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Serge Lebovici, a világhírû francia pszichoanalitikus 2000. augusztus 12-én
hunyt el, 85 esztendõs korában. 1915. június 10-én született Párizsban egy há-
romgyermekes román zsidó emigráns család elsõszülöttjeként. Édesapját –
Solo Lebovicit, a jó nevû bõrgyógyászt – 1942-ben a Gestapo Auschwitzba hur-
colta. Serge Lebovicit – aki akkor éppen katonai szolgálatát töltötte – leszere-
lése után kommunista ellenállók bújtatták feleségével és kislányával együtt. A
háború végéig a földalatti ellenálló mozgalom orvosaként dolgozott.

1945-ben hálából belépett a Francia Kommunista Pártba, de rövidesen eltá-
volodott a mozgalomtól. Elõbb apja praxisát folytatta, majd gyermekorvosi és
pszichiátriai szakképesítése után 1946-ban tanársegédnek nevezik ki Georges
Heuyer professzor mellé a világhírû párizsi Necker gyermekkórházba. Ugyan-
abban az évben – Sacha Nacht tanítványaként – a Párizsi Pszichoanalitikus
Társaság (S. P. P.) rendes tagjává választják. A francia pszichoanalitikus moz-
galom 1953-ban történt hasadása után, amikor Daniel Lagache, Françoise
Dolto és Jacques Lacan kilépett az S. P. P.-bõl, és önálló egyesületet alapított,
Serge Lebovici a hagyományos vonal vezetõ alakja lett. Egész munkássága
alatt párhuzamosan folytatott kórházi orvosi, egyetemi és pszichoanalitikusi
tevékenységet.

1958-ban alapította Rene Diatkine-nel és Philippe Paumelle-lel együtt a ké-
sõbb világhírûvé vált Alfred Binet Gyermek-mentálhigiéniai Társaságot és
Gyógyítóközpontot Párizs tizenharmadik kerületében. 1961–1978 között en-
nek az intézménynek volt az igazgatója. Ugyancsak René Diatkine-nel és
Julian Ajurriagerrával együtt alapította a Psychiatrie de l’enfant címû, máig is
fennálló folyóiratot. 1962–1967 között a Francia Pszichoanalitikus Intézet
igazgatója lett, és õ volt az egyetlen francia analitikus, akit a Nemzetközi
Pszichoanalitikus Egyesület (I. P. A.) elnökévé választott (1973-ban). Ugyan-
akkor 1978–1985 között a Bobigny-ban lévõ egyetemi kórház gyermekpszichi-
átriai részlegének igazgatója és a Bobignyban lévõ párizsi egyetem (Paris
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XIII.) orvosi fakultása gyermekpszichiátriai tanszékének professzora. Ez utób-
bi pozícióját élete végéig megtartotta. Igen népszerû professzor volt, kiváló pe-
dagógus és kiváló, nagy empátiával rendelkezõ klinikus szakember.

Pályafutása elején Lebovici nagyon közel állt Melanie Kleinhez, Anna
Freudhoz és Donald Winnicotthoz, de egész életében nyitott volt az új módsze-
rek és irányzatok integrálására (Jacob Moreno pszichodráma-munkássága,
John Bowlby kötõdési elmélete, Pikler Emmi és a Lóczy úti gyermekotthon
módszere, Róheim Géza és George Devereux etnopszichiátriai irányzata stb.).
Rene Diatkine-nel és Evelyne Kestemberggel együtt õ dolgozta ki és vezette be
Franciaországban az „analitikus pszichodrámát”, hospitalizált gyermekek terá-
piája céljából. Igazgatása alatt éveken keresztül gazdag eszmecsere és tudomá-
nyos együttmûködés folyt Pikler Emmi és munkatársai, illetve a Bobignyban lé-
võ orvosi fakultás gyermekpszichiátriai tanszéke között. Serge Lebovicinek
oroszlánrésze volt az elsõ etnopszichiátriai tanszék megnyitásában a St. Denis-
i (Paris VIII) egyetemen. Sokban hozzájárult a magyar származású George
Devereux tanítványának, Tobie Nathannak (aki évekig Lebovici munkatársa is
volt) professzori kinevezéséhez. Élete végén elsõsorban az anya és a csecsemõ
viselkedési interakcióinak problémájával foglalkozott. Utolsó könyvét, amely-
ben a filiációval kapcsolatos kérdéseken dolgozott, már sajnos nem tudta befe-
jezni. Halála nagy veszteség nemcsak tanítványai, hanem a gyermekpszichiátria
és az egész pszichoanalitikus mozgalom számára is.

Lydia Lacombe-Csángó
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