
424 • Figyelő

ju t erkölcsileg megalapozott, politikailag el
fogadható és a posztmodern realitásra nyíló 
nézőponthoz. Más szóval könnyű annak, aki
nek nehéz; annak igazán  nehéz, akinek köny- 
nyű.

Mindez persze, m uta tis m u ta n d is , vonatko
zik az amerikai és az európai kultúra viszo
nyára is. Az előbbinek az utóbbit irritáló op
timizmusa egyszersmind a viszonylagos ártat
lanság és szerencse vonzó keveréke, melyből 
talán egy az európainál nyitottabb és sok 
szempontból szabadabb társadalom szület
het, de amelyből ma kitekintve, Amerika 
nemegyszer képtelen felfogni és értelmezni 
az európai tradíciót. Nem mintha Ameriká
nak éppen ezért nem volna nagy szüksége Eu
rópára. Bármennyire elhanyagolhatók is 
ezek a különbségek egy harmadik nézőpont
ból, például a ha rm a d ik  világéból, tudatosítá
suk -  ha megjelenésüket nem akadályozza 
meg az arrogáns kirekesztés és elzárkózás -  
mindkét fél számára hasznos lehet. Amerika 
a maga irritáló optimizmusával jó esetben ki
zökkentheti, fellazíthatja az egyre inkább 
görcsbe merevedő tradíciót, s egyúttal olyan 
tudás birtokába kerülhet (noha ez „konti
nuitássá” így sem szervül), mely rendesen az 
évszázadok során felgyűlt tapasztalatból 
származik.
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„FÖLMERÉSZKEDSZ, SOKAK 
SIRATTA ÁRNYÉK...”

H a rm a t P ál: Freud, Ferenczi és a m agyarországi 
pszichoanalízis
B e th len  G ábor K önyvk iadó , 1 9 9 4 . 6 2 7  oldal,
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Hézagpótló munkára és egyben merész szel
lemi kalandra vállalkozott Harmat Pál, ami
kor 1969-ben hozzáfogott a magyar pszicho
analízis történetének tanulmányozásához. 
Közel két évtizedes kutatásai eredményét ad
ta közre 1986-ban az Európai Magyar Pro
testáns Szabadegyetem (Bern) kiadásában. 
Az olvasó most a könyv második, bővített és 
átdolgozott kiadását tartja kezében. sajátos, 
de művének előzményét alig találjuk a szak
irodalomban. Az utolsó két évtizedben ugyan 
szaporodó számban jelennek meg közlemé
nyek a hazai lélekelemzés történetéről,* de

* E sorok írója kísérelte meg a pszichoanalízis buda
pesti iskolája történetének rövid összefoglalását 
1976-ban. Paál János hasonló tárgyú tanulmánya a 
következő évben jelent meg, de kézirata előbb ké
szült el, mint az enyém. Hidas György (1986), Sző- 
nyi Gábor és Harmatta János (1993) jelentetett meg 
közleményt a témáról. Erős Ferenc és Patrizia Giam- 
pieri nagyarányú vizsgálata a pszichoanalízis hazai 
recepciójáról az utolsó tíz évben bontakozott ki. Fe- 
renczi élete és műve az utóbbi időben számos kuta
tót foglalkoztatott. De a magyar lélekelemzés egész 
történetét átfogó monográfia még mindig csak Har
mat Pálé.
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hasonló arányú tudománytörténeti vállalko
zás erről a témáról nem készült még. Joggal 
lepődhetünk meg ezen. Ugyanis a pszicho
analízis az a ritka tudományág, amiben ma
gyar kutatók valóban világraszólót alkottak. 
Méghozzá e téren nemcsak néhány kiugró 
nagyságot említhetünk -  mint a biokémiában 
Szent-Györgyi Albertet, az endokrinológiá
ban Selye Jánost -, hanem nagy nevek egész 
sorát, egy egész iskolát sajátos profillal és 
nemzetközi kisugárzással. A tehetségek ilyen 
koncentrációját hazánk csak a matematiká
ban nyújtotta még. Ez a tény önmagában is 
vizsgálatra érdemes: miért vált Magyarország 
a lélekelemzés tudományának egyik bölcsőjé
vé, a német nyelvterületen kívül Európában 
miért először itt vert gyökeret. Elegendő ma
gyarázat-e Bécs közelsége, vagy mélyebb kul
túrtörténeti összefüggést kell keresnünk? A 
pszichoanalízis azonban nemcsak tudomány, 
hanem mozgalom is, ily módon társaslélek
tani (szociálpszichológiai) és történelmi jelen
ség. Egyben egy művelődéstörténeti korszak 
egyik ihletője és ugyanakkor jellemzője. A 
magyar pszichoanalízis sorsa különösen 
összefonódik a magyar történelem és a XX. 
századi Európa történetének sokszor tragi
kus fordulataival. Illik rá a gyönyörű Goe- 
the-idézet, amit Harmat Pál könyve első ki
adásának egyik mottójául választott (és a má
sodik kiadásból érthetetlen módon kima
radt): „Fölmerészkedsz, sokak siratta  á rnyék, a 
fé n y re  m eg in t csöndesen .” Noha mint „árnyék” 
mindvégig jelen volt a magyar szellemi élet
ben, „fény” csak ritkán jutott osztályrészéül. 
Harmat Pál nagyon is élénk érdeklődéssel 
fordul a pszichoanalízisnek nem csupán tu
dományos, de mozgalmi oldala felé is; nem
csak az elméletek érdeklik, de a történelmi 
jelenség és az ebbe fonódó emberi sorsok is. 
Ezért is neveztem vállalkozását merész szel
lemi kalandnak.

Maga a könyv tizenöt nagy fejezetre tago
lódik, és valójában a pszichoanalízis teljes tör
ténetét átfogja, szinte a mai napig, a magyar 
iskola története csak a vezérfonal, melyre a 
többit ráfűzi. Bevezetésként röviden vázolja 
Freud művét, a pszichoanalízis megszületé
sét. Majd Ferenczi élettörténete fonalán ha
lad tovább, ismerteti munkásságát, kapcsola
tát Freuddal, a korabeli magyar értelmiség
gel, írókkal, művészekkel. Látjuk, mint ala

kul ki körülötte egy analitikus kör, ez hogyan 
helyezkedik el a hazai szellemi élet palettá
ján, miként hat ki az irodalomra, mi a viszo
nya a korabeli politikai erőkkel stb. Megis
merjük a hazai tudományos élet tétovázó, de 
hangsúlyában inkább elutasító reakcióját az 
új irányzatra. Majd drámai események sora 
következik: mozgalommá szerveződés, sze
mélyi ellentétek, harc az „eretnekek” ellen 
(Jung, Adler, Stekel), első világháború, forra
dalom. A tanácsköztársaság pozitívan viszo
nyul a pszichoanalízishez, ami a fehérterror 
korszakában kiváltja a megtorlást, a század 
húszas éveiben mégis a magyar pszichoana
lízis valóságos fénykorának vagyunk tanúi. 
Ferenczi ekkor alkotja meg biopszichológiai 
elméletét, és ekkor végzi klinikai kísérleteit, 
melyek végül Freuddal is konfliktusba sodor
ják. Bálint Mihály, Bálint Aliz, Hermann Imre 
úttörő munkássága ekkor kezd kibontakozni. 
Eközben más lélektani irányzatok is gyökeret 
vernek Magyarországon, az individuálpszi- 
chológia, a stekelista irányzat (ún. aktív ana
lízis) és Szondi Lipót Budapesten önálló mély
lélektani iskolát alapít: a sorsanalízist.

Ebben az időszakban, a két világháború 
közt alakul ki a pszichoanalízis „budapesti is
kolájának” sajátos arculata. Ha egy mondat
ban akarjuk jelentőségét összefoglalni, azt 
mondhatjuk: a magyar pszichoanalitikusok 
irányították rá a figyelmet először hangsúlyo
zottan az Odipusz-komplexust megelőző ko
rai anya-gyermek kapcsolatra. Talán Feren
czi személyiségének, élete végéig megőrzött 
gyermeki szeretetéhségének is szerepe volt 
ebben. Az 1924-ben megjelent, később Th a - 

LASSA néven ismertté vált nagy biopszicholó
giai műve az anyai testbe való visszatérés vá
gyát posztulálta az egész szexuális fejlődés 
vezérmotívumaként, és ezt a haeckeli bioge
netikai alaptörvény értelmében párhuzamba 
állította a szexualitás filogenezisével, amit 
szerinte az elvesztett őstenger keresése moti
vál. Szimbólumok így nyernek értelmet, mint 
egy régmúlt valóság tükröződései a tudatta
lanban: az asszonyi-anyai testben az őstenger 
biztonságát keressük. Harmat Pál jogosan 
nevezi ezt a művet tudományos mítosznak -  
amit azonban Ferenczi belerejtett, az rele
váns pszichológiai tapasztalat. Ezt a tapasz
talatot bontja ki Bálint Mihály, amikor azt ál
lítja, hogy az emberi személyiség lelki fejlő
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dése nem a primer narcizmussal kezdődik, 
hanem egy primer objektkapcsolat: az anya
gyermek kettős egységének megélésével. Az 
önálló egyén fejlődése ebből a társas kapcso
latból ágazik le a maga narcisztikus és libidi- 
nózus törekvéseivel egyaránt, és a regresszió 
mélypontján az analízisekben ennek élmény
világához tér vissza. Ugyanekkor Hermann 
Imre felfigyel a főemlősök (emberszabású 
majmok) megkapaszkodási ösztönére, és ref- 
lexológiai, magatartásbeli, kulturális és kór- 
tani jelenségekből arra következtet, hogy ez 
az ösztöntendencia latensen az ember gyer
mekénél is működik, az anya-gyermek kap
csolat biológiai alapját adja még a libidinózus 
késztetések jelentkezése előtt, majd azokkal a 
fejlődés során összefonódik. A „budapesti is
kola” tevékenysége ebből a centrális magból 
kiindulva sokfelé ágazik. Ferenczi szemléleti 
fordulata nem marad csupán elméleti, terá
piás magatartásában mindinkább valamilyen 
anyai elem kerül uralomra, egyben fokozódó 
érdeklődés a súlyosan traumatizált páciensek 
(ma úgy mondanánk: határeseti személyisé
gek) iránt. Ferenczinek még 1913-ban írt ta
nulmánya a valóságérzék fejlődésfokairól és 
Hermann Imrének a húszas években írt gon
dolkodáslélektani tanulmányai az énpszicho
lógia előfutárainak tekinthetők. (Az énpszi
chológia a lélekelemzésnek Freud halála után 
egyik vezető irányzata; azáltal, hogy feltéte
lezte az énfunkcióknak: észlelésnek, emléke
zésnek, tanulásnak, gondolkodásnak az ösz
tönöktől részben független, autonóm fejlődé
sét, a kísérleti lélektan eredményeit össz
hangba tudta hozni a pszichoanalízissel.) Bá
lint Mihály is már Magyarországon elkezdte 
terápiás kísérletei egy részét, pl. pszichoana
litikus ismeretek felhasználását az általános 
orvosi gyakorlatban, amit folytatott Angliá
ban, és ami híres könyvének: Az  O R V O S , A  B E 

T E G E  É S  A  B E T E G S É G -nek tárgya lett. Ebben az 
időben kezdte meg Roheim Géza etno-pszi- 
choanalitikai vizsgálatait és írta Hollós István 
könyvét az elmebetegségek pszichoanalitikus 
felfogásáról, a Bú c s ú m  A  s á r g a  H Á Z T Ó L -t.

Ezt a hatalmas fellendülést először a fasiz
mus fenyegető árnya, majd a második világ
háború töri meg. A háború alatt a magyar 
pszichoanalitikus egyesület még ülésezhet, 
de csak a politikai rendőrség egy detektívjé- 
nek jelenlétében. Miután 1944-ben a német 
hadsereg megszállja Magyarországot, a pszi

choanalitikus egyesület többet nem ülhet 
össze, számos tagja üldözötté válik, aminek 
következtében többen életüket vesztik. Akik 
túlélték a történelmi katasztrófát és Magyar
országon maradtak, 1945-ben újból megala
kítják a pszichoanalitikus egyesületet, újra 
megkezdik a kiképzést, és igyekeznek aktívan 
részt vállalni a társadalom lélektani problé
máinak megoldásában. Egy ideig még az 
egyetemen is elhangozhatnak pszichoanaliti
kus előadások. 1948-ban azonban marxista 
ideológusok a pszichoanalízist a marxizmus 
ideológiai ellenfelének nyilvánították, és a 
következő évben az egyesületet feloszlásra 
kényszerítették. Ettől kezdve hazánkban 
pszichoanalízisről évekig hallani sem lehe
tett, noha magánrendelőkben szórványosan 
folyt pszichoanalitikus kezelés -  hivatalosan 
tiltott nem volt, de orvos is, beteg is igyeke
zett titokban tartani. A magyar tudományos 
életben a hatvanas évek végén jelenik meg is
mét a lélekelemzés, de erős ideológiai nyo
mással kell megküzdenie, ami a kommunista 
rendszer liberalizálódásával fokozatosan eny
hül. 1980-ban a Magyar Pszichiátriai Társa
ság keretében pszichoanalitikus munkacso
port alakul, ezzel a legális háttérrel a magyar 
pszichoanalitikusok újra megszervezhetik ki
képzési rendszerüket, és bekapcsolódhatnak 
a nemzetközi tudományos életbe. Ebből a 
magból alakul újjá 1989-ben a nagy múltú 
magyar pszichoanalitikus egyesület. De a fé
lelem, hogy nézeteinket a hivatalos ideológiá
val ellentétesnek fogják nyilvánítani, csak ke
véssel a rendszerváltás előtt szűnik meg, 
mintegy annak előszeleként.

A történelmi traumák sorozata számos 
magyar pszichoanalitikust késztetett arra a 
második világháború előtt és után, hogy ha
záját elhagyja. Ez az emigráció a nyugati pszi
choanalízisre termékenyítően hatott. Sőt az 
emigránsok közt olyan nagy nevek találha
tók, akik nélkül a modern pszichoanalízis ki
fejlődése el sem képzelhető. Elegendő, ha 
legalább néhányat felsorolunk közülük. No
ha nem tartozott valamennyi az ún. „buda
pesti iskolához”, hazai eredete vagy hosszabb 
magyarországi tartózkodása miatt a magyar 
analitikus kör szelleme többé-kevésbé hatott 
rájuk. Bálint Mihály és Roheim Géza nevét 
már említettük. Magyarországról származott 
Franz Alexander, az első híres pszichoszoma
tikus elmélet megalkotója, Radó Sándor, a
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New York-i analitikuskiképző intézet meg
szervezője. Itt járt iskolába René Spitz, akit 
az első életévvel és az anyai szeretettől meg
fosztott kisgyermek (anaklitikus) depresszió
jával kapcsolatos vizsgálatai tettek világhírű
vé. Innen vándorolt ki Amerikába Rapaport 
Dávid, az énpszichológia egyik nagysága, aki 
elmélyült munkát végzett a pszichoanalízis 
tudományelméleti problémáinak feldolgozá
sában. Magyar származású Mahler Margit, a 
szimbiotikus pszichózis leírója, Grünberger 
Béla, a Párizsban élő neves narcizmuskuta- 
tó, a Svédországban élő Székely Lajos, aki a 
kreativitás alaklélektani és analitikus megkö
zelítésében végzett értékes munkát. Még 
olyan iskolateremtő nagyság, mint Melanie 
Klein is egy ideig Ferenczihez járt analízisbe. 
Csak a legismertebb neveket említettem, a 
sort hosszan folytathatnám. A magyar pszi
choanalízis fája tehát ugyancsak termékeny 
magvakat szórt szét a világba.

Ezért érthető a szenvedélyes hangvétel, 
amivel Harmat Pál könyvét megírja. Mély 
meggyőződéssel áll ki a pszichoanalízis ügye 
mellett, noha spekulatív túlburjánzásait kri
tikával illeti. Hiszi, hogy ha a két háború köz
ti Horthy-rendszer konzervativizmusa és an
tiszemitizmusa nem nehezíti a magyar pszi
choanalitikus iskola fejlődését, a nácizmus 
nem szórja szét és a kommunista rendszer 
nem teszi lehetetlenné, akkor „a budapesti 
p szich o a n a litiku s iskola a v ilá g  szám ára  ta lá n  h a 
son ló t je len tene , m in t a K odály-m ódszer, am elynek  
elsajátítására vagy ta nu lm ányozására  érdemes len 
n e  a ká r  a fö ld  túlsó végéről is B udapestre  u ta z n i”. 
A könyvben szereplő tudósok, írók, művé
szek, gondolkodók, politikusok jellemzése és 
értékelése mindennek inkább mondható, 
mint -  sine ira et studio -  hidegnek, érzelem
mentesnek. De hiszen a tacitusi követelményt 
a történetírásban maga Tacitus sem tartotta 
be. Harmat tisztelettel ír azokról, akik ebben 
a tudományban nagyot alkottak, azokról is, 
akik meggyőződésük mellett kitartottak, és 
többé-kevésbé éles kritikával illeti a pszicho
analízis ellenfeleit. Kritikája azonban árnyalt: 
nem vonja meg nagyrabecsülését olyan nagy 
gondolkodótól, mint Lukács György, olyan 
nagy írótól, mint Németh László vagy költő
írótól, mint Illyés Gyula, akkor is, ha am
bivalensek vagy ellenségesek voltak. Azokkal 
a teoretikusokkal szemben, akik a kommu
nista diktatúra hűséges kiszolgálóiként tá

madták a pszichoanalízist, kritikája gyilkos 
iróniába csap át. Számunkra érzékenyebb 
pontot érint, amikor bírálatával a magyar 
pszichoanalitikusok politikai magatartását os
torozza. Ezek a támadásai főként két téma
kört érintenek. Az egyik a magyar pszicho
analízis „társadalom elm életi önkorlá tozása”, ami 
szerinte már Ferenczivel megkezdődik, és a 
kommunista diktatúra bomlása idején, vala
mint a rendszerváltás után indokolatlanul to
vább tart. Nehezen tudom megítélni ennek 
a vádnak a jogosságát. Az a benyomásom, 
hogy a pszichoanalitikusok többsége más or
szágokban sem foglalkozik napi munkája 
után a freudi kultúrteória továbbépítésével, 
hanem klinikai tapasztalatait dolgozza fel. 
Hermann Az  A N T I S Z E M I T I Z M U S  L É L E K T A N A  

című könyve (1945) kétségkívül társadalom
lélektani tárgyú. Az 1988-ban megalakult 
Ferenczi Egyesület, ami a lélekelemzés iránt 
érdeklődő értelmiséget egyesíti, külön ren
dezvényen foglalkozott társadalmi, történel
mi, politikai témákkal (a Magyar Pszicho
analitikus Egyesület idei konferenciáján is 
helyet kaptak ilyen témák, de erről Harmat 
még nem tudhatott). Kérdés, hogy ennél 
több lett volna elvárható? Emellett egy írás 
megjelenése nem csak a szerző akaratától 
függ.

Súlyosabb a másik vád: Harmat megrója 
a magyar pszichoanalitikusokat a Rákosi-kor- 
ban tanúsított „meghunyászkodó” magatar
tásuk miatt. Harmat itt részben bizonytalan, 
vitatott információkra alapoz. Nem vitatható 
azonban az egyesület önfeloszlatásának té
nye, valamint az 1948 novemberében Lukács 
Györgyhöz intézett levél, amelyben a kom
munista analitikusok lojalitásukról biztosítják 
a pártot, és a rájuk zuhogó vádakat csak rész
ben visszautasítva elismerik a marxista kriti
ka szükségességét, sőt egyes pontokban jo
gosságát is. A kritika ostora ezúttal olyan köz
tiszteletben álló személyeket ér, mint Her- 
mann Imre és a tragikus sorsú Hajdú Lili -  
ők írták alá a levelet. Nehéz ma beleélnünk 
magunkat a Pszichoanalitikus Egyesület utó
védharcainak idejébe, az 1948-49-es évek 
légkörébe. A fényes szelek megkopottan bár, 
de még fújdogálhattak a lélekben. Haladó 
gondolkodású emberek még hihettek vala
milyen szocialista fejlődésben, amit szolgálni 
akartak, aminek a terrorintézkedések csak 
átmeneti „jakobinus” kilengései. Az egzisz
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tenciális fenyegetettség és a pislákoló hit egy
más kezére játszhat. Ma az egykori hitek kol
lektív elfojtásának estek áldozatul. Harmat 
általában igazságosan ítél, mégis nehéz néha 
elnyomni magunkban a gondolatot: „a kibic- 
nek könnyű”.

A fenti vita markánsan mutatja a könyv 
egyik fő jellemzőjét: nem csak egy tudo
mányág fejlődését kívánja ábrázolni; a szer
zőt a mozgalom is érdekli mint szociálpszi
chológiai jelenség, annak kihatása a korabeli 
magyar szellemi életre, a történeti folyamat
ba belesodródott emberek jelleme, állásfog
lalása. Igyekszik témakörének egész terüle
tét bejárni: a pszichoanalízis szépirodalmi 
vonatkozásait éppúgy érinti, mint filozófiai és 
politikai kisugárzását, a „freudomarxizmus” 
kérdését, viszonyát társadalmi rétegekhez, 
zsidósághoz stb. Ezzel négyszázkilencvenöt 
oldalon (az első kiadás kb. háromszáz oldala 
ennyire duzzadt az új információktól, ha a 
bibliográfiát, név- és tárgymutatót leszámít
juk) szinte lehetetlen feladatra vállalkozik. Ez 
a teljességigény -  a szerző szellemességével és 
könnyed publicisztikai készségével párosulva 
-  egyszerre ereje és gyengesége a könyvnek. 
Erénye, mert Grünberger Béla szavait idézve 
„érdekes, m in t egy regény -  egy jó  regény”. De 
gyengesége is, mert mondanivalójának mély
sége rendkívül hullámzó. Az eszmetörténet, 
a tudományos nézetek szakszerű kifejtése 
váltakozik a mozgalom történetének izgal
mas elbeszélésével és az egyes szereplőkre vo
natkozó anekdotákkal, sőt pletykákkal. Ez az 
anekdotikus réteg helyenként fölébe kereke
dik a tudománytörténetinek. Például Anna 
Freud és Melanie Klein személyi ellentétei
nek elbeszélése legalább annyi helyet foglal 
el a könyvben, mint Klein nézeteinek ismer
tetése -  holott ezek a nézetek a modern pszi
choanalízis egyik fő irányának: az objektkap- 
csolati teóriának alapját képezik. Roheim Gé
záról megtudjuk, hogy feleségével az auszt
ráliai bennszülöttek nyelvén beszélgetett, ha 
azt akarta, hogy a társaság többi tagja ne ért
se, de az első kiadásban semmi, a második
ban is csak egy mondat utal a „kollektív  tra u 
m á ra ”, ami kutatásai középpontjában állott. 
(Roheim azt találta etnográfiai kutatásai so
rán, hogy vannak traumatikus történések, 
amelyek egy ősi életformában élő nép min
den egyedének gyermekkorában előfor

dulnak, és a kultúra, az arra a népre jellemző 
szokások és szertartások jelentős mértékben 
ennek a közös traumatikus mozzanatnak fel
dolgozását szolgálják.) Székely Lajos kalan
dos élettörténete színes, érdekes olvasmány, 
de a kreativitással kapcsolatos úttörő kutatá
saira a szerző csak utal, abból semmit ki nem 
fejt stb. Harmat valójában minden informá
ciót, ami művét színesebbé, olvasmányosabbá 
teheti, felhasznál, tekintet nélkül arra, hogy 
mennyire megbízható forrásból származik -  
néha maga is utal az információ eredetének 
bizonytalanságára. A második kiadásban az 
első kiadás több tévedését kiigazítja, de az új 
értesülések tömegében, amellyel művét 1986 
óta gazdagította, ismét akad labilis hitelessé
gű. Szerencsére ez a helyenkénti megbízha
tatlanság csupán a személyes adatokra, törté
netekre vonatkozik. A tudományos nézeteket 
a szerző korrekt módon, hozzáértően fejti ki, 
bár néhol kissé hiányosan. Ez a hiányosság is 
sajnálatos, mert Harmat kitűnő publicisztikai 
készségével képes arra, hogy bonyolult elmé
leteket a nagyközönség számára közért
hetően, világosan adjon elő. Többet is élhe
tett volna e képességével, noha a tudo
mánytörténésznek nem feladata, hogy magát 
a tudományt is elmagyarázza.

A könyv hiányosságaiért és ellentmondá
sosságáért azonban messzemenően kárpótol 
a széles gondolati perspektíva, amit ez a 
nagyszabású tudománytörténeti monográfia 
az olvasó előtt megnyit, a színes előadásmód, 
amivel egy letűnt, de máig ható korszak vi
lágát elénk varázsolja és a többségükben 
mégiscsak hiteles információk sokasága. A 
rendkívül kiterjedt bibliográfia mutatja a 
szerző őszinte szándékát, hogy adatainak 
pontosan utánajárjon, még ha elbeszélőked
ve és impulzivitása néhol igényességének fö
lébe is kerekedik. A könyv értékét emeli 
Grünberger Béla színvonalas bevezetője. A 
második kiadás külön érdekessége az új elő
szó, ami valójában Antall Józsefnek az 1987- 
es pszichoanalitikus konferenciához csatlako
zó kiállítást megnyitó beszéde. A néhai mi
niszterelnök érdeklődése és tájékozottsága a 
pszichoanalízisben bizonyára több olvasót 
meglepetésként ér. Harmat Pál művének ol
vasása -  mindezzel együtt -  az olvasónak is 
izgalmas szellemi kaland.

V ikár György


