
Thalassa (12) 2001, 2–3: 210–212

KÖNYVEK

ÚJABB KÖNYVEK A PSZICHO-
ANALÍZIS TÖRTÉNETI 

ÉS ELMÉLETI PROBLÉMÁIRÓL

Christiane Hartnack: Psychoanalysis
in Colonial India. Oxford University
Press, New Delhi, 2001. A könyv az
indiai pszichoanalízis történetét tag-
lalja a gyarmati idõszakban. Az elsõ
rész az Indiában mûködõ brit pszi-
choanalitikusok tevékenységét ismer-
teti, majd részletesen foglalkozik az
indiai pszichoanalitikusok, közöttük
az Indiai Pszichoanalitikus Egyesüle-
tet 1922-ben megalapító Girinda-
sekhar Bose (1887–1953) munkássá-
gával. A Bécsben élõ szerzõ az indiai
pszichoanalízis arculatát meghatáro-
zó kulturális és társadalmi tényezõk
szerepét vizsgálja, rámutatva arra,
hogy az indiai analitikusok terápiás és
elméleti konklúziói sok tekintetben
eltérnek Freudétól és európai köve-
tõiétõl, akik a maguk idején többnyi-
re Európa kulturális hegemóniájának
eszméjét vallották magukénak.

James E. Goggin–Eileen B. Goggin:
Death of a „Jewish Science” (Psycho-
analysis in the Third Reich). Purdue
University Press, 2000. Az amerikai
szerzõpáros újabb levéltári források
és egyéb dokumentumok alapján
elemzi a berlini pszichoanalitikus in-
tézet történetét a nácizmus hatalom-
ra jutása elõtti, a nácizmus alatti és
utáni korszakban. Részletesen vizs-
gálja a német pszichoterápia „zsi-
dótlanításának” folyamatát és ennek
hosszú távú következményeit; be-

mutatja a Göring marsall unokatest-
vére, dr. Matthias Göring által veze-
tett „Német pszichoterápiás intézet”
tevékenységét.

Heike Bernhardt–Regine Lockot
(Hg.): Mit ohne Freud. Zur Geschich-
te der Psychoanalyse in Ostdeutsch-
land. Psychosozial Verlag, Giessen,
2000. A számos szerzõ közremûkö-
désével készült tanulmánykötet do-
kumentumok, levéltári anyagok, in-
terjúk és másodlagos források alap-
ján mutatja be a pszichoanalízis el-
lentmondásos történetét Németor-
szág keleti régióiban. A kötetben ol-
vasható tanulmányok elõször a
weimari köztársaság idõszakával
foglalkoznak, így például Alfred
Döblinnek, a Berlin Alexanderplatz
címû regény írójának pszichoanalí-
zis-recepciójával, illetve Therese Be-
nedek és a lipcsei pszichoanalitikus
intézet húszas évekbeli munkásságá-
val. Ezután a második világháború
utáni helyzetet, elsõsorban az 1949-
ben megalakult és 1990-ig fennállt
NDK pszichoanalízishez való viszo-
nyát taglalják. Ismertetik az NDK
tudományos és kulturális életében
szerepet játszó egykori pszichoanali-
tikusok (Alexander Mette, Walter
Hollitscher, Dietfried Müller-Hege-
mann) tevékenységét, és feltárják
azokat a pszichoanalitikus „nyomo-
kat”, amelyek az NDK-ban mûvelt
pszichoterápiában, a keletnémet
szépirodalomban és az egyházi élet-
ben lelhetõk fel. Végül, több írás re-
konstruálja azt a folyamatot, amely-
nek során a pszichoanalízis már a
berlini falomlás elõtt különbözõ csa-
tornákon (például csoport-pszicho-
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terápiai és pszichiátriai mûhelye-
ken) át beszivárogva polgárjogot
kezdett nyerni a volt NDK-ban, kül-
földi kollégák, köztük Hidas György
segítségével és aktív részvételével.

Riccardo Steiner: It is a New Kind of
Diaspora: Explorations in the Socio-
political and Cultural Context of
Psychoanalysis. Karnac Books, Lon-
don 2001. A könyv a német és oszt-
rák pszichoanalitikusok 1933 utáni
emigrációjának témáját dolgozza
fel, és elsõsorban a londoni analiti-
kus diaszpóra történetét rekonstru-
álja. Az Angliában élõ olasz szárma-
zású pszichoanalitikus szerzõ Ernest
Jones és Anna Freud levelezésére
támaszkodva elemzi a pszicho-
analitikus mozgalom e két központi
alakjának „emigrációs politikáját”.

Michael Billig: Freudian Repression.
Conversation Creating the Unconscious.
Cambridge University Press, Cam-
bridge 1999. A neves angol szociál-
pszichológus, a csoportközi viszo-
nyok elméletének egyik megalkotója
a modern diszkurzív pszichológia
perspektívájából értelmezi újra freu-
di elfojtásfogalmát, rámutatva a
nyelv jelentõségére, s különöskép-
pen annak kettõs – expresszív és
represszív – funkciójára. Billig – bár
Freud egyes elõfeltevéseit élesen
kritizálja – azt hangsúlyozza, hogy a
pszichoanalízis a XXI. század szá-
mára is alapvetõ, megkerülhetetle-
nül fontos diszciplína marad.

Peter Brooks–Alex Woloch (eds.):
Whose Freud? The Place of Psycho-
analysis in Contemporary Culture. Yale

University Press, New Haven and
London, 1999. A kötet annak a kon-
ferenciának az elõadásait tartalmaz-
za, amelyet 1998 áprilisában tartot-
tak a Yale Egyetemen. A konferencia
célja az volt, hogy megvizsgálja a
pszichoanalízis mint diszciplína és
mint diskurzus státusát a mai kultú-
rában. A konferencián gyakorló ana-
litikusok, pszichoterapeuták, filozó-
fusok, történészek, irodalom- és
filmtudósok, az idegtudományok és
más diszciplínák képviselõi vettek
részt – köztük olyan neves szakembe-
rek, mint Leo Bersani, Judith Butler,
Frederick Crews, Dominick LaCapra,
Robert Jay Lifton, Juliet Mitchell,
Toril Moi, Richard Wohlheim.

Paul Roazen: Political Theory and the
Psychology of the Unconscious. Open
Gate Press, London, 2000. A neves
amerikai eszmetörténész, a Freud
and his Followers címû nevezetes mû
szerzõje Freud, John Stuart Mill,
Nietzsche, Dosztojevszkij, Fromm,
Bettelheim és Erikson mûveinek po-
litikaelméleti és politikai filozófiai
implikációit elemzi.

Adam Phillips: Houdini’s box. On the
arts of escape. Faber and Faber, Lon-
don, 2001. A neves angol pszicho-
analitikus és esszéíró az 1874-ben
Budapesten született Weisz Erik, a
késõbb Harry Houdini néven híressé
vált amerikai bûvész és szabaduló-
mûvész példáján keresztül „a mene-
külés mûvészetét” mutatja be, a me-
nekülés valóságos és képzeletbeli fo-
lyamatainak jelentõségét vizsgálja a
mindennapi élet, a kultúra és a pszi-
choterápia szempontjából.
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Baddeley, Alan: Az emberi emléke-
zet. Ford. Racsmány Mihály,
szerk. Pléh Csaba. Osiris, Bp.,
2001.

Bárdos Katalin és Kardos Péter
(szerk.): Diszkrimináció és üldöz-
tetés: hatások és következmé-
nyek. (Konferencia 2000. novem-
ber 10–12. Budapest) KÚT Ala-
pítvány, Animula, Bp., 2001.

Beck, Aaron T.: A gyûlölet fogságá-
ban. A harag, az ellenségesség és
az erõszak alapjai gondolkodá-
sunkban. Háttér Kiadó, Bp.,
2001.

Buda Béla–Kopp Mária (szerk.): Ma-
gatartástudományok. Medicina
Könyvkiadó, Bp., 2001.

Capdevielle, Valérie: Klinikai pszi-
chológia és pszichopatológia.
Ford. Gécseg Zsuzsanna. Osiris,
Bp., 2001. 

Changeux, Jean-Pierre: A természet
és a szabályok. Osiris, Bp., 2001.

Csáth Géza: Az álmodás lélektana.
LAZI, Szeged, 2001.

Döme László: Személyiségzavarok.
Filum, Bp., 2001.

Festinger, Leon: A kognitív disszo-
nancia elmélete. Osiris, Bp., 2001.

Hunyad György (szerk.): Nemzetka-
rakterológiák. Rónay Jácint, Hugo
Münsterberg és Kurt Lewin írá-
sai. Osiris, Bp., 2001.

Karády Viktor: Önazonosítás, sorsvá-
lasztás. A zsidó csoportazonosság
történelmi alakváltozásai Magyar-
országon. Új Mandátum, Bp., 2001.

Kohut, Heinz: A szelf analízise. Ford.
Pintér Ferenc. Animula, 2001.

Lányi Gusztáv: Rendszerváltozás és
politikai pszichológia. Politikai
pszichológiai tanulmányok. Rejt-
jel, Bp., 2001.

McGuire, William: Makacs nézetek
és a meggyõzés elmélete. Osiris,
Bp., 2001.

Pléh Csaba–Csányi Vilmos–Bereczkei
Tamás (szerk.): Lélek és evolúció:
az evolúciós szemlélet és a pszi-
chológia. Osiris, Bp., 2001.

Sugárné Kádár Júlia: A „hangos”
kommunikáció fejlõdése és szere-
pe a korai szocializációban. Sci-
entia Humana, Bp., 2001.

Sigmund Freud–Ferenczi Sándor:
Levelezés

I/1. kötet
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