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Életmûve legfontosabb fejezeteit
a Ferenczi–Freud-viszony kutatásával és a budapesti iskola szellemi hagyatékának ápolásával foglalkozó
könyvek, tanulmányok alkotják, köztük a magyar nyelven is megjelent Viták a pszichoanalízisben. Freud,
Ferenczi, Bálint (Budapest: Thalassa–Cserépfalvi, 1996); Párbeszéd
vagy párviadal? A Freud–Ferenczikapcsolat és a pszichoanalízis (Budapest: Gondolat, 2003). Sigmund
Freud és Ferenczi Sándor levelezésének kiadása is Haynal André tudományos irányításával készült. A hatkötetes levelezésbõl eddig négy kötet
jelent meg magyarul, 2000 óta folyamatosan, a Thalassa Alapítvány és a
Pólya Kiadó gondozásában. Az ötödik kötet 2004 nyarán lát napvilágot.
Gratulálunk a Ferenczi-emlékérmes tudósnak.
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Haynal André kapta
a Ferenczi-emlékérmet
Kimagasló tudományos és klinikai
tevékenységéért Haynal André,
Genfben élõ pszichoanalitikusnak
adományozták 2003 októberében a
Ferenczi Emlékérmet a Magyar
Pszichoanalitikus Egyesület õszi konferenciáján, a tagság szavazatai alapján és a Ferenczi Emlékérem Bizottság javaslatára.
Az ünnepi alkalomból Flaskay
Gábor, az Egyesület elnöke méltatta
a díjazott szakmai érdemeit. Megemlítette, hogy – noha az 1956-ban
emigrálni kényszerült tudósnak
1989-ig kevés kapcsolata volt a hazai
szakmai élettel – közvetve addig is
támogatta a magyarországi pszichiáterképzést. (1976-ban például Asconában díjat alapított Boris LubanPlozza professzorral, valamint Bálint
Mihály özvegyével közösen, az orvos–beteg kapcsolat mélységeit leghívebben bemutató versenydolgozatok jutalmazására – és számos magyar orvostanhallgató részesült az elismerésben.) 1993 óta rendszeresen
szemináriumokat tart Budapesten,
valamint esetmegbeszélõ csoportot
vezet az Egyesület kandidátusai és
tagjai részére. Aktívan részt vesz az
Egyesület életében és nemzetközi
kapcsolatainak támogatásában. Haynal André az Egyesület õszi konferenciáinak visszatérõ elõadói közé
tartozik.

* * *
V. Forum für Daseinsanalyse
Bécs, 2003. október 2–4.
Az 1991-tõl három évente megrendezésre kerülõ létanalitikus (Daseinsanalyse) konferenciának idén a
bécsi Strudlhof palota adott otthont
október elején. A mintegy negyven
elõadás közös téma köré szervezõdött: „A hétköznapok és zavaraik a
létanalízis szemszögébõl”. Olyan neves személyiségek is megjelentek,
mint Prof. Dr. med. et phil. Gion
Condrau, a Nemzetközi Létanalitikus Szövetség (Internationale Vereinigung für Daseinsanalyse, IVDA) elnö117
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ke, Prof. Dr. phil. Alfred Pritz, a
pszichoterápiás világszövetség elnöke, Dr. med. Hans-Dieter Foerster,
az osztrák létanalitikus szervezet
(Österreichisches Daseinsanalytisches
Institut für Psychotherapie, Psychosomatik und Grundlageforschung –
ÖDAI) elnöke, valamint Univ. Prof.
Dr. phil. Friedrich-Wilhelm von
Herrmann, Heidegger egykori titkára, a Heidegger-mûvek sajtó alá rendezõje és kutatója.
A létanalízis (Daseinsanalyse) az
interdiszciplináris párbeszéd lehetõségét nyitja meg pszichoterapeuták
és filozófusok között. Egy olyan terápiás irányzat, amely a freudi pszichoanalízisen és a heideggeri filozófián
alapul; elsõsorban fenomenológiai
érdeklõdéssel fordul az emberhez és
az emberi problémákhoz. Mindez
nem csak egy új, mélyre nyúló fenomenológiai antropológia, hanem lényegbevágó konzekvenciákkal bír a
terápiás történések gyakorlatában is.
Különös módon érinti ez az értelmezés munkáját és a célkitûzéseket,
melyek egy jelenvalólét-szerû megértést hozhatnak közelebb.
Érdekes volt számomra, hogy
ezen a konferencián fõként filozófusok, orvosok és teológusok vettek
részt, igen kevés pszichológus; ennek oka a heideggeri nyelvezet és
problematika nehezen érthetõsége.
Az elõadásokban valóban kiemelt
szerepet kapott a hétköznap és hétköznapiság, mely ugyanúgy magában rejtheti mindazt, amit ebben a
világban mindig valahol máshol keresünk. Az, hogy a hétköznapi dol-

gok és elintéznivalók hogyan várnak
ránk, nagymértékben függ tõlünk is.
Egy nap minden emberit magában
tud foglalni, hiszen pillanatról pillanatra a valóság feltárulásának lehetõségét hordozza magában. Ha engedjük magunkat élni.
Az eddig megrendezett létanalitikus fórumok:
I. Forum für Daseinsanalyse:
1991, Zürich, téma: „Pszichoterápia:
a gyógyítás mûvészete vagy a gyógyítás tanítása?”
II. Forum für Daseinsanalyse:
1994, Bécs, téma: A fenomenológiai
módszer pszichoterápiás felhasználása
III. Forum für Daseinsanalyse:
1996, London, téma: „Heidegger és
a pszichoterápia”
IV. Forum für Daseinsanalyse:
1999, Zürich, téma: „Korszellem és
fordulópontok a pszichoterápiában
és a kultúrában” Ezzel együtt ünnepelték prof. Dr. med. phil. Gion
Condrau 80. születésnapját.
V. Forum für Daseinsanalyse:
2003, Bécs, téma: „A hétköznapok
és zavaraik a létanalízis szemszögébõl” Egyidejûleg Medard Boss ünneplése 100. születésnapja alkalmából.

További információk:
www.daseinsanalyse.com;
www.daseinsanalyse.at;
www.daseinsanalyse.ch;
www.condrau.ch
Lubinszki Mária
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Herczog Mária, Jávor Lívia (Párizs),
Kathleen Kelley-Lainé (Párizs), Lénárd Kata, Mészáros Judit, Oravecz
Róbert (Szlovénia), Ormay Tom,
Pick Tamás, Radnóti Sándor, Sági
György, Stark András, Székács Judit, Ternován Szilvia, Veres András.

Miért hagytad, hogy így legyen?
A ,,harmadik” szerepe
a pszichés trauma kialakulásában
A 15 éves fennállását ünneplõ
Ferenczi Sándor Egyesület
10. jubileumi konferenciája
2004. június 18–19.

Várjuk kollégáink jelentkezését,
20 perces elõadással, melynek címét
és rövid összefoglalóját (max. egy oldal terjedelem) legkésõbb 2004.
április 15-ig kérjük eljuttatni a konferencia programbizottságához, levélben vagy e-mailben. Kérjük, jelölje meg munkahelyét, lakcímét, telefon- és mail-elérhetõségeit!

Helyszín:
Radisson SAS Béke Hotel,
Budapest VI. Teréz krt. 43.
A konferencia a családon és a közösségen belüli traumatizációs folyamatok személyközi dinamikájára irányítja a figyelmet, nevezetesen, a
„harmadik” (személy) felelõsségére,
szerepére a traumatizációs helyzetek
fenntartásában. A „harmadik” az, akinek tudatos vagy nem tudatos, csendes vagy aktív részvétele, hozzájárulása nélkül nem ismétlõdhetnének meg.
a családon belüli, illetve a közösségeken belüli traumák a traumatizált és a
traumát okozó személyek között. A
nemzetközi konferenciára meghívott
hazai és külföldi szakemberek a családon belüli (szexuális, fizikai és lelki)
erõszakkal, valamint a családtagok, illetve nagyobb közösségek tagjainak
szerepével foglalkoznak.

Postacím:
Ferenczi Sándor Egyesület,
1055 Budapest, Szt. István krt. 13.
E-mail: ferenczikonf@freemail.hu
Szervezéssel kapcsolatos
információk:
Weith Katalin 06/20-9707-666
A konferencia részvételi díja:
– április 15-ig befizetve: 11 500 Ft
– április 15. után: 13 000 Ft
– napijegy: 6500 Ft
– diákjegy: 9000 Ft
– napi diákjegy: 5000 Ft

Felkért elõadók és hozzászólók:
Bánfalvi Attila, Erõs Ferenc,
André Haynal (Genf), Halász Anna,

A konferencia akkreditálása
folyamatban van!
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CONFERENCZI
Hungarian Psychoanalytic Ideas Revisited
Friday 23 April (evening) / Saturday 24 April /
Sunday 25 April 2004
LONDON

CONFERENCE PROGRAMME

Friday (evening)
Opening reception and film screening
Saturday (9.30–17.30)
André Haynal: Ferenczi now and then: an introduction to his world
FERENCZI PANEL
introduced and moderated by Jon Sklar
Kathleen Kelley-Laine: Thalassa and L’ocean – from Ferenczi
to Francoise Dolto
Ferenc Erõs: “My poor Konrad”: Body, Mind and the Philosophy of
Nature in Ferenczi’s works
Judit Mészáros: Paradigm Shift in Ferenczi’s Trauma Theory
Michelle Moreau-Ricaud: “Healing Boredom”. Ferenczi and his circle of
literary friends
Judith Vida & Gershon Molad: Love Disputes in the Conference Space or
Should we Get Rid of the Speakers?
Sára Klaniczay: Imre Hermann: Researching Space and Psyche
KLEIN PANEL
introduced and moderated by R. Steiner
Gábor Flaskay: From patient to founder of a psychoanalytic school.
Ferenczi’s influence on the work of Melanie Klein
Meira Likierman: Klein and Ferenczi – reflections
ê
ê
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é

Sunday (9.30–17.30)

é

BALINT PANEL
introduced and moderated by Harold Stewart
Catherine Reverzy: Thrills and Progression:
Hilary, a philobat at the Everest
Judith Dupont: Alice Balint: a short but productive life
Jennifer Johns: The Enid Files
DESIRE AND POWER
Iván Lust: Too big a heart: Passionate minds and the institution between
– Saints, midwifes and analysts
Kata Lénárd: Confusion of tongues and power
– The process of transcribing reality
Tom Keve: Physics, Metaphysics and Psychoanalysis

Closing plenary „Thinking space”
introduced and moderated by J. Székács with the participation of the
speakers and participants

További információ:
Conference Secretary, The Freud Museum,
20 Maresfield Gardens, London NW3 5SX
Tel: 020 7435 2002,
Fax: 020 7431 5452,
E-mail: freud@gn.apc.org
Website: www.freud.org.uk
A konferenciát a Londoni Magyar Kulturális Központ támogatja
a „Magyar Magic-Hungary in Focus 2004” program keretében
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Helyesbítés
Pásztory Balázs és Emanuel Berman kérésére az alábbi helyesbítést fûzzük a
Thalassa 2003/1. számában „Sándor, Elma, Gizella. Életrajzi utazás” címmel
megjelent cikkhez: Pásztory Balázs édesanyjának (Elma unokatestvérének) neve
Katalin Zsófia (Lily) volt. Gizella nem Miskolcon, hanem Budapesten született.
Valószínûleg akkor került Miskolcra, amikor férjhez ment Pálos Gézához, és ekkor ismerkedett meg a Ferenczi családdal.
A cikkben tévesen jelent meg Pálos Elma és Magda halálozási idõpontja is.
A helyes idõpontok: Elma 1971. december 4.; Magda 1972. május 11.

Közlemény
A Thalassa Alapítvány ezúton is tisztelettel mond köszönetet mindazoknak, akik
2003-ban személyi jövedelemadójuk 1%-ával támogatták a 18013784-1-42
adószámú alapítványunkat.
Az APEH 2003 októberében 153 531 forintot utalt át a Thalassa Alapítvány
10200902–32711015 számú bankszámlájára.

E számunk szerzõi
Christopher Bollas, pszichoanalitikus, 1/A Well Road, London, NW3 1LJ United
Kingdom
David Sibley, geográfus, Department of Geography, University of Hull, Hull, HU6
7RX, UK. E-mail: D.Sibley@geo.hull.ac.uk
Radnóti Sándor, egyetemi tanár, kritikus, mûveszetfilozófus, ELTE BTK.
E-mail: sradnoti@emc.elte.hu
Bice Benvenuto, pszichoanalitikus, via Giulia di Gallese 23, Róma, Olaszország.
E-mail: bice.benvenuto@inwind.it
Csabai Márta, pszichológus, MTA Pszichológiai Kutatóintézet, 1132 Budapest, Victor
Hugo u. 18-22. E-mail: csabaim@mtapi.hu
Kelemen Zoltán, irodalomtörténész, SZTE BTK Összehasonlító Irodalomtudományi
Tanszék, 6722 Szeged, Egyetem u. 2–4. E-mail: milarepa88@ freemail.hu
Kiss Szabolcs, pszichológus, PTE BTK Pszichológiai Intézet, 7632 Pécs, Ifjúság u. 6.
E-mail: kiss.szabolcs@matavnet.hu
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