           
10Jon Kabat-Zinn (2009): Bárhová mész, ott vagy. Ursus Libris, 34.o. 
11 Buda László (2015): Szomatodráma - a Gyógyító Játék vezetése. 48.o. 



A mindfulness számomra abban hoz újat, és egyben erősíti meg a szomatodráma szemléletét, 

hogy a kellemetlen élményeket anélkül tartja meg a tudatosságban, hogy azokat elkerülné. 

A tudatos jelenlét pszichológiája mindezek mellett újraértelmezi a különböző meditációs tra-

díciók két fontos igazságát is: „Minden kellemetlen érzés elmúlik a maga idejében, ha nem 

akarjuk erővel megszüntetni. Van egyfajta béke és elégedettség, amelyet még kellemetlen 

érzések jelenlétében is megtapasztalhatunk.12”  

 

7. A harag és a tehetetlenség kapcsolata 

 

A tehetetlenség megértése és „megszelídítése” céljából tovább boncolgatom a tehetet-

lenséget, mint érzést.  

Sokan a származási családjuk mintáját követve, nehezen vagy egyáltalán nem tudják az ér-

zelmeiket megnevezni, akkor is inkább csak a „jó” vagy „rossz” szavakat használják. Pszicho-

lógusként ugyanazt tapasztalom a hozzám fordulóknál, mint amit annak idején magamnál. 

Újszerű feladat a bizonytalanság, a sodródás, az elvárások és a megbántottság "hangulatában" 

az érzésekre odafigyelni! 

A tranzakcióanalízis használható iránytűt ad ahhoz, hogy rendbe tegyük a zavaros érzelmei 

életet. Az alapérzelmek minden emberben univerzális módon megjelennek, melyek  

▪ az öröm,  

▪ a bánat,  

▪ a harag, 

▪ és a félelem. 

Alapérzelmeink az eredeti szükségleteinket képviselik. Néha azonban ezeket egyes emberek 

mégsem érzik, mert annak idején - a származási családjukban - bizonyos érzelmeknek nem 

volt meg a terük. Ez azt jelenti, hogy nem volt náluk elfogadott például sírni, vagy dühösnek 

lenni. Egyszerűen ezek az érzelmek „le voltak tiltva”. Mi történt helyette? Az őszinte érzelmi 

reakciók elfojtásával párhuzamosan más, oda nem illő érzelmekkel történt meg a helyettesítés, 

amelyre viszont a család már megerősítően reagált. Veszteség esetén pl. nem lehetett szomo-

rúnak lenni, hanem csak dühösnek. Ha pedig valami jó történt, akkor öröm helyett pl. a bűn-

tudat volt „engedélyezve”. Tovább gyakori példa, amikor egy családban a düh helyett a szé-

gyen volt a „helyes”. Ezeket nevezzük helyettesítő- vagy parazita érzelemnek. Ide sorolható a 

tehetetlenség is! 

A tranzakcióanalízis szemszögében terápiás cél a parazita érzelmek mögötti valós érzelmek és 

a hozzá kapcsolódó szükségletek felismerése, és az adekvát alapérzelem megélésének „enge-

délyezése”. 

                                                           
12 John Teasdale, Mark Williams, Zindel Segal (2016): Tudatos jelenlét a gyakorlatban. Kulcslyuk Kiadó, Buda-
pest, 187.o. 



Szomatodrámás szempontból, ha játékvezetőként túlságosan erős tehetetlenséget élek meg, 

akkor tudatosan ránézhetek a saját parazita érzelmemre - akár egy későbbi sajátjáték kapcsán! 

Vajon mit üzen nekem a tehetetlenségem? Milyen valós érzelmet és emberi szükségletet fed 

el? Kivel/mivel szakadt meg a kapcsolatom?  

A tranzakcióanalízis után, az Erőszakmentes Kommunikáció (EMK) szemléletét veszem rö-

viden elő, amely a haragról a következőt mondja: „…amikor dühösek vagyunk, akkor valójá-

ban egy felelőst is találunk. (…) A düh olyan életidegen gondolkodásmód eredménye, amely 

nincs kapcsolatban a szükségleteinkkel.13” Az EMK szerint a harag egy kellemetlen érzésre 

adott reakció, amely tovább bontható félelemre és tehetetlenségre. 

Az előzőeket azért tartottam fontosnak kiemelni, mert talán választ ad arra, miért nehéz a 

szomatodráma játékai alatt a tehetetlenséget játékvezetőként kibírni, sőt miért fontos a segítő 

szakmákban a szupervízió! 

A haraggal és a tehetetlenséggel kapcsolatosan - utolsó szempontként - a bántalmazott 

és a bántalmazó viszonyára szeretnék még kitérni. A bántalmazó nemcsak agresszor, hanem a 

korábbi élettörténetében ő is „megkapta” az áldozat-szerepet, és – sajnos – nem jutott még el 

a kölcsönösségen alapuló kapcsolatok öröméig. A bántalmazó tehát egy részben agresszor, 

más részben áldozat. „A bántalmazó csak a mások feletti hatalom keretein belül tud gondol-

kodni, és ennek megfelelően értékeli magát. Nem önmaga ura, így az ebből fakadó biztonsá-

got és önelfogadást sem ismeri, s az emiatti tehetetlenségét igyekszik elkerülni a partnere fö-

lötti uralkodás révén. Ám nem hajlandó elismerni, hogy manipulál és uralkodik. Mihelyt ezt 

tenné, szembesülnie kellene érzéseivel.14” A bántalmazott, ahogyan a bántalmazó általában 

uralkodóelvű viszonyok között nőtt fel. A „hozott” áldozatszerepe mellett – nem tudatosan– 

idővel azonosul az agresszorral, és így ő is részben azzá válik – mások vagy önmaga irányába. 

Ez utóbbira példa az önszeretet „letiltása”.  

A szomatodrámának a vezetése szempontjából, számomra az előző sorok arra hívják fel a 

figyelmemet, hogy sokat és folyamatosan kell játékvezetőként az önismeretemen dolgoznom, 

ha nem akarok belecsúszni a saját, le nem tisztult játszmáimon keresztül mások életébe! 

A fejezet zárasként jöjjön egy bátorító és egyesítő idézet Verena Kasttól: „Az áldozat és az 

agresszor ellenképe az életét önállóan alakító ember képe. Az ilyen ember egyesíti az áldozat-

vállalás, a sokszor elkerülhetetlen lemondás aspektusait az alkotni, formálni akaró, állhatatos 

agresszióval. Dacosan megragad minden lehetőséget, ott, ahol éppen adódik.15” 

 

7. A tehetetlenség, mint a megbetegedés egyik oka 

 

                                                           
13 Marshall B. Rosenberg (2001): A szavak ablakok vagy falak. Agykontroll Kft., Budapest, 125.o. 
14 Patricia Evans (2004): Szavakkal verve. Háttér Kiadó, Budapest, 36.o. 
15 Verena Kast (2004): Búcsú az áldozatszereptől. Európa Könyvkiadó, Budapest, 138.o. 



Évekkel ezelőtt az egyik daganatos kliensemtől megkérdeztem, hogy mit érez. Azt a 

választ kaptam, hogy sarokba szorítottságot. Ez után továbbkérdeztem, hogy ez vajón mire 

lehet jó a számára. Őszintén le kell írnom, hogy tippem sem volt a válaszra, de idővel megjött 

a „tanítás”: „Arra jó, hogy erőt gyűjtsek a kitöréshez.” Végtelenül sokat adott nekem ez a kije-

lentés, hiszen valóban, az „éremnek” két oldala van! A tehetetlenség ellentéte az erő, és annak 

a választása! 

Az egészségpszichológia szerint a megbetegedések tekintetében nem önmagában a stressz 

okozza a bajt, hanem az a hozzáállás, amin keresztül értékeljük ezeket az eseményeket. Ha azt 

érzem, hogy képes vagyok az adott helyzetet kontrollálni, akkor könnyebben tudom azt kihí-

vásnak tekinteni. Ha viszont azt érezem, hogy nem tudom befolyásolni a körülményeket, ak-

kor veszélyesnek és kilátástalannak élem meg a szituációt. Ez egyfajta izolációt, távolodást és 

zsugorodást jelent. 

Az egészség megbomlására egyensúlyvesztésként is lehet tekinteni. Meg lehet azonban ma-

gamban találni az élhető egyensúlyt, amelyért - annak idején - Assisi Szent Ferenc így imád-

kozott: 

Uram, adj türelmet, 

Hogy elfogadjam, amin nem tudok változtatni, 

Adj bátorságot, hogy megváltoztassam, 

Amit lehet, és adj bölcsességet, 

Hogy a kettő között különbséget tudjak tenni. 

A legnagyobb bátorság talán a saját érzések felismeréséhez, megéléséhez (újraéléséhez), azok 

időnkénti felvállalásához, majd elengedéséhez kell. Ebben az önismereti munkában kitüntetett 

szereppel bír a „pusztító” harag „kezelése”, amely mögött megbújik - mint korábban idéztem 

– a tehetetlenség és a félelem érzése. 

Egy fizikai betegségben szenvedve abszolút nem könnyű nyitottnak és derűlátónak maradni. 

A saját erőforrásaimba vetett bizalom – azaz, hogy képes vagyok az életemet befolyásolni –

azonban pozitívan hat az immunrendszeremre, a hangulatomra, sőt növeli az erőmet is. Fontos 

az a tudatbeli különbség, hogy betegként (a betegségnek megadva) tekintek önmagamra vagy 

olyan egészséges emberként, aki egy kihívással küzd. Aki egyébként megteszi azt, amit tud 

(ami felett tehát kontrollt képes gyakorolni), az a személy idővel a tehetetlenségének a csök-

kenéséről fog beszámolni. „Egyszerűen” hinni fog magában és a gyógyulásának a lehetőségé-

ben!  

Mindezek mellett felmerül a kérdés, hogyan tudja még mozgósítani a belső gyógyító erejét az, 

aki pl. egy súlyos betegségben szenved? A támogató közeg kiépítése, a kapcsolatok rendezés-

ének elkezdése, és a megbocsátás útjára való rálépés előtt szembe érdemes nézni azzal, ami 

van. „A problémákat vállalnunk kell, ahelyett, hogy eltompítanánk őket.16” A kiút keresésé-

                                                           
16 Lawrence Crabb (2002): Mélybenéző. Harmat Kiadói Alapítvány, Budapest, 197.o. 



ben a szükséges információk begyűjtése és a megfelelő orvosok, egyéb szakemberek felkere-

sése mellett az új dolgok tanulása, azaz a kompetenciák erősítése is „tréningezi” a reményt és 

a kontroll érzését.  

Milyen csodálatos lenne, ha egy fizikai beteg automatikusan elsajátíthatná a relaxáció, a me-

ditáció és az imádkozás útjait, mellette pedig mozogna, életmódot váltana és önmagának pozi-

tív tartalmú öninstrukciókat gyűjtene! Mindezekkel együtt tudnak (tudnának) a korlátok „ol-

dódásnak indulni”, és így még inkább képessé válna a beteg a hálára és a reményre… 

Az előző eszköztárba lehet (előre) sorolni a szomatodráma gyógyító játékot! Hiszen egy játék 

önmagában fiatalon tart, és emlékezteti az embert, hogy ne vegyen mindent komolyan, hanem 

élje az életet. A játszás egyensúlyt és örömöt ad! 

„Olyan sok erő van bennünk, de olyan keveset tudunk arról, miként használjuk! Az igazi erő 

abból származik, hogy tudjuk, kik vagyunk, és hogy hol a helyünk a világban. Ha azt érezzük, 

hogy fel kell halmoznunk mindent, akkor valójában megfeledkeztünk arról, hogy kik va-

gyunk. Észben kell tartanunk, hogy az erőnk abból származik, hogy tudjuk, minden rendben 

van, és hogy mindenki pontosan úgy bontakozik ki, ahogy az számára szükséges.17” 

 

8. Zárógondolatok 

 

Az utolsó szupervíziók egyikén, szereplőként vettem részt egy szomatodráma gyógyí-

tó játékban. A nyitószobrot a főszereplő felállította, és akár azonnal el is kezdődhetett volna a 

játék, de a játékvezető mindenféle kérdésekkel kezdte el a főszereplőt bombázni. Hosszú per-

ceken át ment a huzavona, ami bennem nagyfokú tehetetlenséget és frusztráltságot okozott. 

Játszani szerettem volna, nem pedig a beszélgetést hallgatni. Oda nem illően hangot is adtam 

ennek, sőt fizikailag „feladva” a szerepemet kiléptem a szoborból. Később csak el tudott in-

dulni a játék, amely egy szép ívet bejárva lekerekedett. Szupervízió révén volt a végén mód az 

egyes lépések kiértékelésére. Gyakorlatilag ez a játék játékvezető nélkül ment végbe, mert a 

játékvezető annyira bevonódott a főszereplő játékába, hogy azt a sajátjaként „vezette” le. 

Egy másik alkalommal, sokkal korábban, még az alapképzés ideje alatt, nekem vezetett az 

egyik csoporttársam egy játékot. Pontosan visszaemlékszem arra, ahogyan a játék megakadt 

és én pedig kétségbeesve tehetetlenséget éltem meg. Elképzelni sem tudtam, hogyan fog a 

játékom „továbbmozdulni”… Ennek ellenére a szőnyeg egy idő után „beindult”. A játékveze-

tőtől kapott elfogadás és figyelem segítette a tehetetlenségemet kibírni, sőt a bizalmatlansá-

gomat reménybe átfordítani.       

Ezt a két tapasztalatomat azért írtam le, mert a tehetetlenséget nemcsak játékvezetőként éltem 

át többször, hanem szereplőként és főszereplőként is. Már nem kudarcként tekintek ezekre az 

élményekre, hanem olyan lehetőségként, amelyek perspektívákat, erőt és ajándékot rejtenek. 

                                                           
17 Elisabeth Kübler-Ross, David Kessler (2002): Élet-leckék. Vigilia Kiadó, Budapest, 109.o. 



Igen, nekem dolgom van még ezzel! 

Befejezésül jöjjön egy idézet Csoóri Sándortól, amit először a nyitólapra szántam: 

„Minden tehetetlenség megtalálja a maga mentségeit.” - Az elmúlt két és fél év szomatodrá-

más játékai alapján ezt a gondolatot másként fejezném be:  

Minden tehetetlenség megtalálja a maga mentségeit, amíg teret nem kap, hogy megmu-

tassa a baráti arcát! 


