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2021, 10(1). INTERSUBJECTIVITY AND THE PSY-SCIENCES 
Elérhetőség: http://imagobudapest.hu/10-lapszam/58-intersubjectivity.html  

 

Az angol nyelvű szám a 2020-ban a PTE Elméleti Pszichoanalízis Doktori Programja által 

szervezett azonos című műhelykonferencia válogatott előadásainak tanulmányváltozatát 

tartalmazza. A szövegek az interszubjektivitás sokrétű témáját dolgozzák fel 

pszichoanalitikus, társadalomtudományi, pedagógiai, filozófiai, irodalmi, nyelvészeti és 

művészetelméleti oldalról. 

Ehhez a témához is szorosan kapcsolódik a számban helyet kapott különleges dokumentum: 

Ferenczi Sándor eddig ismeretlen levele Elizabeth Severnhez 1925-ből, analízisüket 

megelőzően. 

A számban Lénárd Kata kollégánktól is búcsúzunk, aki szintén az interszubjektivitás kutatója 

és megtestesítője is volt. 
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2021, 10(2). GYÁSZ ÉS PSZICHOANALÍZIS 
Elérhetőség: http://imagobudapest.hu/10-lapszam/60-gyaszespszichoanalizisuj.html  

 

A válogatás hozzájárul a Freud utáni pszichoanalitikus gyász-elméletek részletesebb 

bemutatásához, és az aktuális helyzetre reflektálva támpontokat ad a gyakorló 

szakembereknek is. A közzétett írásokban a gyász sokszínű, a személyiség működésébe 

ágyazott egyedi folyamatként jelenik meg, amely bár feldolgozható, ugyanakkor kapcsolódik 

létünk megismerhetetlen, kifejezhetetlen, hiány-alapú minőségéhez.  

A számban helyet kapott egy ankét is, amelyben terapeutákat kérdeztünk a Covid-járvány 

alatti munkájukról. 

 

Tartalom: 
 

Bevezetés (Papp-Zipernovszky Orsolya) ....3 

TANULMÁNYOK 

Ken Robinson: „Csak kissé és késve”: a gyász tapasztalata (ford. Székely Zsófia) ....7 

Sarungi Emőke: Szétszakadva és összekapcsolódva: a gyász hatása kapcsolatainkra ....23 

Szél Erzsébet: Mentalizáció a gyászmunkában ....32 

Bókay Antal: Gyász és melankólia – az énteremtés útjai ....46 

Kovács Petra: Sebezhetetlenség és sérülékenység a frontvonalban ....58 

Tórizs Eszter: A bekebelezés melankóliája. Vágó Márta búcsúverseiről ....70 

Nagy Dániel: A zene mint a gyász és a trauma elbeszélésének helyettesítője Toni 
Morrison Dzsessz című regényében ....88 

ANKÉT 

Terapeuták és a vírus (Csabai Márta, Bokor László, Székács W. Judit, Krékits József, Csigó Katalin, 
Pénzes István, Ormay István, Incze Adrienne, Árkovits Amaryl, Kőváry Zoltán, Kovács Petra, Máriási 
Dóra, Martos Tamás, Sallay Viola) ....102  

NEKROLÓG 

Szakács Ferenc, 1933–2021 (Ajkay Klára) ....131 

 

 

2021, 10(3). NŐI NÉZŐPONTOK ÉS SORSOK A PSZICHOANALÍZIS-TÖRTÉNETBEN 
Elérhetőség: http://imagobudapest.hu/10-lapszam/61-noisorsok.html  

 

E számunkban néhány jelentős magyar és külföldi női analitikus munkáját és életútját idézzük 

meg. Közülük egyesek kevésbé számon tartott résztvevői a pszichoanalízis történetének, 

mások közismertebbek, de itt közölt szövegeikkel magyar nyelven még nem találkozhatott az 

olvasó. Mai szemszögből nézve is (vagy talán innen nézve még inkább) érzékelhető, milyen 

eredetiséggel, ugyanakkor erős receptivitással viszonyultak a szerzők az őket és a 

pszichoanalízist foglalkoztató kérdésekhez, többek között az áttétel, az anya-gyerek kapcsolat, 

a kreativitás, a játék és nem utolsósorban a nőiség témájához. Az általuk tárgyalt problémák 

ma is aktuálisak – nemcsak a „nőiség” kérdésköre vagy az áttételről való gondolkodás, hanem 

az olyan, szélesebb réteget is foglalkoztató témák is, mint a mesék hatása a gyerekekre, vagy 

épp a diktatúra pszichés szükségletének, „sex appeal”-jének mibenléte.  
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Az 1960-70-es években a pszichoanalízis (Freud és Lacan művein keresztül) intenzív 

érdeklődésre tett szert jelentős filozófusok körében, a szubjektivitás olvasatának fontos 

eszköze volt. Lacan, Kristeva, Castoriadis a pszichoanalízis felől, Deleuze, Derrida, 

Lyotard a filozófia felől nyitották meg ezeket az utakat. Eltávolodás volt ez az ödipális 

alapú perspektívától a preödipális felé, a lacaniánus szignifikációtól a preverbális, 

imaginárius felé. A szám ezekből az elméleti kapcsolódásokból nyújt ízelítőt. 
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II. Imágó-estek szervezése 
 

Lásd: http://www.imagoegyesulet.hu/tartalom.php?kategoria=73  

Műhelybeszélgetések pszichoanalízisről, társadalomról, kultúráról. A programsorozat 

szervezője: Szabó Dóra. 

A program célja továbbra is az, hogy a pszichoanalízis egy-egy releváns problémakörét, 

társadalmi és kulturális kapcsolódásait, történeti és elméleti kérdéseit (általában egy-egy 

lapszám vagy kötet megjelenéséhez kapcsolódóan) közérthető formában tárja az érdeklődő 

közönség elé.  

 

2021-es program: 

 

A pandémia miatt 2021-ben is csak egy lapbemutatót tudtunk megvalósítani: 2021/2-es, 

„Gyász és pszichoanalízis” számunk bemutató beszélgetését. 

Időpont: 2021. november 15. hétfő 18:00 

Helyszín: Kelet Kávézó és Galéria, 1114 Budapest, Bartók Béla út 29. 

A beszélgetés résztvevői: Bókay Antal, Nemes László, Papp-Zipernovszky Orsolya, Sarungi 

Emőke. Moderátor: Gyimesi Júlia 

 

 

 

A célközönség elérését és bővítését az Imágó-estek és a honlap mellett a lap Facebook-oldala 

(https://www.facebook.com/ImagoBudapest), is segíti, amelynek jelenleg 1710 követője van. 
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