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Tegeződünk, mert Buda László nem ked-
veli a magázódást. A klienseivel (a páciens 
szót sem kedveli) nem tart távolságot, nem 

„rendel” asztal mögül, nem ír receptet, nem kér 
orvosi papírokat. Sőt, ha a helyzet úgy kívánja, a 
testi kontaktustól sem zárkózik el: nem fél meg-
érinteni, megölelni a hozzá fordulókat.   
Mondhatni, hátat fordítottál a hagyomá-
nyos pszichiátriának. Mi történt, 
mi a te történeted?

– Már a Ph.D. doktori disszertációmat is az al-
ternatív gyógyászatból írtam. Orvos vagyok, meg-
tanultam a szakmát, vizsgáltam, sőt boncoltam 
emberi testet, de úgy éreztem, nem áll össze a kép, 
nem értem valójában, hogyan működik a testünk. 
15 évig oktattam a Pécsi Tudományegyetemen, 
ahonnan öt éve, tanszékvezetőként távoztam. Úgy 
éreztem, máshol van dolgom. 
Mi zavart leginkább a pszichiátriai 
gyakorlatban?

– Annyira idegen volt tőlem a gyógyszerezés, 
hogy a gyógyszerészetvizsgán meg is buktam há-
romszor. Azt tapasztaltam, hogy sokszor a kezelés 
jelenti a betegeknek a legnagyobb tehertételt. Az 
orvosok túlterheltségük, kiégettségük miatt ru-
tinból kezelik az embereket, akik szinte futósza-
lagon érkeznek hozzájuk. Papírokat kérnek tőlük, 
egy betegség címkéje kerül rájuk. Pedig egy beteg 
embernek személyes odafigyelésre, törődésre len-
ne szüksége. Én azt szerettem volna megtudni és 
megtanítani az embereknek, hogyan tudják ma-
guknak megadni azt az elmélyült figyelmet, amit 
nem kapnak meg másoktól, és ami szükséges a 
gyógyuláshoz. fo
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Merre indultál?
– Először a pszichodráma felé. Önterápia is 

volt ez, hiszen korábban gondot jelentett nekem 
a szereplés, a játék, az érzések kimondása. Aztán 
a szomatoterápia kezdett érdekelni, az, hogy kü-
lönféle testi gondokkal mit üzen a test. Egy nap 
összekapcsolódott bennem a két szó: a szomato 
és a dráma. Utánanéztem az interneten, 
és találtam a világban ezen a néven 
terápiát folytató szakembere-
ket, de egészen mást csináltak, 
úgyhogy kifejlesztettem a saját 
módszeremet, technikámat. 
Mi a lényege?

– A szomato-pszichoterápiás 
szemléletmód alapja az a meg-
győződés, hogy az emberi test 
komplex tudattal és memóriával bír. 
Az ember magán viseli élettörténete le-
nyomatait, és emlékei nemcsak az agyban raktáro-
zódnak el, hanem a test egészében. Testtartásunk, 
mozdulataink, hangunk, izom- és ízületi elválto-
zásaink, jellegzetes arckifejezésünk, rán caink, be-
tegségeink rólunk mesélnek. Fontos lenne, hogy 
megtanuljunk kommunikálni a testünkkel. A 

gyerekeknek ez még megy. De mire felnövünk, 
elidegenedünk a testünktől, ha bármi gond van, 
elvisszük máshová, egy orvoshoz például, hogy ki-
szedje belőlünk az információt. Harmonikusabb 
lenne, ha mi magunk megtanulnánk „szervül”. 

A szervszimbolika (azaz a testi tünetek lelki 
megfelelője) mindig érdekelt, és évekkel ezelőtt 
azt kezdtem el kutatni, hogyan tudunk üzenni a 
testünknek. A pszichodrámában és a családállí-
tásban megismert módszereket vettem alapul. A 
„mezőben” nemcsak emberek közti kapcsolatok 
térképezhetők fel, hanem a testi-lelki folyamatok 
is. Leegyszerűsítve: ha egy ember felveszi egy szerv 
szerepét, releváns információkat tud közvetíteni a 
közös ráhangolódás során. Ha pedig a testen kí-
vül, a projektív térben meg tud jelenni a betegség, 
akkor megpróbálhatjuk elérni azt is, hogy ne is 
térjen vissza a testbe. Ha meg akarunk gyógyulni, 
akkor valójában arra kell rájönnünk, hogyan ne 
gátoljuk saját magunk a szervezet öngyógyítását.  
Manapság divatos fogalom a testképzavar…  

– A legtöbb diétázó gyűlöli ezt vagy azt a test-
részét. Csakhogy mindaddig, amíg valaki nem 
képes egészében elfogadni magát, nem fog sike-

rülni a változás. Az önsanyargatás mélyén 
gyűlölet van önmagunkkal szemben – 

ez zsákutca. Az a fogyókúra sikeres, 
amikor az egyén szereti önmagát, 
és jót akar tenni saját magával. 
Úgy kell bánnunk a testünkkel, 
mint egy gyerekkel, akiről gon-
doskodunk. Szeretjük, de köve-

telményeket is támasztunk vele 
szemben. 

Miért olyan nehéz szeretni 
önmagunkat?

– Mire a gyerek felnő, egy csomó „tréningen” 
esik át, amelyek során megtanulja, hogy olykor  
meg kell tagadnia testi vágyait, ellen kell állnia 
a szükségletek kielégítésének, különben megszé-
gyeníti a közösség. A szégyen a legdestruktívabb 
érzés. Ha egy óvodásnak azt mondják, hogy szé-

gyelld magad, akkor valójában azt várják tőle, 
hogy gondoljon magáról rosszat. Idővel ez az érzés 
jön magától: hány kliensemnél látom, hogy rá sem 
bír nézni azokra a testrészeire, amelyeket szégyell! 
úgy tudom, sokkal közelebb engeded 
magadhoz a „klienseidet”, mint általában 
a pszichiáterek a pácienseiket.

– Tudatosan szélesre tárom az ajtókat magam-
ban. Ha fáj valakinek a feje, engedem, hogy fájjon 
egy kicsit nekem is. A hűvös távolságtartás szerin-
tem nem tesz jót a gyógyulási folyamatnak. 
És egy sebzett ember nem gondolja egy 
ilyen bizalmi helyzetben, hogy több vagy 
mint egy segítő az életében?

– Ha valaki zavaró módon viselkedik, jelzem 
neki. De ritkán fordul elő ilyesmi. Emberi találko-
zásokról van szó, a szívünk nyitva, a figyelmünket 
odaadjuk egymásnak.
Meg is öleled olykor az embereket. ez is 
idegen a legtöbb pszichiátertől.

– A SzomatoDráma játékos, szimulációs mód-
szer, igényli a mozgást, a testi kontaktust. Az 
érintés olykor felgyorsítja a terápiás folyamatot. 
Megtörtént például, hogy valaki elmesélte a mun-
kahelyi konfliktusait. Megkérdeztem, közelebb 
ülhetek-e hozzá. Igent mondott. Megkérdeztem, 
megérinthetem-e a hasát. Megengedte. Aztán el-
sírta magát, és kibukott belőle, hogy az anyja so-
sem ölelte meg. Sejtettem, hogy kirekesztettsége 
talán azért fáj neki annyira, mert sosem érezte az 
igazi elfogadás ízét. Ki tudja, hány órát kellett vol-
na beszélgetni ahhoz, hogy kiderüljön, mi van az 
anyjával. Az intuitív út sokszor gyorsabb.
Mi van akkor, ha súlyos beteg ember 
keres fel, olyan, akiről már lemondott az 
orvostudomány?

– Az orvosi kommunikáció és környezet óriá-
si tehertétel a betegeknek. Nem szabad illúziókat 
táplálni valakiben, de a gyógyulásba vetett hitét 
elvenni még ártalmasabb. A csodához igenis hozzá 
kell szoknia egy orvosnak is. Van, hogy rettenetes 
állapotban lévő emberek felépülnek. A lelki válto-
zások, az ébredések, a szeretethullámok el tudják 
forgatni a genetikai-biológiai iránytűt. 

K. A.

Dr. Buda László pszichiáter

Gyógyító ébredések

„Megkérdeztem, 
megérinthetem-e 

a hasát. 
Megengedte.”

SzomatoDráma. 
Dr. Buda László pszichiáter 
módszere. Terápia, amelynek 
célja megérteni a test üzeneteit 
és megtanulni kommunikálni 
szerveinkkel.

A SzomatoDráma olykor gyorsítja a gyógyulást

Dr. Buda László
{            }NÉVJEGY

Pszichiáter, pszichoterapeuta.
Pszichoterápiás magánpraxist folytat, 

önismereti és képző csoportokat 
vezet, előadásokat tart, ír.  Az általa ki-
dolgozott módszer – a SzomatoDráma 

– egy, a testi élményekből kiinduló, 
pszichodramatikus és rendszerállítá-
sos technikákkal vezetett önismereti 

és terápiás eljárás. Azon az elméleten 
alapul, hogy a saját testünkkel való 
kapcsolat elmélyítése öngyógyító 

folyamatokat indít szervezetünkben.


