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Bevezető 

Régi könyvekben bizonyos szerzőknek szokása volt, hogy az előszóban mindenféle ügyek miatt 

szabadkozzanak. E hagyományhoz most én is visszanyúlok egy pillanat erejéig, s szíves jóindulatodra 

apellálok, kedves Olvasó. Köszönöm megtisztelő figyelmedet, hogy időt szentelsz a dolgozatomnak, s 

kérlek, nézd el nekem, ha valahol elvarratlanságot, esetleg következetlenséget találsz. Hirtelen kellett 

e művet lezárnom, s rendelkezésedre bocsátanom, és alig néhány napom maradt, hogy amennyire 

lehet, lekerekítsem. No, nem mintha menteni akarnám az irhámat – az írással eltöltött hosszú idő 

alatt egyébként is rájöttem, hogy legfeljebb abbahagyni lehet, igazán befejezni sohasem. Hisz mennyi 

mindenről eshetne még szó! Remélem, egyszer majd fog is. Addig is, fogadd szeretettel ezt a 

dolgozatot, mely esszenciáját jelenti mindannak, amit a szomatodrámával eltöltött évek alatt 

megtapasztaltam. 

 

A szomatodráma és az első személyű illetékesség (pszichológiatörténeti kitekintő) 

Bevezetés gyanánt hadd kezdjem egy kicsit távolabbról. Ne lepődj meg, olvasó! Wundtnál és 

Freudnál indítok, akik, mondjuk így, a pszichológia Ádámjai. (Évák a pszichológia korai történetében 

csak elvétve akadtak.) Előfordulhat, hogy száraznak, unalmasnak és feleslegesnek találod a részt. Nos, 

a következő fejezet az ötödik oldalon kezdődik. Kérlek, kitartó Olvasó, ha mégis végigolvasod, nézd el 

nekem a sok pszichológiatörténeti vargabetűt – jó ideje tömöm ezzel a fejem az iskolapadban. Hogy 

számomra milyen gyümölcsöző, ennek bizonyítéka ez a röpke fejezet. Fontos volt, hogy segítségével 

átgondoljam, hova is helyezem el én a szomatodrámát a terápiák, módszerek és technikák színes 

palettáján. Mindig is érdekelt, hogyan illeszthető a különféle pszichológiai paradigmák közé, milyen 

alapvetésekkel dolgozik, melyik megközelítésmódhoz áll a legközelebb. Mára körvonalazódott 

bennem néhány gondolat ezzel kapcsolatosan. Továbbra is izgalmas, még nem lezárt szellemi 

kalandnak gondolom a szomatodráma elhelyezését a pszichológia térképén, és most már látszanak 

már számomra bizonyos sarokpontok, amelyek felé az iránytűmet tájolhatom. 

A huszadik századi pszichológiában kétféle megközelítés ismeretes – gyakorlatilag azóta, amióta 

önálló tudományágként definiálja önmagát. Az eltérő iskolák eltérő antropológiákkal dolgoznak, más-

más filozófiai alapokon nyugszanak, így ember- és világképük is eltérő metodikai paradigmát rajzol ki. 

A pszichológiát mint többparadigmás tudományt mindig is éles, gyakran egymásnak ellentmondó 

szembenállások jellemezték. Úgy vélem, ez azonban inkább gazdagítja ezt a tudományt, mintsem 

csökkentené érvényességi körét. A pszichológiában jártasságot szerezve egyre inkább úgy gondolom, 

a leghasznosabb, ha minél több paradigmát megismerek; ismerősséget, akár otthonosságot szerzek 

bennük, és éppen az aktuális szituációnak megfelelő elméleti alapvetéssel közelítek, rugalmasan és 

dinamikusan váltogatva azok között. Számomra az elméleti megalapozottság szükséges, de nem 

elégséges feltétele a gyakorlatnak. Azzal együtt, hogy a gyakorlatban legtöbbször az ún. 

fenomenológiai tartás elvét igyekszem követni (erről a későbbiekben még lesz szó), fontosnak tartom 

ezeket a térképeket, amelyeket a Gyógyító Játékok vezetésénél zsebre gyűrök, és akkor nézek bele, 

amikor keresztúthoz érkezem. 

Az egyes pszichológiai irányzatok – metodológiai szempontból – aszerint különülnek el egymástól, 

hogy az első és a harmadik személyű nézőpont milyen kombinációit alakítják ki és használják. Ez az 

elméleti horizont, amely az egyes iskolák köré szerveződik, s meghatározza metodikájukat is. Egyik 



nézőpont sem a semmiből született – gyökereikben visszanyúlnak a filozófiához, mely mindig is az 

immáron önálló tudományként funkcionáló pszichológia egyik termőtalaját biztosította. Ezért, hogy 

az első és a harmadik személyű illetékesség fogalmát felvázoljam, tegyünk egy egészen rövidke 

kitérőt a pszichológiatörténet, s ennek kapcsán a filozófiai alapok világába. Renée Descartes, és a 

kartéziánus doktrína vélekedése szerint a szubjektum első személyű illetékessége korlátlan és 

abszolút – harmadik személynek nincs semmilyen keresnivalója a mentális folyamatokban. Az első 

személyű illetékesség talaján állva énünket csakis mint privát természetű, mások számára kevéssé 

hozzáférhető jelenségként vizsgálhatjuk. Az én hozzáférése saját elméjéhez korlátlan; így ez az 

gondolkodásmód kizár mindenfajta harmadik személyt a folyamatból. Később ez Wilhelm Wundt és a 

kísérleti pszichológia megjelenésével eloldódott ettől a kizárólagosságtól: Wundt és tanítványai az 

emblematikus Lipcsei Laboratóriumban két módosítást vezetnek be. Egyfelől, a szubjektum 

beszámolóit egy harmadik személy rögzíti, másfelől pedig Wundték ráébrednek, hogy a szubjektum 

csupán egyszerű mentális folyamatairól képes megbízható beszámolót adni, a bonyolultabb mentális 

események (pl. a gondolkodás, de ide vehetjük akár az affektív folyamatokat is) már nem hagynak 

elegendő figyelmi kapacitást az önmegfigyelésre.  

Ezzel szemben – s ennek az ellentmondásnak a feloldására – született meg Amerikában a 

behaviorista iskola, mely teljes mértékben szakít az első személyű illetékesség doktrínájával. Watson 

és munkatársai szerint a pszichológus első személyű megfigyelési pozícióját fel kell váltania a 

harmadik személyű nézőpontnak. Megszületik a harmadik személyű autoritás fogalma, s termékeny 

talajává válik a kísérleti lélektannak. A behavioristák teljes mértékben száműzik vizsgálódásaikból a 

tudatot (egyesek meg is kérdőjelezik létét), s az emberi viselkedést ingerekre adott válaszként 

értelmezve tanulmányozzák, teljesen háttérbe szorítva a szubjektumot. 

Ebbe a szellemi és diszciplináris kontextusba robban be Freud, aki az introspekcióhoz még 

radikálisabban viszonyul: Freud szerint a szubjektum nem jobb, hanem rosszabb hozzáféréssel 

rendelkezik saját mentális eseményeihez, mint egy harmadik személy. A mentális folyamatok nem a 

szubjektum, hanem a kedvezőbb pozíciót elfoglaló külső megfigyelő számára rajzolódnak ki, és válnak 

értelmezhetővé. Mivel a szubjektumnak nincs privilegizált hozzáférése saját mentális tartalmaihoz, 

ezért beszámolóját a harmadik személy nézőpontjából értelmezi.  

A fenomenológia pozíciója mindezekkel szemben éppen a harmadik személy nézőpontját iktatja ki. 

Természetesen nem hozza vissza a kartéziánus tévedhetetlenséget, hanem a módszer arra irányul, 

hogy a megfigyelt (tárgy) önmagát a lehető legoptimálisabban adja a tapasztalásban. A 

fenomenológia már csak azért is hangsúlyozza az első személyű tapasztalat fontosságát, mivel 

minden más tapasztalati perspektívának ez az értelmezési alapja. Az első személyű perspektíva nélkül 

minden más megközelítés jóval esetlegesebbé válik. Ahogy a kísérleti lélektan számára sem 

hanyagolható el (vagy legalábbis: nem hanyagolható el bizonyos következmények nélkül), a 

pszichoterápiában, vagy akár a tanácsadásban fő- vagy társfőszereplővé léphet elő.  

Ebbe a szellemi miliőbe születik bele az úgynevezett „ellenkultúra” a ’60-as évek Amerikájában, 

civiljogi- és diákmozgalmakkal, hippikkel, encounter-csoportokkal, s megszületik a pszichológia 

„harmadik ereje” (a pszichoanalízis és a behaviorizmus mellett), a humanisztikus pszichológia. Ez az 

irányzat Rogers, Maslow és Rollo May nevéhez köthető, őket tekintik a humanisztikus pszichológia 

atyjának. Miért vannak ennek jelentősége számunkra? Korábban mind az analízis, mint a 

behaviorizmus kétségbe vonta az emberi én autonóm, szabad voltát (viselkedésünk vagy inger-



válaszok, avagy a feszültségredukció vágya által beszabályozott). A humanisztikus pszichológia ezzel 

szemben kínál alternatívát, s rehabilitálja az első személyű illetékességet. A Rogers-féle terápiás 

felfogás lényege, hogy az terapeuta neutralitásra való törekvését átveszi a szeretetteljes elfogadás. A 

terapeuta kommunikációja nyílt és transzparens, érzelmeit megosztja a klienssel, s viszonyuk jóval 

szimmetrikusabbá válik. A változás eszköze (a pszichoanalízis értelmezésével szemben) a feltétlen 

pozitív elfogadás lesz. A terapeuta belehelyezkedik a kliens élményvilágába, a kliens saját fogalmaival 

értelmezik annak vágyait, félelmeit, aspirációit, s kerüli a diagnosztizálást.  

Eddig a pszichológiatörténet dióhéjban. Hogy miért tartottam ezt fontosnak? Számomra a 

szomatodráma elsődlegesen az első személyű illetékesség paradigmájába tartozik, s megítélésem 

szerint a legtöbbet a pszichológiai iskolák közül a humanisztikus irányvonalból merített. Ezek azok az 

elméleti hátterek, amelyek a szomatodráma tág értelemben vett kereteit meghatározzák, s 

alapvetéseiket játékvezetés közben is érvényesnek tartom. Játékvezetőként időnként mégis el 

szokott érkezni annak az ideje, hogy egy pillanat erejéig feltegyem a harmadik személyű nézőpont 

szemüvegét. Hogy erre mikor, miként lehet szükség – nos, ennek pontos és érzékeny eltalálása teszi 

szerintem az igazán jó játékvezetőt. Amellyé válni én is törekedem. 

 

Fenomenológiai tartás 

Úgy tapasztalom, játékvezetőként a leggyümölcsözőbb hozzáállás az, hogyha a néhány perces interjút 

követően tudatom egy rejtettebb zugába tudjam leparkolni az előzetes tudásomat és koncepcióimat. 

Bárki, aki akárcsak minimális módon és mértékben is kapcsolatba kerül a pszichoszomatikával, előbb-

utóbb találkozni fog a különféle betegségek, tünetek szimbolikájával. Természetesen ez a tudás 

számtalan helyzetben rendkívül hasznosnak bizonyulhat; mégis érdemes ilyenkor parkolópályára 

állítani előzetes az tudást és tapasztalatot. A tünetszimbolika hasznos felismeréseket hozhat – 

meggyőződésem szerint elsősorban kognitív síkon, azaz a témahozó elméje számára. Sok-sok 

nélkülözhetetlen felismerést adhat, azonban nem szabad elfelejteni, hogy a tüneteket mindig a kliens 

(a Gyógyító Játék főszereplőjének) élményvilágába belehelyezkedve, a klienssel együtt érdemes 

értelmezni, tárni fel mögöttes jelentéstartalmát. Minden ember, téma és tünet, így minden Gyógyító 

Játék a maga nemében egyedi, egyszeri és megismételhetetlen, és érdemes egyfajta koncepció 

nélküli, nyitott tudatállapotban jelen lennem a játékvezetés során. Ez azt (is) jelenti, hogy nem szabok 

irányt a játéknak azzal, hogy előre koncepcionált szereplőket vagy feltételezett jelentéstartalmakat 

jelenítek meg a színpadon, hanem mindig abból indulok ki, ami a főszereplő élményvilágában adott, 

ami a játék során, az itt és mostban megjelenik.  

Az előzetes tudás persze bármikor gond nélkül előhívható, s úgy tapasztalom, hogy esetenként 

szükségem is van a rá a játékvezetés során. Sokat szoktam arról gondolkodni, hogyan is van az, hogy 

annyi mindent tanultam és tanulok életem során, mégis, minden egyes játékvezetés alkalmával úgy 

érdemes jelen lennem, hogy ezt a tudást nem használom. Nem használom olyan értelemben, hogy 

nem törekszem arra, hogy valamiféle általam ismert megoldást konstruáljak, vagy abba az irányba 

„toljam” a játékot. Úgy került ez helyre bennem, hogy eszembe idéztem egyik kedvenc könyvem, 

Reggeli beszélgetések Lin-csi apát kolostorában sorait. Amikor Lin-csit a szerzetesek erről faggatják, 

az apát az mondja nekik: a szent iratokat el kell olvasni, és utána el kell felejteni. Senki sem a szent 

iratokból válik Buddhává! Mégis, mennyire más elolvasni, s utána elfelejteni, mint egyáltalán nem 



olvasni el! Valahogy így vagyok én a játékvezetés során azzal a tudással, melyet az idők során 

halmoztam-halmozok fel.  

Számomra az bizonyul a leghasznosabbnak, hogyha az úgynevezett „fenomenológiai tartás” és 

koncepciónélküliség elvét követem. Egyszerűen hagyom, hogy az interjút követően játék főszereplője 

válassza ki a szereplőket, és rendezze be a színpadot. Ez legtöbbször – természetesen – ellentmond 

annak, amit annak idején anatómiából megtanultam – és úgy tapasztalom, hogy ez így a lehető 

legjobb. Minél kevésbé van jelen a főszereplő előzetes (testről, tünetszimbolikáról, vagy bármi 

egyébről szóló) tudása, annál „erősebb”, többet mondó lesz a kép, amelyet megalkot. Sokszor 

észreveszem, hogy a főszereplőnek is van előzetes koncepciója, melyről az interjú során jellemzően 

be is szokott számolni. Azt tanultam meg, hogy érdemes ilyenkor figyelmesnek lenni erre, hiszen 

legtöbbször a főszereplő az, aki leginkább tudja, érzi (szó szerint a zsigereiben!), hogy miről is van szó. 

Ilyenkor – az első személyű illetékességet finoman a harmadik személyűvel keverve - próbálom 

elérni, hogy a kliens azt jelenítse meg a színpadon, ami a lelkében, s ne azt, ami az elméjében van. Egy 

jó indítás szinte már fél siker, de természetesen abban is bízhatok, hogy a főszereplőt a későbbiekben 

magával sodorják a színpadon kibontakozó történések. 

Az az idő, amelyet eddig a Szomatodrámával, és Gyógyító Játékok vezetésével töltöttem, azt a 

tapasztalatot érlelte meg bennem, hogy a legjobb, amit játékvezetőként tehetek, hogy szeretettel 

együtt vagyok azzal, ami a színpadon megjelenik. Szeretettel kísérem a folyamatot, és a lehető 

legkevésbé törekszem bármiféle (klasszikus értelemben vett) megoldásra. Ez mégsem jelenti azt, 

hogy magára hagyom a főszereplőt a folyamatában. Sokszor úgy jelzem a jelenlétemet, hogy vele 

együtt lélegzem, fizikai közelségben is elérhető vagyok. Ezzel együtt mégis igyekszem valamilyen 

módon facilitálni a folyamatot, és lágyan, alig észrevehetően egy icipicit úgy mozdítani a kormányt, 

hogy egy időn túl elindulhasson a játék egyfajta harmónia, vagy legalábbis a kezdőképnél 

optimálisabb elrendeződés felé. Úgy látom, hogy sokszor ez a fajta jelenlét a legnehezebb – 

legalábbis nekem ehhez volt szükséges a legtöbb gyakorlás. Néha nehéznek bizonyulhat 

megteremteni a direktivitásnak és a nondirektivitásnak azt az egyensúlyát, ami a főszereplő és a játék 

számára éppen a legmegfelelőbb – főleg, hogy minden főszereplő más és más személyiség. Ezért 

tartom hasznosnak, hogy bár az első személyű illetékesség mellett teszek hitet a Gyógyító Játék 

vezetőjeként, mégis, néha alig észrevehetően kölcsönözzek néhány gesztust a harmadik személyű 

illetékesség paradigmájából.  

Természetesen ez sosem akaszthatja meg a folyamatot, és nem mehet a játék immanens 

organikusságának rovására. Ahhoz is sok tapasztalat kell, hogy egy ponton be merjek avatkozni, de 

ahhoz talán még nagyobb, hogy időnként ne tegyem ezt meg, és a látszólag stagnáló, akár épp 

„lefagyó” játékot hagyni ebben az állapotban, hogy éppen belülről, az adott térben és helyzetben 

tudjon megszületni valami új. Ehhez a legnagyobb segítséget a dr. Buda László kézikönyvében 

olvasott, ún. „tálca-módszer” adja számomra. A tálca-módszer valahova középre pozícionálja magát a 

direktív, pszichodrámából, és egyes családállítás-vezetői stílusokból jól ismert stratégia, valamint a 

mindent a kliensre hagyó, teljes mértékben nondirektív stílus közé. A tálca-módszer segítségével 

időnként – amikor ezt érdemesnek látom – felkínálok a főszereplőnek lehetőségeket, irányokat, 

amelyek felé szerintem érdemes menni, ám meghagyom neki a választás szabadságát annyiban, hogy 

ő döntheti el, akar-e elindulni ezen az úton. Ha nem, akkor nem – ezt elfogadom és tiszteletben 

tartom.  



 

Mikor igazán hatékony a Gyógyító Játék? 

Egy mondattal megfogalmazva: akkor, amikor a főszereplő megérintődik attól, amit a színpadon lát. 

Elindulnak benne az érzések, s az érzéseivel együtt tud kapcsolódni játéka szereplőihez. Ha átél egy 

fontos érzést, meg tudja engedni magának, hogy érezze, akkor is, ha nehéz, már „gyógyítónak” 

nevezhetjük a játékot. Legmélyebb meggyőződésem és személyes tapasztalatom is egyben, hogy 

bármiféle módszer, technika akkor tud igazán transzformáló lenni, ha abban a főszereplő át tud élni 

valamit, amit előtte nem tudott. Nem titok, ezek sokszor nehéz érzések. Félelem, harag, bűntudat, 

szégyen, fájdalom. Sokszor olyan emóciók, amelyeket a főszereplő nem él meg, nincs tudatában, csak 

a lelke mélyén dolgoznak ezek az érzések – esetleg már évek óta. Persze, hogy nehéz lehet ezekkel 

találkozni. Főleg, hogy arra vagyunk szocializálva, hogy a nehéz érzéseinket még véletlenül se éljük 

meg. Ki ne találkozott volna kisgyermekkorában azzal, hogyha valamitől félt, a környezete 

automatikus válasza az volt, hogy „Ne félj!”. Ha valami miatt szomorkodott, sokszor intették, „Ne 

legyél szomorú!”. Megtanultuk hát – s szerencsések a kivételek! – hogy nehéz érzéseinket 

száműzzük, elnyomjuk, vagy egyszerűen csak ne érezzük őket. S tegyük a szívünkre a kezünket, nem 

az a felszólítás járja bizonyos fórumokon, bizonyos körökben, hogy „Legyél pozitív!”?. Hogy járjon át a 

szeretet, az öröm, a boldogság érzése, a negatív érzéseket egyszerűen csak engedd el! Énvédő 

mechanizmusok teljes garmadáját vetjük be – személyiségünk érettségétől függően alkalmazzuk 

repertoárunkat, s eszköztárunkban szerepel többek között elfojtás, hasítás, intellektualizáció, 

racionalizáció, reakcióképzés, vagy szomatizáció. A humor is énvédő mechanizmus – igaz, az érett 

személyiség egyik legadaptívabb védekező eszköze, de játékvezetőként fontos tudnunk erről. Az 

esetek legalább kilencvenöt százalékában súlyos hibának gondolnám, ha szembesíteném a 

főszereplőt egyik énvédő mechanizmusával, azaz „beleverem az orrát” valamibe. Erről, ha 

észreveszem, játékvezetőként érdemes tudnom, de semmiképp sem hangosítom ezt ki. Egyrészt 

azért, mert védekezésre késztethetem a főszereplőmet, bizalmát azonnal elveszthetem, másrészt 

pedig játékvezetőként a legkevésbé sem feladatom a diagnosztizálás vagy a terapizálás. A 

játékvezetés során mindvégig érdemes elkerülni a „felülről lefelé” kommunikálást, a címkézést, és 

annak még a látszatát is, hogy a játékvezető valamit jobban tud, kívülről lát. Sajnos, még 

képződőként egyszer-kétszer belefutottam abba, hogy egy képződő társam így vezetett játékot 

nekem, s a mai napig emlékszem azokra a karcolásokra, melyeket a lelkemben okozott. Az igazi 

művészet valami felé lágyan terelni a főszereplőt, ami számára esetleg nem kellemes, de 

mindenképpen hasznára válik.  

Volt olyan főszereplőm, akinek jót tett egy kicsi provokálás, annak a transzparenssé tétele, hogy most 

valami olyasmi csinál a játékban, amelyet talán az életben is szokott, és – ebben bízom – ez 

hozzásegítette őt egy fontos felismeréshez. Igaz, ez egy elvonuláson történt, amikor a csoport már 

több mint egy napja játszott együtt, a résztvevők jól be voltak melegedve, s teljes bizalommal voltak 

mind egymás, mint a csoportvezetők felé. Ezzel együtt úgy gondolom, ez a fajta szembesítés, 

transzparenssé tétel nagyon-nagyon ingoványos talaj, ahol rendkívül óvatosan szabad csak 

lépkednem. Már csak azért is, mert a főszereplő nem mindig van készen arra, hogy találkozzon 

valamivel, ami nehéz. Lehet, hogy nagyon szeretne, nagyon motivált is erre, valami miatt mégsem 

tart még ott, hogy be tudja fogadni ezeket. Nem jó irány felhívni erre a figyelmét, nem szerencsés egy 

játékot azzal befejezni, hogy „azért van ott még valami”. (Sajnos velem bántak már így, s a 

legkevésbé sem volt előrevivő. Mindazonáltal hálás vagyok ennek a tapasztalásnak, mert a saját 



bőrömön érezve már egészen biztosan tudom, hogy én ezt el fogom kerülni.) Játékvezetőként – főleg, 

ha már tapasztalt, esetleg más módszerekben is járatos a vezető – előbb-utóbb megjelenhet a 

harmadik személyű nézőpont, mindazonáltal sosem szabad ebből a nézőpontból vezetni egy játékot.  

 Úgy látom, a Gyógyító Játék egyik „kerékkötője” mégsem az analitikus pszichológiában leírt 

klasszikus elhárító mechanizmusok, hanem az a valami, amelyet jobb híján úgy neveztem el, hogy a 

„nem értem-szindróma”. Mikor találkozom ezzel? A főszereplő beállítja a szereplőket, megalkotja a 

kezdőképet, majd hátrébb lép, s a kép életre kel. A szereplők interakcióba lépnek, érzéseik lesznek, s 

a szemem előtt kibomlik egy történet. Koherens, komplett sztori, ám a főszereplő kívül áll a körön, s 

láthatóan értetlenkedik. Amikor rákérdezek, hogy esetleg ismerős-e ez a helyzet számára, ráismer-e 

élete egy-egy fontos szereplőjére, a válasz fejcsóválás. Ilyenkor is biztatom arra a főszereplőt, hogy 

lépjen be a játékba, esetleg cseréljen az egyik szereplővel szerepet, hogy belülről megérezzen 

valamit, de a „kognitív áttörés” időnként ekkor sem következik be. Vagy végigcsinálja az egészet 

kívülről, s csak a legvégén kapcsolódik (ha mindvégig nem is akar belépni a játékba, lezáró 

gesztusként arra szoktam biztatni a főszereplőmet, valamilyen módon kapcsolódjon a záróképhez), 

vagy belép az egyik szerepbe, s onnan csinálja úgy végig a játékot, hogy mit sem ért közben. Persze, 

ez nem zárja ki azt, hogy érezzen. Sokszor elsodorják az érzései, hat rá a játék, s csak abból kilépve tér 

vissza újra a elméjébe az a kérdés, hogy jó-jó, ez nagyszerű volt, de mi is történt itt valójában? Ekkor 

– vérmérsékelttől és személyiségtől függően – visszamaradhat némi elégedetlenség a főszereplőben.  

Sokszor megfigyeltem, hogy ha a főszereplő nem érti a folyamatot, akkor hajlamos sokkal inkább 

kérdezgetni a szereplőket, és kérdései főként a „miért?” mentén alakulnak. Miért érzed ezt, miért 

haragszol rá, miért vagy szomorú? Tapasztalatom szerint ez nem mindig jó irány. Sokan indulnak ki 

abból a feltevésből, hogy létezik egy mindentudó mező, amelyben úgymond benne vannak a 

válaszok. Terápiás módszerek is alapulnak erre. Mindazzal együtt, hogy a mezőt, s a képviseleti 

érzékelést a Gyógyító Játék során használjuk, nem biztos, hogy egy ilyen kérdésre a szereplő 

megfelelő választ tud adni a főszereplőnek. Véleményem szerint – s tudom, hogy sokan nem értenek 

egyet ezzel – a képviseleti érzékelésben elsősorban primer érzeteket, érzéseket tudunk 

„lecsatornázni”, nem pedig gondolatokat, kognitív folyamatokat. A szereplők érzései, élményei azok, 

amelyeket látva és átélve a főszereplő kapcsolódni tud a színpadon zajló élményvilághoz, elsősorban 

így tud involválódni, s a szereplők érzésein keresztül tud elsodródni ő is saját érzései felé. Mindazzal 

együtt sok főszereplő kezeli úgy, hogy a „mezőből”, a szereplőktől kapott válaszok egyfajta 

kinyilatkoztatások, s ezt én semmilyen módon nem szoktam megcáfolni. A legfontosabb, hogy 

minden főszereplő a lehető legtöbbet vigye magával a Gyógyító Játékból.  

Mindazonáltal, tapasztalatom szerint a Gyógyító Játék hatékonysága akkor a legnagyobb, a 

főszereplő akkor a legelégedettebb, ha mind érzelmi, mind kognitív aspektusból kap valamit; átélhet 

és egyszerre meg is érthet valami fontosat. Ha a főszereplő azt jelzi vissza, hogy nem érti, a színpadon 

zajlik, azt szoktam neki tanácsolni a zárókörben, hogy egyszerűen csak hagyja hatni, ami történt. 

Lehet, hogy a válaszok csak később, akár napok múlva érkeznek majd meg, és az is lehet, hogy nem 

mindig van szükség válaszokra, hiszen a lényeg az az érzés, amit a játék során megélt. Milyen érdekes 

egyébként, hogy sokszor egy harmonikus, békés, örömteli kimenetelű folyamattal sem tudunk mit 

kezdeni, ha nem értjük, hogy ez valójában mit jelent! Messzire vezető kérdés, hogy miért vagyunk 

sokan arra szocializálódva, hogy csak az értelmünkön keresztül tudunk igazán kapcsolódni valamihez, 

befogadni valamit, és nem mindig tudunk mit kezdeni valamivel, amit nem értünk. Abban viszont 

feltétlenül bízom, hogy a Gyógyító Játék akkor is „hat”, ha nem értjük pontosan, mi történik a 



színpadon. Most, ahogy ezeket a sorokat írom, felmerült bennem, vajon miért elvárás az, hogy a 

Gyógyító Játék „hasson”? Persze, ne tévedjünk, a főszereplők jelentős része azért jön el 

szomatodrámázni, mert van egy nehézsége, amelyet meg szeretne oldani, s frusztráló lehet számára, 

ha válaszok helyett kérdéseket kap. Mindazonáltal, fontosnak tartom hangsúlyozni a Gyógyító Játék 

lényegét: az élményt és a Játékot. Gyógyító Játék elsődleges célja nem a problémamegoldás, a 

mindenáron valami felé törekvés, hanem az önfeledt játék és a szeretetteljes együttlét. Ezt, ha én 

nyitom meg a kiscsoportot, általában el is szoktam mondani. Azt gondolom, az a fajta mély, bizalom- 

és szeretetteli légkör, amely egy-egy csoportban ki tud alakulni, már önmagában rendkívül gyógyító. 

Ha a főszereplő önmaga lehet, teret kap arra, hogy spontán és önfeledt legyen, s szeretetteljes 

elfogadással találkozik, ennek az élménye nagymértékben elősegítheti a gyógyulást – bármilyen 

nehézségről legyen is szó. Úgy vélem, a legtöbb és legértékesebb, amit embertársainknak adhatunk, 

az a szeretetteljes figyelem, jelenlét és elfogadás, s a Gyógyító Játék éppen ennek az esszenciája.  

Természetesen léteznek úgynevezett „pozitív” szomatodráma-játékok, amikor nem nehézségekkel, 

problémákkal találkozunk a játékban, hanem épp ellenkezőleg: életünk fontos, tápláló-támogató, 

örömteli szereplőivel, s pozitív érzésekkel találkozunk. De lássuk be, legtöbben azért vesznek részt 

egy-egy Gyógyító Játékban, mert valamilyen nehézségük támad, s ezzel egyedül nem tudnak 

megbirkózni. Legfontosabb feladata tehát a játék vezetőjének, hogy minden lehetséges eszközzel 

segítse, támogassa ezt a folyamatot, ezt a nehéz találkozást.  

 

A különféle játéktípusok 

Mindazzal együtt, hogy minden játék a maga nemében egyedi és különleges, úgy látom, a különféle 

Gyógyító Játékokat be lehet sorolni bizonyos kategóriákba. Talán csak rendszerezést sürgető elmém 

kívánja ezzel kielégülését, talán valóban vannak ilyen kategóriák. 

Sokszor tapasztalom, hogy a játék, amely szomatikus szintről indul – azaz a főszereplő saját szerveit, 

testérzeteit jeleníti meg a színpadon, egyszer csak átvált valami másba. A szereplők életre kelnek, 

mozogni kezdenek, kapcsolatba lépnek egymással, s egyszer csak azt látjuk, hogy már egészen úgy 

viselkednek, mint egy ember. A főszereplő ilyenkor gyakran ráismer élete fontos szereplőire, 

kapcsolataira, vagy akár a saját „alszemélyiségeire”, „belső teamtagjaira”. (Erről már dr. Buda László 

Mit üzen a tested? c. könyvében is olvashatunk, ő szintátlépésnek nevezi.) Ilyenkor a játék síkot vált, s 

átlép a biológia (a szubjektív anatómia) síkjáról a pszichológiai síkra. Itt a főszereplőnek lehetősége 

van kapcsolatba lépni élete fontos szereplőivel, s ez a fajta játéktípus szinte mindig katarzist hoz. 

Játékvezetőként mindig megörülök, amikor a játék ebbe a fázisba jut. Ebben az esetben szinte 

teljesen biztos vagyok abban, hogy a főszereplő nemhogy üres kézzel, hanem kosárnyi bőséges 

ajándékkal fog távozni. Előfordul az is, hogy a főszereplő nem árulja el, élete mely fontos szereplőire 

ismert rá. Ha nem osztja meg velünk, nem szoktam faggatni, hanem arra biztatom, lépjen a játékba ő 

maga, s kapcsolódjon a szereplőkhöz. 

Sajátos típusa a Gyógyító Játékoknak, amikor a szomatikus szintről való indulás után a játék egymás 

után több síkon is játszódik. Érdekes szemlélni, milyen mély és komplex rétegei lehetnek egy-egy 

témának, s amint az egyik síkon rendeződtek a nyitott kérdések, máris sodor minket a játék egy 

következő síkra. Legutóbb akkor láttam erre példát, amikor a játék először egy apa-anya-gyermek 

kapcsolatot mutatott meg. A gyermek a játékban felnőve levált a szüleiről, s elindult a maga útján. 



Ezután lassan, finom átmenettel változott a kép: a szereplők valami mást érzékeltek s jelenítettek 

meg a színpadon: a főszereplő felnőtt, jelenkori énjét, s fiát, valamint menyét. Előfordul, hogy a 

főszereplő számára csak a játék egyik síkja válik nyilvánvalóvá, általában ekkor szokott belépni ő 

maga is a játékba. Gyakran a játék végén a visszajelzésekből döbben rá arra, hogy valóban, a játéknak 

voltak más síkjai is… 

Előfordul, amikor a játék nem vált síkot – legalábbis, a főszereplő nem „ismer rá” senkire a felállított 

szereplőkben. Ekkor a játék megmarad szomatikus síkon, s így is fejeződik be. Játékvezetőként eleinte 

tartottam ettől. „Hatékony” lesz-e így is a játék? Lesz-e harmonikus lezárás? Fog-e ezzel tudni mit 

kezdeni a főszereplő? Mi van, ha nem érti, miért mondja azt az egyik szerve, amit éppen mond? 

Aztán sok ilyen játékot láttam, s megtanultam bízni ebben is. Igen, hatékony lehet. Igen, katarzist 

hozhat. S eszembe idéztem a szomatodráma egyik alapvetését: hogyan kommunikáljunk a 

testünkkel? Hát, így! Kaphat-e ennél szebb ajándékot bárki, mint egy mintát arra, hogyan bánjon jól a 

saját testével?! Talán a legtöbb, ami ebből kihozható, hogy a játék szereplői előjátszanak valamit a 

főszereplő számára, amely ő aztán a saját rutinjába beépítve jobban tud bánni önmagával! S 

mennyivel könnyebb ez így, dramatikus formában, mint otthon, magányosan, a karosszékben 

elképzelve a folyamatot! Ráadásul itt a szereplők megszemélyesítik a különböző testrészeket, 

szerveket, s mennyivel kézzelfoghatóbb ily módon kapcsolatba kerülni velük! Nem beszélve arról, 

hogy – akárcsak a családállításban – a színpadon megjelenő képek önmagukban is hatnak, s 

észrevétlenül fejtik ki a lélekben áldásos hatásukat. Egyszóval, ma már nincs hiányérzetem, ha a játék 

nem vált síkot – s a zárókörben is, ha szükségesnek érzem, ennek az értéknek a felismerése felé 

terelgetem finoman a főszereplőt.  

A „klasszikus” – ha nevezhetem így – Gyógyító Játék az, amikor szomatikus szintről, a testből, 

szervekből, különféle testérzetekből indulunk ki. Van azonban olyan, hogy a játék főszereplője 

előrebocsátja: ő nem tud testi tüneteket, felsorolni, nem ott érzi, vagy egyszerűen nem a test 

foglalkoztatja. Sokszor kérdezik, lehet-e így. Általában megengedő szoktam lenni. Felkínálom neki a 

szomatikus szintről való elindulást, és megemlítem, hogy általában szerencsés, ha innen indulunk, de 

az a legfontosabb, hogy a színpadon azok a szereplők jelenjenek meg, amelyek a főszereplő belső 

világában vannak, amelyek foglalkoztatják. Emlékezzünk csak az első személyű nézőpontra! Maga a 

kliens az, aki a legjobban tudja, mi zajlik benne, mi foglalkoztatja… És lehet, hogy ezek nem a 

szomatikus sík szereplői lesznek. Ha érzéseket akar beállítani a főszereplő, akkor rá szoktam kérdezni, 

vajon hol érzi őket?  

De ha látom, hogy nem nyitott erre az irányra, akkor egyszerűen csak hagyom, hogy beállítsa az 

érzéseit, testi lokalizáció nélkül. Volt olyan főszereplő, aki azonnal a saját nehéz érzéseit állította be a 

térbe: szorongás, önbizalomhiány, fájdalom. Ebből alkotta meg saját benső világának szobrát, s innen 

indult a játék. Ez egy olyan játék volt, ahol a szereplők nagyon keveset beszéltek. A főszereplő egy 

darabig nézte őket, majd mindenkihez odament, kapcsolatba került, megérintette őket. Alig hangzott 

el egy-két szó, s hosszú is volt a játék. Talán egy kívülállónak úgy is tűnhetett, hogy áll, fagy. De nem. 

Odabent, a lelkekben sok minden zajlott. Milyen jó volt, hogy ezt a játékot akkor vezettem, amikor 

már elég bátor voltam ahhoz, hogy ne avatkozzak be, amikor úgy tűnik, hogy a színpadon látszólag 

nem történik semmi. Olyan jó, hogy már nem akarok „ugrálni”, csinálni valamit, megoldást 

konstruálni! Mióta ezt megengedem magamnak, sokkal jobban érzem, hogy mikor érdemes 

mégiscsak beleavatkozni a játék menetébe. Ez az, amit soha, semmilyen tankönyvből nem lehet 

megtanulni! Ez az, amihez csakis a gyakorlat segíthet hozzá! Merni beavatkozni, amikor kell, s merni 



nem beavatkozni, amikor nem kell – s kettő közti különbséget megérezni! Van, amikor egy „mit érzel 

most, mi van veled, mi történik?”-típusú kérdéssel remekül tudom facilitálni a folyamatot, s tovább 

mozdítani a főszereplőt valami felé, amivel érdemes találkoznia. De ugyanez a kérdés egy rossz 

pillanatban éppenhogy megakaszthat valamit, ami felé a főszereplő elindult. A jó karmester 

levezényli a darabot. A zseniális karmester minden zenész, minden hang, minden hangszer minden 

apró rezdülését érzi, s ebben az összhangban teremti meg azt a teret, amelyben mindez több lesz és 

távolabbra, magasabbra mutató, mint a hangok harmonikus összessége.  

Amikor ennek a játéknak vége lett, fontosnak éreztem elmondani a zárókörben, mennyire tiszteletre 

méltónak találom, hogy a főszereplőnek volt bátorsága ilyen nehéz érzéseket megjeleníteni a 

színpadon. Egyből, átvezetés nélkül szembenézni valamivel, amiről biztosan tudja, hogy nem könnyű! 

És megköszöntem a bizalmát is, hogy mindennek tanúi lehettünk. 

Aztán olyan is van, hogy a főszereplő életének egészen konkrét szereplőivel szeretne rögtön 

találkozni a színpadon. Volt már, hogy rögtön azt mondta, az édesapámmal, az édesanyámmal, volt 

párommal szeretnék találkozni. Ilyenkor, úgy látom, a főszereplő eléggé be van melegedve ahhoz, 

hogy találkozzon valami fontossal, s elég hamar megindul a kommunikáció a szereplők és a 

főszereplő között, vele párhuzamosan pedig a főszereplő is érezni kezd. Igaz, ilyesmivel csak ritkán 

találkoztam. De van. És ha így indulunk, akkor nagyon gyorsan juthatunk el valami igazán 

lényegeshez. Fontos találkozások történhetnek meg, s a főszereplő nagyszerű élményekkel 

gazdagodhat.  

Van viszont valami, amiből nem (vagy nagyon ritkán) szoktam engedni. Időnként előfordul, hogy a 

főszereplő azt kéri, ne kelljen neki beállítani a játékosokat, hanem mindenki helyezkedjen el úgy, 

ahogyan érzi. Ezt a kérést a lehető legfinomabban vissza szoktam utasítani, két okból. Az egyik, hogy 

a kevésbé tapasztalt részvevőknek ez nehézséget jelent. Mit kell csinálni, mit kell érezni? 

Elbizonytalanodhatnak, rossz érzéseik támadhatnak, s ezt egy olyan érzékeny ponton, mint egy játék 

indulása, mindenképp szeretném elkerülni. A másik, hogy sokszor arra hivatkozva kéri ezt a 

főszereplő, hogy ne az ő koncepciója, előzetes elképzelése jelenjen meg a térben, hanem az, aminek 

meg kell jelennie, ami „valójában van”. Ilyenkor meg szoktam nyugtatni, hogy erre sor fog kerülni a 

játék során, a szereplők életre fognak kelni, lesz lehetőségük kifejezni, amit éreznek-érzékelnek, 

mégis fontos, hogy első lépésként kapjon egy képet arról, hogyan van ez a téma az ő lelkében. Fontos 

pillanatkép szerintem az, hogyan jelenik meg a téma a főszereplőben, milyen belső képe van erről. 

Biztosítom, hogy ezt nem tudja elrontani, viszont fontos felismeréseket hozhat, és utána úgyis 

elengedjük a szereplőket, hogy érezzék, amit éreznek. Ráadásul, észrevettem, hogy az egész játék 

megoldása sokszor már az első képben benne van. (Felteszem, gyakrabban is talán, mint ahogy 

nekem feltűnik, de hiszen most nyílik még csak ki igazán a „szomatodrámás szemem”.) Olykor-olykor, 

amikor úgy alakul, a játék végén, a megosztó körben, reflektálok is erre, s megmutatom ezt a 

főszereplőnek. Lám-lám, milyen bölcs a lelke! Fél, hogy elrontja, s közben az általa felrakott 

szoborban már a megoldás kulcsa is benne rejlik… A beállítás fázisában mindig hangsúlyozom, fontos, 

hogy valóban az a kép jelenjen meg, ami a főszereplő lelkében van, és hagyok időt-teret arra, hogy 

igazgassa a képet, módosítson rajta. Sokszor ezeknek a finomhangolásoknak a során alakul ki a valódi 

kép, amely már elszakadt attól, amit a főszereplő eredetileg gondolt. Legkésőbb ekkor, amikor 

elkezdi módosítgatni a képet, megtörténik egyfajta érzelmi bevonódás, és ezzel párhuzamosan a 

prekoncepciók zárójelbe tevése. Akkor már jó úton járunk! Kivéve persze, ha a főszereplő túl sokat 

„szöszöl” a kezdőképpel. Túl sokáig gondolkodik, módosítgat, sehogyan sem találja a „jó” képet, vagy 

épp ellenkezőleg: semmi sem jut az eszébe. Ilyenkor – úgy láttam – vagy a téma nehéz a főszereplő 



számára, vagy pedig erősek benne a prekoncepciók, az előfeltevések. Az is lehet, hogy egyszerűen 

csak nagyon jól akarja beállítani az első képet, úgy véli, sok múlik ezen. Ilyenkor általában a szelíd 

megnyugtatás segít, s az a mondat, hogy ezt nem tudja elrontani. 

Előfordulhat, hogy a főszereplő nem ismer rá a szereplőkben élete fontos résztvevőire. Egyértelmű, 

hogy síkot vált a játék, a szereplők megszemélyesülnek, s képviselnek valakiket, a főszereplő azonban 

nem tud kapcsolódni a kialakult képhez. Kívül marad, próbálja megérteni, ami zajlik, s ilyenkor 

sokszor érzelmi bevonódás helyett értetlenkedő kívülállással szemlélődik. Előfordulhat, hogy be sem 

akar lépni a játékba, hiszen nem érti, hogyan kapcsolódhatna ahhoz, ami a színpadon zajlik, s kívülről 

várja meg, amíg a színpadon végbemegy egy folyamat, s egyfajta harmónia alakul ki. Legkésőbb 

ilyenkor arra biztatom a szereplőt, hogy kapcsolódjon ő is ehhez a záróképhez. Ekkor legtöbbször az 

történik, hogy a főszereplő beáll a képbe, s őt is átölelik a szereplők. Része lehet abban a 

szeretetteljes harmóniában, amely a szereplők között a játék végére kialakult, s ez az érzés 

önmagában gyógyító lehet. Az is megesik, hogy az egyik szereplő hívja be a főszereplőt a játék végén 

a záróképbe. 

 

Nemcsak játék és mese! (Amikor nehézségekbe ütközöm…) 

Előfordulhat, hogy a főszereplőt a negatív érzésektől vagy tünetektől való megszabadulás vágya 

vezérli, a játékban mindent ennek rendel alá. A betegségnek, a rossz érzésnek mennie kell, s az ebbéli 

igyekezet megakadályozza a főszereplőt abban, hogy a játék más aspektusaira is fókuszáljon, vagy 

elfogadóan (integratívan) forduljon ehhez. Időnként nehéznek bizonyul szelíden kivenni ebből. A 

tünetállításokat gyakran zárom azzal, hogy amikor a tünet „kiürült”, a képviselő jelzi, hogy már nincs 

köze az állításban zajló folyamatokhoz, akkor a fókusszal (az állításban így hívjuk a saját maga 

képviseletére választott szereplőt) kimondatok valami olyasmit, hogy már nincs rád szükségem, és 

köszönöm, amit megmutattál. És az is előfordul (ez a leglenyűgözőbb!), amikor a tünet beáll a fókusz 

háta mögé, immár erőforrásként! Aki jelez, ha szükséges, de alapvetően „jóbarát” lett! 

Természetesen, a szomatodrámában nincs helye ilyen direkt beavatkozásnak. Mindazonáltal úgy 

vélem, a legjobb, ha a maga organikus módján itt is meg tud történni ez a fajta integráció, az 

elkülönültségből az egység felé elmozdulás, a betegség/tünet be- és elfogadása. Mennyire más 

minőség ez, mint a disszociáció – még akkor is, ha a tünetet képviselő szereplő közben „kiürül”, úgy 

érzi, már nincs helye a rendszerben. Persze, erre sem szabad direkten törekedni vezetőként. 

Előfordulhat, hogy a játék a maga organikusságában terelődik az immanens harmónia felé, a 

főszereplő már összeölelkezett a gyermekét megjelenítő szereplőkkel, majd egyszer csak kijelenti: a 

lányom ilyet sohase mondana! Ő nem ilyen! (Ti. mint amit a szereplő a játékban megjelenít.) S attól 

fogva köti az ebet a karóhoz, hogy ez mind szép és jó, amit itt látott, sőt, megélt, de a valóságban ez 

nem így van. Szerencsére, ennek a játéknak csak a szereplője voltam (így nem nekem kellett 

előállnom valamilyen válasszal), de utána még sokáig töprengtem, vajon mit mondanék én? Ma már 

azt gondolom, talán azt, hogy: ez most egy színpad, a te életed színpada, itt most kipróbálhatsz 

valami mást, mint amit eddig csináltál, s megnézheted, hogy reagálnak erre életed fontos szereplői. S 

bíznék benne, hogy átmegy, mi ennek a lényege, s mitől „dráma” a szomatodráma. Itt arra is van 

lehetőség, hogy előjátsszunk valamit önmagunk számára, amelyet aztán életben már könnyebb lesz 

meglépni, vagy talán már nem is kell. Sokszor tapasztalom, hogyha valamire igazán felkészültünk, 



akkor néha nem is kell már szembenézni vele. Néha persze igen… de ehhez rengeteg muníciót adhat 

egy jól sikerült Gyógyító Játék.  

Előfordulhat (sőt, elő is fordult!), hogy a főszereplő annyira direkt koncepcióval érkezik, vagy annyira 

szeretne – általában nem tudatosan – elkerülni valamit, hogy szinte ő maga kezdi el vezetni a saját 

játékát. Nem mindig sikerül még megtalálnom, hogyan tudom a lehető legoptimálisabban kivenni 

ebből. Mi van, ha azonnal közbe akar avatkozni, szerepbe akar kerülni, vagy épp ellenkezőleg: hagyja, 

hogy a színpadon történjenek az események, s ő maga csak külső szemlélő marad? Mi van, ha a lágy, 

terelgető instrukcióimnak ellenáll? Ha nem vesz semmi a felkínált tálcáról, s ragaszkodik a maga által 

készített szendvicshez? Legfőképpen akkor lehet ez problémás, amikor úgy látom, hogy épp a 

„hazaihoz” való túlzott ragaszkodás a kerékkötője annak, hogy valami fontos történhessen. Hogyan 

konfrontáljak és konfrontálódjak úgy, hogy ezt a főszereplő a legkevésbé se élje meg annak? Ha úgy 

érzem, nem volt maximálisan „tankönyvi kimenetelű” az általam vezetett játék – akkor az őrlődés, 

hogy vajon megtettem-e mindent, s ezt a mindent jól csináltam-e…? De ez már átvezet a következő 

fejezethez. 

 

Személyes vallomás 

Nehezen tanultam meg bízni ebben a módszerben. Talán, mert sokat pszichodrámáztam, talán mert 

jóval direktívebb családállítást tanultam, s állításokat jóval direktívebb módon vezetek. Talán, mert 

ért néhány kellemetlen tapasztalat. Eleinte úgy éreztem, a máshol megtanult eszköztáramat a 

szomatodrámában nem alkalmazhatom, s időnként eszköztelennek éreztem magam. Talán benne 

volt a mindenáron való jól segítés nyomása is. Jaj, csak a lehető legtöbbet tudjam adni a 

főszereplőnek! Bárcsak az összes problémáját megoldhatnám! S minél súlyosabb problémával 

jelentkezett a játékra, annál inkább! Különösen akkor, ha olyan témát hozott, amelyben életem során 

magam is érintett voltam-vagyok. Ez ismét megerősített abban, mennyire fontos az önismeret. Hogy 

az lehet igazán jó segítő, aki maga is folyamatosan jelen van a saját lelki életében, aki szeretettel tud 

lenni önmaga felé, s szeretettel tudja fogadni mindazt, ami megjelenik. Számomra az önismeret 

életmóddá vált. Folyamatosan keresem-kutatom azt, hogyan tudnám a legjobban meghaladni 

önmagamat, hogyan tudnék a lehető legnagyobb szeretettel és empátiával fordulni magam felé, s 

gyengéden lehántani a lelki gócaim hagymahéjait. Hogyha meg is érint, ami a színpadon történik, én 

ne rántódjak be az érzelmi konfliktusba, s ne magamat akarjam megmenteni a főszereplőben. Amikor 

mindez kioldódott belőlem, minőségi váltás történt a játékvezetésemben is. El tudtam fogadni, ha 

nem harmonikus esetleg a zárókép, ha a főszereplő elégedetlen azzal, amit kapott, és nem éreztem 

sürgető kényszert, hogy megoldjam a problémáját.  

A rengeteg gyakorlás során arra láttam rá, hogy a szomatodrámát nem azért kell elsősorban sokat 

gyakorolni, hogy elsajátítsuk magát a módszertant. Sokkal inkább azért, hogy jól tudjuk alkalmazni a 

módszertant, mégpedig azért, hogy abban a tudatállapotban tudjunk jelen lenni, amelyben 

játékvezetőként jelen lenni érdemes. Érdemes letenni a segíteni akarást, a mindenáron harmóniára 

való törekvést, a problémamegoldást, a gyógyításra-gyógyulásra való törekvést, és ez – hogy egy 

klasszikust idézzek – „egyszerű, de nem mindig könnyű”. Úgy vélem, a sok-sok játékvezetés egy 

részről önmagamat formáló út is. Nem abban az értelemben, hogy én dolgozom meg játékvezetés 

során egy-egy esetleges elakadásomat, a játékvezetői szerepszemélyiségem mégis megdolgozódik 

minden egyes alkalommal. Figyelem, hogy a játékvezetés során mi okoz nehézséget, milyen helyzet 



rándít be, mi az, amit esetleg nehezebben tudok kísérni, s ez a sok tapasztalat mind-mind segít 

abban, hogy egyre jobb és jobb játékvezetővé és kísérővé váljak, olyan játszótárssá, akinek 

szeretetteljes jelenlétében fontos folyamatok történhetnek. 

 

Felhasznált irodalom: 

Dr. Buda L. (2013). Mit üzen a tested? Budapest: Kulcslyuk Kiadó 

Su-La-Ce (2005) Reggeli beszélgetések Lin-csi apát kolostorában. Budapest: Kelet Kiadó Kft.  

Szummer Cs. (2011). A fenomenológia váratlan felbukkanása az ezredforduló 

megismeréstudományában. Magyar Filozófiai Szemle. 139-161. 

 


