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Változások és kölcsönhatások 
A pszichoanalízis mint alkotás 

 
címmel hirdetjük meg a Magyar Pszichoanalitikus Egyesület idei, őszi konferenciáját. A 
téma kiemelten hordozza a változás mozzanatát. A pszichoanalízis célja a változás, 
ugyanakkor maga a pszichoanalízis is változik. Terveink szerint a konferencia előadói, a 
műhelyek, esetmegbeszélők vezetői szemügyre veszik majd mindazokat a változásokat, 
amelyek a pszichoanalízis folyamatában megjelennek (társas-társadalmi, művészeti, 
egyéni pszichodinamikai, analitikus-, ill. pszichoterápiás folyamatból adódó, technikai, 
stb.). Ezekben a folyamatokban kölcsönhatások sokasága lép életbe. Szeretnénk, ha fény 
derülne a kölcsönhatások szereplőire, arra, hogy miképpen rétegződnek, épülnek 
egymásra hatások és ellenhatások az analitikus folyamatban, és melyek a kölcsönhatások 
eredményei. A megajánlott téma alapján fókuszba kerülhet az analitikus és az analizált 
kölcsönhatásának vizsgálata is, amely kérdéskörbe beletartozik mindkét személy társas, 
illetve tárgyi környezete is (ld. pl. a környezetpszichológiai álláspontokat). Izgalmas 
témakörök lehetnek a társadalmi változások terápiás tükröződései, valamint a tudományok 
és művészetek illetve a pszichoanalízis egymásra gyakorolt hatásai. A filmalkotások 
szerepe a művészetek között jelenhet meg, a média szerepe a társadalmi változásokkal 
kapcsolatban adódik témaként. 
„A pszichoanalízis mint alkotás” alcím a klinikusokat épp úgy igyekszik megszólítani, mint 
a művészeket, vagy a művészi alkotással foglalkozó szakembereket -  szeretnénk előtérbe 
állítani a változás és alkotás összefüggéseit. A pszichoanalízis kreatív potenciáljainak 
elemzése történhet analitikus folyamatokon keresztül, vagy művészi ábrázolások mentén. 
 
A konferencia során külön szekcióban elevenítjük fel Székács István munkásságát 
születésének centenáriumi évfordulója alkalmából, valamint emlékezünk a közelmúltban 
elhunyt Nemes Líviára tanítványai munkásságán keresztül.  
 
A konferencia időpontja:  2007. október 12-13. (péntek-szombat) 
Helyszín:     Hotel Stadion, Budapest XIV. Ifjúság útja 1-3.  
     (a 2-es metró Stadionok állomásánál) 
Részvételi díjak:  
Teljes részvételi díj:  15.000 Ft    
Korai befizetéssel:        
aug. 10-ig befizetve :  12.000 Ft    
szept. 10-ig befizetve:  13.000 Ft    
Napijegy:       9.000 Ft  
Diákjegy:       5.000 Ft  
Csoportos (min. 8 fő esetén) 
szakmai kiképző helyek számára  
szept. 10.-ig befizetve:     11.000 Ft    
 
A  további információkat (CME pontok, Jelentkezési Lap, Program) a  következő 
konferencia tájékoztatónkban közöljük, illetve hamarosan az MPE honlapján 
(www.psychoanalysis.hu)  is olvashatók lesznek.   
 

A Konferenciára szeretettel várjuk a pszichoanalízis iránt érdeklődő hallgatókat is! 
 
Szervezők: Milák Piroska, Szajcz Ágnes és Szilágyi Júlia       
Programszerkesztő szakmai konzultáns: Erdélyi Ildikó 

További  információ: milakpiroska@freemail.hu , szilagyi@obh.hu 

http://www.psychoanalysis.hu

