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Sándorról készült dokumentumfilmjét, amelyet Szendi Edit rendezett
Mészáros Judit közremûködésével.

HÍREK, INFORMÁCIÓK
A Magyar Pszichoanalitikus Egyesület kilencedik õszi konferenciájára
2002. október 25–26. között kerül
sor Budapesten „Szexualitás a pszichoanalízis és a társtudományok
tükrében” címmel. A rendezvény
helyszíne: Kossuth Klub, 1088. Múzeum u. 7.

*
A Freud–Ferenczi levelezés folyamatosan megjelenõ köteteirõl két
alkalommal rendeztek könyvbemutató beszélgetést a Bálint Zsidó Közösségi Házban. Az elsõ beszélgetés,
amelyre az I/2. kötet megjelenése
adott alkalmat, 2002. január 26-án
zajlott. A beszélgetésen, amelynek
fõ témája a levelezések, naplók, személyes dokumentumok történeti
forrásként való felhasználása, valamint a XX. század elejének kulturális és tudományos élete volt, részt
vett Haynal André, a levelezés kiadásának tudományos irányítója, továbbá Békés Vera filozófus, Litván
György és Gyáni Gábor történész,
valamint Mészáros Judit, Hidas
György, Bókay Antal és Erõs Ferenc. A második beszélgetésre a
II/1. kötet megjelenését követõen,
szeptember 5-én került sor. Ezen
Haynal André, Hidas György, Bókay Antal és Erõs Ferenc vett részt,
és elsõsorban a Freud–Ferenczi viszony 1914 és 1916 közötti alakulásáról, a háborús évek hatásáról, Ferenczi magánéleti konfliktusairól és
ez idõbeli elméleti törekvéseirõl volt
szó. Mindkét beszélgetést nagy érdeklõdés kísérte. Ugyancsak nagy
érdeklõdéssel mutatták be a Bálint
Házban ez év február 16-án a Magyar Televízió Ferenczi Sándorról
készült dokumentumfilmjét. A filmet követõ beszélgetésen, amelyet

*
„Clinical Sándor Ferenczi” címmel
2002. július 18. és 21. között nemzetközi Ferenczi-konferenciát rendeztek Torinóban. A torinói egyetem,
Torino város, Piemont tartomány,
több olasz és nemzetközi pszichoanalitikus egyesület, a budapesti és a
New York-i Ferenczi Sándor Egyesület és más szervezetek által támogatott konferencián a világ számos
országából érkeztek elõadók, köztük
a Ferenczi-kutatás élvonalbeli szakemberei is. Az elõadásokon mindvégig nagyszámú közönség volt jelen, nem csupán Torinóból, hanem
Olaszország más nagyvárosaiból is.
A konferencia elõadásainak nagy
része Ferenczi terápiás munkásságával és annak mai jelentõségével
foglalkozott, de tág tere nyílt az elméleti és történeti kérdések megvitatásának is. A jó hangulatú konferencia megrendezése elsõsorban
Franco Borgogno, a torinói egyetem
professzora lelkes szervezõmunkájának volt köszönhetõ. A konferencián nagy érdeklõdés mellett mutatták be a Magyar Televízió Ferenczi
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Hírek, információk
a Thalassa megjelenését. Kérjük,
hogy amennyiben módja és lehetõsége van rá, a jövõben is támogassa
lapunkat, amelyet elõre is köszönünk. A Thalassa Alapítvány adószáma: 18013784 1 42
Az APEH 2001. október 8-án
85 089 forintot utalt át a Thalassa
Alapítvány 10200902-32711015 számú bankszámlájára, amely összeget
a Thalassa jelen számának nyomdai
költségére fordítottuk.

Balassa Péter esztéta moderált, Mészáros Judit, Hidas György és Erõs
Ferenc vett részt.
*

Közlemény
A Thalassa Alapítvány ezúton is
tisztelettel mond köszönetet mindazoknak, akik 2001-ben személyi jövedelemadójuk 1%-ával támogatták
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Kis János új könyvérõl
Lucian Boiaról
„Mulattatók”-ról és „mesterkedõk”-rõl
A történetírás metaforikus nyelvérõl
A rendszerváltás forgatókönyvérõl
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