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Sors

Tizenöt évig oktattam a Pécsi 
Tudományegyetemen, ahonnan öt 
éve, tanszékvezet!ként távoztam. 
Úgy éreztem, máshol van dolgom. 

Mi zavart leginkább a pszi-
chiátriai gyakorlatban?

– Idegen volt t!lem a gyógy-
szerezés. Azt tapasztaltam, hogy 
sokszor a kezelés jelenti a bete-
geknek a legnagyobb tehertételt. 
Az orvosok túlterheltségük, ki-
égettségük okán rutinból keze-
lik az embereket, akik szinte fu-
tószalagon érkeznek hozzájuk. 
Papírokat kérnek t!lük, egy be-
tegség címkéje kerül rájuk. Pedig 
egy betegnek személyes odafi-
gyelésre, tör!désre lenne szüksé-
ge. Én azt szerettem volna meg-
tudni, és megtanítani az embe-

Tegez!dünk, mert Buda 
László nem kedveli a magá-
zódást. A klienseivel (a pá-

ciens szót sem kedveli) nem tart 
távolságot, nem „rendel” asztal 
mögül, nem ír receptet, nem kér 
orvosi papírokat. S!t, ha a hely-
zet úgy kívánja, a testi kontaktus-
tól sem zárkózik el: nem fél meg-
érinteni, megölelni a hozzá fordu-
lókat.   

Mondhatni, hátat fordítot-
tál a hagyományos pszichiátri-
ának. Mi történt, mi a te törté-
neted?

– Már a Ph.D. doktori disszer-
tációmat is az alternatív gyógy-
ászatból írtam. Orvos vagyok, 
megtanultam a szakmát, vizs-
gáltam, s!t boncoltam emberi 
testet, de úgy éreztem, nem áll 
össze a kép, nem értem valójá-
ban, hogyan m"ködik a testünk. 

SzomatoDráma. DR. BUDA 
LÁSZLÓ pszichiáter módszere. 
Terápia, amelynek célja 
megérteni a test üzeneteit 
és megtanulni kommunikálni 
szerveinkkel.

A SzomatoDrámával 

beléphetsz tested 

bels! világába

reknek, hogyan tudják maguk-
nak megadni azt az elmélyült fi-
gyelmet, amit nem kapnak meg 
másoktól, és ami szükséges a 
gyógyuláshoz. 

Merre indultál?
– El!ször a pszicho dráma felé. 

Önterápia is volt ez, hiszen ko-
rábban gondot jelentett nekem 
a szereplés, a já-
ték, az érzések ki-
mondása. Aztán a 
szomatoterápia kez-
dett érdekelni, az, 
hogy különféle tes-
ti gondokkal mit 
üzen a test. Egy 
nap összekapcsolódott bennem 
a két szó: a szomato és a dráma. 
Utánanéztem az interneten, és ta-
láltam a világban ezen a néven 
terápiát folytató szakembereket, 
de egészen mást csináltak, mint 
amit én szerettem volna, úgyhogy 
kifejlesztettem a saját módszere-
met, technikámat. 

Mi a lényege?
– A szomato-pszichoterápiás 

szemléletmód alapja az a meggy!-
z!dés, hogy az ember magán vi-
seli élettörténete lenyomatait, és 
emlékei nemcsak az agyban rak-
tározódnak el, hanem a test egé-

szében. Testtartásunk, mozdula-
taink, hangunk, izom- és ízületi 
elváltozásaink, jellegzetes arcki-
fejezésünk, ráncaink, betegsé-
geink rólunk mesélnek. Fontos 
lenne, hogy megtanuljunk kom-
munikálni a testünkkel. A gye-
rekeknek ez még megy. De mire 
felnövünk, elidegenedünk a tes-
tünkt!l, ha bármi gond van, el-
visszük máshová, egy orvoshoz 
például, hogy kiszedje bel!lünk 
az információt. Harmonikusabb 
lenne, ha mi magunk megtanul-
nánk „szervül”. 

Manapság divatos fogalom a 
testképzavar…  

– A legtöbb diétázó gy"löli ezt 
vagy azt a testrészét. Csakhogy 
mindaddig, amíg valaki nem ké-
pes egészében elfogadni magát, 
nem fog sikerülni a változás. Az 
önsanyargatás mélyén gy"lölet 
van önmagunkkal szemben – ez 
zsákutca. Az a fogyókúra sike-
res, amikor az egyén szereti ön-
magát, és jót akar tenni saját ma-
gával. Hosszabb távon, nem pedig 
egy rövidtávú örömet okozó ké-
nyeztetéssel, a habzsolással. Úgy 
kell bánnunk a testünkkel, mint 
egy gyerekkel, akir!l gondosko-
dunk. Szeretjük, de követelmé-
nyeket is támasztunk vele szem-
ben. Mindkett!nek jelen kell len-
ni a harmóniához. 

Úgy tudom, sokkal közelebb 
engeded magadhoz a „kliense-
idet”, mint általában a pszichi-
áterek a pácienseiket.

– Tudatosan szélesre tárom az 
ajtókat magamban. 
Ha fáj valakinek a 
feje, engedem, hogy 
fájjon egy kicsit ne-
kem is. A h"vös tá-
volságtartás vélemé-
nyem szerint nem 
tesz jót a gyógyulási 

folyamatnak. Megtörtént például, 
hogy valaki elmesélte a munkahe-
lyi konfliktusait. Megkérdeztem, 
közelebb ülhetek-e hozzá. Igent 
mondott. Megkérdeztem, meg-
érinthetem-e a hasát. Megengedte. 
Aztán elsírta magát, és kibukott 
bel!le, hogy az anyja sosem ölelte 
meg. Nem véletlenül a hasát érin-
tettem meg, sejtettem, hogy a ki-
rekesztettsége talán azért fáj ne-
ki annyira, mert sosem érezte az 
igazi elfogadás ízét. Ki tudja, hány 
órát kellett volna beszélgetni ah-
hoz, hogy kiderüljön, mi van az 
anyjával.  KURUCZ

Öngyógyításból terápiás módszer
Dr. Buda László – Pszichiáter, 
pszichoterapeuta. Pszicho-
terápiás magánpraxist foly-
tat, önismereti és képz! cso-
portokat vezet, el!adásokat 
tart, ír.  Az általa kidolgozott 
módszer – a SzomatoDráma 
– egy, a testi élményekb!l ki-

induló, pszichodramatikus és 
rendszerállításos technikákkal 
vezetett önismereti és terápi-
ás eljárás. Azon az elméleten 
alapul, hogy a saját testünk-
kel való kapcsolat elmélyítése 
öngyógyító folyamatokat indít 
szervezetünkben.
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