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Pszichoanalízis és pszichoterápia
Kelet-Európában – ezzel a címmel
került megrendezésre 2001. június 8.
és 10. között Magdeburgban egy ér-
dekes és a maga nemében egyedülál-
ló konferencia, a magdeburgi Otto
von Guericke Egyetem pszichoszo-
matikai és pszichoterápiás tanszéke,
az Uchtsringében lévõ pszichiátriai
klinika keretében mûködõ Sigmund
Freud Központ, valamint a magde-
burgi pszichoanalitikus és pszichote-
rápiás intézet szervezésében. A kon-
ferencia nyitó elõadását Christfried
Tögel tartotta „Freud, a dunai mo-
narchia és Kelet-Európa” címmel,
majd referátumok hangzottak el a
bulgáriai (Nikola Atanaszov), a hor-
vátországi (Liljana Filipovic), a ro-
mániai (Vasile Zamfirescu), a ma-
gyarországi (Erõs Ferenc), a lengyel-
országi (Pawel Dybel), az oroszorszá-
gi (Alekszandr Etkind), a csehor-
szági (Michael Sebek) és a jugoszlá-
viai (Gordana Jovanovic) pszicho-
analitikus mozgalom történetérõl, il-
letve az ezen országok szellemi életé-
ben végbement Freud-recepció kü-
lönbözõ szakaszairól. A konferencia
végén Heike Bernhardt és Regine
Lockot a pszichoanalízis és a pszi-
choterápia NDK-beli sorsát és törté-
netét elemezte, Jörg Frommer pro-
fesszor, a magdeburgi egyetem pszi-
choszomatikai és pszichoterápiás
tanszékének vezetõje pedig azokról a
pszichoanalitikus tapasztalatokról
számolt be, amelyeket a német újra-
egyesítés után Nyugatról Keletre köl-

tözött, a volt NDK-ban munkát válla-
ló értelmiségiek körében szerzett.

A konferencia kezdete elõtt né-
hány nappal nyílt meg a Magdeburg-
tól mintegy ötven kilométerre fekvõ
Uchtspringében, az egyik legrégebbi
németországi pszichiátria klinikán a
„Sigmund Freud: egy élet állomásai”
címû kiállítás, a Christfried Tögel
vezetésével nemrégiben alakult otta-
ni Sigmund Freud Központ és a lon-
doni Freud Múzeum közös vállalko-
zásaként. A nagysikerû kiállításon
könyvek, fényképek, tárgyak és
egyéb dokumentumok voltak látha-
tók; anyaga katalógusban is megje-
lent. A Sigmund Freud Központ te-
vékenységét lásd az uchtspringei kli-
nika honlapján: 

http://www.uchtspringe.de

*

A Magyar Pszichoanalitikus Egyesü-
let 8. õszi konferenciájára 2001. ok-
tóber 26–27. között kerül sor Buda-
pesten „Konfliktus, hiány, trauma –
a pszichoanalitikus elmélet és tech-
nika idõszerû kérdései” címmel. A
rendezvény helyszíne: Kossuth
Klub, 1088. Múzeum u. 7. A konfe-
rencián „Trauma, szelf és narratí-
vum” címmel a Pécsi Tudomány-
egyetem elméleti pszichoanalízis
PhD programja kerekasztal-beszél-
getésen mutatkozik be (okt. 27-én,
szombaton délelõtt 10 órakor).

*

A Kút Alapítvány, a Magyar Pszi-
choanalitikus Egyesület, a Magyar
Pszichiátriai Társaság Gyermekpszi-
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choterápiás Munkacsoportja, a Ma-
gyar Pszichológiai Társaság Gyer-
mekpszichológiai Szekciója, a Fe-
renczi Sándor Egyesület és a Thalas-
sa Alapítvány Virág Teréz halálának
elsõ évfordulóján emlékülést ren-
dez. Kollégái, barátai és tanítványai
adnak elõ: Barcza Katalin, Bárdos
Katalin, Erõs Ferenc, Fülöp Márta,
Klaniczay Sára, Mészáros Judit,
Molnár Irén, Nemes Lívia, Pfitzner
Rudolf, Ritter Andrea és mások. Az
emlékülés idõpontja: 2001. novem-
ber 30. – december 1. Helye: Bálint
Zsidó Közösségi Ház, Budapest,
Révai u. 16.

*

A Thalassa Alapítvány ezúton is
tisztelettel mond köszönetet mind-
azoknak, akik 2000-ben személyi jö-
vedelemadójuk 1%-ával támogatták
a Thalassa és a Sigmund Freud–Fe-
renczi Sándor-levelezés kiadását.
Kérjük, hogy amennyiben módja és
lehetõsége van rá, a jövõben is tá-
mogassa e kiadványok megjelenését,
amelyet elõre is köszönünk. A Tha-
lassa Alapítvány adószáma: 

18013784 1 42

Közlemény

Az APEH 2000. november 6-án 116 131 forintot utalt át a Thalassa Alapít-
vány 10200902–32711015 számú bankszámlájára, amely összeget a 2001-
ben megjelent számok nyomdai költségére fordítottunk.


