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HÍREK tettel köszönti a két jubiláló könyvkiadót, 
a lapunkat 1990-ben elindító Cserépfalvit 
és jelenlegi kiadónkat, a T-Twinst. 

 

Budapesten járt Ottó F. Kernberg. A ne- 
ves New York-i pszichoanalitikus a Hi- 
degkút Alapítvány rendezésében 1994. 
szeptember 22-23-án kétnapos work- 
shop-sorozatot tartott a borderline és nár- 
cisztikus személyiségzavarok nozológiá- 
ja, strukturális elemzése és terápiás meg- 
közelíthetősége témakörében a Szent 
Rókus Kórház Pesthidegkúti Pszichote- 
rápiás Osztályán, valamint „A mai pszi- 
choanalízis és vonatkozása a tömegpszi- 
chológiára" címmel előadást tartott a 
Semmelweis Orvostudományi Egyete- 
men a Magyar Pszichoanalitikus Egyesü- 
let, a Magyar Pszichiátriai Társaság és a 
SOTE Magatartástudományi Intézete kö- 
zös szervezésében, és találkozott a Ma- 
gyar Pszichoanalitikus Egyesület tagjai- 
val az MTA Pszichológiai Intézetében. 

A Magyar Pszichoanalitikus Egyesü- 
let 1994. október 28-29-én kétnapos kon- 
ferenciát rendezett „Irányzatok és kutatá- 
sok a mai magyar pszichoanalízisben" 
címmel. A szekciók a következők voltak: 
A pszichoanalízis története, a Budapesti 
Iskola; Képzési rendszerek, szupervízió; 
Terápiás kérdések, kazuisztika; A pszi- 
choanalízis néhány elméleti problémája; 
Pszichoanalízis és társadalom; Pszichoa- 
nalízis és személyiségfejlődés. Két 
workshop foglalkozott „A pszichoanali- 
tikus identitás a különféle pszichoterápi- 
ákban", illetve a „Társadalmi trauma, ho- 
locaust" témakörökkel. A programbi- 
zottság tagjai Benedek László, Erdélyi 
Ildikó, Flaskay Gábor, Szerdahelyi Edit, 
Vikár György (elnök) voltak. A konferen- 
cia munkájára a következő számunkban 
visszatérünk. 

 

 „Társadalmi változások – Előítélet - 
Idegengyűlölet" címmel egész napos 
szimpóziumot rendezett a fennállásának 
tizedik évfordulóját ünneplő Soros Ala- 
pítvány, valamint a megalakulásának ha- 
todik évfordulóját ünneplő Ferenczi Sán- 
dor Egyesület, illetve az ötödik szüle- 
tésnapját ünneplő két könyvkiadó: A 
T-Twins és a Cserépfalvi. A szimpózium 
házigazdái voltak Kardos László, a Soros 
Alapítvány igazgatója, a Kuratórium tit- 
kára, valamint Mészáros Judit, a Ferenczi 
Egyesület titkára. Az elhangzott előadá- 
sok: Erős Ferenc: Antiszemitizmus és ide- 
gengyűlölet Magyarországon 1990-1994; 
Kovács András: Előítéletek és csoportsztereo- 
típiák egyetemi hallgatók között; Kertész Im- 
re: A holocaust mint kultúra; Daróczi Ág- 
nes: Előítéletek és cigányság a mai Magyar- 
országon; Ormos Mária: Előítélet - ítélet; 
Fodor Gábor: Kultúra és rasszizmus. Ezt 
követően születésnapi köszöntőt mon- 
dott Ambrus János, a T-Twins, és Berényi 
Gábor, a Cserépfalvi kiadó igazgatója. A 
szimpózium „Születésnapi party"-val 
zárult. A Thalassa szerkesztősége is szere- 
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Legutóbbi számunkban a ma- 
gyar Lettre internationale tavaszi 
számának tartalomismertetéséről 
technikai okokból lemaradt a fo- 
lyóirat címe. Az érintett folyóirat 
és olvasóink elnézését kérjük. 


