BESZÁMOLÓ
A MPT PSZICHOLÓGIATÖRTÉNETI TAGOZAT/SZEKCIÓ
2020. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Szekciónk a 2020-as esztendőben a Ranschburg Pál Emlékév jegyében tevékenykedett:
•
•

2020. március 6-án volt az Emlékkonferencia (az MTA Székházában)
a konferenciakötet 2020 őszén jelent meg: „Non omnis moriar…” Ranschburg Pál
Emlékkötet. Szerkesztette: Szokolszky Ágnes és Takács István, Fluccus Kiadó, Budapest

Az Emlékév koordinálási, szervezési feladataiban, az Emlékkötet szerkesztésében szekciónk
tagja – Szokolszky Ágnes – meghatározó szerepet játszott. Szekciónk tagjai közül még a következő személyek szerepeltek a konferencián és írták meg előadásukat az Emlékkötet számára:
•
•

Lányi Gusztáv: Ranschburg Pál és a Magyar Pszichológiai Szemle (134-159. old.)
Pléh Csaba: Ranschburg Pál és a korai magatartáspszichológia mintái (90-94. old.)
*

Sajnos a pandémiás helyzet, illetve az ezzel kapcsolatos intézkedések miatt sem a Ranschburg
Pál Emlékév további rendezvényeit, sem a mi szekciónk tervezett beszélgetéseit/vitaüléseit
nem tudtuk megtartani.
*
A Szekció tagjainak további publikációi
Nem a Ranschburg Pál Emlékév rendezvényeihez kapcsolódóan, de Ranschburg Pálról előadva még a következő konferencián vettem részt:
•

•

1

Ranschburg Pál és a magyar pszichológia paradigmaváltásai. – Előadás a „Paradigmaváltozások a tudományokban” konferenciára, Magyar Természettudományi Társulat Tudománytörténeti Szakosztálya, Semmelweis Egyetem Népegészségtani Intézete, MTA
Művelődéstörténeti Osztályközi Bizottság Élettudományok-története Munkabizottsága,
Magyar Orvostörténelmi Társaság Fogászattörténeti Kör közös rendezvénye, 2020. november 13. (A konferencia online-rendezvény volt– tekintettel a covid-19 vírusjárványra, a
pandémiára.) – http://www.kaleidoscopehistory.hu/index.php?subpage=cikk&cikkid=556 1
Pléh Csaba: Mérei Ferenc a polgári és a szocialista embereszmény feszültségei közepette.
Educatio, 2020. 4: 545-566.

Előadásom a készülő konferenciakötetben fog megjelenni. Afféle tömörített összefoglaló: Ranschburg Pál
„arculatai” a magyar pszichológiában. Orvosok Lapja, 2021. 01: 42-43. –
https://mok.hu/orvosoklapja/pdflapszamok/orvosok-lapja-2021-01

*
A sajnálatos módon még mindig fennálló pandémiás helyzet miatt az ez évben tervezett programunkat is csak feltétele módban tudom megfogalmazni:
1. PSZICHOLÓGIATÖRTÉNET(-ÍRÁS) – SZERINTEM. A Szekció tagjai és/vagy külső
meghívott vendégek az éppen aktuális pszichológiatörténeti kutatásaikról, törekvéseikről,
elképzeléseikről szólnak és vitatjuk meg. – Ez a tematikus műhelybeszélgetés-sorozatunk2
most különösen fontos tematizációs kihívás előtt áll. A Ranschburg Pál Emlékkötet mellett
megjelent két olyan, a magyar pszichológiatörténet-írás szempontjából nemkülönben fontos
áttekintő, összefoglaló munka,3amelyekben egyfelől szekciónk több tagja is szerepel (Borgos
Anna, Gyimesi Judit, Kovai Melinda, Kiss Szabolcs, Pléh Csaba, Szokolszky Ágnes, Vajda
Zsuzsanna, Zempléni Gábor), másfelől általában is föltehetjük nagyon is konkrétan a kérdésünket: hogyan tovább? Kérdezni is szeretnénk!
2. ARCHÍVUM- ÉS MÚZEUMTERVEZŐ MŰHELYBESZÉLGETÉSEK. A digitális és a
fizikai Magyar Pszichológiatörténeti Múzeum és Archívum (MPMA) „építése” kérdéseinek,
bonyodalmainak, problémáinak és eredményeinek folyamatos karbantartása. Mivel ez a szekció-témánk, mondhatni, továbbra is aktuális – a fenti kérdésünkkel együtt pedig különösen
izgalmas kérdéseket vethet föl –, úgy gondolom, hogy (amint lehetséges lesz) érdemes lesz
ezt a témát is folytatnunk.

2021. április 7.

Lányi Gusztáv
a MPT Pszichológiatörténeti Tagozat vezetője
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Előzmények: beszélgetés Pléh Csabával (2019. ápr. 5.), Mészáros Judittal (2019. nov. 6.)
Pléh Csaba, Mészáros Judit és Csépe Valéria (szerk.): A pszichológiatörténet-írás módszerei és a magyar
pszichológiatörténet. Gondolat Kiadó, Bp. 2019. – Szokolszky Ágnes (szerk.). A pszichológia fejlődése a vidéki
Magyarországon a kezdetektől a rendszerváltás utáni évekig. JATE Press, Szeged, 2021
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