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II. Imágó-estek szervezése
Lásd: http://www.imagoegyesulet.hu/tartalom.php?kategoria=73
„Pszichoanalízis az élı társadalomban és kultúrában” programsorozat (Szervezı: Gyimesi
Júlia)
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) közérthetı formában tárja az érdeklıdı
közönség elé. Az adott témákat a tudomány és kultúra különbözı területeit képviselı
szakértık bevonásával vitatjuk meg. Egy-egy alkalommal általában 60-70 nézı látogatott el
az eseményre, melynek a Kelet Kávézó és Galéria adott helyet.
2019-es programok:

Fiaim, hol vagytok?
Könyvbemutató
2019. ápr. 22. 19:00
A beszélgetés résztvevıi: Csapody Tamás történész, Erıs Ferenc pszichológus, Hódos Mária
mővészettörténész,
a
kötet
szerkesztıje
és
Szabó
Dóra
pszichológus
Moderátor: Gyimesi Júlia
A Fiaim, hol vagytok? alapja egy napló, amelyet Farkas Erzsébet, az Országos Izraelita
Patronázs Egyesület békési gyermekotthonának vezetıje vetett papírra 1938. október 10. és
1942. február 24. között. A géppel írt, sok száz oldalas napló – más dokumentumokkal,
levelekkel, fényképekkel együtt – több mint hetven évig rejtızködött egy szekrény mélyén.
Miután unokája, Hódos Mária kézbe vehette, e felfedezéssel nem csupán nagyanyja naplóját,
hanem saját családi múltjának, örökségének egy korábban elhallgatott, ismeretlen részét
fedezte fel. Azonnal felismerte a napló történelmi jelentıségét, és minden követ
megmozgatott azért, hogy a terjedelmes napló a nyilvánosság elé kerülhessen. A kéziratot
Hódos Mária megszerkesztette, sajtó alá rendezte, jegyzetekkel, kiegészítésekkel látta el, és

nagyszabású tudományos kutatómunkába fogott, hogy feltárja a napló létrejöttének
körülményeit, és a békési gyermekotthon egész történetét, amely a túlélık és leszármazottjaik
életében mind a mai napig folytatódik. További nyolc évnek kellett eltelnie, amíg a napló
most, 2019-ben, nyolcvan évvel az elsı naplóbejegyzés kelte után, végre napvilágot láthatott.

Menekültek és eltőntek
Az Imágó Budapest 2019/1-es (Migráció és idegenség) és 2019/2-es (Pszichoanalízis
Latin-Amerikában) számainak bemutatója
2019. október 14. 18:30
A beszélgetés résztvevıi: Erıs Ferenc pszichológus, Kroó Adrienn
szakpszichológus, Melegh Attila szociológus, Zana Katalin pszichoterapeuta
Moderátor: Gyimesi Júlia

klinikai

Az esten az Imágó Budapest két legutóbbi számát mutatjuk be. A 2019/1. szám fı témája a
migráció és az idegenség mint társadalmi és egyéni tapasztalat. A tanulmányok áttekintik a
migráció okait és típusait, a migrációs folyamat fázisait az önkéntes vagy kényszerő
elindulástól, számőzetéstıl vagy meneküléstıl az átmenetiség és az idegenség érzésein, az
identitásválságokon át a befogadó társadalomba való integrációig, a segítségnyújtásig vagy az
elutasításig. Foglalkoznak a holokauszt és más társadalmi traumák hosszú távú hatásaival, a
leszármazottak és az embermentık visszaemlékezéseivel, a kollektív emlékezettel és az
idegenség testi, személyes és társadalmi reprezentációival is. A 2019/2. szám tanulmányai a
latin-amerikai pszichoanalízis történetével és irányaival foglalkoznak, ráirányítva a figyelmet
a szubkontinens két legnagyobb országában – Brazíliában és Argentínában – mővelt
pszichoanalízis néhány olyan sajátosságára, amely sok szempontból eltér az európai és az
észak-amerikai fejlıdésvonalaktól. E sajátosságok közül kiemelendı az Európából származó
emigránsok szerepe, majd a második világháború utáni rohamos elterjedés, melynek során
Buenos Aires vált a pszichoanalízis latin-amerikai „Mekkájává”. A latin-amerikaiak gyorsan
asszimilálták a klasszikus tanokat, Melanie Klein, Wilhelm Reich, Jacques Lacan, majd
Ferenczi Sándor eszméit; mozgalmaikat ugyanakkor az erıteljes polarizáció, a nagyfokú
társadalmi-politikai aktivizmus, az elnyomottakkal és üldözöttekkel való szolidaritás, a
„mainstream” irányzatok semlegességének kritikája jellemzi. A cikkek bemutatják a latinamerikai analitikusoknak az állam által gyakorolt terror traumatikus hatásaival, a katonai
diktatúrák alatt eltőnt személyek hozzátartozóival és leszármazottaival kapcsolatos terápiás
munkáját is.

Bőnözés és kriminálpszichoanalízis
Az Imágó Budapest 2019/3-as számának bemutatója
2019. december 2. 18:00
A beszélgetés résztvevıi: Fiáth Titanilla, Garai Nikoletta, Gyimesi Júlia, Szabó Dóra
A „Bőnözés és kriminálpszichoanalízis” címő szám középpontjában a kriminálpszichológia
története áll. Bemutatjuk a bőnözés néhány korai orvosi-pszichológiai elméletét, azok tágabb
kulturális kontextusát, és a pszichoanalízis egy speciális területének, az úgynevezett
kriminálpszichoanalízisnek a képviselıit. Utóbbiak az elsık között mutattak rá a bőnözés
tudattalan okaira és aspektusaira, és hívták fel a figyelmet a korai kriminálpszichológia
területén oly népszerő biológiai magyarázatok tarthatatlanságára. A kriminálpszichoanalízis
végül különösebb reflexió nélkül maradt, részben ezzel összefüggésben pedig idırıl-idıre
felülkerekedett a született bőnözı oly népszerő és sokat tárgyalt elmélete. A

kriminálpszichológia történetét szemlélve ma is aktuális kérdések tolulnak elıtérbe: Mitıl
válik valaki bőnözıvé? Biológiailag determinált-e az erre való hajlam? Mit tehetünk a
prevenció és az intervenció szintjén? Létezik-e a született bőnözı? A bemutatón e kérdésekre
keressük a választ a szám szerzıinek közremőködésével.
A célközönség elérését és bıvítését az Imágó-estek és a honlap mellett a lap Facebook-oldala
(https://www.facebook.com/ImagoBudapest), is segíti, amelynek jelenleg 1366 követıje van.

