


MIÉRT HAGYTAD, HOGY ÍGY LEGYEN?

A "harmadik" szerepe a pszichés
trauma kialakulásában

A 15 éves fennállását ünneplő
Fetenczi Sándor Egyesület
jubileumi konferenciája

A konferencia témája előzetes mühely-
munkák alapján formálódott: a családon

és a közösségen belüli traumatizációs folyamatok
szernélyközi dinamikajára irányítja a figyelmet,

nevezetesen, a "harmadik" (személy) felelős-
ségére, szerepére a traumatizációs helyzetek
kialakulásában és fenntartásában. A "harmadik"
az, akinek tudatos vagy nem tudatos, csendes
vagy aktív részvétele, hozzájárulása nélkül nem
ismétlődhetnének meg a családon belüli, illetve a
közösségeken belüli traumák a traumatizált és a
traumát okozó személyek között.

A nemzetközi kenferenciára meghívott hazai és
külfóldi szakemberek a családon belüli
(szexuális, fizikai és lelki) erőszakkal, valamint a

családtagok, illetve nagyobb közösségek
tagjainak szerepével foglalkoznak.

A konferenciával fel szeretnénk hívni a
figyelmet arra, hogy a felelősség a családon
és a közösségeken belüli erőszak kialakulásában
és fenntartásában több ember között oszlik meg.
Szempontokat kínálunk továbbá az erőszakos
cselekedetek csökkentésének lehetőségéhez.



A konferencia interdiszciplináris. Több
tudomány - pszichoanalízis, szociálpszichológia,
szociológia, irodalom, filozófia és jog -
eszköztárának felhasználásával kívánja feltárni a

"harmadik" szerepét a traumák kiala-
kulásának folyamatában. Ezzel nemcsak
a felelősség kérdése kerül tágabb össze-
függésbe, hanem a segítségnyújtás eszközeinek
alkalmazása is hatékonyabbá válhat.
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ELŐZETESEN FELKÉRT ELŐADÓK

Bánfalvi Attila
A személytelen harmadik- a trauma kultúrája

Erős Ferenc
A trauma változó társadalmi reprezentációi

Haynal André (Genf)
Gondolatok a »harmadik» szerepe(i)ről az
emberi kapcsolatokban
Halász Anna
A "harmadik" lélektani szerepe a gyermekkel
történő visszaélés, mint mkolandó esemény
fenntartásában

Herczog Mária
Adáshiba a hiba a rendszer készülékében (is) van

jávor Lívia (Párizs)
.Mint az emberek a s(z)ót"

Kelley-Lainé, Kathleen (Párizs)
A harmadik létrehozása

Mészáros judit
Nem Robinson szigetén élünk. ..- Személyközi
kapcsolatok a traumatizációs folyamatban és a
trauma feldolgozásában

Oravecz Róbert (Szlovénia)
En, a Másik és az Idegen

Ormay Tom
A trauma és a csoport

Pick Tamás
Szocializációs inkongruenciák szerepe az áldo-
zattá válásban

Radnóti Sándor felkért hozzászóló

Sági György (New York)
Niobé gyermekei

Stark András
Családi kollúziók az inceszt-traumák hátterében
- filmművészeti alkotások tükrében
Székács judit (London)
A kölcsönösség aspektusai
Temován Szilvia
Az áldozat, a harmadik és a tanú

Veres András
A közöny szerepe a családi traurnában - a szép-
irodalom szemszögéböl
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Pszichoanalízis és társadalom, 1989. Budapest
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Európai Pszichoanalitikus Föderációval közösen,
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Pszicho analízis és hermeneutika, 1990. Budapest

Toward the End of Millenary: Political
Changes and Psychoanalysis, nemzetközi
konferencia, 1991. Budapest

Szimpózium Róheim Géza születésének
századik évfordulója alkalmából - az ELTE
Folklór Tanszékevel és a Magyar Pszicho-
analitikus Egyesülettel közösen, nemzetközi
konferencia, 1993. Budapest

The Talking Therapy: Ferenczi and the
Psychoanalytic Vocation, nemzetközi konferencia,
1993. Budapest

Társadalmi változások - előítélet - idegen-
gyűlölet, szimpózium a Soros Alapítvány, a
Ferenczi Egyesület, a Cserépfalvi és a T-Twins
Könyvkiadó közös szervezésében. 1994.
Budapest

Lost Childhood, nemzetközi konferencia, 2001.
február 23-25. Budapest
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beszélgetések, 2002-2003. Budapest

Műhely-

Művészet és pszichoanalízis
beszélgetések, 2003-2004. Budapest

Műhely-



Várjuk kollégáink jelentkezését!

Kérjük, küldje el 20 perces előadásának címét
és rövid összefoglalóját (max. 600 szó
terjedelemben) legkésőbb 2004. március 20-ig
a konferencia programbizottságához, e-mailben,
vagy levélben. Kérjük, jelölje meg
munkahelyét, lakcímét, telefon- és mail-
elérhetőségeit!

Postacím
Ferenczi Sándor Egyesület

1055 Budapest, Szt. István krt. 13.
E-mail: ferenczikonf@freemail.hu

Szervezéssel kapcsolatos információk
Weith Katalin 06/20-9707-666

A konferencia részvételi díja
az esti fogadással együtt

április IS-ig befizerve: 11.500 Ft
április 15. után: 13.000 Ft

napijegy: 7.000 Ft
diákjegy: 9.000 Ft

napi diákjegy: 5.000 Ft
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A részvételi díj átutalással fizethető be a
Ferenczi Sándor Egyesület számlaszámára

11670009-07762200-70000009

A konferencia akkreditálása folyamatban van

A konferencia támogatói
Budapest Főváros Önkormányzata

Szinkron Press Kft.

Helyszín
Radisson SAS Béke Hotel
Budapest, Teréz krt. 43.


