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2004. április 23. és 25. között került
sorra Londonban az Imago Multi-
Lingual Therapy Centre és a Freud
Múzeum szervezésében, a londoni
Magyar Kulturális Központ támoga-
tásával, a „Magyar Magic – Hungary
in Focus 2004” rendezvénysorozat ke-
retében a „CONFERENCZI – Hun-
garian psychoanalytic ideas revisited”
címû konferencia. Az igen sikeres
konferenciához kapcsolódott a „Fe-
renczi and the Budapest School of
Psychoanalysis” címû, ugyancsak nagy
érdeklõdést kiváltó kiállítás, amelyet
Mészáros Judit állított össze. 2004.
június 18–19-én tartotta a 15. szüle-
tésnapját ünneplõ Ferenczi Sándor
Egyesület a „Miért hagytad, hogy így
legyen? A »harmadik« szerepe a pszi-
chés trauma kialakulásában” címmel
10. jubileumi konferenciáját. E ren-
dezvények részletesebb méltatására
következõ számunkban kerül sor.

*

Mûvészet és pszichoanalízis

Szeptember 17-tõl folytatódik 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.). Az írói élet-
mûveket és a mûvészeti alkotásokat
pszichoanalitikus nézõpontból elem-
zõ vitaestek jövõ év júniusáig – a
szeptemberi program kivételével –

minden hónap második péntekén, 18
órakor kezdõdnek. A részletes prog-
ramról a Ferenczi Sándor Egyesület
honlapján (www.ferenczisandor.hu)
és a sorozatszerkesztõ weboldalán
(http://valachi.anna.terasz.hu) tájé-
kozódhatnak õsztõl az érdeklõdõk.

*

A Thalassa Alapítvány és a Pólya
Kiadó gondozásában szeptemberben
megjelenik a Sigmund Freud–Ferenczi
Sándor: Levelezés harmadik, egyben
utolsó kötetének elsõ félkötete,
amely az 1920 januárja és az 1924 de-
cembere közötti leveleket tartalmaz-
za. A levelek, mint a korábban meg-
jelent kötetekben is, hû képet adnak
mindennapjaikról, személyes életkö-
rülményeik alakulásáról éppúgy,
mint gondolataik fejlõdésérõl és a
pszichoanalitikus mozgalom helyze-
térõl.

*

Új pszichoterápiás egyesület 
hazánkban

2004. július 7-én megalapult 
a Magyar Daseinanalitikai Egyesület

(mde)

A Magyar Tudományos Akadémia
Pszichológiai Kutatóintézetében
2004. július 7-én tartotta alapuló köz-
gyûlését a Magyar Daseinanalitikai
Egyesület, melyen jelen volt többek
között Hans-Dieter Foerster, az
Österreichisches Daseinsanalytisches
Institut (ÖDAI) elnöke, Tamás Faze-
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kas, szintén az ÖDAI képviseleté-
ben, valamint Fehér M. István és
Erõs Ferenc professzorok.

A Magyar Daseinanalitikai Egye-
sület a pszichológia területén belül
egy olyan, hazánkban még kevéssé
ismert pszichoterápiás irányzat in-
tézményesítésének elsõ lépéseként
jött létre, mely a freudi pszichoana-
lízisbõl és a heideggeri filozófiából
született, Daseinsanalyse néven. A
daseinanalitika elsõsorban fenome-
nológiai-hermeneutikai érdeklõdés-
sel fordul az emberhez és az emberi
problémákhoz. Az irányzat keletke-
zése az 1940-es évekre tehetõ,
Ludwig Binswanger nevéhez fûzõ-
dik. Késõbb, a második Világháború
után Medard Boss fejlesztette to-
vább, akinek a házában Heidegger
tíz éven át tartott szemináriumokat.
A Daseinsanalyse-nek jelenleg világ-
szerte tíz intézete van, a nemzetközi
szövetség (Internarionale Vereinigung
für Daseinsanalyse, IVDA) Svájcban
mûködik.

A Magyar Daseinanalitikai Egye-
sület célja, tevékenysége: A dasein-
analízis terjesztése az ország egész
területén.

A közvélemény tájékoztatása és
alakítása.

Kapcsolatok létesítése és fenn-
tartása külföldi daseinanalitikus
társaságokkal, intézetekkel, csopor-
tokkal.

A daseinanalízis magyarországi
intézményesítésének elõkészítése, a
szakképzés szakmai feltételrendsze-
rének és anyagának kidolgozása.

Rendszeres szakmai szemináriu-
mok szervezése, a daseinanalízis el-
méleti és gyakorlati alapjainak is-
mertetése.

Rendezvények, konferenciák szer-
vezése.

A daseinanalízissel, filozófiával és
pszichoterápiával kapcsolatos, eddig
hazánkban nem hozzáférhetõ szak-
irodalom megjelentetése, ehhez
együttmûködõ partner (kiadó) fel-
kutatása.

Saját könyvtár létesítése, vala-
mint kiadványok megjelentetése, to-
vábbá a daseinanalízissel kapcsola-
tos oktatási, képzési és kutatási tevé-
kenység elõmozdítása.
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