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Életmû Metaszintrõl

Az antropológus Gregory Bateson õspara-
doxonja, miszerint „a kommunikációban 
a szignált, hogy »ami következik, nem kell 
komolyan venni« – komolyan kell venni”, 
új paradigmát indított útjára a 20. század 
pszichológiai és társadalomtudományi 
gondolkodásában. Ez a „keretbe foglalás” 
(framing) illetve a tárgyi szint és metaszint 
közötti megkülönböztetés valóban annyira 

„õsi” jelenség, hogy már a magasabb rendû 
állatok (hódok, kutyák, ragadozók, ember-
szabású majmok) társas kapcsolataiban is 
megtaláljuk: õk is képesek kommunikálni, 
ha agresszív viselkedésük csak játék. E me-
takommunikatív szint az embernél éppúgy 
minõsítheti a direkt közlés tartalmát, mint a 
közlõ felek közötti viszonyt, illetve a közlési 
szituációt (vagy mindegyiket egyszerre). 
Általános jellemzõje tehát: kommunikáció 
folyik benne magáról a kommunikációról.

Ilyen értelemben metakommunikatív 
mû ez a hatalmas könyv is. Buda Béla hatvan-
kötetes (eddigi) oeuvre-jének monografikus 
szervesítésében nemcsak saját irányzatát 
jellemzi a pszichoterápia professzióján belül 
a kapcsolat és kommunikáció alcímmel, de 
egy metaszinttel magasabb áttekintéssel a 
szakterület egészét (tudományát és gyakor-
latát) is fõ vonulatában kommunikációként 

– egyre komplexebb és integráltabb kom-
munikációként – kommunikálja. A mû tizen-
két nagyfejezete félszáz témakörének tárgyi 
szintjét a közéjük iktatott integráló-értelmezõ 
reflexióinak metaszintjérõl kommentálva 
vezeti végig: a gyógyítás szociokulturális 
hátterétõl a pszichoterápia modelljein  

 
 
 
 
 
 
 
és hatásmechanizmusain keresztül, majd 
a pszichoterápia eredményességi kritériu-
mai, stratégikus szemlélete, irányzatainak 
integrációs lehetõségei felvezetése nyomán 
a core-témákig, mint az empátia, a nyelv és 
kommunikáció a stanfordi iskolában vagy a 
tudattalan szemantikai elmélete, és még jó 
néhány alkalmazási területen és határproblé-
mán át a pszichoterápiás szemlélet védelmé-
ben írt filozófiai kitekintésig, melynek címe: 

„Test és lélek: egy (ál)probléma (kultúr- és 
tudomány)története és relevanciája a mai 
pszichiátria szempontjából”. E nagy summá-
zati vállalkozásában valami hasonló történik 
ahhoz, amit egyik legfontosabb integrációs 
teljesítményében – a pszichoanalitikus te-
rápia és a tudattalan szemantikai elmélete 
rendszerelméleti eredõjének felfedezésében 

– felmutat, hogy ti. mindkettõ az integrálódást 
célozza. „A pszichoanalitikus terápia során a 
self, a tudatos, illetve tudatosítható és a visel-
kedés vezérlésében aktív én szemantikai 
rendszerének erõsödése és integrációja tör-
ténik… A tudattalan egy pszichológiai mód-
szerhez kötött idõszakos koncepció, mely 
arra szolgált, hogy elméletileg kifejezhetõvé 
tegye a viselkedés és az élményszervezõdés 
szemantikai tényezõit, és megvilágítsa a tényt, 
hogy a fogalmak hatókörének tágításával e 
szabályozás kiterjedése és pontossága fokoz-
ható, és ez gyógyító lehet.”

Buda Béla eme életmû-integrálásában 
tehát megjelenik egy olyan „önhasonlóság”, 
amit jól illusztrál az a fraktálelméleti szak-
irodalomban hangsúlyosan emlegetett lát-
ványazonosság, amit akkor nyerünk, ha egy 
letört ágat karnyújtásnyira tartva pár lépésnyi 
távolságból együtt tekintünk meg saját fájával, 
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kõrist a kõrissel, fenyõt a fenyõvel. Amit tehát 
a szerzõ a pszichoanalízis és a tudattalan 
szemantikai elmélete integrálásában kifejt, 
az érvényesül ebben az összegzõ opusában. 

„A tudattalan megismerése nem valamilyen 
abszolút új, addig nem tudott tisztázása (pél-
dául úgy, ahogyan valaki elõtt a tanulás révén 
megnyílik egy új ismerettartomány, nyelv, 
történelem, kultúra), hanem sokkal inkább 
már ismert dolgok új jelentéstartalmaira, 
ösz-szefüggéseire való rádöbbenés.” És az 
ismeret versus értés markánsabb szembe-
állítására idézi a témakör freudi tisztázottsá-
gával elégedetlen Adler élesebb fogalmazását: 

„A neurotikus sokkal többet tud önmagáról, 
mint amennyit megért.” Nos, Buda Béla azzal, 
hogy a tematikai terjedelemmel párhuzamosan 
befelé is folyvást gazdagodó-mélyülõ alkotói 
pályája során immár negyedszer vállalkozik 
ilyen frissebb és fejlettebb integrálásra – éspedig 
újból és újból az egyszerû Pszichoterápia 
címszó alatt (amirõl egyre inkább kiderül, 
hogy mennyire nem triviális egyfelõl a 
biológiai pszichiátria, másfelõl a mágikus 
gyógymódok elleni kétfrontos emancipációs 
küzdelmében) – e tárgyi szintû roppant tu-
dásból ismétlõdõen metaszintû értést generál 
a maga és olvasótábora számára.

E sajátosan önfelülmúló vállalkozására 
reflektálva a tematika tárgyi szintjének 
meta-szintrõl való figyelemmel kísérését és 
fordulónkénti kommentálását maga „spi-
rális szerkesztési módnak” nevezi. Ebben 
a spirális emelkedésben érvényesülnek „a 
megértést segítõ – ha szabad így kifejezni 

– didaktikus szándékok” – vallja a szerzõ. 
Ez a kvázi elnézéskérés a didaktikus szóért 
rávilágít Buda Béla egyik vezérlõ attitûdjére: 
maga sem vindikál magának olyan „ordi-
náriusi” felülrõl látást, (ki)tanítást, aminek a 
létjogosultságát bármelyik pszichoterápiás 
iskola ambíciójában kétségbe vonja. Ettõl 
persze az évtizedeken át a Buda-életmûbõl 
orientálódó önkéntes tanítványok élhetnek 
ezzel az elõny-nyel: a lélekgyógyászat XX. 

századi evolúciója tér-idõ dimenzióinak ilyen 
magasan tájékozott és mélyen értõ (emellett 
széles közönségspektrumban „használóbarát”) 
bemutatásából leckéket vehetnek a korszerû 
pszichoterápia stratégikus és óvatosan 

– egyelõre még inkább csak reményben – in-
tegratív szemléletébõl. Az archimédeszi pont 
sehol sem a tekintély, hanem az ellenõrzött 
hatás. Ezt a saját valósuló programját reflek-
tálva így rögzíti: „A szerzõ ismételten visszatér 
a pszichoterápiás hatáskutatásokra, illetve 
eredményességi vizsgálatokra, mert azok-
ban látja a pszichoterápia korszerû tudomá-
nyos megalapozásának esélyeit, és ezektõl 
reméli az irányzatok integrációjának igazi 
ösztönzését.”

De az is komolyan veendõ a fent említet-
tekbõl, hogy mindez egy kétfrontos önazo-
nossági küzdelemben zajlott a gyakorló és 
kutató pszichiáter-pszichoterapeuta négy 
évtizedes praxisában, illetve kutatási ered-
ményeiben, és nyer itt is egzakt-diszciplináris 

– ám hál’ istennek immár egyre oldottabb 
narratív-önéletrajzi – bemutatást is. Ahogy 
reálpolitikusan leszögezi: „Napjainkban a 
pszichoterápia láthatóan defenzívában, so-
kak szerint kiszorulóban van. Elsõsorban a 
farmako-pszichiátria és a biológiai pszichiát-
ria elõrenyomulása okozza ezt. Bár a bioló-
giai szemlélet szavakban mindig elismeri a 
pszichoterápia létjogosultságát és szerepét, 
gyakorlatilag megkérdõjelezi a pszicho-
gén betegségek és tünetek létét, és ezeket 
biológiailag determinált entitások keretébe 
próbálja illeszteni. Az iskolákra széttörede-
zett pszichoterápiának kevés esélye van az 
ellenállásra e tendenciákkal szemben. Más 
oldalról a pszichoterápiák létét az alterna-
tív medicina és a mágikus gyógymódok 
(természetgyógyászat, akupunktúra, kéz-
rátétel stb.) terjedése fenyegeti. Az elméleti 
és módszertani integrációban rejlik a túlélés 
lehetõsége.” Hogy pedig ez a téma-triász 

– a stratégiai szemléleti igény, az irányzatok 
valamiféle integrációjának keresése és a 
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gyógyhatások érvényes azonosítása – szer-
ves egységet alkot, ez a spirálisan visszatérõ 
bizonygatás a gazdag tárgyi érvelés szaka-
szainak „pihenõiben” életrajzi hitelesítést 
nyer: a felfedezésbõl támadt meggyõzõdés 
élménye révén. „Abban a szerencsében 
volt részem, hogy az integratív stratégiai 
szemlélet kibontakozását pályámon (a 
Haley-féle Strategies of Psychotherapy [1963] 
megjelenésétõl) szinte egyidejûleg követhet-
tem, és e szemlélet lényegét írásaimban korán 
közreadhattam és képviselhettem. Elõször 
az új kommunikációelmélet perspektíváit 
ragadtam meg, amit elõbb a pszichoanalízis 
korszerû értékelésére vonatkoztattam, az-
után, ami a módszerintegráció lehetõségét 
kézenfekvõvé tette, Rogers kliensközpontú 
iskolájára, majd teljesen a stratégiai szemlé-
letre, melynek központi koncepciója a pszi-
choterápia mûveleti definíciója. Az egyforma 
vagy hasonló hatékonyságot mutató adatok 
felerõsítették egyrészt az adott irányzatban 
hirdetett tényezõk és hatásmechanizmust 
érintõ magyarázatok kritikáját, másrészt a 
közös mögöttes tényezõk keresését, amiket 
egyik irányzatnak sem sikerül jelentõs 
mértékben jobban feldúsítania, mint a töb-
binek. Általában tehát az eklektikus, integ-
rációs törekvések fontosak a pszichoterápia 
jövõje szempontjából. Kezd értékké válni 
a pszichoterápiás »többnyelvûség«, vagyis 
a több irányzat elmélete és módszertana 
szerinti gondolkodás és mûveleti eljárás 
képessége.”

Az integrációs próbálkozásokról kiemeli: 
„A kliensbõl indulnak ki, annak önszervezõ 
munkáját vagy identitásfejlõdését világítják 
meg elsõsorban, és ahhoz rendelik jelentõ-
ségben a pszichoterápiás folyamat elemeit, 
melyek így leginkább nem-specifikusként 
tûnnek fel.”  Itt releváns a betegszerep jövõje, 
mely már Rogersnél is a páciensszerepbõl a 
szolgáltatást igénybe vevõ kliens szerepévé 
alakult át, és amely az új szemléletben „az 
egészségével törõdõ, pszichoterápiás kul-

turáltsággal bíró autonóm ember” szerep-
készletévé fejlõdik. Az itt érvényesülõ de-
konstrukció viszont, mely az irányzatok kész 

„csomagjai” helyett a belõlük kiválogatott 
tényezõknek (érvényesen mérhetõ válto-
zóknak) szenteli a figyelmét, és ezek közül is 
kitüntetetten az egyén igényeinek, az utóbbi-
nál megjelenõ nyereséget szükségképp egy 
másik ponton megjelenõ veszteséggel együtt 
kell hogy elszámolja. E veszteséges instancia 
pedig nem más, mint az elõzõ korokban köz-
ponti szerepet játszó, ritualizált ortodoxiák 
és tekintély. E súlypontváltást szintén egy 
önéletrajzi passzussal állítja elénk. A számára 
kedves telefonos terápiás munka ugyanis 
(melynek felvett anyagai hiteles elemzési 
bázisok) tudatosította benne a pszichoterá-
piás szemlélet és kutatás paradigmaváltását. 

„Még a hetvenes években magam is egyfajta 
strukturális modellben láttam a pszichoterá-
pia lényegét – írja. Úgy véltem, hogy vagy 
fejlõdési elakadás és torzulás, vagy regresszió, 
illetve kóros mechanizmusok kialakulása 
vezet el a krízisig, és ezt a létrejött struktúrát 
kell a terápiának megváltoztatnia. Így a 
névtelen segítõ telefonos kontaktus terápiás 
lehetõségeit korlátozottabbnak véltem, mint 
a személyes találkozásét, mely a terápiás vál-
tozást szerzõdéses viszonyban kísérelte meg. 
A pszichoterápiás kutatás azonban radikáli-
san megváltoztatta a terápia régi képét. A te-
rapeuta nem elsõsorban szabályozó, mûvele-
teket irányító partner, sokkal inkább alkalmi 
segítség. A fontos változási mozzanatok a 
kliens rendszerében zajlanak. A hagyomá-
nyos terápiák folyamatai inkább rítusok és 
intézményesült formák, melyek a vizsgálatok 
szerint már csekély hatásfokúak, korlátozzák 
a kliens autonómiáját, függõséget teremte-
nek. Ma úgy látjuk, hogy a kliensnek nem 
kell feltétlenül folyamatosan „dolgoznia” 
önmagán, bizonyos megakadások vagy 
krízisek során igényel csak segítséget, fõleg 
akkor, ha saját kapcsolati rendszerén belül 
ehhez nem tud hozzájutni.”
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Buda ilyen (részben) meghaladott fejlõ-
dési szintként történõ önaposztrofálása alól 
nem mentesülhetnek legjelentõsebbnek tart-
ható kutatási eredményei sem. Így például 
a 70-es évek közepén kidolgozott elmélete 
a pszichoanalízis és a kognitív, illetve sze-
mantikai irányzat izomorfizmusáról, és ezen 
belül a fogalomstruktúráknak a viselkedés 
szabályozásában beöltött szerepérõl, illetve 
ennek az egyesített modellnek a gyógyítás 
paramétereire, jelesül idõigényére kiható 
következményeirõl tartott korábbi felfogása 
és gyakorlata szintén feláldozódott (vagy 
legalábbis rugalmas átértelmezést nyert) 
a korrektív emocionális élmény, illetve az 
alkalmi útbaigazítás dramaturgiai súlyának 
megnövekedése nyomán.

Az önéletrajzi életszerûsítés a XII., beko-
ronázó fejezet felvezetésénél sem marad el 
(amire itt azért is szükség van, mert meglehe-
tõsen formabontó: kilenc nagy számítógépes 
power point-os prezentációban [szövegtáblá-
zatban] állítja össze, és ezek oldottabb elõadói 
gondolatmeneteibe tömöríti vitapozícióját). A 
tanulmány születési körülményei, majd egy 
váratlanul felvenni kényszerült funkciója éles 
megvilágításba helyezik paradox mondani-
valóját: a pszichoterápiát legjobban annak 
a „véteknek” a vádjától kell megvédeni, 
amit soha esze ágában sem volt elkövetni: 
a platóni (Szókratész búcsúszavai a Pha-
idonban), illetve descartes-i (res cogitans 
versus res extensa) dualizmustól, ami ellen a 
marxizmus évtizedeiben vallási konnotációi 
miatt folytattak (tévesen) vad inkvizíciót, de 
amely alaptalan vádat a „hard core” biológiai 
szemléletû pszichiáter kollégák mind a mai 
napig fenntartanak. Buda Béla „Szókratész-
ellenes védõbeszédére” tehát a következõ-
képp került sor: „2001-ben a Magyar Pszi-
chiátriai Társaság nagygyûlésére plenáris 
elõadást kértek tõlem, a témát szabadon 
választhattam” – számol be a szerzõ a témá-
hoz méltó dramaturgiáról, ami azonban nem 
téveszti meg a hadállásokat illetõen, mert 

így folytatja: „A biológiai pszichiátria nagy-
mértékû és kiszorító dominanciája, a pszicho-
terápiák tudományos és mindenekelõtt 
egészségügyi alkalmazási háttérbe szorulása 
miatt úgy döntöttem, hogy még egyszer és 
valószínûleg utoljára megpróbálom megvé-
deni a pszichoterápiát a dualizmus vádjától… 
Ez a téma azért is kínálkozott, mert az elõzõ 
év nagy felismerése volt, hogy a modern kép-
alkotó eljárásokkal a pszichoterápia hatására 
hasonló változásokat lehetett kimutatni az 
agy különbözõ szerkezeti elemeiben, mint 
az adekvát pszicho-farmakológiai kezelések 
során… Talán érthetõ volt, bár különösebb 
visszhangot a »hardcore« biológiai szemléletû 
kollegák körében nem váltott ki. Részletes 
megírására nemcsak késztetést nem éreztem, 
fórumot sem találtam volna. Mivel azonban 
a hasonló szemléletûek, a pszichoterapeu-
ták kérték, igényelték a szöveges változatot 
is, az »elmebajtársak« számára röviden, az 
utalásos szerkezetet megtartva kidolgoztam 
a szöveget. Erre az is alkalmat adott, hogy 
kényszerûségbõl abba kellett hagynom 
a Szenvedélybetegségek címû lap kiadását 
és szerkesztését, amelyet magam hoztam 
létre. A kézirat egyfajta búcsú volt ettõl a 
vállalkozástól.”

Ez az „elõzõ év nagy felismeréseként 
beszúrt megjegyzés a pszichoterápiás 
ráhatásnak az agystruktúrában detektált 
változásáról párhuzamba hozható a nemrég 
elhunyt jezsuita filozófus Weissmahr Béla 
Keletkezhet-e szellem az anyagból? címû, 
több nyelven megjelent tanulmányának 
tételével, mely ugyancsak „metaszintrõl” ref-
lektál a Buda-közlésben felhozott empirikus 
evidenciára. „A pszichikai erõ vagy dinamika, 
mely hatást gyakorolhat az anyagra, nem 
»kísértet a gépezetben«… Anyagi minden 
véges szellem, amely tud formálisan reflek-
tálni önmagára, tehát az emberi lélek is, nem 
tér- és idõfeletti, még ha térhez kötöttsége 
különbözik is a fizikailag észlelhetõ anyag 
térhez kötöttségétõl.” A dualizmus elutasítá-
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sában tehát egybevágó nézeteket vallanak 
a kulturális hátterükben és hivatásukban 
egymástól távoli szerzõk.

Mivel a könyv a szakmán és a szakmába 
szocializálódó egyetemi ifjúságon túl széles 
olvasótáborra és így (változatlan vagy tovább 
bõvített) újabb kiadásra számíthat, szólni kell 
a kiadás minõségérõl. A tudatosan vállalt és 
többszörösen hangoztatott „használóbarát” 
jelleg megkívánna még egy tárgymutatót 
vagy legalább az áttekintõ tartalomjegyzék-
nek egy analitikus tartalomjegyzékkel való 
kirészletezését. De mindkettõnél fontosabb 
volna egy névmutató a rendkívüli bõségben 
idézett szerzõkrõl, vagy legalább egy olyan 
fejlettebb szerkesztési gyakorlat, ahol a 
24 oldalra (!) elnyúló irodalomjegyzék 
tételeinél fel lenne tüntetve, hogy a könyv 
melyik oldalán található rájuk hivatkozás. 
(Így az érdemben megidézett közel félszáz 
magyar szerzõ is könnyen megtalálhatná 
azokat a passzusokat, ahol az õ kutatási 
vagy gyógyító praxisbeli eredményeiket építi 
be a professzió hazai képébe a szerzõ.) A 
szerkesztés is gondosabb lehetne. Nemcsak 
a gépelési hibákat kellene kifésülni az új 

kiadás szövegébõl, de néhány elmulasztott 
szerkesztõi utánanézést is pótolni. Bosszantó 
például, hogy A tudattalan szemantikai 
elmélete c., jelentõs fejezetnek mindjárt az 
elsõ soraiban (267.) a tudattalan fogalma filo-
zófiai elõfutárainak említésében felcserélõdik 
Eduard von Hartmann (1842-1906) neve, akit 
tényleg 25 éves korában írt Philosophie des 
Unbewussten címû mûvével tart számon a 
filozófiatörténet, az ilyen témák iránt nem 
érdeklõdõ Nicolai Hartmannéval (1882-
1950). De arra is akad példa, hogy a szerzõ 
által még nyilván helyesen írt dátumot egy 
neoklasszikus szerzõ, George Kelly könyve 
megjelenési évérõl egy fontos fejezet (A te-
rápiás kommunikáció nyelvi vonatkozásai: 
kogníció és szemantika) új bevezetõjében 
(245.) buzgó kezek az elírásnak vélt 1959-rõl 
1995-re „javították”. Ilyenekért empatikus 
együttérzésünk a szerzõnek, de az olvasók 
képviseletében legyen szabad rangjához 
méltó munkára kérni a kiadót. (Buda Béla: 
Pszichoterápia: Kapcsolat és kommunikáció. 
Bp., Akadémiai Kiadó, 2005. 524 p.)

Varga Károly
a szociológiatudomány doktora

Csaba László:
A felemelkedõ Európa

A kötet a 2005-ben megjelent és az Akadé-
miai Kiadó nívódíjával kitüntetett The New 
Political Economy of Emerging Europe 
címû könyv alapjaiban átdolgozott és kibõ-
vített, magyar nyelvû változata. Címében 
Mancur Olson (1982-1987) korszakalkotó 
munkájára utal, aki azt bizonyította, hogy 
az érdekcsoportok uralta közpolitika a nem-
zetek hanyatlásához vezet. A jelen könyv 
alapkérdése, hogy ez a tézis mennyiben 
érvényesül a valaha a szovjet birodalomhoz 
tartozó országok körében, és az elmúlt 
másfél évtizedben milyen tényezõk vezettek 
egyes országok felemelkedéséhez és mások 

hanyatlásához. A kérdés sokrétûségébõl 
adódóan a szerzõ az új politikai gazdaság-
tani megközelítést alkalmazza, melyben a 
közgazdaságtani fõáramból adódó össze-
függések az intézményi és politikai perem-
feltételek tárgyalásával vannak kibõvítve. 
A könyv tizenhárom fejezetének részletes 
ismertetése meghaladná e recenzió kereteit, 
ezért a továbbiakban elsõsorban a gondolat-
menet fõ irányát igyekszem visszaadni. 

Az elemzés kiindulópontja, hogy tizenhat 
évvel a rendszerváltás után a közép-kelet-
európai régióban már nem a szocializmus 
öröksége határozza meg a különbözõ álla-
mok fejlõdését, ezért problémáik vizsgál-
hatók a fejlõdésgazdaságtan kategóriáinak 
tükrében. Ennek új paradigmája szerint a 
sikeres fejlõdés kulcsa egy olyan intézményi 
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