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A magyar pszichoanalízis kezdeteit Ferenczi Sándor és Sigmund Freud 1908-as találkozásától 
számítjuk. Ferenczi, akinek 75 évvel ezelőtti halála idén kettős jubileumra ad okot, a hazai elme-
gyógyászat kiemelkedő alakja, Freud tanítványa és sokáig egyik lehetséges utódjának számított. 
Újításai, kísérletei, nyitott, kereső felfogása a pszichoanalitikus mozgalmon belül is sajátos színt 
képviseltek, és bár feltevései eltávolították élete utolsó éveiben Freudtól, történelmi távlatból éppen 
azt a fejlődést tették lehetővé, amelyet a pszichoanalízis azóta bejárt. Ferenczi betegközpontú 
megközelítése, kitartása az akkori idők politikai és társadalmi viharaiban, szoros kapcsolata a 
művészekkel, írókkal ma is számos kutatás tárgya. A magyar pszichoanalízis Bécs mellett Kelet-Közép-
Európa legjelentősebb iskolája, amely nem csak történeti érdekesség, hanem mind a mai napig a hazai 
pszichoterápiák egyik bölcsőjének számít. Eleinte Ferenczi munkásságával, később tanítványainak 
tevékenységével fémjelzett hazai pszichoanalitikus mozgalom mindvégig fontosnak ítélte a reális 
traumát, a traumatizációt a lelki betegségek genezisében. Tudománytörténetileg is érdekes, hogy a 
hazai pszichoanalízisben társadalmi krízisek közül az elsőt túlélve, mindig a másodiknak a hatása 
érvényesült traumatikusan, mintegy analóg módon Ferenczi kétfázisú trauma-elméletével. 
 
HARMATTA JÁNOS (* Hódmezővásárhely, 1944), az orvostudományok kandidátusa, címzetes egyetemi 
docens. 1969-ben lezárt orvosi egyetemi, majd 1978-ban befejezett szociológiai tanulmányai után, 
1974-ben neurológiai, 1979-ben pszichiátriai, 1993-ban pszichoterapeuta, 2005-ben pedig pszichiátriai 
rehabilitáció szakképesítést szerzett. 1969-től 1973-ig a Weil Emil Kórház Neurológiai Osztályán dol-
gozott, azt követően 1977-ig a Fővárosi Pszichoterápiás Módszertani Központ munkatársa, 1983-tól 
pedig az OORI Pszichoszomatikus és Pszichoterápiás-Rehabilitációs Osztály (Tündérhegy, jelenleg 
OPNI Tündérhegy) főorvosa, 1994-től ugyanitt osztályvezető főorvos. Széleskörű oktatói tevékeny-
sége keretében 1983-tól részt vesz a SOTE pszichoterapeuta képzésében, 1986-tól a Tündérhegyi 
Pszichoterapeuta Képzés vezetője. Lindauban németek számára 1994-től rendszeresen tart to-
vábbképző tanfolyamokat. A Szociológiai Társaság, a Magyar Orvosi Kamara, valamint a Magyar Pszi-
chiátriai Társaság alapító tagja, utóbbinak 2006-tól megválasztott elnöke. Számos további pszichiátriai 
és pszichoterápiás szakmai bizottság és egyesület tagja. Részt vesz az International Journal of Psy-
chotherapy, valamint a Pszichoterápia című folyóiratok szerkesztőbizottsági munkájában. 

 
 

Az előadás és az általános eszmecsere után kötetlen együttlét. 
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