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BESZÁMOLÓK

„Pszichoanalízis és narratívum”
címmel rendezték meg március 12-
13-án Pécsett, a Mûvészetek Házá-
ban a Pécsi Tudományegyetem Pszi-
chológiai Doktori Iskolája Elméleti
pszichoanalízis programjának mû-
helykonferenciáját. Az „Irodalom és
pszichoanalízis”, az „(Ön)életrajzi
elbeszélések”, a „Filozófia és meta-
pszichológiai kérdések”, valamint a
„Narrativitás a terápiában és a társa-
dalomban” címû tematikus blokkok-
ba sorolva, mintegy harminc elõadás
hangzott el.

Erõs Ferenc, az Elméleti pszicho-
analízis program vezetõje történelmi
vetületében elemezte a Freud–Fe-
renczi levelezést; Bókay Antal az
Ödipusz-narratívumok újraírásait
jellemezte; Valachi Anna a lélek-
elemzés szemléletformáló hatását
azonosította József Attila mûveiben
és önvallomásaiban; Bálint Ágnes a
Németh László-életmûben található
Télemakhosz-narratívumokat ha-
sonlította össze; Borgos Anna pedig
a nõi önéletírásokban tükrözõdõ
identitás-konfliktusokat analizálta.
Vajda Júlia az identitás két aspektu-
sának – „önmagaságunk” és „ugyan-
azságunk” – viszonyát elemezte a
társadalmi változások hatása tükré-
ben; Kalocsai Katalin és Kaposi Dá-
vid ugyanannak a mûnek, Kertész
Imre Sorstalanság címû regényének
identitásépítési, illetve fogalomhasz-
nálati aspektusait értelmezte; Varga
Enikõ a privát történelmi dokumen-
tumok, a második világháborúból

származó filmnaplók kollektív emlé-
kezet-forrás jellegét hangsúlyozta.
Ehmann Bea az elbeszélt traumati-
kus életesemények idõstruktúrájá-
nak mérhetõségérõl adta közre em-
pirikus tapasztalatait; Péley Berna-
dette a korai anya-gyerek kapcsolat-
ban rögzült, ismétlõdõ epizódok
megismerhetõségére hívta fel a fi-
gyelmet az élettörténeti elbeszélé-
sekben; Hoyer Mária „A tárgy titok-
zatos vágya” címû elõadásában a
drogfüggõ létforma titkaiba kínált
betekintést, majd dr. Stark András
„Az erotikus intimitás képei” cím-
mel katartikus mûvészi élményköz-
vetítõ és -értelmezõ filmesszével
zárta a konferencia elsõ napját. 

A további referátumok a filozó-
fia, a metapszichológia, a társada-
lom és a terápia témakörébe illesz-
kedtek. László János a pszichológiai
jelentésképzés empirikus vizsgálata-
inak tapasztalatait ismertette; Bán-
falvi Attila arról beszélt, hogyan ala-
pozza meg a freudi metapszicholó-
gia a narratív praxist; Lubinszky Má-
ria a szorongás pszichoanalitikus és
egzisztencialista-filozofikus szemlé-
letének különbségeire hívta fel a fi-
gyelmet; Tófalvy Tamás a narrativi-
tás határait próbálta meghatározni
– empirizmus és hermeneutika kö-
zött; Mészáros Judit Ferenczi trau-
maelméleti paradigmaváltásának és
terápiás újításainak lényegét ismer-
tette, rámutatva az attachment-
kutatások által igazolt áttétel-
viszontáttételi dinamika tudattalan
dialógus-jellegére. Takács Mónika
és Miklós Barbara egy különös „ver-
báriumot”: analitiko-poétikus szó-
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tárt mutatott be, melyben Ábrahám
Miklós és Török Mária Freud híres
páciensének, a Farkasembernek a
történetére vonatkozó szakiroda-
lom jellegzetes kifejezéseit és úgy-
nevezett bûvös szavait gyûjtötte
össze, és e szótár alapján merõben
új – bár sokak által helytelenített –
szemszögbõl írták újra „fiktív páci-
ensük” élettörténetét. Klinger Csil-
la a nõi pszichoszexuális személyi-
ségfejlõdés alapkérdéseit taglalta,
Albert Judit a freudi halálösztönök
és életösztönök tükrében elemezte
az élet elbeszélhetõségének dilem-
máit, Hárs György Péter pedig
Stekel elméletét ismertette, mely az
elfojtott erkölcsiségre és a krimina-
litásra vonatkozott. Lust Iván a tu-
dattalant mint szövegek és olvasat-
változatok sokaságát tartalmazó
„hipertextet” értelmezte elõadásá-
ban. Lénárd Kata a hermeneutikai
modell alkalmazhatóságát vizsgálta
a Ferenczi-féle nyelvzavar-koncep-
cióra, Pohárnok Melinda a pszichi-
kus válság jellegzetességeit feltáró
narratív megközelítés lehetõségérõl
szóló kísérletek eredményeit ismer-
tette. Szili Katalin irodalmi mûvek-
ben azonosította a súly és a súlyta-
lanság jelentésrétegeit, a reális lét-
érzet és a regresszió megnyilvánulá-
si formáit, míg az utolsó elõadó,
Indries Krisztián a virtuális világ
kapcsolatrendszerére alkalmazta a
pszichoanalitikus nézõpontot, azt
kutatva, mi történik a kibernetikus
tér szociális interakciói során.

A mûhelykonferenciát követõ
élénk vita nemcsak közös gondolko-
dásra, hanem az egymástól eltérõ

nézetek összevetésére is alkalmat
adott. (Valachi Anna)

*

A Torinói Egyetem, ahol Rotter-
dami Erasmust 1506-ban a teológia
doktorává avatták, a XV. század ele-
jén alakult. Ma évente több mint
hetven ezer hallgatót fogad közel
húsz karán, s így Olaszország egyik
legnagyobb egyetemeként tartják
számon. 1880-ban Cesare Lombroso
itt alapította meg pszichiátriai archí-
vumát, klinikai pszichológia kara a
padovai mellett Észak-Olaszország
második legfontosabb állami egyete-
mi pszichológia képzését nyújtja.
1997-ben öntevékeny diákcsoport
jött létre azzal a céllal, hogy az egye-
temre jellemzõ távolságtartással,
passzív tanulási stílussal szemben al-
ternatívát kínáljon, humánus és ak-
tív kiscsoportos foglalkozásokat
szervezzen, a diákok szakmai és sze-
mélyes fejlõdési útjának a saját él-
ményt megközelítõ mélységet bizto-
sítson.

Eleinte informális, pszichológia
tanulók számára nyitott, nem struk-
turált csoportként találkoztunk, esti
kerekasztalokat szervezve valame-
lyikünk lakásán. Elsõ összejövete-
lünkkor Sara Ricuperati, ma egyesü-
letünk elnöke, a világhírû olasz író,
Italo Calvino rövid elbeszélését ol-
vasta fel, amely titokzatos lovagok
találkozásáról mesél egy olyan vár-
ban, ahol szavak nélkül, csak a ta-
rokk kártyák segítségével lehet el-
mesélni egymásnak a személyes tör-
téneteket. A tarokkok néhány elbe-
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szélés után egymásba érnek, keresz-
tezõdnek a hosszú gyertyafényes
asztalon, lassan kirajzolódnak a sor-
sok összetett találkozásai. Ezt az el-
beszélést választottuk csoportunk
jelképévé, innen az egyesület neve:
az Egymást Keresztezõ Sorsok Kas-
télya. Tizennégy alapító tag meg-
annyi élet- és tanulmányi útról ér-
kezve találkozott, magával hozta ta-
pasztalatait és érdeklõdési körét, s e
különbségek óriási gazdagságát te-
kintjük ma is legnagyobb értékünk-
nek, mûködésünk alapjának.

Ezeken az elsõ esti találkozáso-
kon arra törekedtünk, hogy képzési
folyamatunk aktív szereplõivé vál-
junk, lehetõséget teremtve a nyílt vi-
tára és a különbözõ szempontok
közti konfrontációra. Idõvel kiala-
kult a csoport központi stabil magja,
amely egyre erõsebben igényelte a
közös út továbbfejlesztésének lehe-
tõségét. Az elsõ években az egyetem
által – a tanulók kezdeményezései
alapján – rendelkezésre bocsátott
pénzeket pályáztuk meg, és nyertük
el, ezzel finanszírozva ötleteinket:
mindenki számára nyitott konferen-
ciákat szerveztünk, amelyekre olyan,
általunk kiválasztott, híres szakem-
bereket hívtunk meg, akik a klinikai
pszichológia különbözõ területein
mûködtek. Így próbáltuk kiegészíte-
ni az egyetemi pszichológiai stúdiu-
mokon elsajátított, kizárólag elmé-
leti ismereteinket.

A csoport együtt élte át tagjainak
fokozatos távolodását az egyetemtõl
és közeledését a munka világához.
Ebben a folyamatban, valamint e két
valóság közötti átmenetben csopor-

tunk tranzicionális funkciót töltött
be. Ekkor született az ötlet, hogy
alapítsunk egyesületet, azzal a céllal,
hogy csoportunknak formális mûkö-
dési keretet adjunk, és lehetõvé
tegyük munkásságunk folytatását az
egyetemen kívül is.

A 2001-ben bejegyeztetett non-
profit kulturális egyesületünk célja a
klinikai pszichológia különbözõ te-
rületein belüli kutatás, képzés, meg-
elõzés és intervenció tanulmányozá-
sa és fejlesztése, különleges figyel-
met fordítva a pszichikai és társadal-
mi problémák és szenvedések témá-
ira. Tevékenységünk a klinikai pszi-
chológiai szakma olyan elképzelésén
alapul, amely a különféle elméleti
modellek, intervenciós stílusok, ha-
táskörök és megismerési lehetõsé-
gek közti konfrontációt tekinti alap-
feladatának. Csoportunk élõ labora-
tóriumként, a személyes képzési
utak tiszteletében és értékeinek
megbecsülésével mûködik, közös tu-
dományunk kutatását nem az egye-
temes igazság elérésére irányítva,
hanem egy összetett megismerési fo-
lyamatot szorgalmazva, melyben
központi szerep jut a személyes ta-
pasztalatnak és gyakorlati élmény-
nek.

Céljaink tehát a különféle terüle-
teken más-más módszerekkel vég-
zett tanulmányi utak, gyakorlati ta-
pasztalatok és munkabeli élmények
megosztása és ezek – képzésünk
szempontjából – óriási értékének
megbecsülése, a szakmai ágazatok
elméleti és gyakorlati modelljeinek
bemutatása és megismerése, az
együttmûködés kultúrájának tovább-
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adása, valamint a különbözõ szak-
mai érvrendszerek szembesítésének,
a kritikai gondolkodásmód kultúrá-
jának terjesztése.

Az egyesület céljai megvalósítását
a következõ módon kívánja elérni:

– kiscsoportos találkozások, vita-
estek és gyakorlati foglalkozá-
sok szervezése,

– kongresszusok, kerekasztalok,
szemináriumok, tudományos
és kulturális szakmai viták
szervezése,

– tanulmányok, kutatások és in-
tervenciók kidolgozásának ösz-
tönzése és megvalósítása,

– tanfolyamok és továbbképzõ
kurzusok megszervezése és le-
bonyolítása,

– olasz és nemzetközi tudomá-
nyos, társadalmi és szakmai in-
tézményekkel való együttmû-
ködés, különbözõ társadalmi
csoportokra irányuló projektek
kidolgozása és megvalósítása.

Tevékenységünk során érdeklõdé-
si területeinket öt fõ témakörbe so-
rolhatjuk:

1. „Pszi-explorációk”
Az egyetemi finanszírozásnak kö-

szönhetõen nyitott konferenciákat
szerveztünk különféle szakmai orien-
tációjú szakemberekkel (pszichoana-
litikus, kognitív, szisztemikus, stb.),
és kiscsoportos foglalkozásokon osz-
tottuk meg egymással klinikai és el-
méleti tapasztalatainkat, gondolata-
inkat, olvasmányélményeinket.

2. „Pszichológia és háború”
A koszovói háború alatt kezdtünk

találkozókat szervezni nemzetközi
szakemberekkel, akik nagy tapaszta-

lattal rendelkeztek arra vonatkozó-
an, hogy háborús helyzetben vagy
azt követõen milyen szerepet tölthet
be a pszichológia és a pszichológus
szakember. Az egyesület 1999-tõl
mint a torinói csoport vesz részt a
„Pszichológusok az emberiségért”
elnevezésû nemzetközi hálózat ki-
alakításában, mely az emberiséget
sújtó katasztrófahelyzetekben pszi-
chológiai jellegû intervenciók, az
együttmûködés, a fejlesztés és a se-
gítségnyújtás lehetõségeinek kidol-
gozását tekinti fõ céljának.

3. „A pszichológus a humán szol-
gáltatásokban”

Tanulmányoztuk a különbözõ ál-
lami és magánintézményekben a
pszichológusok által betöltött szere-
peket és munkaköröket; a különbö-
zõ területekrõl hívott szakemberek
vezetésével tematikus kiscsoportos
szemináriumokat szerveztünk (gyer-
mek-neuropszichiátria, felnõtt pszi-
chiátria, drogambulanciák, nappali
kórház, stb.)

4. „Klinikai tapasztalatok”
Tagjaink klinikai gyakorlatai és

munkássága során szerzett tapaszta-
latait megosztjuk és megvitatjuk, va-
lamint különbözõ szakmai orientáci-
ójú szakemberekkel szupervíziókat
és esetmegbeszéléseket szervezünk.

5. „Sajátélmény-csoportok”
Továbbképzésünkben és képzési

ajánlatainkban mindig szerepelnek
olyan csoportos foglalkozások, me-
lyek többé-kevésbé a sajátélmény-
hez közelítenek: a csoportanalízis-
tõl, a nem-verbális kommunikáció-
tól a pszichodrámáig és a mûvészet-
illetve a táncterápiáig érdeklõdése-
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ink szerint élménycsoportokat szer-
vezünk, szakemberek bevonásával.

Az egyesület jelenleg még kizáró-
lag olasz nyelvû, de hamarosan an-
golul is látogatható webhelye a
//users.masterweb.it/castello címen
tekinthetõ meg. (Várnai Anna)

*

„Kulturális transzfer – kulturális
identitás: Budapest és Bécs a histo-
rizmus és az avantgárd között” cím-
mel a bécsi Collegium Hungaricum
a gráci Karl Franz Egyetemen mû-
ködõ „A modernek – Bécs és Kö-
zép-Európa 1900 körül” kutatócso-
porttal együttmûködésben 2003. áp-
rilis 3–5. között szimpóziumot ren-
dezett Bécsben. A szimpóziumon –
amelyre a Harrach-palotában meg-
rendezett Budapest – Bécs kiállítás
(Zeit des Aufbruchs. Budapest und
Wien zwischen Historismus und
Avantgarde) alkalmából került sor,
számos elõadás foglalkozott az Oszt-
rák–Magyar Monarchia történeté-
nek, társadalmának, etnikai és nyel-
vi viszonyainak, irodalmi, mûvészeti
és szellemi életének kérdéseivel, az
urbanizáció, a kulturális kölcsönha-
tások és az identitás problémáival. A
szimpóziumot Barsyné Pataki Etel-
ka bécsi magyar nagykövet nyitotta
meg, a bevezetõ elõadást pedig
Gyáni Gábor tartotta „Modernitás,
modernizmus és identitásválság: a
századforduló Budapestje” címmel.
A „szellemi irányzatok” szekcióban
több pszichológiai témájú elõadás is
elhangzott, így Pléh Csaba a magyar
kísérleti pszichológia kezdeteirõl

(Posch Jenõ, Révész Géza, Ransch-
burg Pál, Pikler Gyula) munkásságá-
ról beszélt, Erõs Ferenc pedig „Az
Osztrák–Magyar Monarchia fel-
bomlásának képei a Freud–Ferenczi
levelezésben” címmel tartott elõ-
adást.

*

Benjamin Kilborne bostoni
pszichoanalitikus – aki 1993 óta
visszatérõ elõadója a Ferenczi Sán-
dor Egyesület budapesti konferenci-
áinak – április 10-én elõadást tartott
a Mûcsarnokban, „Az ödipális szé-
gyen Szophoklésznél és Freudnál”
címmel. Ezt megelõzõen április 7. és
9. között Benjamin Kilborne kurzust
tartott a PTE elméleti pszichoanalí-
zis programjának kutatószeminári-
umban, Disappearing persons -
shame and appearance címû könyve
alapján.

*

„Elemzés, értelmezés és elmélet a
jelen új kihívásainak világában” cím-
mel irodalomelméleti konferenciát
rendezett az ELTE Filozófiai Inté-
zete és a Petõfi Irodalmi Múzeum
április 17-18-án. A kétnapos tanács-
kozáson a poétika kultúrájától a re-
cepcióesztétikáig, illetve a jelképek
metamorfózisától a kultuszkutatásig
és a pszichoanalízisig sokféle témá-
ban eszmét cseréltek a konferencia
résztvevõi – köztük Tverdota
György, Valachi Anna és Veres And-
rás, a Ferenczi Sándor Egyesülettel
együttmûködõ József Attila Társa-
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ságot képviselõ irodalomtörténé-
szek.

*

„Fecseg a felszín, hallgat a mély”
– Irodalom és pszichoanalízis cím-
mel mûhelybeszélgetés-sorozat kez-
dõdött tavaly novemberben a Feren-
czi Sándor Egyesület és a tavaly de-
cemberben alakult József Attila Tár-
saság közös rendezvényeként a Heli-
kon Könyvesházban, illetve ez év ja-
nuárjától minden hónap harmadik
péntekén a Mûcsarnokban. Eddig
Erõs Ferenc, Kassai György, Hárs
György Péter, Bókay Antal, Szõke
György, Tverdota György és Dede
Éva tartott érdekes vitaindító elõ-
adásokat a mind nagyobb számú, la-
ikusokból és szakemberekbõl álló
közönség elõtt. Június 20-án két elõ-
adás zárja a sorozat elsõ évadát: Ne-
mes Lívia „Csodagyereknek tartot-
tak, pedig csak árva voltam” – A
kreativitás biográfiája: az „enfant
terrible” lélekrajza címmel Karinthy

Frigyes, Ferenczi Sándor és József
Attila pszichoanalitikus portréját
hasonlítja össze, míg Borgos Anna
„Identitás és partnerkapcsolat: író-
feleségek szereplehetõségei és -
konfliktusai a (XX.) századelõn”
címmel Karinthyné Böhm Aranka
személyiségét és párkapcsolati konf-
liktusait elemzi. A vitaestek 18 óra-
kor kezdõdnek a Mûcsarnok (Bp.
XIV. Hõsök tere) elõadótermében.
Sorozatszerkesztõ: Valachi Anna.

*

„A József Attila-kutatás dilem-
mái” címmel mûhelykonferenciát
rendez a költõ nevét viselõ társaság
június 26–27-én a MTA Irodalomtu-
dományi Intézetében (1118 Bp. Mé-
nesi út 11-13.). Az irodalmárok két-
napos eszmecseréjén a további kuta-
tás fõ irányait igyekeznek meghatá-
rozni, s azok között várhatóan a ko-
rábbinál sokkal nagyobb szerepet
kap majd a pszichoanalitikus meg-
közelítés.
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KÖZLEMÉNYEK

Tíz évnyi vajúdás után 2003 már-
ciusában megszületett a „THALAS-
SA HÁZ – Budatétény” Pszichote-
rápiás és Pszichiátriai Rehabilitációs
Intézet. (Budapest, XXII., Jókai
Mór u. 23–25.)

Az intézmény terápiás közösség-
ként Budatétényben kezdte meg mû-
ködését, szakmai profilja szerint pszi-

chotikus és személyiségzavarral küsz-
ködõ páciensek terápiáját vállalja.

Szellemiségében, amire a név-
adással kívántunk utalni, Ferenczi
Sándor thalassa-gondolatát képvise-
li az intézet. A mindennapok klini-
kai gyakorlatában ez a gondolatiság
az alapja számunkra a betegségek és
gyógyító emberi kapcsolatok megér-
tésének, és ahogy ezt közösségi szin-
ten mûködtetjük.

A Pécsi Tudományegyetem Pszichológiai Doktori Iskolája
ez év szeptemberétõl ismét indítja 

Elméleti pszichoanalízis programját

Felvételre jelentkezhet bárki, aki: 
– egyetemi végzettséggel rendelkezik, 
– az adott témában kiemelkedõ szakmai ismerettel bír,
– várhatóan ezen a szakterületen elméleti és/vagy gyakorlati munkát fog végezni.
A jelentkezéshez benyújtandó:
– Kitöltött jelentkezési lap (az ûrlap beszerezhetõ a Pszichológiai Intézet titkársá-

gán)
– Egyetemi oklevél másolata
– Nyelvtudást igazoló bizonyítvány másolata (legalább egy középfokú „C” típusú

állami nyelvvizsga)
– Tudományos (szakmai) önéletrajz; publikációs jegyzék
– A tervezett kutatási téma 2–3 oldalas leírása
– Csak az önköltséges/levelezõ pályázók részérõl a munkaadó nyilatkozata arról,

hogy lehetõvé teszi maximum heti egy napon a konzultációkon való részvételt
– 8550 Ft jelentkezési vizsgadíj befizetését igazoló postai befizetési szelvény (a

csekk beszerezhetõ a Pszichológiai Intézet Titkárságán)

Jelentkezési határidõ: 2003. június 10.

A pályázatokat a Pszichológiai Intézet címére kell eljuttatni:
PTE BTK, Pszichológiai Intézet

7624 PÉCS, Ifjúság útja 6.
Tel: 72/501-516

További információkért Velõsy Anita ügyvivõ szakértõhöz lehet fordulni a fenti
telefonszámon. (email: anita@btk.pte.hu)
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Fontosnak tartjuk, hogy Ferenczi
Sándor szellemi hagyatéka a gyakor-
lati klinikai munkában is meg tudjon
jelenni intézményes szinten, úgy,
ahogy ezt a képviseletet a Thalassa
címû folyóirat is vállalja szélesebb
kulturális kontextusban.

Névadásunkkal ennek lehetõségé-
re kívántunk rámutatni. (Gál Béla és
Zalka Zsolt)

*

A Thalassa Alapítvány ezúton is
tisztelettel mond köszönetet mind-
azoknak, akik az elmúlt évben köz-

vetlen adományaikkal, valamint sze-
mélyi jövedelemadójuk 1%-ával tá-
mogatták az alapítvány kiadói tevé-
kenységét. Kérjük, hogy amennyi-
ben módja és lehetõsége van rá, a jö-
võben is támogassa kiadványaink
megjelenését, amelyet elõre is kö-
szönünk. A Thalassa Alapítvány
adószáma: 18013784 1 42

Az APEH 2002 októberében
92 689 forintot utalt át a Thalassa
Alapítvány 10200902–32711015
számú bankszámlájára. Ezt az
összeget a nyomdai költségek fede-
zésére használtuk fel.

A Magyar Mozgás- és Táncterápiás Egyesület I. Konferenciája

TESTTUDAT-TALAN

2003. június 1. Budapest, Szkéné Színház, XI. Mûegyetem rkp. 3.

A konferencia minden érdeklõdõ számára lehetõséget kíván adni arra, hogy ismer-
kedjen az analitikusan orientált mozgás- és táncterápiával. Az ismerkedés három-
órás workshopon, elõadásokon, illetve kerekasztal-beszélgetésen való részvetel for-
májában történhet.

Mûhelymunka-vezetõk: Csontos Zoltán–Sáfrány Kinga, Incze Adrienne–Kálmán Fe-
renc, Nagy Márton, Stang Tünde–Vermes Kata, Tormássy Krisztina–Kórodi
Magdolna.

Elõadók: Incze Adrienne, Merényi Márta, Nagy Márton, Stang Tünde, Vermes Kata.
A kerekasztal meghívott résztvevõi: Bagdy Emõke, Berger Gyula, Erdélyi Ildikó, Ha-

lász Anna, Horgász Csaba, Hódi Ágnes, Kálmán Ferenc, Merényi Márta, Rigó
Péter, Tormássy Krisztina, Vikár András.

Moderátor: Vad Gyöngyi.
A fogadást improvizációs est követi a résztvevõk közremûködésével. Vezeti: Meré-

nyi Márta.

További információk: Campos J. Anna: 06 30 347 5093, Bóna Gyöngyi: 06 1 420 5743

Részletes program és csekk igényelhetõ: Vad Gyöngyi, Budapest 1087 Baross tér 2. e-
mail: vagyog@freemail.hu


