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Dr. Kiss Enikő Csilla  

MPT elnök 
 

Re: Beszámoló a Ranschburg Pál emlékév 

eseményeiről 
 

 
2020.04.29. 

 

Tisztelt Elnökasszony! 

 

Két év szervezőmunka után 2020 februárjában és márciusában elérkeztünk az emlékév két fő 

eseményének sikeres megtartásához.   

 

Emléktábla avatás  

 

2020 február 21-én megtörént a Gera Katalin szobrászművész által készített emléktábla 

avatása (helyszín: Budapest V. ker. Hild tér (Október 6. utca és Mérleg utca sarok). Az 

eseményt megnyitotta:  Szokolszy Ágnes és Takács István (az emlékbizottság nevében), majd 

beszédet mondott Ranschburg Ágnes a család nevében és a pszichológiai, pszichiátriai és 

gyógypedagógiai szakmai szervezetek vezetői. Közreműködött Oláh Vilmos hegedűművész. 

 

Ennek az eseménynek a megszervezéséhez hozzátartozott a szobrászművész megtalálása, az 

önkormányzati és örökségvédeli szervekkel való tárgyalások és az engedélyek beszerzése, a 

tábla felhelyezésének megszervezése és felügyelete, és a táblaavatás eseményének 

megszervezése  és lebonyolítása. Az emléktábla az MPT tulajdona, annak épen tartását az 

MPT-nek kell a továbbiak során felügyelnie.  

 

Emlékülés az Magyar Tudományos Akadémián 

 

2020 március 6-án lezajlott az akadémiai emlékülés 12 neves előadó részvételével.  A dátum 

rendkívül szerencsés volt, mivel ezt követően már a koronavírus okozta helyzet miatt nem 

kerülhetett sor semmilyen eseményre az Akadémián. Az emlékülésen pszichológus és 

gyógypedagógus hallgatók is részt vettek egy "flashmob" jellegű előadással, amely során 

Ranschburg Páltól származó idézeteket olvastak fel.  Az emlékülés sikerességét mind a 

résztvevők, mind pedig a hallgatóság köréből jött visszajelzések egyértelműen 

alátámasztották.  

 

Ennek az eseménynek a megszervezéséhez hozzátartozott az előadókkal való 

kapcsolatfelvétel körülbelül egy évvel az eseményt megelőzően, az MTA-n való 

terembiztosítás, plakát- és meghívó készítés,  a diákok felkészítése, a büfé biztosítása, és 

magának az eseménynek a lebonyolítása.  

 

Mindkét fő eseményre az Innovációs és Technológiai Minisztérium anyagi támogatásával 

került sor. 
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További tervezett események:  

 

A Ranschburg Pál pszichológiatörténeti emléksétát az MPT idei tavaszra tervezett 

nagygyűléséhez kapcsolódóan terveztük lebonyolítani. A séta koncepciója elkészült, azonban 

a koronavírus okozta helyzet miatt a megvalósulás tolódik.  

 

Az akadémiai konferencia előadásaira épülő emlékkötet kézirataihoz a leadási határidő 

június 15.  A kiadóval való megállapodás megtörtént. A kötet megjelentetésére az anyagi 

fedezet rendelkezésre áll az ITM támogatás keretében.  Kiadót találtunk a kötet 

megjelentetésére, a megjelenést 2020 novemberére tervezzük.  

 

A Ranschburg Pál digitális kiállítás és archívum kidolgozása folyamatban van, az oldal 

bemutatását 2020 decemberére tervezzük.  

 

Folyamatban van továbbá Ranschburg Pál wikipédia oldalának frissítése és angol fordítása.  

 

A fenti munkát Takács Istvánnal együtt végeztem (illetve végzem az év végéig) szoros és 

rendkívül jól megvalósuló együttműködésben. A munka az MPT támogatása mellett, a 

korábban általunk szervezett szimpóziumokon résztvevő és egyéb módokon bevonódott 

kollégák és diákok közreműködésével történt.  Meg kell említenem továbbá, hogy rendkívül 

fontos támogatást és folyamatos konzultációt nyújtott a munka elvégzéséhez Ranschburg 

Ágnes Hildegárd. 

 

 

 

Üdvözlettel,  

 

 
 

Dr. Szokolszky Ágnes  

A Ranschburg Pál 2020 Emlékbizottság elnöke,  

A Magyar Pszichológiai Társaság megbízásából 

 

 

 


