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A Thalassa tízéves 
jubileumának eseményei

1999-ben ünnepeltük a Thalassa meg-
alapításának tizedik évfordulóját.
1999/2–3-as jubileumi számunk bemu-
tatójára 1999. december 16-án került
sor – nagyszámú közönség elõtt – a
Helikon könyvesházban. A számot
Heller Ágnes mutatta be, és az évfor-
duló alkalmából „A pszichoanalízis út-
jai az elmúlt tíz esztendõben” címmel
– Mészáros Judit moderátori közre-
mûködésével – beszélgetés hangzott
el, amelynek résztvevõi Bókay Antal,
Erõs Ferenc, Hidas György és Lust
Iván voltak.

2000. március 28-án a pécsi Mûvésze-
tek Háza rendezett mûsoros estet az év-
forduló alkalmából. Az est házigazdája
Stark András volt, az est vendégei pedig
Bókay Antal, Erõs Ferenc, Lust Iván és
Valachi Anna voltak. Az est irodalmi
programját Borgos Anna és Takács Mó-
nika állította össze. A bensõséges han-
gulatú, két óra hosszat tartó rendezvé-
nyen közremûködött Lázár Balázs, a pé-
csi Nemzeti Színház mûvésze is.

A jubileum alkalmából cikk jelent
meg lapunkról Valachi Anna tollából a
Népszava 2000. január 16-i, Sissótól a
Mancs január 20-i, Margit Patríciától
pedig a Népszabadság február 3-i szá-
mában. A Magyar Rádió Gondolat–Jel
címû mûsora Harangozó István inter-
jújában január 20-án foglalkozott a
Thalassával. Interjú készült – István
Csaba közremûködésével – a gyõri rá-
dió számára is.
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Helikon könyvesház, 1999. december 16.
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„Határ-lét és perem-szöveg. József
Attila és pszichoanalitikus írásai” cím-
mel 2000. március 10–11-én mûhely-
konferenciára került sor a Pécsi Tudo-
mányegyetemen. A konferencián az
alábbi elõadások hangzottak el:

Erõs Ferenc (Pécs–Budapest): József
Attila mitológia a pszichoanalízis-
ben

Beney Zsuzsa (Miskolc): A születõ
szöveg

Kassai György (Párizs): Ferenczi Sán-
dor és József Attila

Tverdota György (Budapest): Pszicho-
analízis és etika a Rapaport leve-
lekben

N. Horváth Béla (Szekszárd): „Szubli-
málom ösztönöm.” Nárcizmus és
poétika

Hárs György Péter–Kumálovics Zol-
tán–Tamás István (Pécs): A tárgy-
vesztés nyelve az irodalom margóján

Kemenes Géfin László (Hollandia): A
megosztott író-szubjektum és a val-
lomástétel retorikája

Valachi Anna (Budapest): „Láttam,
hogy a múlt meghasadt”. Terápiás
modellbõl mágikus önteremtési rítus

Zsélyi Ferenc (Szeged): A szeretet(t)
helyei: A „Szabad ötletek” poétikája

Bókay Antal (Pécs): Test és vers – a
Szabad ötletek posztmodernitása

A konferencia résztvevõi elhatároz-
ták a József Attila Társaság megalakí-
tását. Az elõadások könyv alakban is
meg fognak jelenni; egyes elõadások
lapunkban való megjelentetését is ter-
vezzük.

*

*

A Ferenczi Sándor Egyesület 1999.
decemberében elnyerte a „kiemelten
közhasznú társaság” besorolást, s ezzel
lehetõvé vált, hogy támogatóink szemé-
lyi jövedelemadójuk 1%-ának felaján-
lásával hozzájáruljanak Egyesületünk
célkitûzéseinek megvalósításához,
amelyet nagy köszönettel fogadunk.

Bankszámlaszám: 
1670009-07762200-70000009

A Ferenczi Sándor Egyesület új
honlapja az alábbi címen érhetõ el: 

http://www.mtapi.hu/ferenczi/
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KONFERENCIAFELHÍVÁS

AZ ELVESZETT 
GYERMEKKOR

Nemzetközi konferencia 
Budapesten

2001. február 23–25.

A konferencia nyelve: 
magyar és angol

Ferenczi Sándor Egyesület, 
Budapest

Az „elveszett gyermekkor” metaforája
voltaképpen az elvesztett múltat jelen-
ti, melynek pszichológiai, szociálpszi-
chológiai, szociológiai, irodalmi és tör-
ténelmi vonatkozásai az egyén, a cso-
port és a szélesebb társadalmi viszo-
nyok szintjén egyaránt vizsgálhatók.

A „gyermekkor” kétféleképpen
veszhet el. Egyrészt úgy, mint a fejlõ-
dés normális menetének a lehetõsége,
amit traumatikus események, olykor
hosszú traumatikus periódusok törnek
meg. Másrészt, a traumatikus élmé-
nyek védekezést hívnak elõ, összezsu-
gorítva az emlékezhetõ múltat. A „ki-
zökkent idõ eseményei” nem kerülhet-
nek tudatos feldolgozásra, nem válnak

nyílt megbeszélés, közös értékelés tár-
gyává. A feldolgozás hiánya kihat
mind az egyén, mind a társadalom to-
vábbi sorsának alakulására. Sok eset-
ben a traumát okozó csoport, társada-
lom is hárítja a feldolgozást. Térsé-
günk, ma sem mentes a háborúk és et-
nikai konfliktusok okozta traumáktól.

Ugyanakkor a gyors társadalmi és
gazdasági változások értékváltást, il-
letve értékválságot vontak maguk
után, pozitív és negatív következmé-
nyekkel egyaránt. A negatív hatások
fokozottan érintik a ma felnövekvõ
nemzedékhez tartozókat, akiknek
gyermekkorát – a kiegyensúlyozott fej-
lõdés lehetõségét – veszélyeztetik ezek
a hatások (lásd kallódó gyermekek,
bántalmazott gyermekek, drogproblé-
ma). A konferencia érinti a mai vál-
ságövezetekben – egyebek között az
egykori Jugoszlávia és Balkán utódál-
lamai területén – lezajlott politikai és
etnikai konfliktusok következtében
létrejött, valamint a „békeidõben” fel-
növekvõ jelenkori generáció aktuális
nehézségeibõl fakadó problémákat.

A konferencia céljai

(1) együttmûködési lehetõséget kí-
vánunk biztosítani a különféle megkö-
zelítésekbõl származó tapasztalatok
megosztására az egyéni és a társadal-
mi traumák tanulmányozásához és ke-
zeléséhez.

(2) párbeszédet kívánunk kialakíta-
ni elméleti és pszichoterápiás szakem-
berek között a legújabb módszerek és
eredmények megvitatására, a további
európai és tengerentúli együttmûkö-
dés lehetõségeinek megteremtéséhez.



Hírek, információk

174

Az „Elveszett gyermekkor” buda-
pesti konferencia az elsõ része a há-
rom tudományos találkozóból álló
nemzetközi rendezvénysorozatnak. A
másodikra „Az elvesztett és megtalált
anyanyelv” címmel Londonban kerül
sor, a harmadik pedig a két konferen-
cia eredményeinek összegzésébõl Pá-
rizsban kerül megrendezésre.

Témajavaslatok

I. Egyéni gyermekkori traumák

– Traumaelméletek ma
– A bántalmazott gyermek
– A nem kívánt gyermek
– Kallódó gyermekek
– Az adoptált gyermek
– A „bölcs csecsemõ” szindróma –

mitõl nõ fel a gyermek?
– Ferenczi traumaelmélete

II. Kultúrantropológiai szemmel 
a gyermekkorról

– Az infantilizáló társadalom
– A modern ipari és fogyasztói társa-

dalmak hatása a gyermekkorra
(apanélküliség, a nemi szerepek
megváltozása, tömegfogyasztás)

III. Társadalmi traumák hatása 
az egyénekre

– Holokauszt, háborúk, etnikai konf-
liktusok

– A migráció mint trauma
– Hogyan lesznek a gyermekekbõl

hirtelen „felnõttek”?
– Az elveszett anyanyelv

IV. A traumák hatása 
a tünetszervezõdésre

V. A „megtalált gyermekkor”

– A feldolgozás útjai – kreatív megol-
dások

– Az elveszett anyanyelv újrafelfede-
zése

VI. Modern beavatkozások

– Lombikbébik (a mesterséges meg-
termékenyítés pszichológiai hatá-
sai)

VII. Empirikus kutatások a narratív
identitásról és a gyermekkorról

– Élettörténeti mélyinterjúk
– A gyermekkor története – az Aires-

iskola jelentõsége a pszichoanalízis
számára, Erikson normatív modellje
és annak érvényessége A szubjektív
igazság kérdése az egyén élettörté-
netében és a pszichoterápiában

– A gyermekkor narratív konstruk-
ciója élettörténeti mélyinterjúkban:
hány gyermekkorunk van?

A konferencia részvételi díja

A Magyarországon élõ kollégák
számára 8500 Ft. Külföldiek számára
250 USD-nak megfelelõ összeg. Eb-
ben az eltérésben a reális különbség
tükrözõdik a pszichoterápia és a hozzá
közel álló diszciplínák területén a ma-
gyarországi és a nyugati társadalmak
jövedelmi viszonyai között.

Kérjük, hogy amennyiben elõadás-
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sal kíván részt venni a konferencián,
küldje el 30 perces elõadásának maxi-
mum egyoldalas (másfeles sortávol-
sággal, 12 pontos betûméretben írt)
összefoglalóját nyomtatásban és flop-
pylemezen vagy e-mailen.

Az absztraktok beérkezésének 
határideje

2000. április 10.

Levelezési cím:
Ferenczi Sándor Egyesület

1055 Budapest,
Szt. István krt. 13.

E-mail: 
kadark@izabell.elte.hu

(Kádár Katalin)

A konferenciát a Nemzeti Kulturá-
lis Örökség Minisztériuma a Millenni-
umi Program keretében támogatja.

*

A Pécsi Tudományegyetem Pszichológiai Doktori Iskolájának PhD alprog-
ramjai – közöttük az elméleti pszichoanalízis alprogram – várják a jelentkezõ-
ket. A 2000/2001-es tanévben induló kurzusokra 2000. május 20-ig lehet je-
lentkezni. Részletes felvilágosítás a programokról és a feltételekrõl: Velõsy
Anita, PTE BTK Pszichológiai Intézet, 7624 Pécs, Ifjúság u. 6. Tel.: (72) 501-
516. Email: anita@pte.hu



PODMANICZKY SZILÁRD versei
KUKORELLY ENDRE: Rom. A szovjetunió története
MARNO JÁNOS versei
MÜLLNER ANDRÁS: Körösi Csoma Sándor (Két fejezet egy

regénybõl)
LÖVÉTEI LÁZÁR LÁSZLÓ versei
KÕRÖSI ZOLTÁN: Orrocskák (Regényrészlet)
BENEY ZSUZSA verse
JÁSZ ATTILA verse
GAZDAG JÓZSEF: Mozgásterületünk szûkülésének fokozatai

(elbeszélés)
MECSEKI RITA ESZTER versei
ORBÁN JÁNOS DÉNES: X. Y. B., az újságíró (novella)

*
GEORGE STEINER: Gnózis és szemantika (Medve A. Zoltán

fordításában)

*
MÁTHÉ ANDREA: „…hogy mit is tesz az irodalom”

(Kukorelly Endre: Három 100 darab)
KERESZTESI JÓZSEF: A testen innen és túl (Orbán János

Dénes: Hivatalnok-líra)
MÉSZÁROS SÁNDOR: Egyszarvúak, szeméthegyek és az is-

métlés kényszere (Bodor Ádám: Az érsek látogatása)
KROMMER BALÁZS: A befejezhetetlen szöveg

(Krasznahorkai László: Háború és Háború)
BAGI ZSOLT: A hermeneutika eredeti értelme (Bacsó Béla:

„Mert nem mi tudunk…”)

2000 Április


