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Dr. Kiss Enikő Csilla  

MPT elnök 
 

Re: Beszámoló a Ranschburg Pál emlékév 

szervezésének előrehaladásáról 
 

 

 
2019.04.29. 

 

Tisztelt Elnökasszony! 

 

Az elmúlt időszakban Dr. Takács Istvánnal együttműködve tovább folyt a Ranschburg Pál 

emlékév szervezése.  Meghatározásra került a pontos és részletes feladatterv, és a projekt 

elnyerte az Innovációs és Technológiai Minisztérium 5 millió forint értékű támogatását, ami 

biztosítja a megvalósítást. 

 

A következőekben jelzem az emlékév tervezett eseményeit, és azt, hogy hol tart a szervezés 

az egyes pontokat illetően (a feladattervet a teljesítés kitűzött időpontjaival a beszámoló 

végéhez csatoltam).  

 

A tervezett események összegzett listája:  

 

1. Tudományos emlékülés az MTA székházában.  

Az előadók felkérése nagyrészt megtörtént, 11 előadó elfogadta a felkérést és elküldte 

előadásának összefoglalóját, néhány még folyamatban van. Az MTA székházban a 

teremfoglalás (2020 március elejére) szintén folyamatban van.  

2. Emlékkötet megjelentetése az akadémiai konferencia előadásaira alapozva. 

Kiadót találtunk a kötet megjelentetésére, amelynek kitűzött időppontja 2020 október. 

3. Domborműves emléktábla Ranschburg Pál portréjával 

Szobrászt találtunk, aki az emléktábla elkészítését elvállalta, az emléktábla terv 

elkészült. Az V. Kerületi Önkormányzattal felvettük a kapcsolatot az engedélyeztetés 

ügyében. Megszereztük a lakástulajdonosok beleegyezését, hogy a házuk falára 

kerülhessen az emléktábla.  Az egyéb szükséges engedélyszerzések folyamatban 

vannak, a tervezett átadás 2020 február. 

4. Sírhely rendbetétele, koszorúzás a sírhelynél (nemzeti emlékhely) 

 2020 tavaszra tervezve. 

5. „Ranschburg Pál pszichológiatörténeti emlékséta” életének budapesti  

             helyszínein, pszichológus hallgatók bevonásával -A séta forgatókönyve kidolgozás      

             alatt áll. 

6. Ranschburg Pál digitális „kiállítás” és archívum – a tervezés egy webdizájner és 

egy informatikus közreműködésével 3 hónapja folyik, két hetenkénti egyeztetéssel.  

 

 

Az  MPT XXIX., 2019-es  nagygyűlésén a Ranschburg plenáris előadás előtt (vagy után) 

felszólalási lehetőséget kértünk, hogy szélesebb körben ismertethessük az emlékév 

eseményeit.    
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Továbbra is keressük a további együttműködést a gyógypedagógiai, a pszichiátriai, és a 

pedagógiai szakmák vezető képviselőivel annak érdekében, hogy ezen Ranschburg 

munkásságában összefonódó területek együtt képviseljék a megemlékezést a 2020-as 

emlékévben.   

 

 

Üdvözlettel,  

 

Dr. Szokolszky Ágnes 

A Ranschburg Pál 2020 Emlékbizottság elnöke  

A Magyar Pszichológiai Társaság megbízásából 

 
 
 
 
 
Részletes feladatterv 
 

1. Tudományos emlékülés Ranschburg Pál munkásságának felidézésre 

 

Tervezett 

tevékenység 

leírása 

Egy napos tudományos emlékülés Ranschburg Pál munkásságának felidézésre és 

magyar pszichológiatörténeti beágyazására. Az eseményt kb. 100 fő 

részvételével tervezzük, az MTA székházában, 8-10 előadó részvételével. Azon 

előadók között, akik már elfogadták a felkérésünket, többek között szerepel: Pléh 
Csaba akadémikus, Csépe Valéria akadémikus, Ranschburg Ágnes Hildegard, 

pszichológus, Torda Ágnes, pszichológus, és más, Ranschburg Pál munkásságát 

tekintve szakértőnek tekinthető személyek.  
  

Indoklás 

 

Ranschburg Pál a XIX.-XX. század fordulóján, Budapesten, az orvosegyetemen 

dolgozott ideg- és elmeorvosként. Az általa alapított gyógypedagógiai és 

gyermeklélektani laboratóriumában folytatta tudományos vizsgálatait és 
kutatásait. Ő tanított hazánkban először orvosi pszichológiát az orvosegyetemen, 

gyógypedagógiai pszichológiát a gyógypedagógus-képzésben. Ő alapította 1928-

ban a Magyar Pszichológiai Társaságot, és vezette az 1906-ban alakult Magyar 
Gyermektanulmányi Társaság Kísérleti Szakosztályát. 1916-tól 1942-ig vezette 

az Apponyi Poliklinika idegosztályát és kiterjedt ambulanciáját. Dr. Ranschburg 

Pál a hazai pszichológia, gyógypedagógia és orvoslás kiemelkedő alakja volt.  
Biztosítanunk kell, hogy személyének és munkásságának jelentőségét az 

elkövetkező generációk is értékeljék.  

 

A magyar pszichológia számára kiemelkedő fontosságú megemlékezést a kiváló 
tudós születésének 150., egyben halálának 75. évfordulója teszi aktuálissá 2020-

ban.  

 

Ütemezés 

 

2020 március  

Elvárt eredmény 

 
 

100 fős, 1 napos tudományos konferencia az MTA székházában. 

Igényelt 

támogatás 

összege:  

50 000 Ft / konferencia büfé 100 főre 

(Feltételezzük az akadémiai terem ingyenes igénybevételét, az engedélyezés 

folyamatban van).  
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2. Emlékkötet megjelentetése az akadémiai konferencia előadásaira alapozva. 
 

Tervezett 

tevékenység 

Leírása 
 

Emlékkötet kiadása az akadémiai konferencia anyagára alapozva. 

 

Indoklás 

 

Az akadémiai előadások elmélyítik és kiegészítik a Ranschburg Pál 

munkásságáról eddig kialakult képet, fontos hozzájárulást nyújtva a pszichológia 
és a gyógypedagógia szakterületéhez. 

 

Ütemezés 

 

2020 november  

Elvárt eredmény 

 

Minőségi kiállítású emlékkötet. 

Igényelt 

támogatás 
összege:  

1 500 000 Ft.  

 

 
3. Tervezett tevékenység: Ranschburg Pál domborműves emléktábla felállítása. 

 

 

Tervezett 
tevékenység 

leírása 

75x45 cm domborműves emléktábla (5/4-es méretű bronz portréval, kőlapon 
elhelyezve) kiviteleztetése, majd ünnepélyes leleplezése, a tudós budapesti, V. 

kerületi egykori lakhelyének közelében. 

 

Indoklása 
 

A minőségileg kivitelezett emléktábla elhelyezése Budapest egy forgalmas 
pontján Ranschburg Pál ismertségének növelését, emlékének méltó megőrzését 

szolgálja. Az esemény alkalmas a média figyelmének felhívására.  

 

Ütemezés 

 

2020 március  

Elvárt eredmény 

 
 

A tudós egykori lakhelyének maradandó emlékezeti helyként való megjelölése, 

az átadáskor ünnepélyes megemlékezés. 

Igényelt 

támogatás 

összege:  

1  800 000 Ft / kiviteleztetés, elhelyezés 

 

 

4. Tervezett tevékenység megnevezése: Sírhely rendbetétele, koszorúzás 

 

Tervezett 

tevékenység 

leírása 

Ranscburg Pál sírhelye az Új köztemetőben van, a sírhely nemzeti emlékhellyé 

lett nyilvánítva.  A sírhelynél ünnepélyes koszorúzást tervezünk, ezt megelőzően 

pedig a sírhely rendbetételét.  
 

Indoklása 

 

Jelenlegi állapotában a sírhely némileg elhanyagolt, kisebb javítási munkák (a 

sírkő letisztítása, a sírfelirat átfestése) szükségesek. Az esemény alkalmas a 

média figyelmének felhívására.  
 

 

ütemezése 
 

2020 március  
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Elvárt eredmény 

 

A sírhely -úgyis mint mint nemzeti emlékhely- méltó állapotának megőrzése.  

Igényelt 

támogatás 

összege:  

20 000 Ft. / munkálatok, koszorú 

 
 

5. „Ranschburg Pál pszichológiatörténeti emlékséta” Ranschburg Pál életének budapesti  

      helyszínein, pszichológus hallgatók bevonásával 

 

 

Tervezett 

tevékenység 
leírása 

Kb. 2 órás „Pszichológiatörténeti emlékséta” tematikájának és lebonyolításának 

kidolgozása, videofelvétel készítése. A séta a ismert várostörténeti séták mintájára 
történik, ahol egy kiképzett vezető kalauzolja végig a résztvevő csoportot 

Ranschburg Pál életének budapesti helyszínein.  

 

Indoklás 
 

Az emlékév egyik fő célja, hogy a megemlékezésbe minél szélesebb körben 
bevonjuk a pszichológus hallgatókat. Mind a kiképzett vezetők, mind a 

résztvevők oldaláról számítunk a pszichológus hallgatók részvételére.  

 

Ütemezés 

 

Az emléksétára több alkalommal kerül sor 2020 folyamán.  

Elvárt eredmény 

 
 

Ranschburg Pál emlékezetének megerősítése a fiatalság, ezen belül is az 

egyetemi hallgatók körében.  

Igényelt 

támogatás 

összege:  

130 000 Ft. / Diákmunka 

 

 

 
6. Ranschburg Pál munkáit elérhetővé tevő digitális archívum létrehozása „A Magyar  

    Pszichológiatörténet Digitális Múzeuma és Archívuma projekt keretében.  

 

 

Tervezett 

tevékenység 

Leírása 
 

Ranschburg Pál munkásságát ismertető weboldal létrehozása.  

Indoklás 

 

A weboldal a „A Magyar Pszichológiatörténet Digitális Múzeuma és 

Archívuma” projekthez kapcsolódik. Ennek célja egy olyan oktatási és kutatási 

célokat szolgáló digitális múzeum és archívum létrehozása, amely elérhető 
hozzáférést biztosít Ranschburg Pál, valamint a magyar pszichológiatörténet más 

kiemelkedő alakjai életének és munkásságának megismertetéséhez.  

 

Ütemezés 
 

2020 március  

Elvárt eredmény 

 
 

A weboldal használata beépül a pszichológiai oktatásba, az oldalon megjelenő 

dokumentumok az oktatás mellett a kutatók igényeit is szolgálják.  Az oldal 
angol nyelvű változata a magyar pszichológiatörténet nemzetközi ismertségét is 

növelheti.  
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Igényelt 

támogatás 
összege:  

1 500 000 /webfelület kialakítása, tartalommal feltöltése, angol nyelvű változat 

elkészítése 

 

 

 


