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HÍREK

A Mahler-konferencia elõkészítésére a
Magyar Pszichoanalitikus Egyesület má-
jus 1-jén Sopronban tartotta szervezõbi-
zottsági ülését. A szervezõbizottság tagjai:
Wilhelm Burian (a Bécsi Pszichoanaliti-
kus Egyesület képviseletében), Blümel
Ferenc (helyi szervezõ), Harrach Andor
(a konferencia kezdeményezõje, a szerve-
zõbizottság megválasztott elnöke), Szõnyi
Gábor (az Egyesület képviseletében). A
konferencia tervezett idõpontja: 1997. má-
jus 9–11 (Május 10. Mahler születésének
100 éves évfordulója). Helyszíne: a szülõ-
ház melletti szálloda. Tervezett nyelv: né-
met (német-angol, ha a Mahler Társaság
jelentõs számban kíván részt venni). A
konferenciát a Magyar Pszichoanalitikus
Egyesület és a Bécsi Pszichoanalitikus
Egyesület közös rendezésében kerül sor. 

*
A Ferenczi Sándor Egyesület az 1996–

97-es tanévben közös elõadássorozatot
indít a Magyar Pszichoanalitikus Egyesü-
lettel, havi egy alkalommal, az MTA Pszi-
chológiai Intézetében, minden hónap
utolsó szombatján. Ennek elõzetes prog-
ramja az alábbiak szerint alakul:

1. november 16. — Gyõri László: Eto-
lógiai pszichiátria és pszichoanalízis;

2. december 21. — Blümel Ferenc:
Pszichoanalízis és neurobiológia;

3. január 18. — Szõnyi Gábor: A pszi-
choanalitikus ortodoxia kérdése;

4. február 15 — Hidas György:
Ferenczi Sándor arca;

5. március 21. — Erõs Ferenc–Eh-
mann Bea: A narratív identitás problémá-
ja a pszichoanalízisben és a szociálpszi-
chológiában;

6. április 18. — Binét Ágnes: emlék-
ülés

További tervezett elõadások:
Harrach Andor: Konfliktusok a pszicho-

analitikus képzés rendszerében; Haynal
André: A regresszió és kezelése; Hardi Ist-
ván: Munkácsy Mihály patográfiája.

Az elõadásokról az egyesület tagjainak
külön értesítést küldünk.

*
Helyreigazítás

Tony Jefferson: „Gyere ki a hóra” címû
cikkében, amely folyóiratunk 1996/1. szá-
mában jelent meg, Nádasdy Nóra fordításá-
ban,  a 84. oldalon az elsõ bekezdés nyolca-
dik sorában a mondat helyesen így hangzik:
„De az androgün megnyilvánulásairól híres
Prince és Bowie is rögtön eszünkbe juthat.”
Valamint ugyanezen oldalon a második be-
kezdés negyedik sorában kezdõdõ mondat
helyesen a következõ: „Áldozataival tele
van a rock and roll története, mindjárt ott
van maga Elvis Presley (a Király), bár egye-
sek kiszabadítják magukat e kontextusból
mielõtt végzetessé válna, és azután fitogtat-
ják, hogy lenéztek a szakadék szélén, ahogy
például Keith Richards is tõkét kovácsolt
ebbõl.”  A  hibás mondatokért a  fordító és
az olvasók elnézését kérjük.
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