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HHÍÍRREEKK,,  IINNFFOORRMMÁÁCCIIÓÓKK

KKoonnffeerreenncciiaaffeellhhíívvááss

ÍÍrrootttt  ééss  oollvvaassootttt  iiddeennttiittááss
– Az önéletrajzi mûfajok 

referenciális kontextusai –

A Pécsi Tudományegyetem Modern
Irodalomtörténet és Irodalomelmé-
let Tanszék Irodalomtudományi
Doktori Programja, valamint Írott
és olvasott identitás az önéletrajzi
mûfajokban kutatócsoportja mû-
helykonferenciát szervez Pécsett,
2005. december 1–2-án, a Mûvésze-
tek Házában.

Mûhelykonferenciánk az írott ön-
életrajzi mûfajokat és a bennük
megjelenõ, általuk konstituált való-
ságvonatkozások viszonyait állítja a
középpontba, s választja a bölcsé-
szet- és társadalomtudományok ha-
tárvidékén mozgó, interdiszcipliná-
ris jellegû vizsgálódások tárgyául. A
konferencia szervezõi remélik, hogy
a különbözõ tudományágak képvise-
lõi között gyümölcsözõ eszmecsere
bontakozik ki, mely nemcsak az ön-
életrajzi mûfajok mûködésének és
sajátosságainak mélyebb megértését
segíti elõ, hanem saját tudományte-
rületükön végzett munkájukban is
haszonnal jár. E megközelítéssel a
hagyományosnál szélesebb kontex-
tusba kívánjuk helyezni az önéletírás
problémáját, s több mûvészeti és tu-
dományterület felõl, azokkal való
kapcsolatában próbáljuk feltérké-

pezni az Énnel és identitással kap-
csolatos sokféle lehetséges szemléle-
ti aspektust, jelenséget.

Külön örömünkre szolgál, hogy
Philippe Lejeune, a szakterület
egyik legnagyobb tekintélye elfogad-
ta meghívásunkat és vitaindító elõ-
adásával megtiszteli rendezvényün-
ket.

A mûhelykonferencia témavá-
lasztásának kettõs ösztönzése van.

Egyrészt az utóbbi években az ön-
életírás mint írott szöveges mûfaj az
én megszövegezéseinek és az identi-
tás összefüggéseinek kutatásában is
a hazai bölcsészet- és társadalomtu-
dományok (irodalomtudomány, tör-
ténelemtudomány, kultúratudomá-
nyok, pszichológia, filozófia, szocio-
lógia stb.) homlokterébe került. E
diszciplínák értelmezése szerint az
önéletírás nem csupán a személyes
élettörténet megfogalmazásának/lé-
tesítésének mûfaja, hanem egyúttal
különbözõ közösségi narratívák ke-
resztezõdésének helye is. Az önélet-
írói szövegekben konfliktuózus mó-
don válik olvashatóvá a történelem,
a politika, a kultúra, az idõbeli válto-
zás, az elfogultság és a reflektáltság
változó perspektívájában kerülnek
színre az emberi élet mindennapi
anyagi, szimbolikus és ideológiai
szervezõdéseinek reprezentációi –
így az önéletrajzi mûvek különösen
értékes vizsgálati terepet kínálnak a
társadalomtudományok mûvelõi
számára.

Másrészt a kilencvenes évek de-
konstruktív, posztstrukturalista iro-
dalomszemléletének nyelviséget és
retorizáltságot elõtérbe helyezõ
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megközelítései után, úgy tûnik, nap-
jainkban az irodalomtudományban
is újfajta érdeklõdés mutatkozik –
épp a fenti társadalomtudományi
szempontok nyomán – a kontextus,
a referencia, a „valóságvonatkozá-
sok” régi kérdéseinek újrafogalma-
zása iránt. E tekintetben fontos sze-
rep jut az önéletrajzi mûfajoknak,
melyek sajátszerûségét épp a létesí-
tõ és az ábrázoló beszédmód, a fiktív

és a referenciális olvasásmód elvá-
laszthatatlan együttléte adja.
AAzz  eellõõaaddáássssaall  jjeelleennttkkeezzõõkkttõõll  mmaaxx..
11770000  kkaarraakktteerr  hhoosssszzúússáággúú  aabbsszzttrraakk--
ttoott  vváárruunnkk  aa  zzssaakk@@hhuummaann..ppttee..hhuu
eemmaaiill  ccíímmrree..  BBeekküüllddééssii  hhaattáárriiddõõ::
22000055..  ookkttóóbbeerr  1144..

Az absztraktok elfogadásáról és a
végleges konferencia programról
október végén adunk tájékoztatást.

További információ a fenti címen kérhetõ Zsák Judit szervezõtõl.

MMAAGGYYAARR  
PPSSZZIICCHHOOAANNAALLIITTIIKKUUSS  

EEGGYYEESSÜÜLLEETT
XXIIII..  ÕÕsszzii  KKoonnffeerreenncciiaa  

22000055..  OOkkttóóbbeerr  2211––2222..

Helyszín: 
CORVINUS EGYETEM 

ÁLLAMIGAZGATÁSI KAR 
Budapest, 1118. Ménesi út 5.

LLeellkkii  ttaarrttaallmmaakk  kköörrffoorrggáássaa
NNeemmzzeeddéékkii  ááttaaddááss,,  tteerrááppiiaa,,  

kkuullttuurráálliiss  tteerrjjeeddééss

PPrrooggrraammeellõõzzeetteess
EEllõõaaddáássookk
Bálint Katalin: A fizikai kontaktus-

hoz kapcsolódó tradíciók továb-
badódása a pszichoanalízis törté-
netében

Berán Eszter, Unoka Zsolt: Narratív
interakció kutatás

Felházi Anett: A „Kékszakállú her-
ceg várában”Paranoid élmények
a narcisztikus patológia tükrében

Fülöp Márta: A versengéshez fûzõ-
dõ viszony átadása családok há-
rom generációján keresztül

Gergely György, Unoka Zsolt: Nem
reflektív szelffejlõdés-elmélet

Keresztes Zoltán: Az idegen test
Klaniczay Sára: Hibátlan gondolko-

dás, hibás gondolkodás
Korai kötõdés munkacsoport: Ajkay

Klára, Péley Bernadett, Császár
Ajna, Lénárd Kata, Pohárnok
Melinda

Mészáros Judit: Örökségünk
Pécsi doktori iskola: Bókay Antal,

Erõs Ferenc, Gyimesi Júlia Hárs
György Péter Indries Krisztián,
Lubinszki Mária, Papp Orsolya,
Tamás Fazekas, Zsák Judit

Ritter Andrea: Egy alternatív trau-
maátadási elmélet: a transzgene-
rációs fantom

Schmelowszky Ágoston: adalék egy
egységes tudatelmélethez

Szõnyi Gábor: „Mit jelent Önnek a
pszichoanalízis?“ — visszajelen-
tés a 2004. évi konferencián fel-
vett kérdõívekrõl
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Terenyi Zoltán dr., Kotsis Ádám: A
pszichoanalízis Polányi Mihály is-
meretelméletének fényében

WWoorrkksshhooppookk
EGO klinika: Körben a fejlõdés

egyenes útján, avagy a trauma és
fejlõdés interferenciája

Székács Judit–Kathleen Kelley
Laine: A rendszerváltás
narratívái

Benkõ Andrea: A projektív identifi-
kációról

EEsseettmmeeggbbeesszzééllõõ  ccssooppoorrttookk
Ajkay Klára
Erdélyi Ildikó
Lõrincz Zsuzsa

RRéésszzvvéétteellii  ddííjjaakk::
Szept. 25-ig befizetve 12 000 Ft
Helyszínen 2 napra 14 500 Ft
Napijegy: 8 000 Ft

Csoportos  (min. 8 fõ 
esetén ) szakmai kiképzõ 
helyek számára szept. 25-ig 
befizetve 10 000 Ft 
Diákjegy 5 000 Ft
Diák napijegy 3 000 Ft

A részvételi díjat kérjük a Magyar
Pszichoanalitikus Egyesület
1111110000110044--1199000099885566--3388000000000077 szá-
mú számlájára átutalni. Céges utalás
esetén a közlemény rovatban feltét-
lenül tüntessék fel a résztvevõ(k) ne-
vét. 

További információk és befizetési
csekkek Dobossy Annánál igényel-
hetõk: tel.: 06-2024 00136  vagy
dobba@axelero.hu

A konferencia CME akkreditált.
ÁFÁ-s számla a regisztrációnál

igényelhetõ.

MMûûvvéésszzeett  ééss  ppsszziicchhooaannaallíízziiss

A Ferenczi Sándor Egyesület, a József Attila Társaság és a Petõfi Irodalmi
Múzeum közös mûhelybeszélgetés-sorozata a Károlyi-palotában (Bp. V.
Károlyi Mihály u. 16.) szeptember 16-án 18 órai kezdettel a következõ prog-
rammal folytatódik: Pfitzner Rudolf pszichoanalitikus (München) – Sipos
András filmrendezõ (Budapest): Börtönévek. – Irodalmi tevékenység mint
túlélési stratégia. – A flow-élmény (Filmvetítés, emlékezés és vita). Közre-
mûködik: Õze Áron színmûvész.

A további részletes programról a következõ internetcímen tájékozódhat-
nak az érdeklõdõk: http://irok.terasz.hu/valachi.anna/index.php?id=1101

* * *
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TRANSZGENERÁCIÓS TRAUMÁK 
ÉS „TRAUMAMEGVÁLTÁS”

a KÚT Alapítvány 

a Ferenczi Sándor Egyesülettel közösen szervezi meg 
VI. TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁJÁT 

2005. november 25–26-án 

Tervezett témaköreink: 
• szolidaritás szerepe az egyéni és a társadalmi traumafeldolgozás folyamatában
• a választott trauma
• napjaink traumái 
• migráció és befogadás 
• generációk közötti kommunikáció 
• mit – mikor – hogyan? – életkor és terápiás módszer 
• megemlékezés Virág Terézrõl – halála 5. évfordulóján 

Elõadók:
Bárdos Katalin, Bokor Judit, Erdélyi Ildikó és munkatársai, Erõs Ferenc, Fülöp
Márta, Gyimesi Júlia, Hárs György Péter, Jamnik Judit, Miriam ben David,
Oravecz Róbert, Pécsi Katalin, Pfitzner Rudolf, Ritter Andrea, Szitás Veronika
és sokan mások.

Az akkreditálásra kerülõ konferenciára absztrakt elküldésével várjuk a további je-
lentkezéseket 2005. szeptember 15-ig. Az absztrakt tartalmazza: 

• az elõadó(k) nevét, elérhetõségét;
• az elõadás címét;
• 1200–1600 karakterben az absztrakt szövegét.

dr. Mészáros Judit dr. Bárdos Katalin
Ferenczi Sándor Egyesület KÚT Alapítvány

KÚT Alapítvány Pszichoterápiás Rendelõ, 1053 Bp. Veres Pálné u. 26.
katalin.bardos@freemail.hu

KÖZLEMÉNY

A Ferenczi Sándor Egyesület köszönetét fejezi azoknak, akik adójuk 1%-át
2004-ben felajánlották az egyesület számára. A beérkezett 83 328 forintot a
Mûvészet és Pszichoanalízis programra fordítottuk.
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EE  sszzáámmuunnkk  sszzeerrzzõõii

BBaarrttáákk  BBaalláázzss,, irodalmár, Berzsenyi Dániel Fõiskola Irodalomelméleti
Tanszék, e-mail: bbalazs@fsd.bdtf.hu 

BBóókkaayy  AAnnttaall,,  irodalomtörténész, egyetemi tanár, PTE BTK Angol Nyelvû
Irodalmak Tanszék, 7632 Pécs, Ifjúság útja 6., e-mail: bokaya@axelero.hu

BBoorrggooss  AAnnnnaa,,  pszichológus, MTA Pszichológiai Kutató Intézet, 1132
Budapest, Victor Hugo u. 18–22., e-mail: borgos@mtapi.hu

HHáárrss  GGyyöörrggyy  PPéétteerr,,  irodalomtörténész, esztéta, VE TK Pedagógiai
Kutatóintézet, 9025 Gyõr, Festõ u.66., harsgyp@freemail.hu

KKoommáálloovviiccss  ZZoollttáánn,,  irodalmár, Szabadhegyi Közoktatási Központ, 9029 Gyõr,
Kultúrház u. 31., komalovicsz@freemail.hu

PPaanneetthh  GGáábboorr,,  pszichiáter, pszichoanalitikus, 1054 Budapest, Akadémia u. 7.
PPaapppp  OOrrssoollyyaa,,  pszichológus, PhD hallgató, PTE-BTK Pszichológiai Intézet,

Doktori Iskola, Soteria Alapítvány, e-mail: papporsi@lycos.com
SSzzõõkkee  GGyyöörrggyy,,  irodalomtörténész, pszichoanalitikus, 1026 Budapest, Nyúl u.

14.
VVaallaacchhii  AAnnnnaa,,  irodalomtörténész, 1048 Budapest, Óceán-árok u. 15., e-mail:

anna.valachi@ella.hu
VVaarrggaa  ZZoollttáánn,,  irodalomtörténész, egyetemi adjunktus, PTE BTK Modern

Irodalomtörténeti Tanszék, e-mail: z_varga@freemail.hu
ZZssáákk  JJuuddiitt,,  irodalmár, PhD hallgató, egyetemi tanársegéd, PTE

Könyvtártudományi Intézet, e-mail: zsak@human.pte.hu




