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I. Folyóiratunk, az Imágó Budapest kiadásával kapcsolatos tevékenységek 
 
Az Imágó Budapest című elektronikus folyóirat 2016-ban három számot jelentetett meg a 
következő témákban: Pszichoanalízis és társadalomkritika – Hagyományok és új kihívások I. 
(2016/1.); Pszichoanalízis és társadalomkritika – Hagyományok és új kihívások II. (2016/2.); 
Gyógyító kapcsolat és empátia; Kollektív áldozattudat (2016/3-4). 
 
 
1. Pszichoanalízis és társadalomkritika – Hagyományok és új kihívások I.  
http://imagobudapest.hu/10-lapszam/31-tarsadalomkritika-i.html 
A számot szerkesztette: Erős Ferenc 
 
Tartalom: 
Bevezetés (Erős Ferenc) 
TANULMÁNY 
Michael Wolf: Klinikai szociológia és pszichoanalitikai szervezetfejlesztés (Weiss János 
fordítása) 
Joel Whitebook: Kritikai elmélet és pszichoanalízis: Marx és Freud összekapcsolása (Weiss 
János fordítása) 
Weiss János: A variációs tézis kritikája 
MŰHELY 
Takács Bálint: Történeti és elméleti adalékok az ideológia lélektani kutatásához 
Željka Matijašević: The new authoritarianism in its homophobic form: Croatia 2013 
ARCHÍVUM 
Sabine Richebächer: „Vágyom arra, hogy valamennyiükkel együtt lehessek…” – Sabina 
Spielrein-Scheftel 1927. augusztus 24-i levele a Don menti Rosztovból Max Eitingonhoz. 
(Friedrich Melinda fordítása) 
RECENZIÓ 
Molnár Emese: John Launer Spielrein-életrajzáról 
Erős Ferenc: Erich Fromm életei 
 
 
2. Pszichoanalízis és társadalomkritika – Hagyományok és új kihívások II.  
http://imagobudapest.hu/10-lapszam/32-tarsadalomkritika-ii.html 
A számot szerkesztette: Borgos Anna 
 
Tartalom: 
Bevezetés (Borgos Anna) 
TANULMÁNY 
Stephen Frosh: Pszichoanalízis nehéz időkben: konformizmus vagy ellenállás? (Hárs György 
Péter fordítása) 
Philip Thomas: Neoliberális kormányozhatóság, megszorítások és pszichopolitika (Hárs 
György Péter fordítása 
MŰHELY 
Judit Szekacs-Weisz: Unto the third generation 
ARCHÍVUM 



Sigmund Freud: A „kulturális” szexuális morál és a modern idegesség. (Schulcz Katalin 
fordítása) 
Johanna Hopfengärtner: Jegyzetek Székely Béla életrajzához (Imrei Andrea fordítása) 
Hárs György Péter: Töltött káposzta és vörös lobogó (Adalék az első pszichoanalitikus 
tanszék történetéhez) 
RECENZIÓ 
Erős Ferenc: Tovább a lacani úton (Slavoj Žižek Against the Double Blackmail című 
könyvéről) 
Takács Bálint: A tudattalan politikája, avagy a libidinális gazdaságtan bírálata 
Zipernovszky Kornél: A modern Mahler és a „nyomasztó hatás” 
 
 
3-4. Gyógyító kapcsolat és empátia; Kollektív áldozattudat 
A számot szerkesztették: Csabai Márta és Kővágó Pál 
http://imagobudapest.hu/10-lapszam/33-gyogyito-kapcsolat-es-empatia-kollektiv-
aldozattudat.html 
 
Tartalom: 
TANULMÁNYOK I. – GYÓGYÍTÓ KAPCSOLAT ÉS EMPÁTIA 
Bevezető (Csabai Márta) 
Csabai Márta: Terapeuták terápiában: nehéz esetek? 
Szemerey Márton: A viszontáttétel és az empátia terhei: A testélmény szerepe a vikariáló 
traumatizáció kialakulásában 
Székely Zsófia: A szülés során létrejövő segítő kapcsolat újraértelmezése a modern 
pszichoanalitikus elméletek fényében 
TANULMÁNYOK II. – KOLLEKTÍV ÁLDOZATTUDAT 
Bevezető (Kővágó Pál) 
Fülöp Éva, Kővágó Pál, Benza Málna, Kovács Katalin, Kelenhegyi Olga Sára: Áldozat és 
még inkább áldozat 
Balogh László Levente: Az áldozat metamorfózisai a kultusztól a politikáig 
MŰHELY 
Vajda Júlia: „Abda előtt -- szürkületbe *egy bakterházba *beszaladtam”, avagy egy történet 
arról, ahogy a munkaszolgálatból megszökött nők bátorsága háttérbe szorul 
ARCHÍVUM 
Friedrich Melinda: Ferenczi Sándor a Zeneakadémián 
 
 

II. Imágó-est programok szervezése  
„Pszichoanalízis az élő társadalomban és kultúrában” programsorozat (Szervező: Gyimesi 
Júlia) 
 
A sorozatnak 2016-ban is a Nyitott Műhely (1123 Budapest, Ráth György u. 4.) adott otthont. 
A program célja, hogy a pszichoanalízis egy-egy releváns problémakörét, társadalmi és 
kulturális kapcsolódásait, történeti és elméleti kérdéseit (általában egy-egy lapszám vagy kötet 
megjelenéséhez kapcsolódóan) közérthető, népszerűsítő formában tárjuk az érdeklődő 
közönség elé. Az adott témákat a tudomány és kultúra különböző területeit képviselő 
szakértők bevonásával vitatjuk meg, lehetőséget teremtve ezzel a különböző diszciplínák 
közötti párbeszédre. A beszélgetések szakértők és laikusok számára egyaránt inspirálóak; a 
közönség tagjai minden alkalommal lehetőséget kapnak kérdéseik és gondolataik 
megfogalmazására. Egy-egy alkalommal kb. 60-70 néző látogat el az eseményre. 



 
A 2016-os programok: 
 
32. program: 2016. szeptember 30. 
PSZICHÉ ÉS HATALOM – LÉLEKTAN ÉS POLITIKA (kettős kötetbemutató) 
Psziché és hatalom című kötetében Erős Ferenc tanulmányait és esszéit gyűjti egybe, 
tudománytörténeti dolgozatoktól és társadalomlélektani vizsgálódásokon át irodalmi és 
filmalkotások elemzéséig. A szertágazó tematika közös pontja az a kérdés, hogy milyen 
pszichológiai bázisra épül a hatalom és az erőszak, mit tudnak mondani a pszicho-
tudományok a politika irracionalizálódásáról, az antidemokratikus rendszerek, zsarnokságok 
és totalitarizmusok lélektani alapjairól és e rendszereknek az egyénekre és közösségekre 
gyakorolt traumatikus hatásáról. 
Kovai Melinda Lélektan és politika. Pszichotudományok a magyarországi 
államszocializmusban. 1945-1970 című könyvében az ember belső világára irányuló 
tudományos szakértelem, a pszicho-tudományok (pszichiátria, pszichoterápia, pedagógia, 
munkalélektan stb.) magyarországi történetét dolgozza fel az államszocializmus első két 
évtizedére koncentrálva. Talán köztudott, hogy Magyarországon az alkalmazott pszichológia 
legtöbb szakterületét a sztálini időkben szinte teljesen felszámolták; az 1956 utáni 
újraintézményesülési folyamatokat, a pszichológusok szakmai identitásától, értelmiségi 
szerepeitől a tudományos-terápiás közegek szerkezetéig szintén alapjaiban határozta meg a 
korszak politikai klímája. A 20. századi magyar pszichológia történetéről eddig mégsem 
készült átfogó tudományos elemzés, a téma társadalomtörténeti-szociológiai feldolgozása 
pedig teljes mértékben hiányzik. A kötet erre tesz kísérletet: elsősorban a pszicho-
tudományok és a szakpolitikák kapcsolatára fókuszálva mutatja be, hogy milyen tényezők 
befolyásolták az államszocialista Magyarországon a pszichológia alkalmazását vagy 
negligálását; mikor mi határozta meg a pszichológiai tudás és az ezen alapuló technikák 
tartalmát, célközönségét, morális igazolóelveit. 
A beszélgetés résztvevői voltak:  
Barcy Magdolna pszichoterapeuta, Csabai Márta pszichológus, K. Horváth Zsolt 
történész. Moderátor: Gyimesi Júlia pszichológus. 
 
33. program: 2015. november 18. 
PSZICHOANALÍZIS ÉS TÁRSADALOMKRITIKA (lapbemutató) 
Az Imágó Budapest 2016/1-es és 2016/2-es száma pszichoanalízis és társadalomkritika 
viszonyával foglalkozik. A tanulmányok fókuszában egyrészt a frankfurti iskola 
társadalomfilozófiájának mai pszichoanalitikus értelmezései, a tekintélyelvűség régi és új 
formái állnak. Másfelől a pszichoanalízis és a pszichológia szerepét vizsgálják a 20. századi 
diktatúrák és a 21. századelő súlyos társadalmi és szociális kérdései kapcsán. A számok több 
archív csemegét is közölnek: köztük Sabina Spielrein levelét a pszichoanalízis Szovjetunió-
beli recepciójáról, valamint egy magyarul eddig nem olvasható Freud-tanulmányt az elfojtott 
női szexualitás, a neurózis és a társadalmi elvárások viszonyáról. A nagyrészt történeti jellegű 
írások aktualitása az utóbbi idők (magyarországi és globális) társadalmi-politikai 
folyamatainak tükrében is egyértelmű. A szövegek megerősítenek abban, hogy a mindenkori 
„realitáselvhez” való kritikátlan alkalmazkodás nem feltétlenül vezet mentális és társadalmi 
egyensúlyhoz – a pszichológia oldaláról sem. 
A beszélgetés résztvevői voltak:  
Borgos Anna, Erős Ferenc, Kende Anna és Takács Bálint pszichológusok. Moderátor: 
Gyimesi Júlia pszichológus. 
 
 



III. VI. Magyar Pszichoanalitikus Filmkonferencia 
A VI. Magyar Pszichoanalitikus Filmkonferencia – a PTE BTK Pszichológiai Doktori 
Iskolája, az Imágó Egyesület (Budapest), az Imago International (London), a Pannónia 
Pszichiátriai Egyesület és a Dinamikus Rövidterápiás Egyesület és Alkotó Műhely 
szervezésében – 2016. november 25-26. között került megrendezésre Pécsett, az Apolló 
Moziban Az idegen – szabad asszociációk a filmművészet, a társadalomtudományok és a 
pszichoanalízis határvidékén címmel. Az eddigi, nagy érdeklődést és komoly visszhangot 
kiváltott konferenciáink (2006, 2008, 2010, 2012, 2014) hagyományait folytatva célunk 
ezúttal is az volt, hogy a pszichoanalízis és a filmművészet iránt érdeklődő elméleti és 
gyakorlati szakemberek, az érintett társadalomtudományok képviselői, filmalkotók, 
terapeuták, kutatók, diákok számára olyan kreatív teret hozzunk létre „vászon és dívány 
találkozásához“, amelyben a filmalkotás és -befogadás folyamatai több irányból, egymást 
interdiszciplináris szempontból kiegészítve vizsgálhatók. Az előadások összesen hat 
szekcióba tagolódtak, az idegen tudományterületi, illetve szemléleti megközelítése szerint. 
A konferencia részletes programja: 
http://www.imagoegyesulet.hu/tartalom.php?kategoria=66&azonosito=185 
 
 

IV. Megújult honlap 
2016-ban létrehoztuk és elindítottuk folyóiratunk megújult honlapját, amelyen az összes 
korábbi szám minden szövege elérhető: 
http://imagobudapest.hu/ 
A célközönség elérését és bővítését a honlap és a levelezőlista mellett a lap Facebook-oldala 
is segíti. 
 


