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SZERKESZTŐI BEVEZETŐ

2010. december 10-én a Magyar Pszichológiai Társaság (MPT) Pszichológiatörténeti
Tagozata emlékkonferenciát tartott Ranschburg Pál születésének 140, évfordulója alkalmából.
Az emlékkonferencia meglepően nagy érdeklődést váltott ki, az előadásokat követő vita,
nemkülönben a felvetődő problémák – melyek számosak, s nem tudhatók le egy
emlékkonferencia még oly sikeres megrendezésével – arra késztették a MPT vezetőségét,
hogy megbízza a Pszichológiatörténeti Tagozat elnökét, engem, hogy az előadásainkat írjuk
le, mert jó lenne kötetben is megjelentetni. Egy konferencia szervezése sem egyszerű feladat,
kötetbe szerkesztett változatának „előállítása‖ pedig csak különösen sok nehézség legyőzése
árán lehetséges. A konferenciánkat követő viták, beszélgetések során világossá vált, hogy mi
nem pusztán protokolláris rendezvényként szerettünk volna konferenciázni – ezért én a kötet
összeállításának feladatát sem valamiféle „ünnepi kötet‖ létrehozásában láttam. Az
emlékkonferencia eredeti előadóin túl ezért kértem még fel olyan kollegákat tanulmány-írásra,
akik fontosnak tartják Ranschburg Pál életművének élő hagyományként való jelenlétét a hazai
pszichológia (és netán nemcsak pszichológia) szakmai nyilvánosságában. A kötet szerzői
között ezért üdvözölhetjük Gordosné Szabó Annát, Pléh Csabát és Ranschburg Ágnes
Hildegardot is.
Konferenciánk – és kötetünk is – tehát nem pusztán „ünnepi‖, hanem kísérletező is:
problémákat, vitás kérdéseket megfogalmazó, a magyar pszichológiatörténet-írás előtt álló
kihívásokkal is bátran szembenéző szeretne lenni.
*
Kötetünket – miként konferenciánkat is – Gyáni Gábor tanulmányával nyitottuk/nyitjuk,
rögtön egy provokatív kérdést is feltéve ezzel: a pszichológiatörténet-írás csak a
pszichológusok vállalkozása lehet? Továbbá: ha Ranschburg Pállal foglalkozunk, akkor talán
az őt egykor valamilyen mértékben ilyen vagy olyan módon meghatározó és körülvevő
viszonyait sem ártana megismernünk – igen ám: de hol kezdődik a (nevezzük így: komplex)
pszichológiatörténet-írás, és mi nem az, legyen bár az (nevezzük így: egyszerű) mentalitásés/vagy eszmetörténet-írás? A 20. századfordulói budapesti kreatív légkör felidézése, Gyáni
Gábor erre vállalkozott, mindenestre azt a konkrét történeti-politikai és szellemi (művészi és
tudományos) komplex viszonylatrendszert idézte meg számunkra, amelyben kiformálódott a
magyar pszichológia is, Ranschburg Pál is dolgozni kezdett.
A kreatív főváros a 19. század végén már nagy – közöttük az orvosképzéssel is foglakozó –
egyetemekkel is büszkélkedhetett, de még sok minden alakulóban volt. Sok minden még nem
találta meg a helyét, sőt még meg sem született. Így volt ez a Budapesti Királyi Magyar
Tudományegyetem Orvoskara Elme- és Idegkórtani Tanszékével – és ebben az 1899-ben
Ranschburg Pál által alapított Psychophysiologiai Intézettel – is. Én magam ennek az
Intézetnek a megalapítása körüli bonyodalmakat igyekeztem bemutatni – pszichobiográfiai,
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történelmi szociálpszichológiai és tudásszociológiai interpretációs megközelítéssel,
módszertani kísérletezésképpen is.
Párhuzamok, azonosságok és különbségek – tanulságos összehasonlítás. Erre vállalkozott
Erős Ferenc Ranschburg Pál és Ferenczi Sándor vonatkozásában. Mind Ranschburg Pál, mind
Ferenczi Sándor a magyar pszichológia nagyformátumú alkotói, mondhatni „alapító atyái‖,
ám a rendelkezésükre álló intézmény (orvosegyetem) paradigmatikus erőtere, mondjuk így,
kreatív feszültségeket gerjesztett bennük: kénytelenek voltak saját alternatív intézményeket is
létrehozni. Erős Ferenc összehasonlító elemzése ezt a konfliktusos folyamatot mutatja be.
Ranschburg Pál a magyar kísérleti pszichológia meghatározó alkotója is volt. De mit jelentett
a 19. század végén, a 20. század elején kísérletezni a pszichológia területén? Ez nem pusztán
módszertani, hanem valóban az egykori mindennapi tudományos tevékenységbe ágyazott
stílus kérdése is. Czigler István tanulmánya ezt a kísérletező stílust is felidézi – azt a kutatói
észjárást, amely/aki ekkor még sokkal közvetlenebb viszonyban volt a kísérleti személyekkel
is, mint később, amikor (manapság mindenképpen) a technika uralni látszik a módszertant. És
persze több mint tanulságos az a kanyargós történet, ami Ranschburg Pál legismertebb
felfedezését – a Ranschburg-effektust – napjainkig jellemzi.
Pléh Csaba a pszichológiatörténész Ranschburg Pálról ír. Pléh Csaba tanulmánya a maga
filológiai és bibliográfiai alaposságával nagyon érdekesen mutat rá Ranschburg Pál
pszichológiatörténészi elemzéseinek sajátos irányultságaira, klinikai-orvosias perspektívájára,
szakmai és politikai távolságtartásaira. Ranschburg Pál mint pszichológiatörténész – és
egyáltalán mint ember, mutat rá Pléh Csaba – nyitott az újra, még a legnehezebb háborús
körülményekkel is dacolva egyik tanítványa és munkatársa, Harkai Schiller Pál kéziratát
tanulmányozza. Nyitott az újra, azonban a tudományos kutatás attól és akkor lesz átfogóbb,
elmélyültebb és teljesebb – bontja ki Pléh Csaba Ranschburg Pál intencióit –, ha a
folytonosság jegyében, az elődökre építkezés, a múlt alapos ismerete birtokában zajlik.
Ranschburg Pál a magyar gyógypedagógia és gyógypedagógiai pszichológia területein is
maradandó értékeket alkotott. Lányiné Engelmayer Ágnes bemutatja egyfelől a Ranschburg
Pál-féle szakmai attitűd jellegzetességeit, szigorúan szakszerű és egyben holisztikus jellegét;
másfelől meghúzza azt a tudománytörténeti ívet, amely Ranschburg Pál, Szondi Lipót,
Schnell János, Illyésné Kozmutza Flóra neveivel fémjelezhető.
Gordosné Szabó Anna rendkívül gazdagon dokumentált elemzéséből pedig feltárul előttünk
Ranschburg Pál élete a mindennapi munka szorgalmas és lelkiismeretes robotosaként:
előadások, vizsgáztatások, továbbképzések, cikkek írása, különböző szakmai társulati keretek
között kifejtett munkálkodásai stb. Az alapos levéltári és egyéb filológiai dokumentálás révén
feltárul előttünk azonban az a világ is, ahol a mindennapi fárasztó robot (is) értelmet nyer: a
mester-tanítvány kapcsolat. Ranschburg Pál, aki nem szűnt meg keresni a tehetséges
tanítványokat; Ranschburg Pál, aki tehetséges tanítványaiból kiváló szakembereket nevelt. És
mi történt Ranschburg Pál életművével? Gordosné Szabó Anna tanulmánya attól igazi
történeti munka, hogy az életművel történt különböző és változatos fordulatok fejleményeit is
jó arányérzékkel taglalja.
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És végül, de – és ez itt többszörösen hangsúlyos állítás – nem utolsó sorban Ranschburg
Ágnes Hildegard tanulmánya, megítélésem szerint, kötetünk különösen fontos és értékes
írása. Módszertani szempontból is alapvető kérdéseket vet fel: lehet-e saját családtörténeti
alapon pszichológiatörténetet írni? Bármit is gondoljunk erről, Ranschburg Ágnes Hildegárd
tanulmánya hiánypótló, többek között olyan dokumentumok, adatok közlése miatt is, amik
eddig nem kerültek – vagy nem így kerültek – nyilvánosságra. Én magam, aki a (magyar)
pszichológia történeteivel szeretek bíbelődni, ezt a tanulmányt – bármily meglepő (mert végső
soron nem tartozna ide) – a politikai pszichológiával is némileg foglalatoskodóként sem
tartom érdektelen elemzésnek. Ranschburg Ágnes Hildegard ugyanis nagyapja sikeresnek
és/vagy tragikusnak egyaránt olvasható életét a családtörténeti dokumentumok és a történeti
háttér egybevetésével végzi el, ám egy nagyon fontos politikai és morális keretezéssel, egy
Bibó István-idézet jegyében: a mélyen realista, valóságtisztelő szakmai öntudat Ranschburg
Pálban, vele szemben a hatalmi téboly és az eszméiben megveszekedett dogmatizmus.
*
Meggyőződésem: tanulmánykötetünk a magyar pszichológiatörténet-írás számára fontos
összefüggéseket, elemzéseket és dokumentumokat mutat be; olyan problémákat is, amelyek
remélhetőleg a szélesebb szakmai nyilvánosságban is érdeklődő olvasókra találhatnak.

Lányi Gusztáv
a MPT Pszichológiatörténeti Tagozat elnöke

Budapest, 2011. november
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Gyáni Gábor
A KREATÍV FŐVÁROS
Budapest a 19–20. század fordulóján
A fin-de-siécle Budapest különleges szellemi kreativitás színtere volt. A történetírásban azt
követően esett szó érdemben erről, hogy kezdetét vette a századfordulós Bécs amerikai
historiográfiai kultusza. Nem Carl Schorske "fedezte fel" a bécsi modernség jelentőségét
(Schorske 1981), a téma mai felkapottsága azonban tagadhatatlanul az ő munkásságának
köszönheti a legtöbbet (vö. Uhl 2000, Vári 2000).
A századelő Budapestje a történetírásban
A Schorskét sok vonatkozásban követendő példának tekintő Hanák Péter járult hozzá
leginkább ahhoz, hogy Budapestről is a császárvároséhoz hasonló történeti kép alakulhasson
ki. John Lukacs (1988) Budapest könyve jóval ismertebb ugyan a nagyvilágban, mint Hanák
magyarul (két kiadásban is), illetve németül és végül a szerző halála után az Egyesült
Államokban angolul is megjelent munkája, A Kert és a Műhely (Hanák 1988). Lukacs nem
hangsúlyozza azonban kellőképpen, nem helyezi új megvilágításba Budapestnek az európai
kulturális modernizmushoz való hozzájárulását. Nem téveszti ugyan szem elől "az 1900-as
nemzedék" kivételes kultúrateremtő teljesítményét. Konzervatív szemléletének megfelelően
azonban érezhető distanciával, tartózkodással szemléli a századelő Budapestjének modernista
művészeti és tudományos áramlatait. Hajlik rá, hogy a Szekfű Gyula Három nemzedék-ében
olvasható ítélet alapján értékelje a századelő budapesti kulturális életét. E felfogás szerint,
Szekfűt idézve: „Ez a mozgékony, felületes, pénzcsináló pesti »bulvárkultúra«, amelyet egy
új nemzedék képviselői gyártottak és szemléltettek, járult hamarosan 1900 után ahhoz a
töréshez, amely […] a kozmopoliták és a nacionalisták, az urbánusok és a népiesek, az 1900as nemzedék zsidó és nem zsidó képviselői között keletkezett; elkülönítette egymástól a
»budapesti« és az »igazi magyar« szellemet‖ (Lukacs 1991: 190).
Úgy tűnik, Lukacstól idegen a századelő hazai kulturális modernizmusának
eszményítése, mivel inkább a modernizmus korabeli kritikusaival tart. Ők, akik állítólag a
régebbi Magyarország urbánus és liberális, demokratikus hagyományainak a magányos
védelmezői voltak, ezen az alapon folytatnak küzdelmet a modernizmus ellen. Lukacs
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megközelítése szöges ellentétben áll a Hanákéval, aki némely progresszívnek ítélt kulturális
modernista törekvésekre figyelve úgy találja, szembeállítható egymással a bécsi „Kert‖ és a
budapesti „Műhely‖, mely utóbbi a modernizmus magyar megnyilvánulása.
Modernitás, modernizmus és identitásváltás
A modernizáció a tőkés fejlődés kifejezésére szolgál, ugyanakkor egy bizonyos tudományos
paradigmára is utal, amely nagy szerepet játszott és játszik időnként ma is a
társadalomtudományos és a történetírói gondolkodásban. A modernitás fogalmának is számos
értelmezése ismert. A kulturális modernizmusként számon tartott jelenség szintén a
modern(ség) fogalomköréhez tartozik, ahhoz hasonlóan, mint a racionális megismerés, vagyis
a diszkurzív gondolkodás felvilágosodásban gyökerező gyakorlata. Az utóbbitól eltérően
azonban a kulturális (a művészeti) modernizmus nemcsak, sőt olykor éppen nem (csak) a
folytonois technológiai változások által teremtett világ szellemi kísérőjelensége, hanem
olyasvalami, ami annak negatív reakciójaként lép a színre lépő, mint a modernista
életérzésben gyökerező éthosz gondolati kifejezése és művészi reprezentációja.
Ez alkalommal a Marshall Berman által kifejtett modernitás és modernizmus
értelmezést veszem alapul, mely szerint: határozta meg. „Létezik az élő tapasztalatnak egy
bizonyos módja – a tér és az idő tapasztalata, az én és a mások tapasztalata, az élet
lehetőségeinek és veszélyeinek a tapasztalata – amin manapság minden férfi és nő osztozik a
világon.‖ E tapasztalat birtokba vételével válunk modernné. Olyan, vagyis modern világban
élünk, amely egyszerre kínálja számunkra a kalandot, a hatalmat, az örömet, a növekedést,
lényünknek a folytonos átalakulását, valamint azt, hogy a magunk teremtette világ bármikor
tönkreteheti mindazt, amink van, amit tudunk és amik mi magunk is vagyunk. A modernitás
tapasztalata túllép minden földrajzi, etnikai, osztály, nemzeti, vallási, vagy ideológiai határon
így elmondhatjuk tehát róla, hogy egységbe forrasztja az emberiséget. Ez a paradox egység
történetesen az egység hiányán nyugszik, miután a modernitás jóvoltából nyakig benne
vagyunk a szüntelen dezintegráció és megújulás, a küzdelem és az ellentmondás, a
kétértelműség és a kín forgatagában. „Modernnek lenni azt jelenti, hogy annak az
univerzumnak vagyunk a részei, amiben, ahogyan Marx mondta, »minden, ami szilárd,
felolvad a levegőben«‖ (Berman 1982: 15).
Modernitáson, ezek szerint, nem kulturális modernizmust értünk (Berman nyomán),
hanem azt a történelmi folyamat írjuk le a terminussal, amely kifejezetten a modernizáció
eredménye. A modernitásnak mint specifikus történelmi tapasztalatnak a modern metropolisz
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a fő színtere. A modernitás tulajdonképpeni szülőhelye a 19. század közepi Párizs, a
modernitás tapasztalatának pedig Charles Baudelaire volt talán az első markáns és hiteles
megszólaltatója. Georg Simmel, majd Walter Benjamin (lásd Das Passagen-Werk című
befejezetlenül maradt terjedelmes esszésorozatát) ragadta meg revelatív módon a modernitás
így elgondolt fogalmát (Benjamin 1980, Simmel 1973). Az utcai modernizmust Baudelaire
szemüvegén át láttató Benjamin elgondolásainak Berman (1982:131-171) által elvégzett
elemzése a példája annak, hogy mi módon válik tudományos diskurzussá a történeti életvilág
megannyi prózai mentális megnyilvánulása. A kószáló, a flâneur szemei előtt feltáruló
modern tárgyi és emberi környezet, az Hausmann báró irányításával átépített III. Napóleon
korabeli Párizs, a „19. század fővárosa‖, ahogyan Benjamin (1969) nevezi, 1 olyan élményt
kínál a nagyváros lakóinak, amely azt sugallja számukra, hogy a világ, amiben élnek, pusztán
az átmenetiség, a folytonos keletkezés és a gyors elmúlás, egyszóval az állandóság hiányának,
és a dolgok látszatszerűségének a birodalma. Azok a dolgok, amik között és amikkel a
kószáló együtt él, nem vagy csak keveset jelentenek a számára, hiszen közvetlenül nem a
dolgok, hanem azok képei, az imázsok léteznek érzékelhető módon, amiben a valóság dolgai
visszatükröződnek. Így lényegül át a dolog puszta látszattá, ami soha nem lehet igazán
egyértelmű és autentikus, egyúttal pedig szüntelen értelmezés tárgya. Az érzékszervekkel
befogadható, tehát mindenekelőtt a látható világ így legföljebb a jelek rendszerint kaotikus
együttese, amely azonban minduntalan rejtvényekkel szolgál a benne élők számára, magának
a jelek értelmének a megfejtésén fáradozó kószálónak. A hierarchikusan szervezett
társadalom felmorzsolódásával eltűnik a modern nagyvárosi életből minden olyan egyöntetű,
egyezményes jelentést hordozó jelrendszer, amely korábban még elérhető volt. Ennek a
hiányában pedig a modern személyiség maga kell hogy felfedezze, vagy éppen neki kell(ene)
megalkotnia azokat a kódokat, melyek segítségével képes megérteni önnön világát, és persze
saját magát is. A látható világ apró különbségei, a gesztusokon át a ruházkodás jeleiig, mind
pótolhatatlan mankóként szolgál számára a tájékozódás során. Amihez főként iskolázott
tekintetre, a jelek rejtett értelmének a biztos tudására van vagy lenne szükség, mely
képességgel egyedül csak a modern ember rendelkezik. „Balzac fikciójában gyakran
ismétlődik az a pillanat, amikor a megfigyelő az unos-untalanul a valóságra szegezett
tekintetével rendszerezni kezdi a valóság jeleit, hogy beléjük hatolva és a felszínt elhagyva a
jelek által megjelenített üzenetekig jusson, elérkezve a társadalmi és lelki jelentésnek ahhoz

1

Walter Benjaminnak a modernitással foglalkozó történetírói irodalomra gyakorolt újabb keletű hatásáról ld.
Vanessa R. Schwartz (2001: különösen 1730–1733).
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az együtteséhez, amely az egyének és a társadalmi csoportok rejtett szövegeit alkotják, és
amelyek ezúton tehetők csupán olvashatókká.‖ (Brooks 1977: 9)2
Charles Baudelaire a modern nagyvárosi személyiség, a modernitás tapasztalatának
paradigmatikus és archetipikus képviselője, aki prózaverseiben megjeleníti azt a heroikus
erőfeszítést, melyet a (piaci) tömegtársadalom által teremtett "mozgó káosz" értelmének a
kifürkészése, a benne történő tájékozódás igénye követel. Baudelaire arról is vall ugyanakkor,
hogy ezzel együtt teljesen új, a korábbiaknál jóval tágasabb szabadság vár rá az emberre. Az a
valaki, aki megtanulja, hogy miként boldogulhat a nagyvárosi dzsungelben, mindenhová
eljuthat egyszer, ahol a forgalom, a nagyvárosi nyüzsgés szabadon áramlik, amikor a végtelen
városi tereken bolyong. Az emberi mozgás határtalansága teszi a nagyvárosi személyiség
számára hozzáférhetővé mindama új tapasztalatok és a tevékenységek itt, ezen a helyen
összpontosuló roppant gazdagságát, ami maga a modernitás empóriuma (Berman 1982:159160).
A freudizmus, továbbá a művészeti avantgárd, főként a szürrealizmus hatása alatt állva
alkotta meg Benjamin sajátosan marxista kapitalizmuselméletet, azáltal hogy aprólékosan
számba vette a 19. századi nagyvárosi, jelesül a párizsi kulturális univerzum és életvilág
megannyi banális megnyilvánulását. Különösen nagy hangsúlyt fektetett ennek során a
modernitás mélyen vizuális jellegére, a látás és a tekintet kivételes jelentőségére a modern
tapasztalatok befogadásakor és a modern világ értelmezésekor (Schwartz 2001: 1732–1733).
Ez utóbbi kérdést tekintetében szemléltető példaként hadd utaljunk a képi
reprezentáció, mindenekelőtt a mozgókép (a film) kulcsszerepére a modernség a sajátosan
modern élményének adekvát reprezentációját illetően. A képalkotás a modern nagyváros
irodalmi kifejezésének is nagy hasznára szolgált, gondoljunk egyebek közt John Dos Passos
1925-ben megjelent Manhattani kalauz vagy Alfred Döblin 1929-ben megjelent Berlin,
Alexanderplatz című regényeire. Ezekben a nagyváros-fikciókban a nagyvárosi modernitás
tapasztalatát a képiség érzékletességével jeleníti meg az író a modern (a nem realista) regény
nyelvi (és kompozíciós) eszköztárát gyümölcsöztetve (Scherpe 1992).
S mi vajon a helyzet a modernizmussal, amely mint a modernitás tudata, Baudelaire,
utóbb pedig Friedrich Nietzsche jóvoltából vált tudatossá még a 19. század folyamán? A
modernizmus a 20. század második felében lett igazán elfogadott és bevett terminus a
megelőző időszak egyik-másik kulturális folyamatának és jelenségének a megjelölésére. A
modernitás mint kifejezés az iparosodás, a technológiai és tudományos innováció, a

2

A kontextushoz vö. Victoria E. Thompson (2003)

10

szekularizáció, a piacosodás, az urbanizáció, a politikai alkotmányos államfejlődés és a többi
hasonló modernizációs folyamat tapasztalatának felel meg; a modernizmus ezeknek a
fejleményeknek a kulturális befogadására, egészen pontosan: az elutasítására utal. A
modernizmus ugyanis valójában a modernizáció tagadása a kulturális önkifejezés sajátos
eszközeivel (Wohl 2002: 604). Wohl szerint, mielőtt a modernizmus létrejött volna egy új
művészi nyelv és kulturális kód megnyilatkozása gyanánt, már létezett a modernizmus mint
valamiféle

attitűd

és

éppen

az

volt,

ami

Baudelaire

és

Nietzsche

szellemi

megnyilatkozásaiban artikulálódott. Idővel átalakult, egyúttal kiszélesedett a szóban forgó
attitűd és azzá az érzékenységgé, öntudattá (sensibility) vált, amely a modernista kreatív
művészeti mozgalmak egymást követő hullámaiban fejeződött ki végül mint esztétikai
reprezentáció. Széles sodrású mozgásnak fogható fel a modernizmus (modernista
mozgalmakról beszélhetünk inkább), amelyek határtalannak bizonyultak; ebben a tekintetben
a modernitásra emlékeztettek, melynek a létüket is köszönhették egyébként. A modernista
mozgalom korántsem felel meg azonban, egy adott politikai szerveződésnek vagy
mozgalomnak, és a jellege is eltér azoktól. Kérdéses továbbá, hogy le lehet-e szűkíthető a
művészeti modernizmust, mint az olykor teszik, az avantgárd művészetre.
A kérdés első felét illetően megjegyezhetjük, részben nemzedéki tömörülésről van szó.
Wohl három egymást követő hullámát különbözteti meg ennek a nemzedéki mozgalomnak: az
előfutárok nemzedékét, akik 1840 és 1855 között születtek és az 1870-es, valamint az 1880-as
években alkottak jelentőset; az alapító nemzedéket, akiknek a tagjai 1856 és 1870 között
születtek, majd pedig az 1890-es években tűntek fel a művészeti élet porondján; végül az
1871 és 1885 között született ún. beteljesítő nemzedéket, melynek képviselői az első
világháború előtti években voltak alkotói periódusuk csúcsán (Wohl 2002: 605).
Ha a kapcsolatháló fogalma felől meg közelítjük meg ezt a kérdést, akkor azt
hangsúlyozhatjuk, hogy a kreatív művész „társadalmi tapasztalatai ebből a [kapcsolatháló
által megtestesített] mikro-társadalomból érkeznek, ezt képezik le, s ő maga is ebből nyeri –
rá jellemzővé váló – szocio-kulturális inspirációit. A műalkotás, mint közös produkció
eredménye, e dimenzió föltárása után, arra alapozva érthető meg‖ (Lengyel 2010a: 46).
A modernitás tapasztalatára ily módon reflektáló kulturális modernizmus fő
jellemvonása, hogy képviselői rendszerint harsányan megkérdőjelezik a nyilvános kultúra
éppen uralkodó formáját, és elzárkóznak attól, hogy megfeleljenek annak a funkciónak, amit a
19. század végi polgári világ elitje tulajdonít a művészeti életnek, sőt immár iparszerű
tevékenységnek. A modernista művészek azzal a kánonnal és azzal a beidegződéssel
szakítanak, amikor a művészi reprezentáció gyökeres formai megújítására törekednek, amely
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a kinti világ valósághű ábrázolását írta (volna) vagy írná elő számukra kötelességként. A
realizmus kívánalmát, a realista éthosznak megfelelő művészi igazság fogalmát tagadják meg
tehát és őszintén vállalják, sőt: hencegve hirdetik, hogy ők határozottan fikciókat, kulturális
konstrukciókat és illúziókat teremtenek ahelyett, hogy objektív mivoltában tennék láthatóvá
és élvezhetővé az emberi és a természeti valóságot.
Nietzsche antirealista, valamint a historizmust félresöprő gondolati kezdeményezése
áll mindennek közvetlenül a hátterében, akár tudatában vannak, akár nem e ténynek a
művészeti modernizmus korabeli képviselői. A perspektivikus látásmód kívánalma, mint ami
a valósághoz való hozzáférés egyedüli útja-módja, amely a különféle nézőpontok szerinti
relatív igazságok kifejezésének az igazolási alapja éppúgy Nietzsche hatására gyökeresedik,
mint azon további meggyőződés is, mely szerint az igazság, tisztán racionális úton,
megismerhetetlen. Mely utóbbi tétel frontális támadás a felvilágosodás gondolatrendszerében
megalapozott modern világlátás és eszmerendszer optimista szcientizmusa ellen; egyúttal
azonban megnyitja az utat a művészi fantázia szabad szárnyalása előtt a valóság másfajta
fogalmának, a szubjektivitás valóságának a művészi reprezentációja számára.
Az átmenetiség élménye
A századforduló Budapestjének szellemi auráját elemezve korábban arra a meggyőződésre
jutottam, hogy lehetetlen, sőt kifejezetten értelmetlen kizárólag egy társadalomtörténeti
sémával előrukkolni a magyarázat érdekében (Gyáni 2004: 207-222). Holott a téma
kutatóinak igencsak gyakori eljárása ez. Egyszerre hatotta át ugyanis a század eleji Budapestet
a modern életérzés és gondolkodásmód, valamint az újkonzervatív érzékenység és szellemi
beállítottság. A párhuzamosság ezen kétségtelen ténye mögött egymáshoz igen közel álló
társadalmi helyzetek és folyamatok fedezhetők fel. Az, aki valamelyik feltörekvő modern
polgári rétegből érkezett Budapestre vagy ilyenhez tartozva élte át immár budapestiként az
értelmiségi individualizálódást, ugyanazt a társadalmi átmenetiséget tudatosította saját
élethelyzeteként, mint az, aki hagyományos(abb) társadalmi csoportból, ráadásul kisvárosi,
netán falusi miliőből szakadt ki, majd pedig a nagyvárosba kerülve, individualizált (alkotó)
értelmiségiként ért végül révbe. Nem gondolom, hogy a társadalmi átmenetiség tapasztalata
az asszimiláns zsidó polgári közép- és felsőközép, esetleg a kispolgár rétegek
leszármazottainak lett volna a kiváltsága. A nagyon különböző helyekről a modernitás
közegébe belecsöppenő, ott viszont szilárd társadalmi integrációra már képtelen nagyvárosi
alkotó értelmiség egy mindannyiuk számára közös életérzésben oldódott fel és szerzett
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magának ilyenformán új identitást (Mannheim 1996: 21-22). Ezt a sajátos és új identitást a
"lebegő értelmiség" mannheimi fogalma fejezi ki találó módon. Valamivel később öntötte
ugyan Mannheim nyelvi formába ezt a társadalmi élményét, ám 1918 előtti kezdő budapesti
filozófusként is már tudatosította magában.
A párhuzamos, egymástól némiképp független, az érintettek számára azonban egyaránt
adott átmenetiség élményéből különböző, egymásnak olykor ellentmondó eszmei és mentális
opciók fakadhattak. A bűnös város metaforába sűrített, a szlogen által kifejezett szellemi
beállítottságon belül is legalább két alternatíva létezett. Egyikük választása a modernizmus
teljes elutasítását eredményezhette, a másik melletti kiállás viszont a modernizmusban való
maradéktalan elmerülést kínálta megoldásként az identitás válságára adott válasz gyanánt.
Felmerült végül egy harmadik alternatíva is, a folytonos javítgatás, a szüntelen korrigálás, a
reformok szorgalmas megvalósítása. Ha valaki az első mellett döntött, akkor a
konzervativizmus, esetleg a szélsőjobboldaliság, s egyúttal az antiszemitizmus felé vette az
útját. Ha az utolsóként említett opció mellett állt ki, akkor a reformpolitika szorgalmazójaként
a liberalizmus radikális megújítója lett. Ott találjuk végül közöttük a művészeti modernizmus
képviselőit,

valamint

a

nihilizmus,

a

kulturális

relativizmus,

az

episztemológiai

szkepticizmus, a féktelen individualizmus, egyszóval a budapesti nietzscheiánusok
igehirdetőit, a Vasárnapi Kör tagjait, Lukács György és Fülep Lajos szűkebb körét. Ez
azonban továbbra is még meglehetősen sematikus kép. Úgy tűnik, össze is keveredhettek
egymással a különféle szellemi utak.
Kosztolányi Dezső: az én belső gyötrelmei
Ha a Nyugat mint modernista irodalmi-írói tömörülés azon tagjaira gondolunk, mint
Kosztolányi

Dezső,

netán

Babits

Mihály,

nem

beszélve

Ady

Endréről,

akkor

megállapíthatjuk, ők mind roppant ellentmondásosak voltak. Persze minden, ami
ellentmondásosnak tűnik, egy adott nézőpontból tekintve számít csupán annak. A dologra a
külső, az idegen nézőpontból vetett pillantás teremti meg ugyanis az ellentmondásosság
látszatát; máshonnan (belülről) tekintve ugyanaz akár koherensnek is feltűnhet(ne). Ezért sem
gondolom tehát, hogy ténylegesen ellentmondó dolgok keveredtek volna itt össze egymással.
Kosztolányiról újabban kimutatták, hogy milyen fontos szerephez jutottak írói
megnyilatkozásaiban az individuális modern én belső gyötrelmei (Szegedy-Maszák 2010).
Holott Kosztolányi éppen nem volt zsidó származású (bár anyja révén a zsidó származás
ténye sem teljesen kizárt), egyúttal pedig egy vidéki kisváros szülötte volt. (Fülep Lajosról is
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hasonló állítható). Ugyanakkor tagadhatatlan, hogy Kosztolányi görcsösen kapaszkodott a
hagyományok világába is. A modernitás kudarca, az a kínzó felismerés vagy élmény hat nála
ebben az irányban, hogy „a szabadság túlsága‖ folytán immár minden biztos támpont
elveszett, amely elengedhetetlen az élethez és magához a művészi alkotáshoz egyaránt.
Ahogyan egyik levelében írja: „érdeklődésünk majdnem teljesen áttevődött a lelki életre. Ma
már nem képesek lekötni bennünket a történések könnyen kimeríthető variációi, permutációi,
kombinációi. Inkább az izgat, hogy e történések miképp tükröződnek szellemünk hullámos,
mozgó fölszínén, mely a lehetőségek végtelenségét ígéri. Másrészt hitünk megrendült
mindenben, az emberi erkölcsben is, melynek viszonylagos volta napról napra jobban felötlik.
Hiányzik jótékony elfogultságunk. Nincsenek korlátaink, melybe megfogózhatnánk.‖ (Idézi
Lengyel 2010b: 182)
Nem tévedés, az idézet nem Lukács Györgytől, vagy valamelyik Vasárnapi Körös
elidegenült esztétától, hanem Kosztolányi Dezsőtől, attól a Nyugat-írótól való, aki annak
ellenére, hogy egyike a kor legjelentősebb irodalmi újítóinak, idegenül érzi magát a Nyugat
szellemi-társadalmi közegében. „A Nyugat – írja – , mely igazán szabadelvű, apolitikus lap,
nem törődik semmiféle politikai felfogással, az enyémmel épp oly kevésbé, mint másokéval, s
helyet ad az én újszerű verseimnek.‖ Később azonban így folytatja. „Azt is tudják rólam, hogy
hajlamomnál fogva egyenesen maradi, reakcionárius vagyok, mert nem hiszek az emberiség
gyökeres haladásában, sem a demokráciában, sem a »világot megváltó« szocializmusban,
amelyet mint pesszimista az újkor legszomorúbb kabaréjának látok.‖ Amikor pedig
mondandója látszólagos ellentmondásosságára reflektál, kijelenti: „Mindez természetesen
nem akadályozza meg, hogy az irodalomban őszintén ne érezzem magam újítónak, vagy ha
úgy tetszik forradalmárnak. Hiszen a politikai és irodalmi forradalom legtöbb írónál nem esik
egybe, sőt majdnem mindig szöges ellentétben áll.‖ (Idézi Lengyel 2010b: 197-198)
A reformer hajlamú értelmiség
Az én mint létprobléma elhatalmasodása egy olyan művész és gondolkodó esetében, mint
Kosztolányi, a társadalmi átmenetiségben gyökerező identitáskrízis folyománya. Nem
állítható azonban, hogy a Huszadik Század című folyóirat körül gyülekező reformer hajlamú
szociológusok, Jászi Oszkár és köre szemében is éppen így szólt a sürgősen megvitatandó (és
megoldandó) koreszme lényege. Mindamellett a Nyugat íróinak nagy részénél, a filozófiai
gondolkodás egyes szegmenseiben, a képzőművészeti avantgárd körében (a Nyolcak), és nem
utolsósorban a zene megújítását kezdeményező Bartóknál egyöntetűen ez a szellemi impulzus
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hatott a mélyben. Ez volt a fő hajtóereje a lelki élet racionális fogalmi és terapeutikus
megközelítésén fáradozó budapesti értelmiségiek olyan képviselőinek is azonban, mint
Ferenczi Sándornak, Freud hűséges magyar tanítványának.
A lelki élet működésmódja, különösen a lelki élet zavarai iránti tudományos
(freudista) érdeklődés nem az életfilozófiai nárcizmus, a nietzschei ihletésű irracionalizmus
hatását, sokkal inkább a felvilágosodás racionalizmusának a befolyását mutatja. Az 1910.
márciusi 22-én Freudhoz írt levelében, ahol a „klinikusok‖, az intézményes pszichológia
részéről a mélylélektannal szemben megfogalmazott bírálatokról is szó esik, Ferenczi kifejti:
„A klinikusok összeesküvésének híre […] kellemetlenül érintett. Lehet, hogy egy ellenünk
irányuló kereszteshadjárat kezdete, amelyben klerikusok és »liberálisok« egyesült erővel
fordulnak ellenünk. Csak abban vagyok biztos, hogy a népesség egy rétegére számíthatunk –
ezek pedig a neurotikusok." Később így folytatja gondolatmenetét: "analíziseink szociológiai
jelentősége abban [… áll], hogy mi a különböző társadalmi rétegek tényleges állapotát
derítjük föl, megtisztítva azt minden képmutatástól és konvencionalizmustól, úgy, ahogy az az
egyes emberekben tükröződik.‖ (Ferenczi 2000: 253)
Ferenczi szintén reformálni, korrigálni szeretné a társadalmi-emberi anomáliákat, mint
ahogyan a reformer szociológusok is ezt ambicionálják. Az utóbbiak nevében megszólalva
így körvonalazza Jászi a Huszadik Század című folyóirat szellemi arcélét: „a szemle melyet
alapítani akartunk, alapjában forradalmi kezdeményezés, mivel a magyar társadalom akkori
politikai, szellemi, sőt erkölcsi alapjait visszautasítottuk és radikális reformokat követeltünk‖.
(Idézi Litván 2003: 30.) Az én „betegségeként‖, a betegség forrásaként tekintett „képmutatás
és konvencionalizmus‖ feltárása, majd a gyógyítása Ferenczi pszichoanalitikus működésének
a bevallott célja. Jászi és harcostársai pedig a magyar társadalmi és politikai berendezkedés
intézményes megreformálását tűzik célul maguk elé. Nem esik nagyon messze egymástól ez a
két törekvés, s több közük van egymáshoz, mint amennyit a kortársak, Ferenczit és Jászit is
beleértve, ténylegesen érzékeltek belőle.
Lélekelemzés a társas magányban
Amikor a pszichoanalitikus Ferenczi egy ifjú grófkisasszony „sietős analíziséből‖ azt a „belső
ürességet‖ olvasta ki, „amely társadalmi rétegének életét jellemzi, s amelytől fantáziái
önkéntelenül a szeretetre méltó és természetes – kocsishoz menekülnének‖ (Ferenczi 2000:
254), Móricz Zsigmond Sárarany című, a Nyugatban 1909-ben közölt regénye ötlik eszünkbe.
A regény grófnő alakja szintén a Ferenczi analízisében azonosítani vélt motiváció hatására
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adja meg magát a paraszt hódító Túri Daninak. A grófnő, szól Móricz szövege: „Egyik
túlzásból a másikba szédült, míg aztán a végletekig volt feszítve az üres, oktalan és céltalan
élettől. Ekkor kapta véletlenül kézbe a Turi Dani folyamodványát‖, amelyben a
parasztbirtokos bérleti szerződést kért egyes uradalmi földekre. Azon okból, hogy
találkozhasson Turi Danival, a grófnő elkészítteti a szerződést, majd pedig magához kéreti
Túri Danit. „Sosem gondolta volna, hogy ő is megfizesse a paraszt Don Juant, akit meg
szoktak fizetni az asszonyok. Már rég a parasztok hatalmában érezte magát. Az ismeretlen
parasztéban, aki talán nem is gondol azóta rá, aki oly nyugodtan él a maga világában, mint
azelőtt.‖ (Móricz 1966: 249-250.)3
A lélekelemzés mint a kommunikáció módja és csatornája a normális emberi
kapcsolatok, a másikkal, az idegennel való bensőséges viszony létesítésének a lehetőségével
látszik kecsegtetni. Ez persze egyedül abban az elidegenült (nagyvárosi) világban merül fel
csupán problémaként (és megoldásként), ahol végtelenségig beszűkülnek a normális emberi
érintkezés társadalmi feltételei. A nagyváros mint az idegenek, az egymástól elidegenedettek
világának a fogalma fejezi ki ezt az állapotot, aminek az életvilág mindennapi szintjén a
modernitás tapasztalata felel meg. Mivel oldható és hogyan számolható fel, miként enyhíthető
a társas magány nagyvárosi „rendje‖? Folyton izgató kérdése volt ez már a 19. század dereka
óta a metropoliszok polgárainak. Charles Baudelaire az első, aki hatásosan meg tudta
szólaltatni poézisében ezt a nagyvárosi életérzést, aminek később Walter Benjamin nyújtotta
immár a racionális leírását és magyarázatát.
Ferenczi és Baudelaire
Amikor Ferenczi Freudhoz írt másik levelében elmeséli életének egyik hétköznapi banális
eseményét, nyomban Baudelaire-re asszociálunk. A párizsi poéta – prózaversei tanúsága
szerint – a kávéházi ablakon keresztül elkapott, a csupán a futó pillanat erejéig rászegezett
járókelői tekintetből kívánná kiolvasni, hogy ki mit érez és mit gondol s ki valójában az
illető.4 S vegyük elő ezúttal a levelezgető Ferenczit. „Ma este elsétáltam a Városligetbe, majd
omnibusszal visszautaztam a városba. Az omnibuszon a következők ültek: egy fiú, egy csinos
leány, egy idős úr, egy szolgálólány és egy katona. […] Azt gondoltam: most külön-külön
megnézek mindenkit, és szabadon asszociálok; ki kell találnom a gondolataikat. Persze
sohasem fogom megtudni, hogy helyesen találtam-e ki és mi a helyes.‖ (Ferenczi 2000: 398)
3
4

Világirodalmi analógia: David Herbert Lawrence: Lady Chatterley szeretője. Bp., 1983.
Baudelaire A szegények szeme című verséről van szó (Baudelaire 1973: 256–257).
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Hogy mi a helyes, az Ferenczi meggyőződése szerint kizárólag a gondos freudi lélekelemzés,
a pszichoterápia során kierőszakolt kibeszéltetés eredményeként derül (derülhet) ki
egyáltalán.
Amikor pedig Ferenczi arról beszél, hogy mi valójában a lélekelemző munka
társadalmi értelme vagy a funkciója, a neurotikusok nagyvárosi tömegeire utal; rajtuk a
lélekelemzők és a pszichiáter terapeuták segíthetnek csupán. S mi számít vajon abnormisnak,
lelki téren szabálytalannak, és ki hogyan határozza meg a neurózis fogalmát? Ez a kérdés nem
létezik a freudista Ferenczi számára, hiszen ekkor még messze vagyunk az antipszichiátriai
gondolkodás divatjától. Mégis: Ferenczi kortársai között is már akadnak kis számban olyanok,
akik a neurózisról mint modern társadalmi meghatározottságról beszélnek.
Lesznai Anna, Jászi akkori felesége a Huszadik Század zsidókérdésről rendezett
ankétjának egyik válaszadójaként szólt a kérdésről érdekfeszítő módon: „a zsidót, azt lehet
mondani, egyedül a pénze helyezi el társadalmilag‖. A helyzet paradox következményeként
„a zsidónak vannak barátai, de társadalmi köre nincsen‖. Ami végül kiváltja az illető súlyos
személyiségzavarát, s ez Lesznai szerint a zsidó legfontosabb attribútuma. „Zsidónak lenni
egy különös, betegesen izgatott idegállapotot jelent [… mivel] folyton ingerli az a
stabilitáshiány, melybe társadalmi elhelyezetlensége sodorja‖. (Lesznai 1985: 355)
A zsidó jellemvonás és attribútum folytonos emlegetése ez esetben sem szó szerint
értendő persze. A zsidó, akit főként vagy kizárólag a pénze „helyez el társadalmilag‖ és
akinek akadnak ugyan barátai, de nincs igazi társadalmi köre, ténylegesen a nagyvárosi
személyiséget mint olyat jelöli vagy szimbolizálja, aki éppúgy lehet zsidó, mint keresztény,
ahogyan már Kosztolányi korábban idézett gondolatmenete is sugallta. (Bővebben lásd Gyáni
2010.)

*
Budapest vagy Bécs (Prága) 19. század végi, 20. század eleji kivételes kulturális kreativitását
magyarázandó egyes történészek a kultúra mint kommunikációs tér fogalmára hivatkoznak
nagy előszeretettel. Bécs kapcsán Csáky Moritz megjegyzi: az ott és akkor oly gyakori hibrid
identitás eredményeként összekapcsolódtak egymással a versengő kommunikációs terek.
Ilyen hibrid identitás birtokában egynél több életvilágra és kommunikációs térre nyílik
egyszerre kilátás, amelyek a szubjektum világában találkoznak össze végül egymással. Ez
teremti meg a modernség sajátos korabeli élményét, melynek alkalmankénti tudatosítása
újfajta szellemi érzékenységet szül, egyúttal a kulturális innováció készségét is fokozza
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némelyekben (Csáky 2010). Az identitás hibriditása, Bécstől eltérően, nálunk a nemzeti
érzület, a nacionalista politikai kultúra adoptálásával fonódott össze. Ez volt az a plusz, ami a
másféle modernség sajátos budapesti auráját is megteremtette.5
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Lányi Gusztáv
RANSCHBURG PÁL
ÉS A MAGYAR KÍSÉRLETI PSZICHOLÓGIA KEZDETEI

MIRŐL LESZ SZÓ?
Előadásomban a fiatal Ranschburg Pál kísérleti pszichológiai laboratórium-alapítási
„kalandjáról‖ szólok. „Kalandnak‖ minősíteni persze talán csak némi blaszfémiával lehet ezt
a figyelemre méltó eseményt – és ugyanakkor mindaz, ami és ahogyan történt, nem is tűnhet
olyan meghökkentően vagy kirívóan szokatlannak a hazai pszichológiatörténet összetett,
mondhatni kalandosan kanyargós folyamatában. Mindenesetre olyan eseménysort idézek fel,
amely számos drámai és ugyanakkor szokványos (drámaian szokványos?) fordulattal
jellemezhető.
Mindenekelőtt tehát szólok a Psychophysiologiai Intézet megalapításáról. Minden
tudománytörténeti (és nem mellesleg: történeti) leírás és elemzés az egykor volt történés,
szereplő(k), esemény, epizód stb. rögzítésével, az adatok hiteles feltárásával kezdődhet.
A „mi történt?‖ kérdése után azonban szükségképpen jöhetnek a különböző interpretációkat
lehetővé tevő „miért úgy történt? (ahogy történt)‖ kérdései. Ezért tehát én is felteszem a
kérdést: mi tette lehetővé a Psychophysiologiai Intézet megalapítását? Mint majd látni fogjuk:
az ilyen vagy ehhez hasonló kérdések nyomán feltárható részletek, összefüggések erőterében
bontakozhat ki előttünk a szóban forgó esemény, történés ilyen vagy olyan jellege: drámai,
kalandos, szokványos és mindennapi sajátossága, az események szereplőinek viselkedése,
emberi habitusa, személyiségének jellegzetességei.
Előadásomban nem „kalandregény‖-szerű epizódokat fogok felidézni, ám egy sajátos
dramaturgia pszichologikai szálaira fűzöm fel az interpretációmat – ennek konkrétabb
módszertanáról nemsokára még szólok. Azt fogom körbejárni, hogy a fiatal, az
orvosegyetemet éppen befejező Ranschburg Pál első munkahelyén, a Budapesti Királyi
Magyar Tudományegyetem Orvoskara Elme- és Idegkórtani Tanszékén milyen szakmai és
intézményes környezetet talált; az elemzés dramaturgiáját a befogadó/kitaszító
mikrokörnyezet bemutatásával oldom meg.
Ezzel összefüggésben szólok majd Ranschburg Pál szakmai tevékenységéről a laboratórium
megalapításáig tartó időszakban. Az így bemutatott összefüggések fényében vetem fel a
következő interpretációs kérdésemet: a laboratórium (miért nem) létezett? A lét és nem-lét
határán billegő laboratóriummal együtt persze magának Ranschburg Pálnak a – nagy
reményekkel induló – szakmai-tudományos karrierje is megtörni látszott. Mindenesetre ennek
az elbillent helyzetnek Ranschburg Pált traumatizáló hatását is érintenem kell.
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A végjátszma és az új kezdet dramaturgiai fordulatai felidézése során szólok a laboratórium,
mondjuk így, kísérleti-technikai szimbólumáról: a Ranschburg-féle mnenométerről. A
technika nem-technokratikus, ám valóban mélyen szimbolikus összefüggéseit viszont az
izgalmasan feszült kérdés felvetésével igyekszem elmélyíteni: az „elsőség‖ mibenlétét fogom
firtatni – ki volt az első kísérleti pszichológus Magyarországon: Lechner Károly vagy
Ranschburg Pál? (Amellett fogok érvelni, hogy: Lechner Károly.)
Előadásom végén egy, a magyar pszichológiatörténet-írás problémáit is feszegető
ellentmondásra hívom fel a figyelmet: Ranschburg Pál a magyar pszichológiatörténet
„pantheonjában” van, de nem él mint eleven tradíció – miért? (Teszem majd fel ezt a kérdést,
s hagyom is ott: „fent‖ – szándékosan. Ezzel is serkentve talán a különböző válaszkísérletek
megfogalmazását).
A PSYCHOPHYSIOLOGIAI INTÉZET MEGALAPÍTÁSA
„dr. Ranschburg Pál az elmekórtani tanszéken díjtalan gyakornokként alkalmaztatott, a
Psychophysiologiai Intézet (Laufenauer tanár) felügyelete mellett vezetésével megbizatott.‖
(Orvosegyetemi iktatókönyv, 155/1898/99)
Ez volt a magyar kísérleti pszichológia megszületésének hivatalos aktusa (Torda 1995: 43). 6
A csupasz (ám nem jelentéktelen) tényt közlő hivatalos dokumentum arról persze hallgat,
hogy – Laufenauer Károly egyetemi tanár támogatása mellett – Ranschburg Pál egy gyógyult
betegének erre a célra adományozott 2000 koronányi összege is jelentősen hozzájárult a
laboratóriumalapításhoz (Schnell 1946: 18).
MI TETTE LEHETŐVÉ EZT AZ INTÉZET-ALAPÍTÁST?
Megközelítésem és interpretációm: élettörténeti
A pszichológiatörténet-írásnak (is) számos lehetséges változatai közül én most is az
élettörténeti megközelítést választom.7 Az élettörténeti módszer alkalmazása nem szokatlan
sem az általában vett történetírásban, sem a tudománytörténet-, és a bennünket most jobban
érdeklő pszichológiatörténet-írásban sem (Barenbaum 2006, Bjork 1993, Friedman 1999,
Haynal 2003, Hoffman 1988, Sulloway 1987, Ziegler és Gilman 1998).
A pszichológiatörténet-írás során alkalmazott élettörténeti megközelítésben én magam
azonban mintegy két szálon, ám az egymásra hatás összefüggéseire is figyelve, futtatom az
interpretációs logikát:
1. az egyik szál a pszichobiográfia – ekkor az alkotói motivációk kutatása az
elsődleges (lásd például Alexander 2005, Anderson 2005, Barenbaum 2005, Runyan
1982, 1998, 2005, 2006);
2. a másik szál a történelmi szociálpszichológiai és tudásszociológiai interpretáció –
ekkor a mikro/makro-történeti és -szociológiai kontextusok és hatások feltárására
6
7

Itt és a továbbiakban is Torda Ágnes (1995) tanulmányában közölt levéltári forrásokra támaszkodom.
Választásom motivációihoz lásd ön-reflexív jellegű írásomat (Lányi 2007).
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törekszünk (lásd például Gergen és Gergen 1984, Mannheim 1996, 2000, Pataki 2001,
2011, Preglau 2004, Ricoeur 1999, Schütz 1970, Schütz és Luckmann 1984).
Magam ezt az élettörténeti megközelítést monografikus méretű elemzésben alkalmaztam
Karácsony Sándor társaslélektani rendszerét vizsgálva (Lányi 2000). Emellett még
kísérleteztem politikai pszichobiográfia-írásokkal (Lányi 2001: 94-121,142-147,217-226,234236), nem mellesleg politológia és szociológia szakos hallgatóimat is igyekeztem ilyesfajta
pszichobiográfia-írásokra ösztökélni (Lányi 1999, 2006: 63-124).
Most, ebben az alkalmi előadásban, s Ranschburg Pál életének egy rövid, ám nagyon is
meghatározó epizódját elemezve, szükségképpen adódik a kérdés: miképpen tudjuk úgy
alakítani az interpretációt, hogy a pszichobiográfiai és a tudásszociológiai szálakat mintegy
egybefonva, sűríteni legyünk képesek a pszichológiai, a szociológiai és a történeti
egyediség/komplexitás dinamikus áramlatait és hatásait?
AZ INTERPRETÁCIÓ KOMPLEX METAFORÁJA:
HATÁROK
Előadásomban, elismerem, egy kockázatos interpretációs sűrítéssel élek: abból a feltevésből
indulok ki, hogy a határ(ok) – mind absztrakt, mind konkrét létezéseiben – nem más/ok, mint
érintkezési felületek által és mentén keletkezett feszültségek és gócpontok. Sőt, mi több: ebben
az erőtérben van igazán esélye az „új‖ találkozások lehetőségeinek is. Sokkal inkább ilyen
feltételek gerjesztik az „új‖ kipattanását (eszmék és konkrét helyek vonatkozásában egyaránt),
mint a nyugodt hátország békés körülményei és hatásai közepette. Ekkor és ilyen („nyugodt
hátországi‖) feltételek közepette viszont éppen a már megszokott eljárások, bevált problémamegoldási sémák üdvös bizonyossága lesz eredményes, minden „új‖ erőfeszítés valóban nem
kifizetődő, fölöslegesen kockázatos alternatíva lenne – forradalmi, romboló, destruktív és
deviáns (Csíkszentmihályi 2008: 66-67, 136-137, Jeggle 1994, Kuhn 1984, Merton 1980:
338-451, Pléh 2011: 173, 181, Simonton 2004).
1. ábra:

HATÁROK
(didaktikus illusztrációk)
„Y”

„X”

„X”

„Y”
„Z”

„w”
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HATÁROK RANSCHBURG PÁL ÉLETÉBEN 8
1. Származás, család
(a) Család. Zsidó származás. – Hét generáción át voltak a család felmenői között írástudók
(papok és tanítók), Ranschburg Pál édesapja, Salamon is rabbi volt. A család az elzászi
Trierből származik, s Prágán keresztül jutottak el Győrbe.
Ranschburg Salamon intenzív talmud-iskolai tanulmányai mellett nagyon alapos világi
tudományokkal (pedagógiával, joggal és filozófiával) is foglalkozó tudós férfiú volt, aki rabbi
oklevelét Prágában kapta meg, s innen ajánlották be a győri hitközség főrabbija mellé
prédikátornak. A világtól távoli életet folytatott, az íróasztalának dolgozott.
Ranschburg Pál édesanyja bécsi származású volt. Tíz gyermeket szült (kettő korán meghalt),
öt fiú közül Pál a negyedik volt. Egy visszaemlékezésben Ranschburg Pál édesanyjáról a
következőket olvasom: „kultúrbáj jellemezte lényét‖ – és (mint sajátos asszimilációs
stratégia) „Jézus életét olvasni maga adta fiai kezébe‖ (Révész 1946: 45).
(b) Asszimiláció. – Ranschburg Salamon is hangsúlyozottan törekedett az asszimilációra.
Pontosabban: ő maga már kevésbé volt képes rá (például nem tanult meg jól magyarul), de
gyermekeit, köztük Pált is határozottan ilyen irányú nevelésben részesítette.
(c) Magyar és katolikus. – A Ranschburg-fiúk, köztük Pál is, a győri bencés gimnáziumban
kapott magyar és katolikus nevelést.
2. Születési hely
Győr. – Nyugat-magyarországi város: Bécs és Budapest között – mintegy feleformán: félúton
(120/130 km-re az egyik, illetve a másik irányba). A győri bencés gimnáziumi tanulmányok
után a Ranschburg-fiúk közül volt, aki Bécsben, illetve a távolabbi Németországban folytatta
felsőfokú tanulmányait, volt aki, Budapesten. Pál éppenséggel Budapesten, orvosnak tanult.
3. Nyelvek
Német/magyar. – Természetesen az elsődleges szocializáció szempontjából döntő
nyelv(ek)ről van szó: ez a német és a magyar volt. A nyelvi szocializációs erőtér is tehát
határhelyzeti volt. Ranschburg Salamon viszont azt is megkövetelte, hogy gyermekei a
klasszikus és a modern európai nyelvekben is járatosak legyenek. A győri Szent Benedekrendi Főgimnázium igényes oktatási rendje, kiváló paptanárai ezen a téren is eredményesek
voltak – és persze a Ranschburg-fiúk, köztük Pál is.

8

Ranschburg Pál élettörténetének részletes és dokumentált leírását lásd Torda (1995:31-34), illetve itt, a mi
kötetünkben Ranschburg Ágnes Hildegard tanulmányában.
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4. Szakma
Orvos. – Orvosnak lenni a 19. század végén, a 20. század elején is – vagy talán még inkább,
mint máskor (korábban és később) – nem pusztán egy szakma volt a többi között. Aki
orvosnak tanul(t), egyszerre kap nagyon alapos tudományos (mindenekelőtt:
természettudományos) és gyakorlatorientált képzést. Az emberi szervezet működésének
sokoldalú, tudományosan megalapozott ismeretével rendelkezik, mindez azonban egyetlen cél
– a gyógyítás – érdekében. Gyógyítani tehát nem puszta tudományos, hanem közvetlen
gyakorlati készségeket, eszközhasználatot stb. igénylő tudás. Ekkor azonban még egy
speciális szociológiai tényező is felerősítette az orvosi szakma és hivatás tekintélyét: az önálló
polgári megélhetést is lehetővé tette (magánpraxis stb.). Azt mondhatjuk tehát, hogy az orvoslét többszörösen összetett szerep-hibridizáció.
5. Habitus
Elszánt hivatástudat, nagy ambíciók és szerény, visszahúzódó magatartás. – Valószínűleg az
apai minta örökségeképpen is, Ranschburg Pált fiatal korától fogva, de ifjú tudósként már
nagyon határozottan jellemezte a szinte aszketikus munkamorál – itt most nem beszélek a
későbbi évekről, amikor már-már csak ez uralta személyiségét, azaz jellemét (Révész 1946:
46). Azt is mondhatjuk: elszánt hivatástudat, nagy ambíciók; elsősorban természetesen a saját
tudománya fejlesztése terén, de igazi orvosként a gyógyítás, az emberi szenvedés csökkentése
érdekében mindenekelőtt, ami nagyon hamar, tehát még fiatal orvosként szociálpedagógiai
orientációvá is tágult – a szerephibridizáció egy újabb rétegét építve fel Ranschburg Pál
magatartásában.
A nagy ambíciók, valamint az egyébként megjelenésében, testi alkatában is kistermetű,
általános emberi magatartását jellemzően pedig szerény, visszahúzódó Ranschburg Pál
személyiségének intrapszichikus sajátosságát mintegy diagnosztizálva, egyik tanítványa, aki
sokat dolgozott vele együtt, tehát volt alkalma alaposan megismerni, Révész Margit
feltételezi: talán kisebbrendűségi érzések által sarkallt túlkompenzációról (is) lett volna szó
(Révész 1946: 47).
6. Pszichológiája mint elméleti konstrukció
(a) Határok átívelése. – Ranschburg Pál pszichológiai koncepciójáról Harkai Schiller Pál, aki
szintén tanítványa, majd munkatársa is volt Ranschburg Pálnak, a következőket írta:
„láncszem‖ és „átmenet‖ volt a XIX. és a XX. század lélektanai között (Harkai Schiller 1946:
51-55). Olyan „láncszem‖ és „átmenet‖ volt, amelyre – és éppen ezért, teszem ezt már én
hozzá – egy sajátos kiegyensúlyozó eklektikusság is jellemző volt.
(b) Kiegyensúlyozó eklektikusság. – Ebben az összefüggésben csak egy (igaz, hosszabb)
Ranschburg Pál-szöveget idézek.
Egyik írásában az (akkori) új pszichológiai irányzatokat ismerteti, s felteszi a kérdést: „mit
tegyen mindezen ugyanoly érdekes, mint fontos tanokkal szemben a neveléstudomány?‖
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Így válaszol – és ebben a hosszú gondolatmenetben elsősorban ne a némileg (nagyon)
tekervényesen indázó mondatszövést vegyük észre, hanem a különböző pszichológiai
elméletek paradigmatikus határait és korlátait is mérlegelő kiegyensúlyozó észjárást:
„Szerintem – írja tehát Ranschburg Pál – ez oly psychologiára támaszkodhatik, mely a
különböző természettudományos irányok által termelt fontosabb megállapításokat ismeri,
pedagógiai jelentőségüket mérlegeli, de azok egyikét sem állítja oda véglegesen avagy
kizárólagos valóság gyanánt a nevelés egyedül igaz alapjaként. Olyan határozottsággal,
amilyennel akár Freud, akár Adler, akár Jung vagy Steckel (…) a maguk vélt igazát az orvosi
és nem orvosi világnak a jelen és a jövő bajainak áfiumként, minden egyikük igen
meggyőzően hirdetik. A pedagógia e tanokat a maga psychológiai alapjaként annál kevésbé
fogadhatja el, mert hiszen mindegyikük ütközik a másiknak a legalapvetőbb tételeibe.
Ugyanez áll Pawlownak, valamint Watsonnak tanaira is, kik szintén éltük javát szentelik a
maguk igazságainak minél szilárdabb megalapozására és mindkettőjük hirdeti a maga
tanainak világmegmentő, boldogabb emberiség felnevelését lehetesítő voltát. De már Pawlow,
a reflexologus súlyos ellentétben áll Bechterew-vel, a reflexologussal, s mint láttuk, Watson, a
kiváló behaviorista nem ismeri el az öröklött ösztönöket, melyeket Hunter és Thorndike a
szintén kiváló behavioristák, minden lelki jelenség, illetve minden magatartás hajtó erejének
mondanak. Mindezek ellenére a valóság az, hogy az itten idézett szerzők tanaiban
felsorolhatatlanul sok a pedagógiai szempontból alapvetően fontos, értékesíthető, gazdagulást
jelentő, egyes megközelíthetetlennek tetsző rejtélyek zárait megnyitó momentum, melyek
mint – szilárdul hiszem – részben alapkövek, részben téglák, részben oszlopokként benne
lesznek a jövő pedagógiájának épületében, melynek összefogó és betetőző boltozása és
kupolája – bizton remélem – semmi esetre sem fog a mechanikus tanoknak az embert irányés vezetés nélkül hagyó szerkezetek szintjére lesüllyesztő, törékeny anyagából készülni.‖
(Ranschburg 1935. – idézi Gordosné 2003: 228-229.)
7. Társadalmi-politikai szemlélete – világnézete és hite
(a) Jóra való összeesküvés. – Ranschburg Pál 1897-ben, 27 évesen felvételét kérte a
Demokrata szabadkőműves páholyba (Gordosné 2003: 220).
A felvételi procedúra egyik kérdése így szólt: „Mit keres Ön közöttünk?‖ Ranschburg Pál
válasza: „Igaz idealizmust, a mit eddig odakünn közös célok szolgálatában nem találtam. A
szép, jó és igaz szolgálatát. Barátságot és szeretetet – testvériséget, melyet az érdekek harca
nem zavar meg.‖ (vö. levéltári források alapján Gordosné 2003: 222)
Ranschburg Pál ifjúkori idealizmusa ellenére is jellemző volt rá a gyakorlati szervezőkészség.
A személyes kapcsolati háló is fontos volt számára, mindenekelőtt szakmai törekvései
elfogadtatása és érvényesítése szempontjából. A szabadkőműves kapcsolati háló pedig
különösen fontos volt ekkoriban a szociálpedagógiai eszmék és intézményépítés terén
(Gordosné 2005). Ugyanakkor azt is tudnunk kell: Ranschburg Pál szabadkőművesként sem
tartozott a radikálisok (különösen a politikai radikálisok) közé.
(b) Organikus fejlődéskoncepció. – Révész Margit úgy látta, hogy Ranschburg Pál a
„Politikailag kipróbált statikai felfogás, az óvatos átalakítás híve, ki mindig félt a dinamikus,
robbanó eseményektől.‖ Nem mellesleg azt is kifejti Révész Margit, hogy Ranschburg
Pálnak panteisztikus világszemlélete volt vagy inkább alakult ki benne élete során, s ez
„lassanként egybeforrott az evangéliumi értelemben kiformálódott Isten-hitével. Ostrom alatt
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a pincében, álnéven megbújva Szt. Pál leveleit olvasta, s látta el jegyzetekkel.‖ (Révész 1946:
48)
Ebben az igazán mély és tragikus határhelyzetben Ranschburg Pál nemcsak Szent Pál leveleit
olvasta és kommentálta, hanem – és minket ez is különösen érdekelhet – Harkai Schiller Pál
egy kéziratát is, s írt is róla. Harkai Schiller Pálnak ez a kézirata elveszett a háborús
forgatagban, létéről is csak azért tudunk, mert Ranschburg Pál írt róla, illetve Harkai Schiller
Pál az 1946-ban megjelent Ranschburg Pál emlékkötetben ezt a referátumot publikálta
(Ranschburg 1946).
A határhelyzetek tragikus ki- (vagy inkább: be-?) -teljesedése: Ranschburg Pál és felesége is
életben maradt – de legyengült szervezetük egy vérhas-fertőzéssel már nem tudott
megbirkózni, Ranschburg Pál 1945. január 12-én, felesége január 22-én halt meg.9
*
Mivel most csak egy előadás (szükségképpen korlátozott) keretei között foglalkozom
Ranschburg Pál életével és munkásságával, s ebből is csak egy fiatalkori szakmai epizóddal,
ám a magyar pszichológiatörténet szempontjából nagyon is fontos fejleménnyel – a
Psychophysiologiai Intézet megalapításával –, a fentebb vázolt, tulajdonképpen az egész
élettörténeten átívelő határok interpretációs fogalmával próbálom meg elemezni az
összefüggéseket. Az alábbiakban tehát mintegy kimetszve az egész élettörténet komplex
szövetéből egy darabot: a Psychophysiologiai Intézetnek és alapítójának mikrotörténeti
elemzése következik.
Tézisem: a Psychophysiologiai Intézet diszciplinárisan maga a határon való lét:
PSZICHO(lógia)/…/FIZIOLÓGIA. Az intézményes körülmények – a XIX. század végi, a XX.
század eleji budapesti orvostudományi egyetem: BEFOGADÓ/KITASZÍTÓ mikrokörnyezet.
BEFOGADÁS
Ranschburg Pál szakmai tevékenysége a laboratórium megalapításáig
(1894-1899)
•

1894. szeptember 22. – orvosdoktorrá avatják.

•

Klinikai díjtalan gyakornok az Elme- és Idegkórtani Tanszéken.

•

Laufenauer Károly javaslatára megkapja a második tanársegédi állást 1895. március
31-ig.

•

1895. januárjától három hónapig Lipcsében tartózkodik: valószínűleg ekkor
ismerkedhetett meg személyesen is Wundt laboratóriumával (Torda 1995: 34).

Ranschburg Pál első publikációja: „Transitorikus elmezavarok” (1894). Ebben a
tanulmányában a következő, tulajdonképpen egész jövőbeli törekvéseit is elővételező
mondatot is olvashatjuk: „a finom agybeli elváltozások mibenlétének kiderítésére
physiologikus alapon psychologikus vizsgálatok‖ segítségével.
9

A drámai részleteket lásd Ranschburg Ágnes Hildegard kötetünkben található tanulmányában.
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Ez idő alatt (1894-1900) összesen 13 publikációja jelent meg. Fő témái: fejfájás – hisztéria –
hipnózis. Szerzőtársak: a tanszék többi munkatársa, Hajós Lajos, Décsi Károly, Bálint Rezső
– Schaffer Károly nem (Torda 1995).
A tanszék ekkoriban jellemző tudományos profilja és főbb témái a következők: kóros
tudatjelenségek vizsgálata, a hasadt kettős én-tudat, a „nagy hisztériával‖ járó tudatzavarok,
hipnózis és szuggesztibilitás (Ranschburg 1942).
Schnell János, szintén közeli Ranschburg Pál-tanítvány, a következőképpen írt Ranschburg
Pál tudományos munkásságának erről a kezdő korszakáról. Egy hosszabb idézet következik,
mert – benyomásom szerint – ez a szöveg, bár csak rövid részlet egy nagyszabású, átfogó
elemzésből, Ranschburg Pál addigi, 1928-ig tartó munkásságáról, az én mostani előadásom
szempontjából fontos korszakról is azonban nagyon informatív sorokat írt le. Íme:
Ranschburg Pál „a psychologiai kutatás módszeres műveléséhez az atmosphaerát, mint
Laufenauer-tanítvány – saját elmondása szerint – Hőgyes, Laufenauer és főleg Schaffer
Károly hypnotikus reflexkutatásaiban, mely utóbbiaknak tanúja volt, szívta magába.
Psychologiai munkásságának elején a hypnotizmus jelenségeinek gyógykezelési értékével,
majd a nagyhysteria tudathasadásos jelenségeivel kísérletileg is foglalkozván, ezeknek,
legfőképpen Charcot iskolájának, nevezetesen Pierre Janetnek hatása alatt állott, majd
csakhamar szakított a psychologiának ezen természettudományosan még kellően alá nem
épített irányával és a Wundt, Ziehen, Kraepelin és Sommer által teremtett, phisiologiás
alapokon nyugvó , szigorúbban természettudományos, kísérleti lélektan áramlataiban kezdte
vezetni a magyar természettudományos psychologia hajóját, anélkül azonban, hogy vakon
bármelyik iránynak szolgálatába szegődött volna.” (Schnell 1929: 1. – Kiemelés: LG.)
Ma ezt így mondanánk: folyt az elméleti küzdelem és a paradigmaharc. Egyfelől a lelki
gyógymódok: pszichoterápia, hipnotikus szuggesztiv terápia. Másfelől a tágabb orvosi
körökben ez rosszallást váltott ki, mert a hagyományos, organikus terápiák alapján álltak.
Laufenauer Károly és tanszékének munkatársai a klinika ambulanciáján viszont sikeresen
alkalmazták a hipnotikus szuggesztív terápiát is. Ekkor ugyanis még nem dőlt el, hogy a
biológiai pszichiátria vagy pedig a természettudományos pszichológia irányába mennek-e
inkább tovább – ez utóbbin belül pedig megőrizve a nyitott vegyértékeket mind a kísérleti,
mind a kevésbé egzakt, de azért empirikusan működő, azaz gyógyítani képes lelki hatásokkal
dolgozó pszichoterápia felé is.
Ennek a törekvésnek egyik fontos dokumentuma: Ranschburg Pált és Décsi Károlyt az
Orvoskari Tanártestület 1899-ben megbízta a „Lelki gyógymódok” (Psychotherapia)
megírásával.
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1. kép:

Ebben a munkában a
szerzők arra vállalkoztak,
hogy a hipnózis, a
szuggesztió, s az állítólagos
mágneses befolyás
problémáinak kísérleti
vizsgálatát végezzék el. A
munka elkészült, a könyvet
a szerzők publikálták
(1900-ban) – sőt, mi több:
az Orvoskari Tanártestület
a munkát kitüntetésre
javasolta és 600 forintos
„Gárdos-díjjal‖ jutalmazta
(Schnell 1929: 1).
forrás:
http://axioart.com/?op=live_item&id=926954

Szólnom kell még Laufenauer Károlyról (1848-1901) is, mert ekkor ő a Budapesti Királyi
Magyar Tudományegyetem Orvoskara Elme- és Idegkórtani Tanszék vezetője, nyilvános
rendes tanár, az MTA levelező tagja. Nem árt azt sem rögzítenünk: magának a tanszéknek is ő
az alapítója (1882).10 Ő maga a hagyományos, a szövettani és neurológiai ideg- és
elmegyógyászati szemlélet jegyében dolgozott (lásd például Laufenauer 1879, 1880, 1899),
de nem elzárkózva az összetettebb, olyan központi idegrendszeri, agyszöveti működések
vizsgálatától sem, amelyek – mint például az emlékezet – egyben pszichikus jelenségként is
jellemezhetőek (Laufenauer 1884). A mi szempontunkból pedig azért is lényeges a szerepe,
mert Ranschburg Pált támogatta tudományos törekvéseiben. Éppen ezért nem véletlen, hogy
Ranschburg Pál pszichológiai/ pszichofiziológiai kutatásait az emlékezet működése terén
kezdte el.
A tekintélyes tanszékvezető és akadémikus Laufenauer Károly mellett a tanszék másik, ekkor
még fiatal – tanszéki státusza szerint első tanársegéd –, de már szakmai tekintéllyel is
rendelkező tagja: Schaffer Károly (1864-1939). A pszichiátriai betegségek pszichoterápiás
eljárásokkal történő kezelése elől ugyan kezdetben nem zárkózott el, de ekkoriban (azaz a
10

A tanszék, illetve később (1908 után) a klinika történetéhez lásd Bitter és munkatársai (2008) művét. –
Figyelemre méltó Lafferton Emese tanulmánya (lásd Lafferton é.n.). – Lásd még Buda 2011: 97-99.
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századforduló tájékán) és aztán később még kizárólagosabban: számára a pszichiátria =
neurológia és agyszövettan volt (Schaffer 1926, 1927, 1938 – lásd még Baran és mtsai 2008).
Hol volt ekkor az Elme- és Idegkórtani Tanszék?
Mikrotörténeti elemzésünk szempontjából nem lényegtelen adalékkal szolgálhat, ha
felidézzük azon körülményeket – még pontosabban: tárgyi körülményeket és infrastruktúrát –,
amelyek között szereplőink ekkor éltek és dolgoztak. Hol volt ekkor az Elme- és Idegkórtani
Tanszék?
Nem az Üllői úti palotákban, hanem a Rókus Kórházban – az ambulanciája mindenképpen.
Mert egyébként maga a tanszék 1908-ig különböző helyeken, ide-oda hányódott.
Egy visszaemlékezés szerint a tanszékvezetőnek ugyan volt egy Üllői úti „dolgozószobája‖,
aminek „egyik sarkában Ranschburg a lélektani, a másik szegletében álló mikroszkóp mellett
pedig Schaffer a szövettani laboratóriumot képviselte.‖ (Miskolczy 1971: 386)
ELFOGADÁS/ELTÁVOLÍTÁS: „KITASZÍTÁS” (?)
Ranschburg Pál habilitációja körüli „ügymenet” dramaturgiája
(1900-1902)
(1) Ranschburg Pál ambíciójának egy sajátos filológiai megnyilvánulása
Ranschburg Pál írásai kezdetben így jelennek meg: „közlemény az egyetemi
psychophysilogiai laboratóriumból (Laufenauer K. dr. egyet. ny. r. tanár klinikáján)‖.
1900-ban a Lelki gyógymódok c. könyv fedőlapja kéziratán korrigál:
kihúzza a Laufenauer-féle megnevezést,
a szerző (saját) neve mögé ezt írja: „az egyetemi psychophysiologiai laboratórium
vezetője‖.
Ezt követően Ranschburg Pál minden közleményében így nevezi magát! (Torda 1995: 44)
(2) Következmény: a magántanári habilitáció problémája (1901. jan. 8.)
Ranschburg Pál mint az egyetem elmekórtani tanszékének gyakornoka „kísérleti és orvosi
psychologiából‖ kérte a habilitációját. Ezt első fokon a kijelölt bírálók – Högyes Endre és
Klug Nándor – támogatta (mindketten a kísérleti orvostudomány neves művelői, az MTA
rendes tagjai is).
(3) A laboratórium (miért nem) létezik?
De más hozzászólók megjegyzik: „Ranschburg Pál mi alapon nevezi magát az egyetem
psycho-physikai [sic!] laboratórium vezetőjének?‖ Ranschburg Pál ezzel ugyanis azt sugallja,
tévesen, „mintha ő egy különálló intézetnek vagy laboratóriumnak állandó vezetőjévé
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neveztetett [volna] ki…, holott világos, hogy ilyen intézet vagy laboratórium nem létezik‖
(Orvosegyetemi ülés jegyzőkönyv, 865/1902-03).
A tanácsülés 12 jelenlévő tagja a habilitáció elfogadását 6 igen, 6 nem szavazattal
elhalasztotta (Torda 1995: 45).
(4) „Kísérleti psychologia” vagy „Psychologiai vizsgáló módszerek”? (1903. november 17.)
Ranschburg Pál a megismételt habilitációs kérelmében tudomásul vette, hogy „az orvoskari
tanártestület egyes tagjainak különösen a ‗Kísérleti psychologia‘ czím és tárgy ellen volt
kifogása, mostani beadványában magántanári előadásának czímét és tárgyát megváltoztatja,
amennyiben most a ‗Psychologiai vizsgáló módszerekből‘ kéri habilitációját.‖
(5) Halasztás vagy elutasítás?
A jegyzőkönyv további részeiből azonban az is kiderül: az előző évben, amikor 6-6 arányban
nem hoztak döntést, valójában elutasítást kellett volna, hogy jelentsen. A beadvány tehát csak
két év múlva ismételhető meg, most, akkor: 1903-ban – nem!
(6) Végjátszma és új kezdet
Ranschburg Pál (ekkor) nem élt az ismételt kérelmezés lehetőségével – viszont rendületlenül
dolgozott és publikált.
Az intézményes környezete azonban alaposan megváltozott – és ugyanakkor egyfajta vékony
szálon a folyamatosság is megmaradt.
Azaz: Ranschburg Pál díjtalan gyakornokként végzett munkája az 1901/1902-es tanévben
lezárult. Laufenauer Károly korai és váratlan halála után 1902. január 29-én Moravcsik Ernő
Emilt nevezték ki a tanszék vezetőjének.
Ranschburg Pál megbízása 1902. május 1-ig szólt.
Az új tanszékvezető nem kívánta őt tovább alkalmazni – de nemcsak Ranschburg Pált, mert a
tanszék egész tanári kara rövid időn belül kicserélődött (Torda 1995: 47). Ranschburg Pállal
kapcsolatos további nem lényegtelen részleteket pedig még később árnyalom.
Ranschburg Pál új helyet keresett műszereinek és kutatásainak: ez lett a Gyógypedagógiai
Psychológiai Magyar Királyi Laboratórium. (Helye: Budapesten, a VIII. kerületi Mosonyi
utcai kisegítő iskolában.) Ranschburg Pál ebben a laboratóriumban alapozta meg végül is a
magyar kísérleti pszichológiát, néhány tanítványa révén pedig lényegében a magyar
pszichológia tudományos témáit és intézményes csíráit is létrehozta, mindenekelőtt a
gyógypedagógiai pszichológiát.
1908-ban „Orvosi psychologia‖ címmel adta be ismételt habilitációs kérelmét. 11

11

A habilitációs kérelem majdnem most is elakadt, de nem szakmai okokból, hanem ideológiai, pontosabban:
antiszemita akadékoskodások miatt. – A részleteket lásd Ranschburg Ágnes Hildegard kötetünkben olvasható
tanulmányában.
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1909. november 9-én sikeresen kollokvált az orvoskari tanártestület előtt.
AMI TÖRTÉNT, MIÉRT ÍGY ESETT MEG?
BIOLÓGIAI PSZICHIÁTRIA ÉS/VAGY LÉLEKTANI ELMETAN
A kudarc/siker határán billegő fentebbi történet értelmezését bizonyára többféle irányból is
meg lehetne kísérelni. Én ebben az előadásban – és a bevezetőben is említett interpretációs
felfogásom miatt is – egyfelől Ranschburg Pál pszichológiai elméletének jellegzetessége,
másfelől intézményes környezete paradigmatikus viszonyai konfliktusos jellegéből
(ütközéséből) vezetem le a történések magyarázatát.
Ranschburg Pál felfogása a psychéről
Legtömörebben – és talán mégsem elnagyoltan – a következő szerkezeti-fogalmi vázra
lehetne visszavezetni Ranschburg Pál felfogását a psychéről:
szerinte a pszichológia alapja a biológia, pontosabban: a biológia körébe tartozó
ELME,
a tiszta pszichológia, illetve filozófia körébe tartozó LÉLEK,
hisz egy igazi, pártatlan, a fizika tudományához hasonló pozitivitású valóságokon
felépülő pszichológiai tudományban.
A lélektan felépítése bázisaként tehát az ELMETAN felépítése volt Ranschburg Pál nagy
tudományos célja. (Schnell 1929: 93-94)
Az összefüggések logikai szerkezete áttekintéséhez ajánlom a következő ábra
tanulmányozását:
2. ábra:
A pszichológia tudomány-rendszertani helye
Piaget (1970) nyomán

Ψ
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Elme- és Idegkórtani Klinika
A Budapesti Egyetem az ideg- és elmebetegségek oktatására 1882-ben alapított tanszéket
Laufenauer Károly vezetésével – erről korábban már szóltunk. Tanítványa és utóda,
Moravcsik Ernő Emil professzor elképzelései, valamint Korb Flóris és Giergl Kálmán tervei
alapján épült fel a száz ágyas, majd 4000 négyzetméter alapterületű Elme- Idegkórtani
Klinika, pontosan két év alatt, 1906 és 1908 novembere között. Az új klinika első igazgatója
Moravcsik professzor volt (tanszékvezető: 1901-1924), aki működése során létrehozta a
korabeli magyar pszichiátria szemléletében korszerűnek számító oktatási-, gyógyító-, és
kutatóközpontot.12
De ez már nem volt Ranschburg Pál tudományos otthona, noha – végül is – itt habilitált 1909ben.
Lett volna helye Moravcsik Ernő Emil és Schaffer Károly mellett?
Mielőtt a nyilvánvaló tudománytörténeti tényt rögzítő, magától értetődő(nek látszó) nemet
kimondanánk, vegyük figyelembe a következő összefüggéseket is:
Moravcsik Ernő: az intézményépítő
Moravcsik Ernő Emil (1858-1924) Laufenauer Károlynál inkább volt a biológiai pszichiátria
elkötelezettje (lásd például Moravcsik 1897, 1901, 1913) – de nem volt eleve elzárkózó
minden újtól és még szokatlan kezdeményezésektől sem.
Az egyik példám éppen (és ebben az előadásban szükségképpen) Ranschburg Pállal
kapcsolatos: 1901-ben, amikor tehát Ranschburg Pál már bemutatta a hazai és a nemzetközi
tudományos nyilvánosságnak mnenométerét, az ezzel a kísérleti eszközzel végzett
vizsgálatait, a homogén gátlás alaptörvényének felfedezését is publikálta, és noha a kísérleti
pszichológia iránt a hazai mértékadó körök tartózkodóan viselkedtek, ám számos tekintélyes
tudományos vezető férfiú, köztük Moravcsik Ernő Emil is pozitíven ítélte meg. Sőt, a
törvényszéki elmekórtani intézet mellett laboratóriumot ajánlott fel Ranschburg Pálnak – aki
azonban úgy érezte, hogy „ez neki abban a stádiumban kutatásai számára nem megfelelő
terület.‖ (Schnell 1929: 2) Inkább iskolákban, gyermekeken – szóval nem az igazságügyi
szakértéshez kapcsolódó személyeken – kezdte el a maga vizsgálatait. Sarbó Artur és NáraySzabó Sándor (miniszteriális emberek, a hazai gyógypedagógia létrejöttének tevékeny
alakítói) közvetítésével Wlassics miniszter engedélyével az állami gyógypedagógiai
intézethez kapcsolta a maga laboratóriumát (1902. dec. 6.).
A másik példám Brenner József (1887-1919), aki Csáth Géza írói álnéven a magyar irodalom
egyik figyelemre méltó alkotója. Végzettsége szerint orvos, illetve pszichiáter volt. 1909-1914
között az Elme- és Idegkórtani Klinikán dolgozott. Korán megismerkedett a freudi
pszichoanalízissel, ezeket az ismereteit is felhasználva próbálkozott foglalkozni az
elmebetegségek pszichikus mechanizmusaival (Brenner 1911 – lásd Csáth 1978).
12

www.leveltar.sote.hu/60_fond_sote.doc

32

Moravcsik Ernő, bár nem értett vele egyet, támogatta Brenner József próbálkozásait – ám a
zseniális hullócsillag: Brenner József/Csáth Géza sem illet Moravcsik Ernő biológiai
pszichiátriai intézményépítő világába (lásd Harmat 1994: 74-78). Brenner József/Csáth Géza,
aki egészen más karakter volt, mint Ranschburg Pál (és természetesen nem csak
személyiségük, mindennapi életvezetésük, hanem tudományos beállítódásaik vonatkozásában
is), végső soron ő sem illett – de inkább így kellene mondanom: ő sem illeszkedett (nem tudott
illeszkedni) – a biológiai pszichiátria akkori magyar intézményes világához. Csak míg
Brenner József/Csáth Géza afféle egzaltált hullócsillagként szétrobbant a magyar légköri
viszonyok közepette, Ranschburg Pál létrehozott egy alternatív intézeti keretet: megalkotta a
magyar kísérleti és más (többek között: gyógypedagógiai) pszichológiákat is.
Brenner József/Csáth Géza ebben a konfliktusban – és saját belső démonaitól is űzve –
elégett; pontosabban: önpusztító módon elégette magát. Ranschburg Pál csak (csak?)
traumatizálódott – és csendes, aszketikus munkamorálja segítségével is folytatta azt, amiben
hitt és küldetésének gondolt. Schnell János visszaemlékezése szerint Ranschburg Pál
„Sokszor megvallotta, hogy – bár új munkaterületét nagyon szerette, de ez mégis igen nagy
lemondásába került, mert ő úgy érezte, hogy igazi hivatása a pszichiátria terén
megalapozatlan pszichológia problémáinak előbbre vitele lett volna, és évekig, évtizedekig
nem tudta végleg leküzdeni a fájdalmas érzést, hogy tulajdonképpeni problémáitól meg kellett
válnia.‖ (Schnell 1946: 19. – kiemelés: LG.)
A PSYCHOPHYSIOLOGIAI INTÉZET KÍSÉRLETI-TECHNIKAI SZIMBÓLUMA:
A RANSCHBURG-FÉLE MNENOMETER
Előadásom vége felé közeledve még mindenképpen szólnom kell (ha már csak röviden is) a
Psychophysiologiai Intézet kísérleti-technikai szimbólumáról: a mnenometerről. Ez egy olyan
eszköz (technika, műszer) volt, ami – Ranschburg Pál emlékezet-kutatásaival összefüggésben
– szinte azonnal megalapozta alkotója hazai és nemzetközi hírét. Én azonban ebben az
előadásban nem a konkrét emlékezet-kutatás pszichológiája felől, 13 hanem az intézményépítés
szimbólumaként értelmezem.
2. kép:

Ranschburg mnenométere (1900)

Forrás: Schnell János, 1929: 18.
47

13

Ezt lásd kötetünkben Czigler István tanulmányában.
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(Koncepció és eszköz) „Tégy mindent mérhetővé‖. – Ranschburg Pál is ennek a XIX. század
végi és XX. század eleji korszellemnek a hatása alatt kezdett el kutatni, és – miként a hű
tanítvány, Révész Margit visszaemlékszik – „munkájára mindvégig jellemző marad a
legegzaktabb részlet-megfigyelés, pontos lerögzítés után a tapasztalatoknak sűrített
egybefogása, törvényszerűségig való felemelése, hogy aztán ismét levetítse a gyakorlat
síkjára, s a mindennapos orvosi és nevelői kérdésekre tudjon általuk segítséget nyújtani.‖
(Révész 1946: 44)
A mnenometert Laufenauer Károly mutatta be az Akadémián 1900-ban. Maga Ranschburg
Pál pedig magyar és német nyelven is publikált a készülékről 1901-ben (Schnell 1929: 18).
(Határmegvonások) Milyen eszközről is van szó? Olyanról, ami nagyon is – és okkal –
alkalmas volt a saját tudomány(os)- területfoglalásra: „mind alapgondolatában, mind összes
részleteiben teljességgel eltér a psychophysikai laboratóriumok minden akkoriban ismert
készülékeitől.‖ Sőt: „Az azóta nagy munka árán tökéletesített készülék ma is – 28 év után14 –
nem hogy túlhaladott lett volna, hanem egyre terjed, és alig akad psychologiai laboratórium,
melyben nem mint muzeális darab, de mint tudományos eszköz ne volna található.‖ (Schnell
1929: 2)
A mnenometerhez az emlékezet-kutatásban mind a hazai, mind a nemzetközi pszichológiai
irodalomban a mai napig is a Ranschburg-effekt fogalma társul. Sőt, mi több: a psychINFO
adatbázisa a Ranschburg-effekt címszóra 60 hivatkozást ad, köztük tucatnyit az utóbbi
évtizedből (Pléh 2011: 204).
KI VOLT AZ ELSŐ:
LECHNER KÁROLY VAGY RANSCHBURG PÁL?
A határmegvonásnak egy másik lehetséges dimenziója: az idő. Ki (volt) az „első‖? Ez a
kérdés, többek között, azért is izgalmas, mert a „mélységes mély‖ múltnak kútja – Thomas
Mann-nal szólva – „feneketlen‖.
Ezért hát „minél mélyebben fürkészünk, minél messzebbre hatolunk és tapogatózunk, a
kezdeti alapok tökéletesen megmérhetetlennek bizonyulnak, s mérőónunk elől, bármilyen
kalandos távolságokba gombolyítjuk alá zsinegét, mindig újra és tovább húzódnak vissza a
feneketlenségbe. Találóan mondhatjuk itt, hogy »újra és tovább«, mert kutató buzgalmunkkal
a kikutathatatlan incselkedő játékot űz, látszatmegállókat és úti célokat kínál, melyek mögött,
amint elértük őket, újabb szakaszok tárulnak fel‖. (Thomas Mann 1975: 7)
A mi témánk vonatkozásában is tehát fölvethető az „újra és tovább‖: vissza – és egyre
mélyebben vissza – a (homályos) kezdetek rejtélyes világához. Itt és most azonban engem
kevésbé ez a történetfilozófiai és ismeretelméleti bonyodalom foglalkoztat, hanem ennek,
mondhatni, konkrét tudásszociológiai vetülete: Ranschburg Pál és tanítványai intézményépítő
erőfeszítéseit (úgy tűnik: szükségképpen) kísérő határmegvonó artefaktum/ok problémája. Ez
pedig nem más, mint egy sajátos legendaképzés az „elsőség‖ kérdése körül.

14

Akkor: 1929-ben.
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Legendaképzés – egy „filológiai pontatlanság”
Nézzük a (szikár) tényeket:
•

Magyarországon az első kísérleti pszichológiai laboratóriumot Ranschburg Pál
alapította 1899-ben. Ez tudománytörténeti tény.

•

„Psychophysikai módszereket már megelőzően alkalmazott – Ranschburg közlése
szerint – Lechner professzor kolozsvári elmekórtani klinikáján. Tudományos közlések
a kolozsvári vizsgálatok alapján azonban nem történtek.” (Schnell 1929: 23 –
lábjegyzetben. – Kiemelés: LG.)

•

Ez viszont cáfolható! (lásd Fodor és Kós 1995)
A kísérleti pszichológia „eszméje” Magyarországon

A kísérleti pszichológia „eszméjét‖ Magyarországon először Böhm Károly
(1846-1911) vetette föl 1882-ben: azaz felszólítja a hazai kutatókat, hogy a külföldiekhez
hasonlóan ők is végezzenek pszichofizikai kísérleteket, mert ezeknek több hasznuk lenne,
mint a koponyaméréseknek (Böhm 1882).
Lechner Károly
(1850-1922)
1882-től ez a vizsgálódási törekvés megjelenik Lechner Károly munkásságában (lásd például
Lechner 1882). Az első igazi kísérleti pszichológiai közleménye azonban 1884-ben jelent meg
(lásd Lechner 1884).
KÖVETŐK HÁLÓZATA
Ranschburg Pál „ELSŐ‖ LABORATÓRIUMA kiszorult és/vagy kiszorították az egyetemi
körökből – de követők hálózatát szervezte maga köré. A követők hálózata révén a saját
tudományos életvilág létrehozása határmegvonásokkal részben visszafelé is működött (a hű
tanítványok segítségével elsősorban) – előre, a tudományos intézményépítés jövőjére
tekintettel pedig Ranschburg Pál mintaadásának köszönhető, hogy Magyarországon a klinikai
célokra alkalmazott pszichológia és a kísérleti pszichológia két területe egymást átfedő
szakmai hálózatokban bontakozott ki.
Ma pedig két intézmény is, az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar
Pszichológiai Laboratóriuma, valamint az MTA Pszichológiai Kutatóintézete egyaránt saját
megalapítóját látja Ranschburgban, s tevékenységüket az ő gyógypedagógiai laboratóriumára
vezetik vissza (Pataki 2002, Pléh 2000: 277-278, Pléh 1996-2000, 2011: 203-204).
Boldog végkifejlet: „be- és kiteljesedés‖? Minden rendben?
Korántsem!
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PANTHEON ÉS/VAGY KULTUSZ?
A magyar pszichológia történeti ön-reflexivitása igencsak hiányos (lásd ezzel kapcsolatosan
bővebben írásomat: Lányi 2008).
Ennek egyik szimptómája: Ranschburg Pál a magyar pszichológiatörténet „pantheonjában‖
van – de nem él mint eleven tradíció. Nincs (jó értelemben vett) kultusza. Nincs például
Ranschburg Pál monográfia sem.
Miért?
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Erős Ferenc
RANSCHBURG PÁL ÉS FERENCZI SÁNDOR:
PÁRHUZAMOK ÉS KÜLÖNBSÉGEK

A kísérleti lélektan és a pszichoanalízis két külön, de nagyjából egy időben, a 19. és 20.
század fordulóján keletkezett tradíciót jelent a magyarországi pszichológia történetében.
Ranschburg Pál 1899-ben alapította a budapesti orvoskar elmeklinikája mellett pszichológiai
laboratóriumát,

amelyet

1902-től

magánlaboratóriumként,

a

gyógypedagógiai

intézményekhez kapcsoltan működtetett. 1906-ban a laboratóriumot államosították, és így
jött a létre Gyógypedagógiai Psychológiai M. Kir. Laboratórium, amely ezen a néven 1929-ig
állt fenn, 1926-ig Ranschburg igazgatása alatt. Különféle transzformációk révén Ranschburg
laboratóriumából alakult ki két, ma is meglévő intézmény, az ELTE Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Karának pszichológiai laboratóriuma, és az MTA Pszichológiai Kutató
Intézete. 15
Ferenczi 1898 és 1900 között a székesfővárosi Szt. Rókus kórház segéd-, majd alorvosaként,
1900 és 1903 között a székesfővárosi Erzsébet-szegényház elme- és idegosztályának
segédorvosaként, 1903-tól pedig az általános munkás betegsegélyező pénztár idegbetegambulatóriumának vezetőjeként tevékenykedett.

1908-ban került kapcsolatba Freuddal, és

1913-ban alapította meg az 1949-ig működött, majd 1988-ban újra-alapított Magyarországi
Pszichoanalitikus Egyesületet.
A nagyjából egyidős Ranschburg és Ferenczi pályáját (Ranschburg 1870-ben Győrben,
Ferenczi 1873-ban Miskolcon született) nagy különbségeik mellett több hasonló vonás
jellemzi. Mindketten vidéki zsidó polgári családból származtak, érettségi után vidékről került
a nagyvárosba, Ranschburg a budapesti, Ferenczi pedig a bécsi egyetem orvosi fakultására.
Az orvosi hivatás ekkoriban egyike volt azon szabad értelmiségi pályáknak, amely a
liberálisnak nevezhető Monarchiában korlátozás nélkül nyitva állt a zsidó középosztály
gyermekei számára, s amely jó karrier- és mobilitási lehetőségeket, befogadást ígért. A
tizenkilencedik század végén a biológiai ismeretek, a közegészségügy, a diagnosztikai és
15

Ranschburg munkásságáról és a laboratórium történetéről lásd Illyés 1977, Tánczos 1977, Torda 1995,
Moussong-Kovács 1999.
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technikai módszerek fejlődése a medicina elképesztően gyors modernizálódását és
professzionalizálódását tette lehetővé. Kialakult a modern orvosi szerep és státusz, amely a
társadalom széles köreiben nagy tekintélyre tett szert. Az orvos mint polgár és mint modern
értelmiségi ugyanakkor viszonylag függetlenné válhatott a külső hierarchiától, mivel a
befektetett kulturális tőke jól konvertálható, könnyen alkalmazható volt; az orvosi szerep a
hagyományos értelmiségi szerepekhez képest kevésbé függ nemzeti, nyelvi, vallási,
kulturális- és osztálykorlátoktól, előítéletektől. Pályájuk során azonban mindkettőjüknek meg
kellett tapasztalniuk az antiszemitizmus hatását, amely 1919 előtt rejtettebben, utána
nyíltabban érvényesült a magyar társadalomban, így az egészségügyi intézményrendszerben
és a felsőoktatásban is. Érdekesség és fontos életrajzi adalék, hogy mind Ferenczit, mind
Ranschburgot szoros szálak fűzték a könyvszakmához. Ferenczi édesapja neves miskolci
könyvkereskedő volt, Ranschburgnak pedig mindhárom fiútestvére „könyves‖ lett. (Torda
1999).
Mindketten pszichológiai érdeklődésű és neurológiai-pszichiátriai képzettségű orvosok
voltak, akiket – a korszellemnek és a kor tudományos érdeklődésének megfelelően –
erőteljesen foglalkoztattak a hisztéria és a hipnózis jelenségei, és általában az elme kóros
megnyilvánulásai, amelyekről feltételezhető volt, hogy kulcsot adnak a normális működés
megértéséhez is. Mindkettőjüket erőteljes elméleti igény jellemezte, az a törekvés, hogy
elgondolásaikat koruk tudományos és filozófiai gondolkodásának szintjén is megalapozzák.
Elméleti érdeklődésük

mindkettőjüknél

szorosan összefonódott

munkásságukkal, amely nemzetközi szempontból is jelentős volt.

klinikai,

gyakorlati

A maguk területén

mindketten kreatív újítók voltak, az általuk képviselt diszciplínák nehezen voltak illeszthetők
a fennálló paradigmákhoz, s különösen a merev és konzervatív hazai akadémiai
struktúrákhoz. Azt a választ, amelyekre elméleti útkereséseik során felbukkanó kérdéseikre
keresték, máshol találták meg, Ranschburg elsősorban a kísérleti kutatásban, illetve Wundtnak
és

tanítványainak

tudatpszichológiájában,

Ferenczi

pedig

–

egy

hosszabb

„pre-

pszichoanalitikus‖ időszak után – Freudnak a tudattalan lelki működésekről és folyamatokról
alkotott felfogásában. Tanítványok és követők szegődtek mindkettőjük mögé; nyomukban
hálózatok jöttek létre, egyrészt a gyógypedagógiai és gyermeklélektani érdeklődésű
pszichológusok, másrészt a „budapesti iskolához‖ tartozó analitikusok hálózata. A két hálózat
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között számos átfedés és átjárás jött létre utólag, mint ezt többek között Szondi Lipót, Mérei
Ferenc vagy Nemes Lívia példája tanúsítja. 16
A két út, a kísérleti pszichológia és a pszichoanalízis útja, utólag visszatekintve bármennyire
gyökeresen eltérni látszik is, legalábbis a kezdetekben nem különült el oly élesen. Nem
foglakozom itt Freud korai neurológiai és pszichiátriai munkásságával, amely szervesen
kapcsolódott a kor természettudományos pszichológiájához, Fechner, Helmholtz, Wundt és
mások műveihez, ugyanakkor egyre inkább polemikus viszonyba került velük.

Wundt

jelentőségével Freud később is tisztában volt, például Totem és tabu című művében, ahol
többször hivatkozik Wundt Völkerpsychologie-jára. Hermann Imre pszichoanalitikus, aki a
korai magyarországi kísérleti pszichológia másik nagy alakjának, Révész Gézának volt
tanítványa, és szintén kísérleti pszichológusként kezdte pályáját, 1920-ban, Wundt halála
alkalmából A gyermek című folyóiratban igen alapos cikkben méltatta a lipcsei mester
korszakos jelentőségét (Hermann 2007: 51-53).
Ferenczi korai írásaiban többször is hangsúlyozza a kísérletezés jelentőségét a pszichológiai
és pszichiátriai kutatásban. Így többek között „A spiritizmusról‖ szóló 1899-es írásában, ahol
arra hívja fel a spiritizmus ellenfeleit, hogy menjenek el a spiritiszta szeánszokra, „vigyék el
magukkal a tudomány fegyvereit, rendezzék a szeánszokat kísérleti alapon, igyekezzenek
megfigyelni mindent, távol tartani minden szándékos megtévesztést, és így eldönteni, mennyi
a dologban az önámítás és mennyi az igazság.‖ (Ferenczi 1999: 29.) Bár egy ilyen kísérletet
ma talán inkább talán a szociálpszichológia rubrikájába sorolhatnánk be, Ferenczit az a
szándék vezérelte, hogy a természettudományos megfigyelés kontrollja alá vonja – saját
kifejezésével – "a szellemek és kísértetek tudományát". Ugyanebben az írásában megjegyzi,
hogy „a lélektan mint természettudomány, még úgyszólván a gyermekéveit éli. Fechner,
Wundt, Mosso nagyszerű kísérletei és tanai majdnem mind csak a legelemibb lelki
működésekre vetnek egy kis világosságot [...] Ellenben a szeretet, a gyűlölet, harag, az
emlékezet, tudás, felejtés, gondolkodás, az erkölcs, a művészeti érzék, a népek és gyermekek
lélektana: mindez nagyobbrészt még mindig a regényírók és fantaszták kezeibe vannak
letéve." (uo.)
Egy

másik

írásában

(„Öntudat,

fejlődés‖,

1900)

Ferenczi

megjegyzi,

hogy „a

természettudományi módszer a humaniórákban is gyümölcsözőnek bizonyult. Újabban a
lélektan is odahagyta a tisztán önmegfigyelésen alapuló szubjektív módszerét, és magáévá
16

A magyar pszichológia fejlődésére jellemző „hálózatosodásról‖ lásd Pléh 1998.
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tette a természettudományos kísérletezés metódusát. Ennek köszönhető, hogy a pszichológia
megszűnt egy olyan teljesen ‘vague‘ tudomány lenni, amiről még a sokfiókos rendszeresség
barátai, a németek sem tudták, hogy hová sorozzák.‖ Majd hozzáteszi: „Még mindig nem jött
meg a pszichológia Darwinja és Haeckelje‖. (Ferenczi 1999: 46.) Ferenczi, mint ismeretes,
evolúciós felfogása tekintetében inkább a haeckeli (és lamarcki), nem pedig a darwini vonal
követője volt, s ebben a szellemben ismertette korai írásaiban azokat a korabeli spekulatív
biológiai és természetfilozófiai elképzeléseket, amely a „faji‖ és egyéni öntudat fejlődéséről, a
filogenézisnek az ontogenézisben való megismétlődéséről szólnak. Ezek a gondolatok később
beépültek pszichoanalitikus gondolkodásába is, ennek egyik legfeltűnőbb példája 1924-es
műve, a „Thalassa‖, vagyis Katasztrófák a nemi működés fejlődésében (német címe: Versuch
einer Genitaltheorie, vagyis „Kísérlet egy genitális elméletre‖).
Ha alaposabban megvizsgálnánk (amire jelen előadás keretében nincs lehetőség) Ferenczinek
a természettudományos pszichológia módszeréről, a kísérletezésről alkotott felfogását, akkor
kiderülhetne, hogy ő nem egészen ugyanazt értette „kísérleten‖, mint Wundt és követői,
közöttük Ranschburg. Ferenczi nézőpontjából a „kísérlet‖ elsősorban (meg)tapasztalást,
próbálkozást, valaminek a „megkísérlését‖ jelenti, (Versuch), nem pedig a klasszikus és még
kevésbé a mai értelemben vett laboratóriumi kísérletet.
Mindazonáltal a már ekkor is érzékelhető szemléletbeli különbségek ellenére Ferenczi korai
írásaiban többször is rokonszenvvel méltatta Ranschburg munkáit. 1900-ban a Gyógyászat
című folyóiratban Ranschburg Pál és Décsi Károly Lelki gyógymódok (Psychoterapia) című
könyvét ismertetve a mű fontosságát és eredetiségét emeli ki, rámutatva arra, hogy „eddig
vajmi kevés magyar lélektani munkáról lehet ezt elmondani. Ugyanis nálunk a pszichológia a
tudomány mostohagyermeke. A filozófiai fakultáson nem foglalkoznak vele, mert nem tudják
azt újabb természettudományi irányában követni. Az orvosi szakma emberei viszont nagyon
is egyoldalúan materialisták, de meg nem is igen érnek rá ilyen elvont tudományág
istápolására, amely a praxisukat bizony nemigen öregbítheti.‖ (Ferenczi 1999: 43.)
1904-ben ugyancsak a Gyógyászatban A gyermeki elme fejlődése és működése, különös
tekintettel a lelki rendellenességekre, ezek elhárítására és orvoslására című Ranschburgkönyvről írt rövid méltató recenziót, a cikk végén megállapítva: „Kitűnő bizonysága ez a
könyv annak, hogy nem éppen az akadémiai gradus a kritériuma annak, hogy ki tud tanítani.‖
(Ferenczi 1999: 220.)
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Pszichoanalitikus fordulata után Ferenczi már kevesebb rokonszenvet tanúsított Ranschburg
iránt. 1909. október 26-i levelében így ír Freudnak: „Olvastam a Neurologisches Zentralblattban a budapesti [nemzetközi orvos]kongresszusról készült beszámolót, gondolom Ön is. A
legostobábbakat Ranschburg mondta: végez lélekelemzéseket, mondja, de csak addig, amíg
szembe nem találja magát a szexualitással. Szép kis analízis az ilyen! És miféle tudományos
logika az olyan, amely szándékosan (tudatosan)! feltáratlanul hagy valami valóságosan létező
dolgot? Leszólja az Ön felejtéselméletét, noha jómagam sokkal többet tanultam az Ön e
témából írott első értekezéséből, mint abból az emlékezetből foglalkozó és hosszú lére
eresztett könyvből (Max Ofner, München), amelyen sajnos kénytelen voltam végigrágni
magamat; ez az a mű, amely aztán tényleg a laboratóriumi pszichológiai unalmas és hozzá
még ostoba és öntelt stílusában íródott. De hát persze ez tetszik Ranschburgnak!‖ (FreudFerenczi 2000: 168. )
Ferenczi nem éppen jóindulatú – némi neofita buzgalomról árulkodó – megjegyzése
természetesen nem csak Ranschburg, hanem a korszak számos (főként német nyelvterületen
működő) neurológusa, pszichiátere és kísérletező pszichológusa ellen irányult, akik
ellenségesen, vagy legalábbis kétkedve, fenntartásokkal viszonyultak a pszichoanalízishez, s
főként Freudnak a tudattalanról és a szexualitás jelentőségével kapcsolatos felfogását vitatták.
Ezeket a fenntartásokat Ranschburg több helyen, s legrészletesebben összefoglaló művének,
Az emberi elme című könyvének második kötetében fogalmazza meg. Nem tagadja, hogy a
Freud-féle tanban „értékes elemek‖ találhatók, s Ferenczit Freud „első s legkiválóbb‖
magyarországi

tanítványának

nevezi.

Ugyanakkor

a

freudi

tanokat

„túlzónak‖,

„szélsőségesnek‖ tartja, s Freud nagy hibájául rója fel, hogy „nem csak a kóros elmeélet
jelenségeit, a hisztériát, tudathasadásokat, rohamokat, az ideges fájdalmakat, érzési,
emlékezési zavarokat és hűdéseket, a hallucinációkat nagyarázta a kellemetlen érzelmek el
nem tűrése folytán keletkező képzetelfojtásból, hanem tanát kiterjesztette a normális elmeélet
legkülönbözőbb jelenségeinek magyarázására is.‖ (20-21) Vitatja Freudnak azt a felfogását,
amely szerint a kedvezőtlen színű, kellemetlen emlékek kerülnek elfojtásra, azok, amelyek a
gyermekkori szexuális élményekkel kapcsolatosak, s amely a felnőtt szempontjából „perverz
ténykedéseknek‖ minősülnek. Ranschburg tagadja, hogy a tudattalan, vagyis ―a tudat alsó
rétegei védik meg az én-t attól, hogy kellemetlen emlékek bántsák. Maga az én az, mely ez
ellen védekezik. A kellemetlent nem felejtjük el, de az én nem szívesen juttatja felszínre,
hanem ösztönszerűen elfordul tőle, nem akarja tudomásul venni.‖(Ranschburg 1923, 22)
Ranschburg természetesen itt még Freudnak a tudatost és tudattalant élesen megkülönböztető
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„első topográfiájával‖ polemizál, Freud „én-pszichológiai‖ fordulata csak a húszas években
bontakozik ki.
Visszatérve a pszichoanalízis előtti korszakában készült, igen pozitív hangvételű Ranschburgrecenziókra, e cikkekben Ferenczi egyértelműen azokra a nehézségekre utal, amelyekbe
Ranschburgnak ütköznie kellett egyetemi magántanári képesítésének megszerzése során.
„Nem éppen az akadémiai gradus a kritériuma annak, hogy ki tud tanítani‖ – idéztem
korábban Ferenczi egyik recenzióját. Torda Ágnes gazdagon dokumentált tanulmányából
(Torda 1995) ismerjük Ranschburg elhúzódó habilitációs ügyének történetét, amely csaknem
tíz évig, 1901-től 1910-ig tartott, többszöri halasztás és elutasítás után. Ferenczi azonban
feltehetően saját magántanári aspirációra is gondolt itt. 1903-ban, amikor még segédorvosként
dolgozott az Erzsébet-szegényházban,

„A kórházi segédorvosi intézményről‖

szóló,

ugyancsak a Gyógyászatban publikált cikkében foglalkozik (Ferenczi 1999: 164-170). a
segéd- és rendelőorvosok előrejutását megnehezítő bürokratikus vagy inkább feudális
struktúrákkal, különös tekintettel a docentúra, vagyis a magántanári minősítés megszerzése
előtt tornyosuló akadályokra és alig teljesíthető követelményekre. Ferenczi egyetemi
aspirációi - csakúgy, mint Ranschburgé – ugyancsak több kudarcot szenvedtek el.
Ferenczi nem rendelkezett egyetemi, illetve olyan laboratóriumi kutatási háttérrel, amely
1899-től az egyetemi klinikán, majd 1902-től önálló, 1906-tól a vallás- és közoktatásügyi
minisztérium által támogatott intézetként Ranschburg rendelkezésére állt. Ugyanakkor nem
mondott le akadémiai ambícióiról, s ez különösen felerősödött 1908 után, amikor - immár az
újdonságként ható freudi tanokkal felvértezve, s a nemzetközi pszichoanalitikus mozgalom
aktív és tekintélyes tagjaként - nagy erőfeszítéseket tett a pszichoanalízis népszerűsítésére
éppúgy, mint akadémiai elismertetésére. Ő némiképp más stratégiát választott, mint
Ranschburg. Nem közvetlenül akarta bevenni az „akadémiai világot‖, hanem azokat az
embereket (elsősorban fiatalokat) kívánt megnyerni, akiknek szavuk van (vagy majd lehet) az
akadémiai világ alakításában.
Törekvéseihez különösen alkalmas terepnek bizonyultak a tudományos népszerűsítés és a
modern

vitakultúra

akadémián

kívüli

fórumai,

így

elsősorban

a

radikális

és

szabadgondolkodású diákok Polányi Károly által alapított egyesülete, a Galilei Kör, amelyhez
nagy számban csatlakoztak orvostanhallgatók. Ferenczi ebben a Körben a pszichoanalízisről
1909. október 30-án tartott először előadást, amelyen, mint beszámolt Freudnak, ‖mintegy
háromszáz fiatal és lelkes medikus előtt beszélhettem, akik lélegzetvisszafojtva hallgatták
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szavaimat (ill. az Ön szavait).‖ (Freud–Ferenczi 2000: 175-176.) 1913. októberében a Galilei
Kör orvosi szakosztályában pszichoanalitikus szeminárium indult vezetése alatt.
Ugyanebben az évben Ferenczi magántanári képesítésére irányuló folyamodványt nyújtott be
a budapesti kir. magy. tud. egyetemi orvoskarán. Habilitációs ügyének előadója ugyanaz a
Moravcsik Ernő Emil elmegyógyász-professzor volt, aki 1909-ben Ranschburg újra
benyújtott s végül sikeres habilitációs anyagának is bírálójaként szerepelt.

Klinikáján

Moravcsik támogatta a mélylélektani orientációjú kutatásokat és terápiákat, így például Csáth
Gáza orvosi tevékenységét is. Ferenczi folyamodványa 1913. évi november hó 25-én tartott
ülésén került az orvoskari tanártestület elé.

Idézem az ülés jegyzőkönyvének néhány

passzusát: 17
„Ferenczi Sándor dr. – kir. törvényszéki orvosszakértő „a functionális neurosisok és
psychosisok kór és gyógytanából” kér magántanári képesítést. […]
Nagy irodalmi tevékenységet fejtett ki s úgy az elme- és idegkórtan, mint a psychologia
körében nagy számú önálló kutatásokon alapuló dolgozata jelent meg magyar, német és angol
nyelven. Folyamodványához 38-at csatolt. A szakegyesületi élet működésében is kiváló
munkásságot fejtett ki.
Mellékeli dr. Ritoók Zsigmond egyetemi magántanár és közkórházi főorvos
nyilatkozatát, melynek értelmében engedélyt kapott magántanárrá történő habilitáltatása
esetén a székesfővárosi Szt. István kórház VI. orvosi osztálya /kb. 600-650/ fekvő
idegbetegeinek az egyetemi tanításra való felhasználására […]
Moravcsik E. Emil nyilvános rendes tanár, mint előadó kifejti, hogy a folyamodó az
egyetemi magántanári képesítő szabályzatban foglalt feltételeknek megfelel […], [A jelölt] a
tanitási tervezetben kiemeli, hogy hallgatóit szándéka lenne megismertetni a functionalis
neurosisok elméleti és gyakorlati jelentőségével, diagnostikájával és therápiájával, a
psychologiai vizsgálati módszerekkel, a hysteriával, a kényszerneurosisokkal, a paranoidos és
schizophreniás elmekórformákkal, valamint az azokhoz hasonló egyéb psychosisokkal, súlyt
fektetve az organumos és functionalis elme- és idegbajok differentiás diagnosisára.

17

SOTE Levéltár, 1.a.39. Kari Tanácsülési jegyzőkönyv 1913–14, 149. és 163-166 (az ülés 10. pontja). Gépirat. A
teljes dokumentumot lásd Erős 2009: 25-26.
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Az előadó mindezekre való tekintettel javasolja, hogy a tanártestület Ferenczi Sándor
dr.-t személyes minősültsége alapján a magántanári képesítéshez bocsássa. Eszmecsere után,
amelyben Jendrassik Ernő és Moravcsik E. Emil ny.r. tanár vett részt, a dékán elrendeli a
titkos szavazást arra nézve elfogadja-e a tanártestület az előadó javaslatát.
Beadatott 21 szavazat; ebből 6 igen és 15 nem.
A dékán a tanártestületnek szótöbbséggel létesült határozataként megállapítja, hogy a
tanártestület Ferenczi Sándor dr.-t a magántanári képesítés cselekményéhez nem bocsájtja.”
Ferenczi habilitációs kérelmének elutasításában feltehetően a pszichoanalízissel élesen
szembenálló Jendrassik Ernő bel- és ideggyógyász professzornak volt döntő szerepe. Az első
világháború kitörése miatt a kérelem megújítására nem kerülhetett sor; Ferenczi
katonaorvosként szolgálta végig a Monarchia hadseregét. 1918 őszén, az őszirózsás
forradalom győzelme után orvostanhallgatók különböző csoportjai kezdeményezték
Ferenczinek az orvoskarra való tanári meghívását. Ennek természetesen az általános politikai
helyzet is kedvezett, mivel az őszirózsás forradalom győzelme után a Galilei Kör tagjai és
szimpatizánsai közül számosan kerültek vezető kultúr- és oktatáspolitikai pozícióba (például
Kunfi Zsigmond és Jászi Oszkár).

Ennek ellenére az orvoskar tanártestülete 1919

márciusában – már a Tanácsköztársaság kikiáltása után – Jendrassik Ernő „véleményes
jelentéstétele‖ alapján elutasította az orvostanhallgatók petíciójával megtámogatott miniszteri
javaslatot Ferenczi tanári meghívására. A tanácskormány azonban tovább korlátozta az
egyetemi autonómiát, s így került sor a közoktatási népbiztosság április 25-én kelt rendeletére,
amellyel Ferenczit (habilitáció nélkül) nyilvános rendes egyetemi tanárrá nevezték ki, s
megbízást kapott egy újonnan létesítendő pszichoanalitikai tanszék, illetve klinika vezetésére.
Ferenczinek, „a világ első pszichoanalízis-professzorának‖ Tanácsköztársaság alatti egyetemi
tanári működése külön történet, amelyre itt nem térhetek ki.

18

Itt kell azonban megjegyezni,

hogy Ferenczi kinevezése nem az egyetlen fontos egyetemi kinevezés volt a magyar
pszichológia huszadik század eleji történetében. A bölcsészkar 1918-ban újonnan alapított
kísérleti lélektani tanszékének vezetésére Révész Géza kapott megbízást, közvetlenül az
őszirózsás forradalom előtt.19 Ugyanerre a tanszékre – már a Tanácsköztársaság idején –
Hermann Imrét nevezték ki tanársegédnek, aki 1919-ben lett a Magyar Pszichoanalitikai
Egyesület tagja, és ugyanitt lett gyakornok két majdani analitikus: Cziner Alice (később
18

Ferenczi egyetemi tanári kinevezéséről, annak előzményeiről és következményeiről lásd részletesen: Erős
2009.
19
Révész kinevezéséről lád Pléh 2009.
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Hermann Alice, Hermann Imre felesége), valamint Láng Júlia. Az orvosi kar Moravcsik Ernő
Emil által vezetett ideg- és elmekórtani klinikája mellé 1919-ben az Egyesület akkori tagjai
közül Radó Sándor tanársegédi és Révész Erzsébet asszisztensi kinevezést, Hollós István
„psychiatriai előadói‖ megbízást kapott, Hárnik Jenőt pedig a Ferenczi által vezetett tanszékre
nevezték ki tanársegédnek. Alexander Ferencet, a filozófus Alexander Bernát fiát, aki Franz
Alexanderként vált nemzetközileg ismert analitikussá, ugyancsak az ideg- és elmekórtani
klinika asszisztensének nevezték ki. A Tanácsköztársaság bukása után mind Révész kísérleti
lélektani tanszéke, mind pedig Ferenczi pszichoanalitikai tanszéke megszűnt, minden egyéb
kinevezést is visszavontak, és ezzel a magyar pszichológia akadémiai elismerésének és
intézményesülésének folyamata több évtizedre megszakadt. Révész Hollandiába emigrált,
Ferenczit a Tanácsköztársaság alatti tanári tevékenysége miatt kizárták a Budapesti Királyi
Orvosegyesületből. Tulajdonképpen Ranschburg laboratóriuma volt az egyetlen olyan
intézmény, amely – szélárnyékban – meg tudta őrizni folyamatos működését.
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Czigler István

RANSCHBURG PÁL KÍSÉRLETI PSZICHOLÓGIAI MUNKÁSSÁGA
ÉS NEMZETKÖZI HATÁSA
Ranschburg Pál, „A homogén gátlás” (1914/1988) című írásából származnak az alábbi
részletek:
...Sch. úr a harmadik-negyedik sorozatnál megkérdezte... (80. o.)
...pl. dr. H.G. úr 411882 helyett 411382... (77. o)
..Saját tapasztalatomból hozzátehetem, hogy – legalább nálam – a a homogén
elemelet tartalmazó sorok felfogásának fokozott gátoltsági érzése...” (83.o)
Ugyanitt egy kísérlet instrukcióját így írja le:
„A megfigyelőt ...felszólítjuk, hogy (mindkét szemével) a résre nézzen, a ‘most’
jelszóra figyelmét összeszedje, s a rövidesen ezután megjelenő számot rögtön kimondja. A
kimondást rövidítettem, hogy pl. a ... számsor 340876-ot: háromszáznegyvennyolcszázhetvenhat”-nak mondtuk... Most lenyomva tartom a Morse-billentyű gombját,
mozgásba helyezem a metronómot s a ‘most’ jelszóval egyidejűleg eleresztve a tasztert,
zárom az áramot... A reprodukció idejét egy kiűnő Jaquet-féle ötödmásodperc-órával
mértem...” (94.o.)
Azt hiszem, nyilvánvaló, hogy a huszadik század elején a kísérletezés stílusa más volt,
mint napjainkban. Ranschburg Pál természetesen Wundt, Ebbinghaus és kortársai nyomán
szerkesztette kísérleteit, az eredmények megbízhatósága azonban nem marad el a „nagyobb
mintával – rövidebb ülésekben – szofisztikált statisztikai adakezeléssel” élő mai
módszertantól. Így van ez Ranschburg Pál legismertebb felismerésével, a homogén gátlással
kapcsolatban is. Az eredmények megismételhetőek, a Ranschburg-effektus robosztus
jelenség. A homogén gátlás jelenségét több hazai összefoglaló ismertette (Marton 1971,
Czigler,1988, 2000). E helyütt a jelenséget az utóbbi írásra támaszkodva mutatom be. 1
Amikor olyan listákat tanulunk, melyekben egy elem többször is megjelenik, és a
elemeket a bemutatás sorrendjében kell felidézni (szériális tanulás), az ismétlődő elem
felidézése rosszabb (gyakrabban marad el, vagy hosszabb ideig tart), mint a lista tagjainak
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általános felidézése, ha az első megjelenés és az ismétlés között több elem is van (például
MGKLTKSD). A gátlással ellentétes jelenség, hogy az ismétlődő elemekre a teljesítmény jobb
lehet, ha azok közvetlenül egymás után vannak, például MGKKLTSD).
A tanulási jelenségek magyarázatánál az egyik első kérdés, hogy a folyamat-együttes
mely szakasza (szakaszai) felelősek a hatásért. Legáltalánosabban: a jelenség a
bevéséhez/kódoláshoz, az emlékezeti tároláshoz vagy a felidézéshez/felismeréshez köthetőe. Ranschburt álláspontja itt nem egyértelmű. Szótagokkal végzett, Ebbinghaus-típusú
vizsgálatai bemutatásakor így ír:
„...a később tanult homogén részsorok elsajátítása kevesebb ismétlést kíván, mint a
heterogéneké: mégis 24 és 48 óra múlva a megtakarítás módszerével ki tudtam mutatni,
hogy a hasonló részsorok teljes felfrissításáhaz csaknem kivétel nélkül több ismétlésre van
szükség, mint heterogén sorok teljes felfrissítéséhez.” (Ranschburg 1914: 103-110)

E kísérletek szerint a hatás a „megtartás” szakaszában lenne. Viszont ugyanitt ezt
olvashatjuk:
„Ha tehát teljességgel heterogén, másrészt pedig részben azonos szótagokból, ill.
betűkapcsolatokból állítok össze sorokat, úgy kell, hogy a tudatküszöb a heterogének
számára már az elsajátításkor mélyebben álljon, a homogénekre nézve pedig már az
elsajátításkor a gátlás a gyors egymásutánban beható részek egybeolvadásában, ill.
megnehezült felfogásában, a reprodukció alkalmával pedig az egybeolvadásból eredő
hézagok s tévedések formájában, valamint a megnehezültség és bizonytalanság érzeteiben
megnyilvánuljon, amint az már a homogén számsorok fefogásakor így mutatkozott”. (118119.o.)

E magyarázat a hatás támadáspontját a kódolási szakaszra helyezi. Később látni fogjuk, hogy
a harmadik lehetőség, a felidézési hatás (hatások az outputnál) sem maradt ki a
magyarázatokból.
Az 1960-70-es években több kísérletben vizsgálták a Ranschburg-effektust.
Wickelgren (1966), illetve Jahnke (1969a, b, 1970, 1972, 1974) kutatásait követően azonban
az érdeklődés csökkent, olyannyira, hogy az emlékezeti működéseket összefoglalva Murdock
(1974) magának a jelenségneka realitását is megkérdőjelezte. A szériális tanulás elméletének
szempotjából azonban a Ranschburg effektus tanulságos jelenség. Ahogy Kahana és Jacobs
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(2000) írta, a jelenség olyan „magassági pont”, melyről megítélhetők a szériális tanulás
modelljei. A szériális tanulás lényege az elemek sorrendjénak, nem pedig maguknak az
elemeknek a megjegyzése. A tipikus szériális tanulási helyzetben (mint amilyen a Weshsler
teszt 3., számismétléses próbája, jól ismertek az elemek (egyjegyű számok), a feladat az
éppen aktuálisan bemutatott sorrend visszamondása. A Ranschburg-hatás érdekessége,
hogy segítségével tesztelhetők a szériális tanulás legjobban elterjedt magyarázatai. A
láncolat magyarázat szerint minden egyes egység a következő jelzőingereként szolgál, vagy a
szofisztikáltabb változatok szerint az előző egységek súlyozottan aktivált együttese a
következő elem jelzése. Az ilyen elméletek egyértelmű előrejelzést adnak az ismétlődő
egységekkel kapcsolatban: nem maguknak az ilyen elemeknek romlana a felidézése, hanem
az ismétlődést követő egységeké. Ha ugyanis a láncolatban az előző elemek aktiválják a
következőt, például M G  K  L  T  K  S  D, akkor azismétkődő elem (K)
kiváltaná L-t is és S-t is, ami a teljesítményt rontaná. A klasszikus Ranschburg hatás viszont az
ismétlődő egységre magára vonatkozik, nem pedig az azt követőkre.
Nincs azonban nagyobb szerencséje a Ranschburg-hatással a szériális tanulás másik
modelljének, a helyzetkódolási elképzelésnek (modern változatában lásd Burges és Hitch,
1999) sem. E modell szerint a lista elemei egy-egy rangszámmal kapcsolódnak össze,
valahogy így: 1  M, 2  G, 3  K, 4  L stb. A felidézést a rangszámok szerveznék. Ha
viszont ez így van, semmi ok sincs arra, hogy homogén gátlás jöjjön létre.
Mivel a szériális tanulás modelljeitől elvárható, hogy magyarázzák a Ranschburghatást, fontos lehet, hogy magának a hatásnak a megbízhatóságát moderebb kísérleti
eljárásokkal tisztázzák. Az újabb vizsgálatokat egyrészt ez az igény motiválta, másrészt az a
vitatott kérdés, hogy az azonnali vagy nagyon közeli ismétlés (például MGKKL... vagy
MGKLK...) növeli-e a teljesítményt ezekre az egységekre (Crowder 1968, Lee 1976,
Wickelgren 1965). Henson (1998) vizsgálatában a kiinduló kérdés az volt, hogy egységes
keretben értelmezhető-e a homogén (ismétlési) gátlás, illetve a facilitáció – ha egyáltalán
megbízhatóan jelentkezik az utóbbi hatás. Az eredmények megmutatták, hogy a facilitációt a
régebbi kísérletek egy lehetséges műtermék miatt túlbecsülték. Ha ugyanis egy listában
nincs közvetlen ismétlés, akkor két egymás utáni betű felcserélése (példáuk MGKL... helyett
MGLK) hiba. Ugyanakkor ilyen hiba nem fordulhat elő, ha az egymást követő betűk azonosak.
E műtermék hatását korrigálva kimutatták, hogy a maradék facilitációs hatás mögött az áll,
hogy az ismétlődő betűket sikeresebben helyezték el a betűk sorában, mint a többit. Az
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eredmények arra utalnak, hogy nem szükséges azonos elvek szerint magyarázni a facilitációs
és a gátló hatást. A gátlás magyarázatára viszont a Ranschburg-effektussal intenzíven
foglalkozó Jahnke (1969b, 1970) a válaszokhoz kötődő hatás lehetőségét emelte ki. Jahnke
(1969b) a válaszokat nem a bemutatás sorrendjéban, hanem visszafelé kérte. A teljesítmény
romlása ekkor nem az eredeti listában később szereplő ismétlődésnél, azaz fordított
bemutatásnál a korábbi betűnél történik, hanem a visszamondás szerinti későbbinél. Így a
jelenség a reprodukcióhoz, a válaszok szakaszához kötőik. Amikor a hatást nem a kritérium
szint eléréséhez szükséges próbákkal, vagy más, a hibázáson alapuló mutatókkal, hanem
reakcióidő méréses eljárásokkal *mennyi idő telik el két egység (betű, szám, szótag)
kimondésa között+, hasonló eredmények születtek (Kahana és Jacobs 2000). További érv a
hatás elmaradása akkor, amikor jelzett felidézést kértek, azaz nem az egész listát kellett
felidézni, hanem egy megadott listatag után következőt (Jahnke 1970).
Kérdés, hogy mit jelent a válasz szintű hatás. Az egyik lehetőség (Greene 1991) nem
szokványos. A sorozatokban kevés elem, ráadásul ismertek (számok, betűk) szerepelnek.
Hogy melyek ezek az elemek, vagy legalább is a lehetséges elemek, a résztvevők
megpróbálhatják megtippelni. Kimutathatóan a tippelések a listák vége felé halmozódnak, és
ott halmozódnak az ismétlődések is. Mivel az ismétlődő elemek száma kisebb, mint azoké,
melyek nem ismétlődnek, eredményesebb a tippelés, ha nem olyan egységre tippelünk, ami
már szerepelt. Így a bizonytalan esetekben nő az ismétlődő elemeknél a hibák száma. A
tippelési hatásokat azonban tekintetbe lehet venni az eredményekben. Így kimutatható,
hogy a tippelésnek van hatása, ennek korrekciója csökkenti a Ranschburg effektust, de azt
nem szünteti meg. Henson (1998) említi, hogy számos esetben előfordul, hogy a résztvevők
emlékeztek arra, hogy volt ismétlődés, de mégsem erre tippeltek (Welsch és Schwartz 1977).
Amikor pedig a megjegyzendő egységek egy nagyobb együttesből (20 mássalhangzó)
kerültek ki, és így a helyes tippelés esélye alacsony volt, a Ranschburg-effektus nem tünt el
(Kahana és Jacobs 2000).
A korábbiakban bemutatott eredmények alapján úgy tűnik, a jelenség nem a bevésés
szakaszához kötődik, de az eddig bemutatott output-szakaszhoz kapcsolódó magyarázatok
sem mutatkoztak meggyőzőnek. Meg kell jegyezni, hogy a válaszokhoz kötődő
teljesítménycsökkentő hatásokról szokásosan, mint „válasz-interferencia” hatásokról
beszélnek. Ez helyénvaló számos esetben, mint például a klasszikus lista-tanulási
paradigmákban, vagy egyes figyelmi kísérlet-típusokban (például a Stroop vagy Eriksen
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feladat; lásd Czigler 2005). A homogén gátlás esetén viszont nehéz megmondani, mi
interferálna mivel, hacsak nem egy adott egység sajátmagával. Így az output-szintű
magyarázatok inkább abba a jelenségkörbe sorolhatók, melyek egy kibocsátott válasz
ismételt kibocsátásának gátlására utalnak. Ilyen az útvesztő tanulásbanaz alternáló
tendencia, a diszkriminációs tanulásban a reaktív gátlás (lásd Woodworth és Schlosberg
1966, 22. fejezet), de ida tartozik a figyelem területén mostanában sokat vizsgált visszatérési
gátlás is (lásd Czigler 2005), és az ismétlődési vakság jelensége (gyors szériális ingeradás
esetében az ismétlődő elemről ritkábban számolnak be a résztvevők (Kanwisher 1987). Az
utóbbi jelenséggel kalpcsolatosan azonban igazolható, hogy más mechanizmus hozza létre,
mint a Ranschburg effektust (Kanwisher, Kim és Wickens 1996). Az ismétlések elkerülésének
egyéb eseteivel kapcsolatban alkalmazkodási vonatkozásokat szoktak említeni: az alternálás
összefüggésbe hozható az explorációs késztetéssel, a visszatérési gátlás pedig a vizuális mező
hatékony letapogatásához járulhat hozzá. Hasonló magyarázatok a Ranschburg effektus
kapcsán nehezen képzelhetők el.
A „homogén gátlás” elnevezés minden esetre tágabb, mint a válasz-interferencia
(vagy különösen, mint a válasz-versengés), még akkor is, ha az input-folyamatok szerepét a
hatásból kizárjuk. A gátlások egy típusa, mely a hagyományos emlékezetpszichológiai
gondolkodásba (bevésés-megtartás-felismerés/felidézés) valójában nem is illik bele, a
jelenség magyarázatakor relevánsnak tűnik. A munkaemlékezet kapacitás-korlátai alapján
feltételezik, hogy a hatékony kognitív működés megköveteli, hogy olyan tartalmak foglalják
el, melyek az aktuális magatartás szempontjából lényegesek. Maylor és Hanson (2000) a
Ranschburg-effektussal kapcsolatban egy olyan mechanizmus lehetőségére utal, mely egy
kibocsátott válasz után a válaszhoz tartozó ingereket eltávolítaná (vagy aktív állapotukat
csökkentené, attól függően, hogy ki milyen munkamemória modellt favorizál) a korlátozott
kapacitású rendszerből. E gátló működés avval a szerencsétlen hatással járna, hogy a
többszörösen szereplő elemek esélye a helyes felidézésre csökken.
A fenti mechanizmus hatékonysága egy érdekes következménye lehet: olyan
személyeknél, akiknél a gátlási működések hatékonyságának csökkenését feltételezzük,
kisebb lenne a Ranschburg effektus, azaz teljesítményük jobb lenne az ismétlődő egységekre.
Hagyományosan ilyen csoportként tartjuk számon az idős személyeket. E lehetőslég
vizsgálatára Maylor és Hanson (2000) hattagú, mássalhangzókból álló listákat adott idősebb
és fiatal személyeknek. A listák vagy csupa eltérő mássalhangzóból álltak, vagy ismétkődést
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is tartalmaztak. A feladat a listák leírása volt, a bemutatás sorrendjében. Az eredmények
annyiban megfeleltek a várakozásnak, hogy a teljesítmény általános szintje magasabb volt a
fiatal csoportban, és a hibázások zömmel a rossz sorrendből adódtak, nem pedig olyan olyan
betűk megjelenéséből, melyek nem szerepeltek a listán. A várakozással ellentétben viszont a
Ranschburg-effektus időseknél nagyobb volt, mint fiataloknál.
Egy másik csoport, ahol a gátlási működések kisebb hatékonyságát tételezik fel, a
gyermekek. McCormack és munkatársai (2000) 7, 9 és 11 éves kotban vizsgálták az effektust.
A jelenség megjelent mindhárok korcsoportban, de nem mutatott életkori változást.
A fentiek alapján arra kell következtetni, hogy Ranschburg Pál felfedezésének
magyarázata, legyen bár a jelenség meglehetősen robosztus hatás, még várat magára.
Ranschburg viszont az effektust a pszichológia számos területe alapmodelljének takintette.
Az alábbi idézetek forrása Ranschburg (1923 könyve, Az emberi elme. A gondolkodásról:
„A.Grünbaum (1908) a würzburgi egyetemen vizsgálta kisérletileg az absztrakció,
nevezetesen a hasonlatosság absztrakciójának élményét, midőn is ugyancsak az általam leírt
jelenségekre, ill. azoknak kísérleti eljárása eltérőségeiből adódó módosulásaira s azoknak az
elvonás folyamatára való jelentőségére bukkant.” (229.o.) A cselekvésről: „Nem hagyhatjuk
említetlenül azokat a vizsgálatokat sem, melyek a homogén elemeknek egymásra hatásából
az akaratlagos folyamatok, nevezetesen a szellemi s a testi munka folyamán keletkeznek.
Ezen behatásokat, mint az egyforma munkaelemekből eredő monotónia befolyását a
szolgáltatásra, mint Münsterberg, előbb amerikai gyárakban munkások kikérdezésével, majd
kísérletileg tanulmányozta. (229-230. o.) Az érzelmekről: „Ami az egyidejű érzelmeket illeti,
ezekről csak Alfréd Lehman nyilatkozik részletesebben. Szerinte közös előjelű érzelmek
hajlanak arra, hogy egyetlen közös érzelemben egyesüljenek (232. o.) Interperszonális
jelenségekről: Érdekes és fontos Kollarits azon megállapítása, mely szerint a testi vagy
jellembeli vonások egyformaságának hídján átvonulhatnak valamely ismert egyénről még
ismeretlen, csak elképzelt személyre, s ennek emlékképével – látszólag magyarázatlanul –
együttjárhatnak a rokonszenv s ellenszenv, szeretet s gyűlölet érzelmei. (229.o).
Ranschburg az asszimiláció és kontraszt dinamikáját, egy olyan elvet látott meg a
homogén gátlással foglalkozó kísérleteiben, ami végigvonul a pszichológia történetén.
Ugyanakkor kísérleti munkája, és gondolkodásmódja illeszkedett kora pszichológiájának
fő/korszerű áramlataihoz. Ebbe beletartozik, hogy egységben kezelte az idegtudományos és
pszichológiai ismereteket, és az is, hogy alapjelenségekből (mai szemmel talán túl) általános
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következtetéseket vont le. Felfedezése, a homogén gátlás, mint Ranschburg-effektus a
pszichológiai ismeretek részévé vált. Időről időre, akár mint magyarázandó jelenség, akár
mint eszköz vagy modell előkerül, természetesen az adott kornak megfelelő kísérletezés
stílusában. Az effektus egyértelmű magyarázata azonban még várat magára. Megfelelő
kontextusba helyezve (ez talán a szériális emlékezeti reprezentációban a kódolási folyamatok
lehetnének), érdemes lenne idegtudományos mószerekkel is vizsgálni a jelenséget.
Ranschburg Pál sokoldalú munkásságáról a kötet egyéb fejezetei szólnak. E
sokoldalúság következménye, hogy Ranschburg Pált több, eltérő szakterülethez tartozó
intézmény is alapítónak tekinti. E sokoldalúság pályája modellezi azt a nem ritka
magyarországi helyzetet, hogy valaki eszerre igen sok, meglehetősen különböző feladatot is
ellát, és ezenközben fokozatosan hátrányba kerül olyan pályatársaival szemben, akik egy-egy
területre (legyen ez akár az emlékezet kutatása) koncentrálhatják működésüket.
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Pléh Csaba

RANSCHBURG MINT A LÉLEKTAN TÖRTÉNÉSZE

Ranschburg Pál pszichológiatörténeti jelentőségét jól ismeri a hazai és a nemzetközi szakma.
Számos

hazai elemzés méltatja jelentőségét a kísérleti és a gyógypedagógiai lélektan

kialakításában, az úttörő laboratórium alapító és alkalmazott kutató intézményes jelentőségét
(Torda 1995, Pléh 1997), s ez a laboratóriumalapítói hírnév a nemzetközi irodalomban is
megjelenik (Haupt 2001). valamint az általa felfedezett homogén gátlás (Ranschburg 1902,
1914/1988) maradandó érdekességét a pszichológiában. Ezt már (Harkai) Schiller Pál (1947)
nekrológja is kiemeli, mint az elemi mozzanatokból kiinduló egyensúlykereső konfigurációs
elemzés klasszikus próbálkozását.
értelmezések

A jelenség azóta is az emlékezetpszichológiai

középpontjában áll, máig releváns (Marton 1971, Czigler 1988, 2000, Greene

1991). 2011 júniusában a PsyhInf adatbázisban a Ranschburg effect keresőszóra 50, a
Ranschburg phenomenon keresőszóra pedig 27 találatot kapunk. Ennek a relevanciának
megfelelően szerepel Ranschburg Annin, Boring és Watson (1968) nevezetes befolyás
listájában, mely vezető pszichológusok szubjektív ítéletein alapult, valamint Zusne (1975)
életrajzi gyűjteményében.
Dolgozatomban nem ezt az intézmény és eszmetörténeti szerepet elemzem, hanem azt, hogy
Ranschburg maga hogyan reagál kora pszichológiai irányzataira, hogyan dolgozik ő maga,
mint intézmény- és eszmetörténész. Érdekes adalék ez ahhoz, hogyan lehet, vagy egyenest
kell egy-egy korban maguknak az ágenseknek az önreflexióját használni egy kor
rekonstrukciójára.

Két mozzanatot emelek ki ebből a munkából: Ranschburg reagálásait a

nagyvilág pszichológiai elméleteire, s Ranschburg krónikás szerepét a hazai pszichológiáról.
Ranschburg saját munkáiban csupán szemezgetek. Bánlaki Éva (1970) alapos bibliográfiája
máig jó forrás a teljesebb képhez.
Ranschburg és a kor pszichológiai irányzatai
Ranschburg (1923) nagy szintetikus műve a kor ambícióinak megfelelően, miközben
erőteljesen képviseli saját felfogását, a kor – értve ezen az 1870 és 1920 közötti időket- teljes
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szakirodalmi anyagát feldolgozza. Ennek megfelelőn tekinthető ma is egy pszichofiziológus
irányultsága klasszikus német orvosi pszichológus szintézisének az emberi elméről. Elméről,
s nem lélekről. Mint Ranschburg filológialag igen pontos előszavában kifejti, lélektanról
akkor „beszéljünk, ahol a psziché lényegét, eredetét, avagy testtől függetlennek vett
működéseit tárgyaljuk …. Ezzel szemben az elmetan

a pszichológiának azt az ágát kell,

hogy jelentse, mely a tudatfolyamatokat mint szervezethez kötött, sajátszerű életjelenségeket,
a maguk szubjektív mivoltukban is

a biológiai gondolkodás keretein belül kutatja

(Ranschburg, 1925, I., VI. oldal). Ugyanezt a biologisztikus tudatlélektant képviseli a Magyar
Pszichológiai Szemle nyitó cikkében, mint a Társaság alapítóelnöke (Ranschburg 1928).
Ranschburg a kor vezető pszichológiai irányzataira sajátosan is kitér a tudatfolyamatokhoz is
visszatérő német klinikus kísérletező attitűdjével. Saját felejtés elméletét már igen korán,
emlékezetpszichológiai szintézisében összeveti Freud felejtés és tévesztés felfogásával
(Ranschburg 1912). Ezt a viszonyítást későbbi munkáiban is megteszi (Ranschburg 1930), de
mindig úgy véli, hogy a gátlási és képzet interakciós folyamatok pontos elemzése adja meg az
emlékezeti dinamika és a felejtés magyarázatát.
Ranschburg mint klasszikus németes iskolázottságú „tudatlélektanos‖ kísérletező igen
élénken foglalkozik a behaviorista kihívással (Ranschburg 1932a,b). A reflexológiát és a
behaviorizmust párhuzamosan kezeli. Rámutat arra, hogy ha a reflexekből kimarad a tudat,
sosem lesz igazi pszichológia.

Ranschburg diagnosztizálja, hogy a behaviorizmus és a

reflexológia a szubjektív, belső mozzanatokat akarja radikálisan kiiktatni. Védelmezi
azonban, hogy a belső mozzanat igenis része a világnak. A belső világ ugyanúgy nem illúzió,
mint az árnyék a fizika számára. Ráadásul az ember, mint belsővilággal rendelkező lény
másoknak is tulajdonít ilyen belső világot. Feltesszük, hogy „minden a mienkhez hasonló
alkatú embertársunk a mienkhez hasonló tudatos élményekkel … rendelkezik (Ranschburg
1970: 124., Kulcsár Zsuzanna ford.) Ranschburg mint tapasztalt laboratóriumi kutató, a
watsoni és a reflexológiai program módszertani ellentmondásait is észreveszi. Miközben
Watson tagadja az önbeszámoló alkalmazhatóságát, maga a szóbeli beszámoló mint
megengedett eljárás, igencsak hasonló lesz az önmegfigyeléshez.

Vagyis Ranschburg

számára a behavioristák ontológiai tudatellenessége ideológia, mely a tudománytól független.
Módszertani kritikájuk a belső szemponttal szemben pedig legalábbis egyoldalú, s magát az
átéltén-szerűséget nem tudja kezelni.
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Említésre méltó a hazai pszichológia cselekvéstani irányának kibontakozása szempontjából,
hogy mint Karl Lashley (1994) eredetileg 1952-ben írt Harkai Schiller méltatása elmondja,
Ranschburg behaviorizmus elemzései hozzájárultak ahhoz, hogy a viták légkörében Harkai a
komplexebb mozgásminták iránt érdeklődött, s Gestalt vonzalmúvá vált.
Ranschburg Pál mint a magyar pszichológia kortárs krónikása
Ranschburg (1942) a hazai pszichológia leíró krónikásának szerepét is felvállalja. A Harkai
Schiller szerkesztette átfogó kézikönyv szándékú kötetben, mint maga is mondja a résztvevő
megfigyelő hitelére alapozva nyújt áttekintést 70 év magyar pszichológiai törekvéseiről. Itt
egyszerre saját kora krónikása, de történeti visszatekintő is, hiszen 1885-től elemzi a hazai
pszichológiai szakirodalmat. A szándéka szerint nem értékelő, hanem leíró munka
szakaszolása önmagában is tanulságos, akárcsak a mégis megjelenő értékelő mozzanatok,
valamint a hangsúlyok és kihagyások.
1. 1885-1900. Nincsen még sajátlagos pszichológia. Ugyanakkor kisebb kompendiumok
jelennek meg, főleg oktatási céllal, illetve az orvoskarokon folyik elsődlegesen francia
hatásra hipnózisvizsgálódás, majd Ranschburg saját laboratóriumi mérései a
tudatküszöbről, az emlékezeti folyamatokról, illetve az aggkor mentális változásairól.
2. 1901-1920. itt már gazdagabb képet kapunk, számos alcsoporttal. Nagy László
gyermektanulmányi törekvése kapja a vezető helyet, beleértve a gyermektanulmányi
társaság alapítását s Nagy László (1905, 1908) két alapvető munkáját. Ranschburg Pál
(1932c) külön is méltatta Nagy László jelentőségét. Megjelennek e kor összegzésében
Ranschburg saját könyvei is, illetve a Ranschburg laboratórium állami kézbe vétele, mint
fontos intézményi fejlemény. Ranschburg megemlíti, de inkább elítélően Posch Jenő
(1914-15) és Gergő Endre (1925) materialista filozofikus munkáit. Ugyanakkor pozitívan
ismerteti Jendrassik Ernő (1912) s tanítványa Kollarits Jenő (1918) orvosi, ma azt
mondanánk, szintén materialista munkáit. Ennek az is sajátos üzenet értéket ad, az eredeti
események után közel fél évszázaddal, hogy mint Torda Ágnes (1995) elemezte, az
orvoskaron az 1890-esévekben Ranschburg saját habilitációjának fő akadályozója és
lassítója éppen az ő vélelmezett materializmusa volt.
Ranschurg bemutatásában Jendrassik az egységes idegingerület mellett áll ki, s az
élmény és az emlékek specificitását a rezonanciát megalapozó kollateterális rendszer
biztosítja az agykéregben.

(A rezonancia Ranschburg értelmezésében az emlékezet
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folyamatok biológiai kulcsa, lásd Ranschburg 1923.)

Kollarits érdeme pedig, hogy

Ranschburg saját gátlási törvényeit számos közleményben támasztotta alá szerte a
világban.
Pozitív felhanggal ismerteti Ranschburg e mellett Pikler Gyula (1909, 1910) filozófiai
pszichológiáját is. Révész Géza (1916) munkáiból elsősorban a tehetségvizsgálatokat
mutatja be, a halláspszichológiát (Révész 1913) csak említi. Ugyanakkor érdekes máig
fontos történeti adalék, hogy Ranschburg megjegyzéséből kiderül, hogy Révész, eltérően
például saját beállításomtól is (Pléh, 2009, 2010) Göttingából hazatérve nem a pesti
bölcsészkaron, hanem az orvoskaron kezdi hazai pályáját. Révésznek „Tangl F. prof.
rendezett be ált. kórélettani intézetében pszichológiai laboratóriumot‖ (Ranschburg 1942:
48520). Ugyanakkor természetesen helyet kap a kor bemutatásában Kornis Gyula
középiskolai tankönyve (1911), s részletesebb elemzést kap

az MTA kiadásában

megjelent átfogó szintézise is (Kornis 1917). A pszichoanalízis hazai megjelenését
Ferenczi (1912) egy korai munkájának bemutatása képviseli. Ranschburg kitér Éltes
Mátyás (1914) intelligencia vizsgálatot meghonosító munkáira is.
3. 1921-1942. Ezt a kort két alrészre osztva mutatja be Ranschburg.
1921-1930. – A nagy intézményszervezés és átalakulás kora. Ranschburg kiemeli ezek
közül, hogy Ranschburg lemondása után Hóman Bálint miniszter Ranschburg
laboratóriumát „Magyar Kir. Gyermeklélektani Intézetté alakította át, s azt Schnell János
dr.-nak főorvosi vezetése alá helyezte‖ (Ranschburg 1942: 487). Ez az intézet egyszerre
folytat tudományos és gyakorlati munkát, s ez válik majd az 1960-as évekre az MTA
Pszichológiai Intézetévé.
1928. – Ranschburg szerint igen fontos intézményes év. Ekkor alakul meg a Magyar
Pszichológiai Társaság s vele a Szemle.
1931-1942. – Ez már az összefoglalót író Ranchburg akkori jelenideje, melyre nézve
elsősorban műveket mutat be. A mai értelemben vett filozófiai pszichológusok közül
Boda István (1934) és Bognár Cecil (1935) rövid bemutatót érdemelnek, Brandenstein
20

Tangl Ferenc (1866-1917) többek között Ludwig és Koch tanítványa, több patológiai
tanszék vezetője is volt a budapesti egyetemen. http://hu.wikipedia.org/wiki/Tangl_Ferenc
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Béla (1935-1937) átfogó munkájának pszichológiai részei viszont részletes bemutatást
kapnak, mint a parallelizmus és interakció izgalmas, az Én-fogalom pszichofizikájára is
kitérő elméletének váza. Halasi-Nagy József (1937)

az emberi kultúra és a lélek

kapcsolatát taglaló könyvét Ranschburg mint a tudat sajátos tárgyalását mutatja be. A
katolikus dogmatika professzor, Schütz Antalnak (1940) érdekes módon általános
filozófiai művét mutatja be, s nem gondolkodáslélektani és elméleti tipológiai munkáit
(Schütz

1927,

1940),

melyek

világi tekintetben érdekesebbek.

Ranschburg

bemutatásában a filozófiai alapvetés pszichológiai érdekességét az akarat elemzése adja,
beleértve a szabad akarat doktrínáját, de beleértve a voluntarista lelki jelenség értelmezést
is.
A máig ismertebb pszichológusok közül Ranschburg bemutatja Várkonyi Hildebrand
(1938) fejlődéslélektani és Harkai Schiller (1940) cselekvéstani felfogását. A
pszichoanalitikusokat, Hermann Imrét, Hollós Istvánt csupán említi, műveket nem mutat
be tőlük. Szondi Lipót kicsit több helyet kap, de ösztöntanának részletes bemutatása nem
jelenik meg. Míg például Hartmann és Schiller (1940) a külföldnek szóló bemutatásában
Szondi jóval nagyobb helyet kap.
Az intézmények sorában Ranschburg a katonai és egészségügyi képességvizsgálókat
emeli ki, míg a budapesti és szegedi egyetemi intézetek munkájáról keveset szól, inkább
publikációs központokként mutatja be őket.
Ez is érdekesen kontrasztban áll Hartmann és Schiller bemutatásával, akik mind a pesti,
mind a szegedi, mind a pécsi egyetemet részletesen bemutatják mint intézményt, együtt a
Fővárosi Pedagógiai Intézettel.
Ranschburg áttekintését a hazai pszichológiai nemzetközi bemutatását szolgáló német és
amerikai közlemények elősorolása zárja.
Mi is marad ki ebből az áttekintésből, s ennek mi a tanulsága?
Intézményszerűen kimarad a történeti képből Révész Géza 1918-19-es tanszékalapítása.
Hartmann és Schiller (1940), ha röviden is, de legalább megemlítik ezt. A szegedi egyetem
intézményi törekvései saját korában teljesen kimaradnak Ranschburg világából. Ennek oka a
maga által is bevallott orvosias-klinikai szemlélet. A nem klinikai, nem a beteg gyerekekkel
63

foglalkozó fejlődés és neveléslélektan nehezen illik Ranschburg távlataiba. Jól mutatja ezt,
hogy az egyébként a hazai egyetemi filozófiai lélektant igen részletesen bemutató Ranschburg
távlataiból teljesen kimarad Dienes Valéria (1914, 1923) Bergson követő cselekvéstana és
szerepe az Új iskola mozgalomban. Mai okoskodással egyszerre érezni itt némi politikai
óvatosságot és ugyanakkor szakmai távolságtartást.
Ranschburg utolsó munkája a hazai pszichológiáról

Ranschburg

Pál

utolsó

munkáját

drámai

körülmények között, ahogy a közreadó Harkai
Schiller Pál írja, a rémuralom napjaiban írta
rejtekhelyén. A kalandos sorsú kézirat tartalma
mellett megrendítő emberi mementó is. Az igazi
tudós a lehetetlen helyzetben is megőrzi hivatását.
S ebben az új nemzedék köszöntése lesz a lényegi
mozzanat. Az írás a javarészt az ő emlékének
szánt, szép emblémával díszített kötetben jelent
meg,

Ranschburg (1946) két szempontból is a tőle megszokott jellemzést ad itt. Rendkívül részletes
és alapos. A viselkedés és cselekvés megkülönböztetést, Harkai cselekvéstani hozzáállást,
mint ami biológiai objektivizmust hoz vissza a lélektanba. Ugyanakkor Ranschburg kritikus
is. Elméleti szinten kritikája lényege a valódi pszichofiziológiai, a részletes neurális
lehorgonyzás hiánya Harkai művében. A részletkérdésekben például az emlékezeti dinamikát
illetően pedig számon kéri a hagyományos emlékezetpszichológiát, s természetesen saját
eredményeit.
A poszthumus mű átfogó üzenete megszívlelendő. Ranschburg nyitott az újra, mikor Harkai
új cselekvéstanát üdvözli. Hirdeti azonban a tudományos kutatás folyamatosságát, az elődökre
építkezést, a múlt alapos ismeretét.
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Lányiné Engelmayer Ágnes

RANSCHBURG PÁL
ÉS A MAGYAR GYÓGYPEDAGÓGIAI PSZICHOLÓGIA

Ranschburg Pált joggal tekintjük a magyar kísérleti pszichológia és a gyógypedagógiai
pszichológia megalapítójának is. Nem csak azért, mert vizsgálati személyei között kezdettől
fogva fogyatékos gyermekek és felnőttek is voltak. Azért is, mert olyan sokoldalú szintetizáló
elme volt- talán egyike a 20. század utolsó polihisztorainak-, aki képes volt a társ-és
rokontudományok kapcsolatainak felismerésén túlmenően egy tudományos diszciplína
önállóságának bizonyítékait is rendszerbe foglalni, pontosan definiálni.
A fogyatékos emberek ügyéhez és így a gyógypedagógiai pszichológiához vezető úton
befolyásolták a pályakezdés élményei (Torda 1995/a, 1995/b). Hatással volt rá továbbá Tóth
Zoltánnal és Vértes O. Józseffel – a kor neves, nemzetközileg elismert gyógypedagógiai
elméletalkotóival – való szakmai kapcsolata és nem utolsósorban az a szellemi késztetés,
mely már fiatalon a szabadkőművesség felé vezette. Az utóbbi évek levéltári kutatásából
tudjuk, hogy Ranschburg Pál nemes, humanista értékeket keresett és szolgált a Demokratia
Szabadkőműves Páholyban (Gordosné Szabó 2003, 2005).
A ma kutatója számára is rendkívül tanulságosak azok az írásai, amelyekben a
pszichológiát, a gyógypedagógiát, a gyógypedagógiai pszichológiát, az orvosi lélektant, a
neveléstudományt leíró konstrukciókkal körbejárja és így mindegyik korabeli arculatát
megrajzolja (Ranschburg 1909, 1928, 1935/a, 1935/b).
Ezek közül témánk szempontjából különösen fontosak a gyógypedagógiáról vallott
nézetei: „ A gyógypedagógia neve alatt összefoglalt szakmák nem azért taroznak össze,mert
azokat egynémely helyütt egy intézet keretében művelik, sem nem azért, mert azoknak a
tanügyi kormányzatban nálunk közös osztályt létesítettek,hanem azért, mert tudományos
alapjuk egy és ugyanaz. Mindannyiuknak egyik gyökere ott ered, ahol a neveléstan a maga
eljárásaival nem győzi, mert nem csak fejleszteni kell, de gyógyítóan kell fejleszteni‖
(Ranschburg 1909: 45).
„…ha a gyógypedagógia tudomány, még pedig szervesen egységes tudomány, nem pedig
különféle ügyességeknek önkényes egy kalap alá foglalása, a jövő gyógypedagógiája csakis
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az abnormisok gyógyító nevelésének minden ágát felölelő disciplina lehet, s a bármely ágával
való önálló foglalkozás csakis az egész területén járatosoknak lesz megengedhető.‖
(Ranschburg 1909: 84)
A gyógypedagógus- képzés mai reformmunkálatai számára is mérlegelendő gondolatok ezek.
Munkáiban a gyógypedagógiai pszichológia kifejezést akkor használja, ha fogyatékos
személyek lélektani vizsgálatainak eredményeit rendszerezi, vagy diagnosztizálásuk és
terápiájuk szempontjait foglalja össze.
Tekintsük át Ranschburg Pál azon nézeteit és kutatásait a pszichológia tudományáról,
amelyek elvezették a gyógypedagógiai pszichológiához.
Természettudományos háttér

Vizsgálta az agyi centrumok morfológiai és funkcionális zavarainak leképeződését az
olvasási, írási és számolási műveletek hibás szerveződésében. Ezzel elsőként elemezte e
részképességek pszichológiáját és általában az olvasás pszichológiát is (Ranschburg 1916).
Minden mai kutató is, aki e kérdésekkel foglalkozik, Ranschburg kutatásait fontos
kiindulópontnak tekinti Dékány (1995, Mesterházi (1997), Csépe (2006). Ezek a ranschburgi
kutatások egyúttal a mai kognitív pszichológia előképének is tekinthetőek. A kognitív
pszichológia pedig ugyancsak szoros kapcsolatban van a gyógypedagógiai pszichológiával.
Az agyi működési háttér jelentőségén kívül azonban rámutat arra is, hogy érzelmek,
indulatok, szimpátia vagy antipátia talaján kialakuló olvasási és írási gátlások is
előfordulhatnak és ezeket differenciáldiagnosztikai szempontból fontos mérlegelni (cit:
Schnell 1929/b).
A háborús agysérültek vizsgálatával a homloklebeny és az intelligencia összefüggéseit
kereste. Ezeket s kutatásait Verebély professzor sebészeti klinikáján végezte. Vizsgálati
személyeit neurológiai, pszichológiai és több más irányú analízisnek vetette alá. Különösen
jelentősek a lokális agyi történések kapcsán kialakuló afáziák esetében alkalmazott
gyógypedagógiai kezelésre vonatkozó hatásvizsgálatai (cit: Schnell 1929/b).
A figyelem, az emlékezet és a gondolkodás összehasonlító vizsgálatait végezte el ép és
fogyatékos személyeknél. Munkásságának egyik fontos vonulata volt a „kórosan gyenge
tehetségűek‖ elhatárolása a „korlátolt normálisoktól‖. Ehhez a felfogó és megtartó
emlékezetet,

a

rajzolási

képességeket,

illetve

készségeket

vizsgálta,

valamint

intelligenciaméréseket végzett a már említett olvasás-, írás-, számolásvizsgálatok mellett.
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Rámutatott, hogy az akkori kisegítő iskolába járó tanulók mennyire nem tekinthetők egységes
csoportnak, milyen eltérő patológiás és exogén tényezők alakítják az oda beiskolázott
gyermekek

karakterét.

E

tematika

a

gyógypedagógiának

és

a

gyógypedagógiai

pszichológiának ma is fontos alapkérdése.
Filozófiai megalapozás és háttér
Ranschburg Pál a pszichológiát azonban nem egyszerűen természettudományos
diszciplínának tartotta, hanem fontosnak tekintette a filozófiai alapvetést és megközelítést is.
Mindezekről a kérdésekről írott tanulmányai holisztikus látásmódját, a korabeli pszichológia
és filozófia értő alkalmazását és nem csak az átlagosak pszichológiájának művelését
bizonyítják. A test, lélek, szellem egységéről értekezett, az elme és a lélek különbségének
kritikai feldolgozását mutatta be, foglalkozott a szellemi munka természetével és kiemelten
kezelte a tehetségesek pszichológiáját is (Ranschburg 1923/a, 1923/b, 1940).

A Ranschburgi örökség utóélete
Ha egy gazdag örökség utóéletét kívánjuk nyomon követni több szálon érdemes annak
tartalmát és a továbbörökítés menetét feleleveníteni. Esetünkben elsősorban szellemi
örökségről van szó. Tudjuk azonban, hogy a szellemi műhelyek életét sok tényező
befolyásolja. Nem elhanyagolhatóak az elemzés számára a következő szempontok:
- a vezetők személyisége, szaktudása, elkötelezettsége, karizmatikus volta, vezetői és
iskolateremtő képességei,
- a szervezeti keretek, például: belső strukturálódás, felszerelés, az épület s a
munkaszobák, a laboratóriumok alkalmassága, a főhatóság és a finanszírozás,
- a kor szellemi arculata, a vizsgált szaktudomány akkori fejlettsége, a
társtudományokkal kialakult viszony,
- az értékként megmaradó elemek az eltelt több, mint száz év társadalmi, politikai és
szaktudományos változásai között,
- a közvetítés csatornái.
E szempontok bármelyike önálló történészi elemzést igényelne, de jelenleg csak néhány
kiragadott és vázlatos mozzanat bemutatására szorítkozom. Nem kívánok ezúttal Ranschburg
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Pálnak, a gyógypedagógiai pszichológia és az első, magyarországi kísérleti pszichológiai
laboratórium megalapítójának, és laboratóriuma utódainak biográfiájával foglalkozni, erre
történeti források állnak rendelkezésre (Schnell 1929/a, Pléh 1992, Gordosné Szabó 1997,
Lukács 2001). A magyar pszichológiai vagy gyógypedagógiai történetírás azonban adós még
a gyógypedagógiai pszichológia nagyjainak monografikus biográfiájával. Nem foglalkozom
jelenleg a Ranschburg laboratórium szervezeti kereteinek és nevének változásaival sem, erre
nézve is van összefoglaló írás (Lányiné Engelmayer 1992). A laboratóriumalapító
munkásságával pedig jelen kötetünkben Lányi Gusztáv cikke foglalkozik. Utalunk még Illyés
Sándor elemző tanulmányára (Illyés 1978), valamint Szilárd János, Janka Zoltán, Füredi
János 2001-ben írt munkájára.
Ha a biografikus elemzési vonalat nem is követjük tovább, azt meg kell állapítani,
hogy a laboratórium alapítójának, Ranschburg Pálnak és a vezetést átvevő Szondi Lipótnak,
Schnell Jánosnak és a gyógypedagógiai pszichológiai vonulatnál maradva Illyés Gyuláné
Kozmutza Flórának megvoltak az előbb említett iskolateremtő képességei. Széleskörű
általános és szakmai műveltségük, nemzetközi elismertségük, munkaszeretetük, lelkes,
ingyenes munkatársakat is vonzott a laboratóriumba. A körülöttük kialakult szellemi légkör, a
független és szabad gondolkodást, az aktuális politikai érdekeken való felülemelkedést és a
gyógypedagógiai pszichológia ügyéért való elkötelezett küzdelmet is jelentette. A
laboratóriumokban igen intenzív munka folyt, általában szerény körülmények között.
A Ranschburg és a Szondi Laboratórium, majd Illyés Gyuláné Gyógypedagógiai
Lélektani Laboratóriuma (és jogutód intézményei) sokszor voltak válságos állapotban. A
finanszírozás megoldatlansága, felsőoktatásba integrálásának nehézségei, bizonyos kritikus
időszakban a szakmai és politikai értetlenség, sőt néha rosszindulat veszélyeztette létüket. A
túléléshez

a

kiemelkedő

vezetők

harcos

kiállása,

tudományos

érdemeiknek

a

gyógypedagógián túlmutató hatása is hozzájárult. Az utódok tanulságokat vonhatnak le e
küzdelmekből.
E műhelyekben kezdettől hármas célkitűzés és feladatvállalás érvényesült:
- tudományos kutatómunka: fogyatékos személyek kognitív- és
személyiségjellemzőinek összehasonlító vizsgálata, pszichológiai módszerek
adaptálása és újak kidolgozása, a testi működések és pszichológiai leképeződésük
elemzése,
- szakemberképzés: orvosok, pszichológusok, tanítók, lelkészek képzésében kezdettől
közreműködtek a Ranschburg és Szondi Laboratórium munkatársai, és mindvégig
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kiemelten fontos elméleti és gyakorlati terepe volt a laboratórium gyógypedagógusok
képzésének,
- ambuláns ellátás, gyakorlati munka: diagnosztikai, terápiás és tanácsadói szolgáltatás
fogyatékos gyermekeket és felnőtteket nevelő, gondozó családoknak,
szakvéleményezés intézményeknek. Ez a tevékenység átalakult feltételek között a
jelenlegi jogutód intézményben az ELTE Gyakorló Gyógypedagógiai Szolgáltatató
Intézmény Gyakorló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottságban (GYOSZI)
ma is folyik.
Mindhárom feladatvállalásban pedig az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógia Kar
Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézete a folytonosságot képviselő intézmény.
E hármas feladatvállalás jelentette és jelenti ma is az intézmény egyediségét, a
gyógypedagógus-képzéshez nyújtott nagy értéket. A képzésben részt vevők saját klinikai
tapasztalataikra

és

tudományos

kutatómunkájukra

építik

a

képzési

anyagot.

A

gyógypedagógus hallgatók ezzel az egységes és magas színvonalú pszichológiai tudással
ismerkedhetnek ( Gordosné Szabó,1995), (Gordosné Szabó 2000)
A Ranschburgi örökség és közvetítőinek szerepe a gyógypedagógiai pszichológia mai
arculatának kialakulásában
A következőkben a közvetítők közül csak Szondi Lipót és Illyésné Kozmutza Flóra
munkásságából kiemelt néhány gondolattal szeretném illusztrálni a Ranschburgi hagyomány
továbbélését és a változó korok igényeihez történő illeszkedést.
Vizsgáljuk meg – ha csak vázlatosan is – a gyógypedagógiai pszichológia néhány fontos
elméleti kulcstényezőjét a három kiemelkedő tudós álláspontján keresztül.
A diagnosztikai megközelítésmód fő elvei
Ranschburgnál olvashatjuk, hogy: „nem a mozaik vagy nyalábpsychológia” szolgálja
a fogyatékos egyén megismerését, hanem az egész személyiség figyelembevétele Ranschburg
tehát ismerte és feltárta a fenomenológia nézeteit a részek nem mozaikszerű összefüggéséről
fogyatékos emberek megismerésében is (cit: Vértes 1946,9-16.).
Szondinál a biológiai és pszichológiai képességek összességének figyelembe vétele
jelenti a konstitúcióanalízist és konstitúciószintézist.
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„Mi azt valljuk, hogy a fogyatékos ember szemléletében nem elegendő a fogyatékos
képességek megállapítása. Szükség van a fogyatékos képességeket felmutató fogyatékos
összegyéniségek vizsgálatára is.” (Szondi 1931: 5)
Illyésné pedig a következőket írja: „A gyógypedagógiai lélektani diagnózist a
sokoldalúság, a finom részletek kiderítése, az összefüggések feltárása és a teljesség kell, hogy
jellemezze. A fogyatékos gyermeket (ifjút vagy felnőttet) egyoldalú értékeivel, személyiségének
globalitásában, fejlődésében és környezetében kell szemlélni.” (Illyés Gy-né 1968: 263.)
Ma, amikor a gyógypedagógiai pszichológiai megismerésben a komplexitás igénye
minden szinten hangsúlyosan megjelenik, valamint az a megközelítés is, hogy a diagnózis
nem csak a fogyatékosságok felsorolását kell tartalmazza, hanem a meglévő erősségeket is,
érdemes értékelni, hogy mindezt hogyan látták már elődeink is.

Az egyéni esettanulmányok a gyógypedagógiai pszichológiai megismerés kiindulópontjai
Ranschburg „Sokszor hangoztatta tudományos kutatásai terén is, hogy a nagy
statisztikai számok helyett igen gyakran többet tanulunk a kis számú, de alaposan kidolgozott,
áttanulmányozott esetekből.” (cit: Kaufmann 1946: 35.)
Szondit részletes anamnézisek, családfák és családtörténetek elemző vizsgálata vezeti
el a sorsanalízis elméletéhez.
Illyés Gyuláné nagy gondot fordított arra, hogy a hallgatók egy-egy eset pszichodiagnosztikai értékeléséből tanulják meg a gyógypedagógiai tanácsadási, fejlesztési és
terápiás javaslatok megfogalmazását.
Ezekben a megállapításokban mintha a kvalitatív kutatások mai érveinek előfutárát
olvasnánk.
Adekvát vizsgáló módszerek, eszközök kellenek a gyógypedagógiai pszichológiai
megismeréshez
A Ranschburg Laboratórium élen járt e téren (maximál-minimálmódszerek,
mnemométer, tudatfantom, mérési eljárások egységesítése, stb.).(ld. Jelen kötetünkben
Czigler István tanulmányát)
Szondi

a

tesztek

pszichometriájának

korszerű

alaptételeit

már

1929-ben

megfogalmazza (Szondi 1929). Ösztöndiagnosztikai tesztjét is a laboratóriumban kezdi
kidolgozni.
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Illyés Gyuláné szerint a fogyatékos személyeket nemcsak az épekhez, hanem saját
csoportjuk tagjainak átlagteljesítményéhez is érdemes hasonlítani.
Ez utóbbi gondolat ma azokban a tesztpszichológiai kutatásokban jelenik meg,
melyek például vak, siket, mozgáskorlátozott egyének számára olyan igazságos teszteket
dolgoznak ki, melyek segítségével lehetővé válik saját akadályozott csoportjuk átlagához
viszonyítani az egyes személyeket.
Biológiai és környezeti tényezők együttes figyelembevételének érvényesülése
Ranschburg az elmebeli működészavarok feltárásakor az eltérő agyi működés mellett
a külső tényezők szerepét is kiemelten hangsúlyozza.
Pl. figyelmetlenség oka lehet:
- túlzott megterhelés
- a tananyag nehézsége
- a tanító szórakozottsága
- az előadás érthetetlensége
Szondi a sorsanalízis elméletében és gyakorlatában a sorshoz tartozó létezés minden
oki és alakító faktorát vizsgálja, közte a szociális sorsot is (környezetanalízis) (Szondi
1996:16).
Illyés Gyuláné írja a falusi szegény gyermekek értelmességi és ösztönvizsgálatai
kapcsán „...az egyén lelke köré tekeredett és róla leválaszthatatlan burkot, a környezetet is
megvizsgáltuk: így ismerkedtünk meg a szülőkkel és a faluval is.” (Illyés Gy, 1939:196)
Milyen szakma és milyen tudomány ma a gyógypedagógiai pszichológia?
A szóösszetétel utal a kötődésre

a gyógypedagógiához,

a pszichológiához,

mint annak résztudománya

mit annak egyik ága, kutatási és alkalmazási
területe
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A pszichológia egyes ágaival való kapcsolat

Ez persze csak egy sematikus modell. Érdemes az egyes fogyatékossági csoportok
sajátos szakpszichológiáinak struktúráját is megvizsgálni, hiszen mások a hangsúlyok és a
pszichológia egyes ágaival való kapcsolódás is aszerint, hogy siket, vak, mozgáskorlátozott
vagy intellektuális képességzavart mutató személy lelki működéseivel foglalkozunk.
Alaptudományi megközelítést jelent a gyógypedagógiai pszichológián belül, ha az
„eltérő kognitív működés feltárása‖,

„személyiségük megismerése‖,

„azt

szolgáló

pszichológiai eszközök kidolgozása‖, „az általános és különös emberi tulajdonságok
kapcsolatának vizsgálata‖ a cél. Alkalmazott tudományi megközelítést képvisel „a családi,
iskolai, társadalmi beilleszkedés segítése‖, „a képességbecslés és terápiás szolgáltatások
biztosítása‖.
Mindkét területen vannak eredmények és fehér foltok is (Illyés Gy-né, Lányi M-né,
Pálhegyi 1975, Gereben F-né 2001, 2004, Lányiné Engelmayer 2005).

A mai változások hangsúlyai
A tudományos és társadalmi érdeklődés középpontjában
- a fogyatékos ember, nem a fogyatékosság
- az erősségek, nem csak a deficitek
- a holisztikus megközelítés, nem a fogyatékos-ép dichotómia
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- a társadalmi integráció, nem a szegregáció
- a minden emberrel közös tulajdonságok, nem csak a másság
- elsősorban a szükségleteik, az esélyegyenlőség érvényesüléséhez szükséges
támogatások kérdései állnak.
A gyógypedagógiai pszichológia fontos alapelve, hogy nem a „tipikus‖ fogyatékos
ember bemutatása a cél, hanem a sokszínűséget kell megragadni az egyéni biográfia
függvényében.
Fontos kutatási, alkalmazási terület az életciklus jellegzetes állomásainak, lehetséges
krízisszituációinak vizsgálata – a pszichológiai segítés különböző formáinak kidolgozása, az
életívet átfogó szolgáltatási rendszer kiépítése..
Úgy gondolom, hogy nem csak a gyógypedagógusnak kell rendelkeznie pszichológiai
ismeretekkel és készségekkel – melyet a gyógypedagógus-képzés mindig is biztosított és
biztosít -, hanem minden pszichológusnak is szüksége van a fogyatékos emberek
megismerésére, tehát gyógypedagógiai pszichológiai tudásra, mert a pszichológiai elméleti
tudás és a módszerek birtoklása önmagában még nem jogosítja fel azoknak más-más
célpopulációnál történő alkalmazására. Ezt is tanulhatjuk Ranschburg Páltól.
Összefoglalás
Megítélésem szerint a magyar gyógypedagógiai pszichológia nyert azáltal, hogy elődei
munkásságából az értékeket őrzi és továbbadja.
Idézzük fel Ranschburg búcsúját az asszisztenciájától: „…amennyire módjukban van,
s meggyőződésükkel egyezik, ne hagyják kiveszni tanításaimat, az általam képviselt általános
orvosi,

ideg-

és

elmeorvosi,

psychohygienés,

psychotherápiás,

orvospedagógiai,

gyógypedagógiai, gyakorlati és tiszta psychológiai elvek, alaptételek tisztázásának és azok
gyakorlati alkalmazásának kultuszát és egyúttal természettudományos alapjaik minden irányú
elfogultság- és előítéletmentes művelését.” (cit: Harkai Schiller 1946, 7-8.)
Mind tudományos ülésünk, mind a jelen kötet bizonyítja, hogy nem hagyjuk kiveszni
elődeink értékálló tanításait.
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Gordosné Szabó Anna
RANSCHBURG PÁL FOLYAMATOS JELENLÉTE A 110 ÉVES MAGYAR
GYÓGYPEDAGÓGUS-KÉPZÉSBEN
– ÉS „ELMÉLKEDÉS” A KÉPZÉS JÖVŐJÉRŐL –

E tanulmány szerzője fél évszázada kutatója Ranschburg Pál életművének, és alkotó követője,
továbbfejlesztője gyógypedagógiai tudományelméleti koncepciójának (Gordosné 2004a,
2004b).
Ezúttal Ranschburg Pálnak a magyar gyógypedagógus-képzés történetében elfoglalt helye,
szerepe kerül bemutatásra.

A szerző képzéstörténeti kutatásai bizonyítják, hogy Ranschburg Pál a magyar
gyógypedagógus-képzés eddigi 110 éves történetében – szinte egyedülállóan – mindvégig
jelen van, és bizonyíthatóan jelentős helyet foglal el (Gordosné 2000, 2010).
Ez a történelminek minősülő időtáv karakterisztikus szakaszokra osztható.
A 20. század első felében Ranschburg Pál jelenléte személyes a gyógypedagógus-képzésben:
1904-1927: előadója/oktatója, gyógypedagógiai tanárvizsgáló bizottsági tagja az
egyetlen, 2000-ig önálló képzőintézménynek;
1928-1945: továbbképzési, kongresszusi, különböző szakmai társulati keretek között
tartott előadásain a gyógypedagógus-jelöltek továbbra is részt vesznek.
A

20.

század

második

felében,

mindmáig,

Ranschburg

Pál

fogalom

a

gyógypedagógus-képzésben:
előadó/oktató tanítvány-utódai, követői könyveit, tanulmányait, egyéb publikációit
tananyagként/szakirodalomként jelölik;
munkássága a gyógypedagógia-történeti stúdiumok önálló fejezete;
gyógypedagógiai tudományelméleti koncepciója szakmai diszkussziók tárgya.
Amikor Ranschburg Pál, 1904-ben, megkezdi előadói/oktatói tevékenységét az akkor Vácról
Budapestre helyezett két évfolyamú „Gyógypaedagógiai Tanítóképző‖-ben, szakmai
körökben itthon elterjedten, és német nyelvterületen is már elismert elme- és ideggyógyász
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orvos. Gyógypedagógiai szakmai előélete is ideálisan alakul, teljes mértékben felkészült a
feladatra.
Ismeretes, hogy Sarbó Artúr, a budapesti elmekórtani klinika ideggyógyásza, 1898-tól a
Dadogók és Hebegők Budapesti Gyógytanfolyamának vezetője révén kerül kapcsolatba a
gyógypedagógiával, figyel fel rá Náray-Szabó Sándor orvos, a Vallás és Közoktatási
Minisztérium államtitkára, Gyógypedagógiai Ügyosztályának vezetője, és lesz 1902-től a
„Gyógypedagógiai Psychológiai m. kir. Laboratórium” vezetője (Schnell 1929).
A Laboratórium a VIII. kerületben, egy gyógypedagógiai intézményekből álló épülettömbben
(Mosonyi utca) működik, és itt kap átmenetileg helyet a Vácról áthelyezett gyógypedagógusképző is (Gordosné 1998, 2000). Mindez azt jelenti, hogy mivel a Laboratóriumban főként
gyógypedagógiai

irányú

összehasonlító

vizsgálatokat

végez,

többnyire

helybéli

gyógypedagógus asszisztenseivel, akiknek tevékenységét egészében is van alkalma
megismerni, és a probandusok is többek között a társbérlő-intézmények, iskolák fogyatékos
tanulói, lakói, akikkel ily módon Ranschburg Pál nem csupán laboratóriumi körülmények
között találkozik, hanem naponta, folyamatosan, iskolai, „otthoni‖ környezetükben is – a
gyógypedagógiáról tehát kellően tájékozott. Gyógypedagógus-jelöltekkel érintkezik már 1904
előtt is, akik Vácról bejárva, beosztás szerint, rendszeresen iskolai-internátusi, és logopédiai
gyakorlatokat végeznek ott, s így szintén élet-közelben vannak.
De Ranschburg Pál gyógypedagógus-képző munkája megkezdésekor már publikálásra kész
„tananyaggal‖ is rendelkezik. „A gyermeki elme” c. művének első változatát Náray-Szabó
Sándor 1903-ban javasolja kiadásra. Azt is tudjuk, hogy ezt a magyar gyógypedagógia 20.
századi történelmében jelentős alapművet szerzője először 1904-ben, a „Demokratia”
szabadkőműves páholyban, amelynek tagja, mutatja be, igen nagy elismerést, ezáltal
ismertséget kiváltva (Gordosné 2003). Ez a műfaját tekintve tankönyvnek is tekinthető, és
akként is használt monografikus mű, első kiadásban 1905-ben jelenik meg, szerzője által
„paedagógusok, orvosok, jogászok, és a művelt közönség számára‖ ajánlva (Ranschburg
1905).
Ranschburg Pál tehát – az eddigi pontatlan szakirodalmi közlésektől eltérően – 1904-1927
között volt gyógypedagógus-képző intézményünk előadó tanára, és nem 1902-től (Tóth 1929:
209), vagy 1903-tól (Schnell 1929: 3, Gordosné 1997a), és nem 25 éven át (Illyés 1980: 240,
Vértes l994: 127).
„A Gyógypaedagógiai tanítóképző előadó tanárai gyűléseinek jegyzőkönyve 1900-1915.”
címet viselő irattári dokumentum (ELTE Levéltár) tanúsága szerint Ranschburg Pál az l90481

5. tanévben kezdi meg előadói és Gyógypedagógiai Tanárvizsgáló Bizottsági tevékenységét.
A Budapesten első alkalommal 1904. szeptember 8-án, ½ 3 órakor, a Siketnémák budapesti
intézetében tartott testületi gyűlés jegyzőkönyvében: „Ranschburg Pál orvos-tanár az
értekezleten nem vett részt‖ bejegyzés olvasható. 1904. november 9-én van jelen először
testületi értekezleten, Berkes János igazgató elnök és dr. Sarbó Artur, Kis Lajos és Herodek
Károly vizsgáló bizottsági tagok táraságában. A gyűlésen gyógypedagógus-jelöltek
vizsgáztatása szerepel napirenden.(Lásd az 1. sz. dokumentumot.)
Ranschburg Pál 1904-ben, a Vácott dr. Csáky Tivadar által tanított: „a beszédszervek és az
összes érzékszervek bonc- és élettana” (heti 2 órás) tantárgy tanítását kapja feladatul. Ez a
tárgy az 1906-ban életbe lépett új tantervben már „a központi idegrendszer és az összes
érzékszervek bonc- és élettana” címen szerepel, és külön, új tárgyként kerül felvételre „a
beszédszervek bonc- és élettana és a beszédhibák javítása” (Gordosné 2000). Ez a módosítás
a Budapesten folytatódó gyógypedagógus-képzésbe bekapcsolódó Ranschburg Pál és Sarbó
Artúr személyével függ össze. Megjegyzendő azonban, hogy Sarbó Artúr valójában már 1900
óta részt vesz a képzésben, mert a Vácott tanuló gyógypedagógus-jelöltek az akkor egyetlen
budapesti, általa vezetett Beszédjavító Gyógytanfolyamon kapnak gyakorlati képzést.
Hozzátehetjük, hogy Sarbó Artúr is kellően felkészült a feladatra, annyira, hogy a 20. századi
magyar gyógypedagógiai szakirodalomban szintén jelentős: „A beszéd…” című monografikus
alapmű kézirata is már kiadásra vár a szerző által: „orvosok, tanítók, gyógypedagógusok,
szülők és a művelt közönség használatára‖ ajánlva (Sarbó 1906).
De Ranschburg Pál bekapcsolódása a gyógypedagógus-képzésbe más, az érvényes tantervtől
feltűnően eltérő változásokat is hoz. A „gyermektanulmányozás” tantárgy például hivatalosan
csak az 1922-ben életbelépő óratervben szerepel, az I. évfolyamon, heti 3 órában. Az 1905.
évi, február 18-án megtartott testületi ülés jegyzőkönyvében mégis váratlanul ezt olvassuk:
Ranschburg Pál jelenti, hogy a „Gyermektanulmányozás és gyermeki psychopathologia (heti
egy órás) előadások gyakorlati részének vizsgálatát megkezdte, a hallgatókat két csoportra
osztotta”. Ugyanakkor, „A

gyermeki elme” c. könyv tartalmának ismeretében

„megnyugvással” vehetjük tudomásul ez új tárgy felvételét, mert abban nemcsak a központi
idegrendszerről és az érzékszervekről olvasunk külföldi és hazai korszerű szakirodalmi
ismereteket, hanem „A gyermek” sokoldalú megismerését szolgáló, igen gazdag
tudásanyagot is. Mindezeket, és az ülés időpontját is tudva, valójában azon sem lepődhetünk
meg, hogy egy miniszteri rendelet (VKM. 10255/1905) „a rokontárgyak előadóit felszólítja,
hogy tárgyaik összevágó részeinek egyöntetű eljárására nézve jussanak kölcsönös
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megállapodásra.‖ Ugyanennek a testületi ülésnek e jegyzőkönyvéből azután arról is
értesülünk: Berkes Jánosnak Ranschburg-gal nincs „eltérése”, mert Ő ugyanazt a „beosztást‖
követi, melyet Ranschburg, és Sarbó is megállapodott Borbéllyal a fonetika tárgy esetében.
Berkes János közlése azért érdemel külön figyelmet, mert Berkes János 1900-tól, már Vácott
is, majd folytatólagosan Budapesten (címszerűen kevés eltéréssel) „a képezhető hülyék és
gyengetehetségűek oktatásának módszertana, valamint e fogyatékosok élet-, lélek- és
neveléstana” (félévenként heti 1 órában) tárgyat tanítja. Ha Berkes, a Ranschburg Pál: „A
gyermeki elme” c. munkájának megjelenésétől már az abban közölt, a korabeli nemzetközi
szakirodalomban olvasható „felosztásoknál‖ (tipológiáknál) is jóval differenciáltabb,
sokoldalúbban elemzett ismeretanyagot tanítja a gyógypedagógus-jelölteknek, azt csak
egyetértéssel nyugtázhatjuk.
Itt jegyezzük meg, hogy Ranschburg később, „A gyermeki elme” második kiadásában még
tovább „finomít‖ a gyermeki elme hibáit és „abnormalitásait‖ tárgyaló fejezete „felosztásán‖
(Ranschburg 1908: 146-204). Észreveszi ezt Náray-Szabó Sándor, a gyógypedagógiai
iskoláztatásért akkor felelős miniszteri tanácsos is: „Aki a gyengeelméjűekről szóló részt az e
tárgyról

írt

régibb

munkákkal

összeveti,

elismeréssel

kénytelen

adózni

a

gyermektanulmányozás ez ágának is” – olvassuk az általa írott előszóban (Ranschburg 1908,
p. V).
A gyógypedagógus-képzésnek ezt az alkotó, nyugalmas időszakát az I. Világháború évei,
majd a további történelmi események nemcsak megzavarják, hanem, képzőintézményünk
válságba is kerül, sőt a Tanácshatalom idején, 1919-ben, a kortársak és az utókor jogos
értetlenségét kiváltva, „likvidálására” is javaslatot tesz akkori igazgatója: Bihari Károly dr.
A szerző

korabeli

szakirodalmi

és

levéltári kutatásokon alapuló

képzéstörténeti

feldolgozásaiban részletesen bemutatja és elemzi a gyógypedagógus-képzés alakulását ebben
az időszakban is (Gordosné 1970, 1971, 2000: 33-46). Így azt is nyomon követhetjük, hogy
Ranschburg Pál az adott, nehéz körülmények között fegyelmezetten ellátja munkáját, az
olykor igen éles szakmai vitákba azonban nem kapcsolódik be, a konfliktusokat elkerüli.
Szabadkőművesi fogadalmához is hűen, politikai szerepet nem vállal, politikai harcokban sem
vesz részt (Gordosné 2006: 172). „Érzékeny a végletekig, /…/ 1919-ben egyetlen sor sem
hagyta el íróasztalát” – emlékszik vissza Vértes O. József munkatársa (Vértes 1994: 127).
Az 1922. év fordulópontot jelent a gyógypedagógus-képzésben. Két teljes tanév szünet után,
1922-ben, hároméves képzési idővel a „Gyógypedagógiai Tanárképző”-vé átminősített
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képzőintézményben, új szervezeti szabályzattal indul újra, tanulmányi rendjében több
eltéréssel a korábbihoz képest (Gordosné 2000: 48-56).
Az 1922 évi új tanulmányi rend szerint „a központi idegrendszer és az összes érzékszervek
bonc- élet- és kórtana‖ tantárgy előadója változatlanul Ranschburg Pál, ám „kísérleti
gyermeklélektan”-nal kiegészülve, az I-II évfolyamon, összesen félévenként heti 3 órában.
Most már a „gyermektanulmányozás‖ hivatalosan is szerepel az óratervben, az I. évfolyamon,
félévenként heti 3 órában. Az előadó azonban nem Ranschburg Pál, hanem munkatársa, Éltes
Mátyás. A „gyermeki psychopathologia” viszont kimarad a tantárgyak sorából.
Képzéstörténeti elemzéseink eddigi forrásanyagaiból nem sikerült egészen pontos képet
alkotni, hogy a képzési tartalmak, anyagok (általában a képzés történetében, most konkrétan
1922-től) hogyan változnak. Több adat arra utal, hogy „nem hivatalosan‖, nem „publikusan‖
is folyamatosan módosul a képzés, a „tananyag‖ állandóan változik, bővül. Ezzel itt azért
foglalkozunk

hosszabban,

mert

a

változások

éppen

tárgyunk

szempontjából

a

legszembetűnőbbek.
Az 1922. évi szervezeti szabályzat 1928-ig van érvényben, így a Tanárképző vezetőinek az
abban foglaltak szerint kellene eljárniuk. Ám 1924-ben ismét jelentős, mondhatni a
gyógypedagógus-képzés történetében új korszakot jelentő változások történnek. Berkes János
igazgató visszavonul, és dr. Tóth Zoltán, Ranschburg Pál 1906-ban végzett tanítványa,
később a Laboratóriumban díjazás nélküli asszisztens munkatársa, akkor a budapesti „Ifjú
vakok intézeté”-nek igazgatója” kap – a szakmai közvéleményben eltérő fogadtatást kiváltó megbízatást a Tanárképző vezetésére (Gordosné 2000: 46-56). Minden bizonnyal elsősorban
ezzel függnek össze a képzéssel kapcsolatos változások már Tóth Zoltán 1928-ban történt
igazgatói véglegesítése, és az ismét új szervezeti szabályzat életbelépése előtt.
A testületi jegyzőkönyvek tanúsága szerint ugyanis Ranschburg Pál 1924-től új tantárgyat is
tanít: „emberi elme tana” címen. 1926-ban „a központi idegrendszer és az összes
érzékszervek bonc-, élet- és kórtana” kettéválik, „bonc- és élettan” részének oktatását dr.
Rejtő Sándor, laboratóriumi orvos-asszisztense veszi át. Közben a gyógypedagógus-képzésbe
dr. Schnell János orvos-gyógypedagógus, és dr. Szondi Lipót orvos is bekapcsolódik, a
jegyzőkönyvekből nem pontosan követhető munkamegosztással. Hitelt érdemlően annyit
rögzíthetünk, hogy dr. Sarbó Artúr is 1925-ben még tanít a Tanárképzőn, Ranschburg Pál
1927-ben Schnell Jánossal megosztva tanítja az „emberi elme tana” tantárgyat, de 1928-tól
már egyáltalán nem szerepel az előadók/vizsgáztatók között, és a Schnell Jánosnak átadott
tantárgy neve: „emberi elme tana és módszertana” (Lásd 2. dokumentumot.).
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Ha a szerző, az „örökzöld‖, „az előadók valójában milyen ismeretanyagot tanítanak a
gyógypedagógus-jelölteknek?” kérdésre, különböző időszakokra és előadókra vonatkozóan
mégis megkísérelne választ adni, eddigi képzéstörténeti kutatásai tükrében a legkevésbé
Ranschburg Pál esetében kerülne zavarba. Ezt fentebb, a gyógypedagógus-képzésbe
bekapcsolódása kezdetétől nyomon követhettük, és azt is pontosan tudjuk, hogy 1924-től az
„emberi elme tana” tantárgy tanítását teljes bizalommal bízhatta rá Tóth Zoltán, és
vállalhatta, talán javasolta is bizonyára örömmel és felelősséggel Ranschburg Pál. Ő ugyanis
erre a feladatra is teljes mértékben felkészült volt, hiszen 1923-ban már megjelent „Az emberi
elme” című két kötetes, összesen közel 600 oldalas, szakmai körökben igen nagy elismerést
kiváltó újabb műve (Ranschburg 1923).
„Az emberi elme” teljesen új „elmetani és lélektani” felfogásmódja, ismeretanyaga a
gyógypedagógus-képzés ismét felívelő szakaszában rendkívüli jelentőségű. Ranschburg Pál,
művének gondos etimológiai elemzést is adó előszavában ezt olvashatjuk:
„Az emberi elme tanát ismerteti e munka. Pszichológia tehát? Ha igen, miért kerüli a lélektan
megnevezést? Ha pedig nem, úgy miben különbözik az elme tana a lélek tanától?
Mi tehát a különbség elme és lélek között? (…) Úgy gondolom, hogy – élve nyelvünk
kifejezésbeli gazdagságával – lélektanról beszéljünk, ahol a psziché lényegét, eredetét, avagy
a testtől függetlennek vett működéseit tárgyaljuk, vagy a lélek működéseit vizsgáló oly
tudományban, mely a tudat jelenségeit, mint olyanokat kutatja, a szervezettel való
vonatkozásaikat ellenben legfeljebb mellékesen tárgyalja. Ezzel szemben az elmetan a
pszichológiának azt az ágát kell, hogy jelentse, mely a tudatfolyamatokat, mint szervezethez
kötött, sajátszerű életjelenségeket, a maguk szubjektív mivoltukban is a biológiai gondolkodás
keretein belül kutatja.” (cit: Gordosné 1995: 71, Ranschburg 1923: V-VI).
Ebben a képzési szakaszban tehát a fenti felfogásmódban tanulnak a hallgatók az elme
szerveiről, az elmebeli tartalmakról és történésekről, az értelmi jelenségekről, az ösztönökről,
az akaratról, az egyéniségről, az ép és a kóros elme valamennyi kérdéséről.
De Ranschburg Pál más forrásokból is gazdagítja a gyógypedagógus-jelöltek képzési anyagát,
és a már működő gyógypedagógusok tudásának megújítását. A még korábban, 1921-ben, a
képzési szünetben Tóth Zoltán által javasolt, és (a VKM. 167.351/1921. VII. számú
rendeletével) meginduló „Gyógypedagógiai szeminárium gyermekpsychológiai továbbképző
tanfolyam”-ot Ranschburg Pál nem csak felkarolja és propagálja, hanem e tanfolyam
keretében elsőként hirdet előadássorozatot.
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A tanfolyam programja A-H-ig nyolc tematikus fejezetben tárgyalja a Ranschburglaboratórium addigi kutatási eredményeit. A legmagasabb óraszámban a gyógypedagógiai
pszichológia szerepel, pl. az iskolába lépő gyermek képzet- és szókincsének, az iskolás
gyermek felfogó és megtartó emlékezetének vizsgálatáról és a kísérleti eredmények
pedagógiai jelentőségéről, továbbá a számfogalmak fejlődéséről, az olvasóképesség és
olvasáskészség, az írásképesség, a rajzolási, a kombináló képesség vizsgálatáról és
fejlődéséről, a Binet-Simon-féle intelligenciavizsgálatokról, stb., stb.
Az

„orvospedagógiai

pszichológia‖

köréből

5

előadás,

a

gyermekkor

„erkölcsi

abnormalitásairól‖ 2 előadás, „az emberi elme mindennapos pszichológiája‖ köréből 5
előadás hangzik el a sorozatban. És így tovább: a szellemi képességek és az iskolai tudás
objektív cenzúrájának

alapjai,

a

koponyaméretek

pedagógiai

és

gyógypedagógiai

vonatkozásai „normálisokon‖ és fogyatékosokon, a pályaválasztás és pályaalkalmatosság
pszichológiai alapjai, „a talentumok pszichológiája‖ stb. címmel hangzanak el előadások,
amelyeknek ismeretanyaga később a képzés „tananyagába‖ is integrálódik (Pánczél 1922).
Ranschburg Pál – a testületi jegyzőkönyvek tanúsága, és volt tanítványai, asszisztensei
személyes közlései szerint – a gyógypedagógus-képzésben, és a képzőintézmény életében
egyaránt kezdettől igen aktív. Sarbó Artúrral együtt, akihez magánéletében baráti szálak is
fűzik (Gordosné 2003: 220), rendszeresen részt vesz a testületi üléseken, és amellett, hogy az
akkori szabályoknak megfelelően minden alap- és szakvizsgálaton, minden előadónak jelen
kellett lennie, mindketten rendszeresen, hozzászólásokkal is gyakran szerepelnek, előadják a
képzéssel és a hallgatókkal kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat. Ez nem meglepő, mert
a kutatómunkájukban rendkívül igényes professzorok természetes, hogy a gyógypedagógusjelöltek képzésének színvonaláért is felelősséget éreznek, továbbá feltehetően azért is
érdeklődéssel követik tanítványaik fejlődését, mert munkatársakat is szívesen választanak
közülük. Csak egy példa a sok közül: Sulyomi-Schulmann Adolf kitűnő gyógypedagógusjelöltre egyik alkalommal (1905-ben), Klis Lajos hívta fel a testület figyelmét, s a két
professzor azonnal, egybehangzóan javasolta a hallgató támogatását, aki később a magyar
gyógypedagógiai szakmai közélet, és mint Szondi tanítvány, a szakirodalom egyik igen jeles
szereplője lett (Gordosné 1992).
E tanulmány szerzőjét, Ranschburg Pál tanítványai, pl. Bárczi Gusztáv és Schnell János,
továbbá egyik asszisztense, Vértes O. József visszaemlékező szóbeli közlései is
megerősítették abban, hogy Ranschburg Pál ”mindennapos” személyes jelenléte a
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gyógypedagógus-képzésben:

egyetemi

színvonalú

előadásai,

példamutató

kutatói

igényessége, munkafegyelme, követésre méltó emberi tartása milyen nagy értéket képviselt.
De Ranschburg Pál személyes jelenléte a gyógypedagógus-képzésben a Laboratórium éléről
és a Tanárképző előadói székéből való távozása (1927) után sem szűnik meg.
1928-ban a gyógypedagógus-képzés a Gyógypedagógiai Tanárképző jogutód intézményében,
a négyéves Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán (adminisztratív központja: Budapest,
VII. Hermina u. 7) folytatódik, aminek örömteli híre 1928. június 2-án, a III. Egyetemes
Tanügyi Kongresszuson válik ismertté (Gordosné, 2000, 56).
Minthogy a képzőintézmény (most már kinevezett) igazgatója Tóth Zoltán marad, és tanári
karának tagjai között továbbra is ott vannak Ranschburg Pál közvetlen munkatársai,
tanítványai: Éltes Mátyás, Schnell János, Szondi Lipót, így az új, 1928-ban (a VKM. 423631928. VII. ü.o. számú rendeletével jóváhagyott és) életbe lépett főiskolai szervezeti
szabályzatban előírt „humánbiológiai‖, „elmetani‖, „lélektani‖ tantárgyak oktatása/tanítása
változatlanul Ranschburg Pál szellemében történik, és a „tananyag‖-ot is nagyrészt a már
fentebb ismert műveiben foglaltak képezik, amely azután a tanítványok kutatómunkája során
keletkezett újabb ismeretekkel tovább bővül (Gordosné 1995a, 1995b).
De a gyógypedagógus-jelölteknek Ranschburg Páltól közvetlenül van alkalmuk továbbra is
tanulni. Ismeretes, hogy Tóth Zoltán kezdeményezésére 1922-ben megalakul a Magyar
Gyógypedagógiai

Társaság

(Gordosné

1997),

amelynek

gyógypedagógus-képző

intézményünk előadó tanárai a megalakulástól tagjai, és a hallgatók közül is számosan.
Ranschburg Pál már az alakuló ülésen is jelen van, felszólalásában minden tekintetben
egyetért a Társasággal, hangsúlyosan támogatja Tóth Zoltán programját, törekvéseit. Később
is minden alkalmat megragad arra, hogy tekintélyével és tetteivel is segítse a Társaság
munkáját.
A gyógypedagógus-képzés tananyagát képezik a Társaság három-évente megrendezett
országos értekezletein elhangzott előadások is, amelyeket az akkor még viszonylag kisszámú
főiskolai hallgatóság már a helyszíneken megismerhet, és így részese lehet a konferenciák
légkörének és a diszkusszióknak is. Gyakran vannak jelen hallgatók a Társaság havonta
megrendezett szakülésein is, a Magyarország nagyobb városaiban, településein rendszeresen
meghirdetett előadásain is. És ez, mint hagyomány, később évtizedeken át továbbél, sőt
kibővül a „rokon‖ társaságok, pl. a Magyar Pedagógiai Társaság (1891-), a Magyar
Gyermektanulmányi Társaság (1906-), amelynek Kísérleti Szakosztályát Ranschburg Pál
vezeti, és nem utolsó sorban a Ranschburg Pál által 1928-ban alapított Magyar Pszichológiai
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Társaság programjainak élőben való követésével, és publikált anyagaiknak a képzés
tudásanyagába integrálásával.
De a gyógypedagógus-jelöltek jelen vannak, pl. a Főiskola tanári testülete által, az 1930-as
évek elejétől a gyakorló iskolákban működő gyógypedagógusoknak rendezett vitaesteken is,
amelyeken a Ranschburg Pál által megalapozott magyar gyógypedagógiai elméleti irányzat
alapkérdéseit veszik sorra és elemzik a Ranschburg-iskola követői: pl. Éltes Mátyás, Horváth
Kálmán, Merész (Michels) Fülöp, Schnell János, Schnitzl Gusztáv, Szondi Lipót, Tóth Zoltán
vezetésével. Ízelítőül a témák közül néhány: az orvosi gyógyítás fogalma, a nevelés útján való
gyógyítás fogalma, a nevelés és gyógyítás szétválasztására irányuló törekvések, stb., stb.
Tóth Zoltán következetes törekvése ugyanis többek között a ranschburgi elméleti-alapok
részletes kimunkálása: úgymint a gyógyító neveléstudomány teljes fogalomkészletének,
rendszerének kiépítése, önálló, egységes pedagógiai tudományként történő definiálása,
elfogadtatása (Gordosné 2000: 69-81).
Ranschburg Pál és tanítványai, munkatársai, követői folyamatosan részt vesznek külföldön is
a gyógypedagógiai és „rokon‖ témájú kongresszusokon. Ezeken ritkábban gyógypedagógusjelöltek is jelen vannak, de a szakfolyóiratok „szakirodalmi‖ figyelő rovataiban mindig értesül
a gyógypedagógus-társadalom a történtekről, és a főiskolai hallgatók ez irányú tájékozottságát
a vizsgáztató tanárok elvárják és a vizsgákon honorálják. E folyóiratok közül kiemelkedő
ilyen missziót végez a Magyar Gyógypedagógia, amely 1923-tól a Magyar Gyógypedagógiai
Társaság lapja. Szerkesztői között szinte „csak‖ Ranschburg-tanítványt találunk (Éltes
Mátyás, Révész Margit, Tóth Zoltán), akik közül is kiemelkedik Éltes Mátyás, aki 1922-1934
között szakcikkeknek is beillő, hiteles gyógypedagógia-történeti forrásként használható
recenziókat, tudósításokat közöl számról-számra.
A példaként kiemelhető, csábítóan sok lehetőség közül alább mindössze egyet mutatunk be,
bizonyítékul arra is, hogy Ranschburg Pál jelenléte még mindig mennyire személyes mind a
gyógypedagógiai szakmai közéletben, mind a gyógypedagógus-képzésben.
Ismeretes, hogy a gyógypedagógus-képzés 1928-ig nem terjed ki a kisegítő iskolákba
„beiskolázott‖ „gyengetehetségű” gyermekek pedagógusaira, mert ők néptanítók, minthogy a
fennálló rendelkezések értelmében akkor a kisegítő iskola „népoktatási‖ és nem
gyógypedagógiai intézmény. A még igen kis számú kisegítő-iskolai pedagógus 1907-től 5
hetes szünidei tanfolyamokon kap „speciális‖ felkészítést. Az 1921. évi iskolatörvény
megjelenése után (amelyben a „gyengetehetségű‖ gyermekek kötelező iskoláztatása is előírt),
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előbb tanítói oklevéllel rendelkezők számára Állami Kisegítő-iskolai Tanítóképző Tanfolyam
kezdi meg működését (Gordosné 1990, 2000: 48), majd 1928-tól, amikor az „értelmi
fogyatékosok‖ népesség elnevezés meghonosodik, a gyógypedagógus kompetenciakör is
módosul. A korabeli szakirodalmi adatok ismeretében a szerző indokolt következtetése, hogy
mind a gyógypedagógus-képzés ez irányú módosulása, mind az 1933-ban életbelépő egyik
(36,834/1933. sz.) közoktatási rendelet, amely a „differenciáltabb kisegítő iskoláztatás‖-t teszi
lehetővé, elsősorban Ranschburg Pál és hatására tanítványai újabb-és újabb „tipológiafinomító” kutatásainak köszönhetőek. Ranschburg Pál többek között a IV. Nemzetközi
Gyógypedagógiai Kongresszuson (Lipcse 1928) vált ki nagy érdeklődést: „A korlátoltság ,
szellemi visszamaradottság és patologikus debilitas gyógypedagógiai vonatkozásai” címmel
tartott előadásával. „A gyógypedagógia heterogén anyagának változatait differenciálja az
előadó, egyben a normálistól eltérő minden változat számára típusok szerint állapítja meg
azoknak a gyógypedagógiához való helyzetét, iskoláztatásuk lehetőségét és tanításuk módját”
– olvassuk Jusztné Kéri Hedvig Ranschburg-tanítvány részletes ismertetését a Magyar
Gyógypedagógia c. folyóirat egyik 1931. évi számában (1-4. p. 36.).
De Ranschburg Pál személyes jelenléte több más szempontból is bizonyosság. Érdeklődéssel
követi, pl. volt tanítványai, munkatársai pályafutását. A szakfolyóiratokból számos közös
szakmai fellépési, szereplési alkalomról értesülhetnek a gyógypedagógusok, és akinek arra
szüksége van, maga is kérheti véleményét, támogatását. Szintén csupán egy példa szolgáljon
ez esetben is bizonyítékul.
Bárczi Gusztáv, a levéltári jegyzőkönyvi adatok szerint 1913-ban, a gyógypedagógiai
szakvizsgálaton valamennyi tárgyból jelesre vizsgázott tanítványa, aki 1921-ben orvosi, majd
folytatólag fül-orr-gége szakorvosi oklevelet szerzett, 1933-ban kapott meghívást Tóth
Zoltántól

a

Gyógypedagógiai

Tanárképző

Főiskolára,

elsősorban a

hallássérültek

gyógypedagógiája témakörét képviselő tantárgyak művelésére. Bárczi Gusztáv ekkor már a
„surdo-mutitas corticalis” gyógypedagógiai befolyásolására kialakított módszere révén
külföldön és itthon ismert szakember (Bárczi, 1935). Amikor kutatási eredményeit
megkérdőjelezik, véleményezésre Ranschburg Pál és Sarbó Artúr nagyra becsült volt tanárait
kéri fel. Mindketten, személyesen végzett és ellenőrzött után-vizsgálati adatok birtokában
tesznek észrevételeket, és végeredményben pozitív véleményt adnak, elismerően ajánlják
figyelemre Bárczi Gusztáv értékes tevékenységét (Ranschburg 1935, 1936, 1937, Sarbó
1935).
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„… a Bárczi-féle módszerrel /…/ a beszédhallás megfelelő előképzés után inkább szók, mint
elszigetelt hangzók útján kifejleszthető, és az ily egyúttal hallásos beszéd a puszta jelbeszédes,
valamint a látásos-kinaesthesiás artikulált beszéd-oktatásnál jóval eredményesebb…”
(Ranschburg 1935: 83).
„… ki kell jelentsük, hogy Bárczi Gusztáv tanítási módszere a siketnémák oktatásában
teljesen új utakon haladva, nem remélt, bámulatos eredményeket ad, a szunnyadó hallási
maradványok felélesztése és felhasználása útján. Kétségtelen, hogy a régi optikokinaesthesiás módszerrel szemben nemcsak a beszédkészség terén, hanem az értelem
fejlesztésében is úttörő jelentősége van.” (Sarbó l935: 4).
A gyógypedagógus-képzésnek ez a második alkotó időszaka sem hosszú-életű. Ismét zavaró
körülmények (szervezeti, személyi változások, hallgatói létszámcsökkenés, évekig tartó
képzési szünet) lépnek fel, amelyek a II. Világháborút megelőző, majd a háború évei alatti
társadalmi, politikai történések következményei. Ranschburg Pál szakirodalmi tevékenysége
ebben az egyre kedvezőtlenebb légkörben is töretlen, az 1930-as 40-es években megjelent
több, rendkívül értékes tanulmánya továbbra is számon tartott a gyógypedagógus-képzésben
(Bánlaky Éva 1970), de a közéletből, 1945-ben bekövetkezett halálág egyre inkább
visszahúzódni kényszerül (Vértes 1994). Közben a képzőintézményben továbbra is jelentős
szervezeti, tantervi és személyi változások történnek, egészen a II. Világháború után
meginduló újjáépítésig (Gordosné 2000: 74-97).
Az ujjá-építés 1945-ben, az oktatók és hallgatók kétkezi munkájával eltakarított, valóságos
romokon kezdődött, az akkor Budán, az Alkotás utcában, ismét társbérletben működő
képzőintézményben (Bárczi 1949, Gordosné 2000: 96-97).
Tárgyunk szempontjából azonban eleinte teljes mértékben kedvező a helyzet. „Szellemi
romok‖ kevésbé maradtak, hiszen a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola igazgatója, Tóth
Zoltán 1940-ben bekövetkezett halála (közben képzési szünet és Istenes Károly egyéves
megbízatása) után, 1942-ben, ismét Ranschburg-tanítvány, Bárczi Gusztáv kerül az intézmény
élére. Bárczi Gusztáv, aki egyik legközvetlenebb munkatársával, Illyésné Kozmutza Flórával,
Tóth Zoltán és Szondi Lipót „legkedvesebb” tanítványával, a háború utáni időkre is átmenti a
Ranschburg-i értékeket, amelyek azután – máig – folyamatosan követőkre találnak, élnek, és
jól érzékelhetően hatnak a gyógypedagógus-képzésre. Alább – az eltelt több mint
félévszázadban történt változásokat, kitérőket követve – ennek a folyamatosságnak a
bemutatására teszünk kísérletet.
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A Főiskola, 1945 szeptemberében 9 újonnan felvett és a háború után visszatérő néhány
hallgatójával kezdi meg a munkát. Az újjáépítés előrehaladásával a jövő kilátásai egyre
biztatóbbak.
1946-ra elkészül és (a VKM 4.467/l946. sz. rendeletével, dr. Keresztúry Dezső
kultuszminiszter aláírásával) augusztus 14-én életbe lép az Illyésné dr. Kozmutza Flóra
nevével fémjelzett: A Magyar Állami Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola szervezeti,
tanulmányi és fegyelmi szabályzata (Magyar Közlöny, 1946. évi 186. sz.). Ekkor kerül át a
Főiskola a felsőoktatási intézmények sorába és minősül jogilag is végre főiskolává (Gordosné
2000: 97-98).
Ez a történelmi jelentőségű dokumentum a Ranschburg-i gyógypedagógiai elméleti alapokon
építkező Tóth Zoltán-i örökséget vállalja és viszi tovább.
A tanulmányok 8 szemeszteren át közösek, azonosak, de a hallgatók a 7. fél- év elején
tartoznak maguknak a szabályzat 1. §-ában felsorolt fogyatékos népességek nevelésoktatásával foglalkozó 7 gyógypedagógiai szak közül egy fő- és két mellékszakot választani.
Ehhez képest a IV. tanévben – de, csak akkor – az előírt gyakorlati képzési óraszámot a
hallgató már nem minden szakterületen, csupán választott szakjain teljesíti (Gordosné 2000:
98-102).
A szervezeti szabályzat részletesen rögzíti az 1946-tól Gyógypedagógiai Laboratórium néven
szereplő volt, Szondi Lipót által vezetett Gyógypedagógiai Kórtani és Gyógytani
Laboratórium célját, tevékenységi területét, stb. is, amely akkortól két (úgymint: 1/
gyógypedagógiai pszichológiai és 2/ gyógypedagógiai élettani és kórtani) alosztállyal,
Illyésné Kozmutza Flóra és a szintén Szondi-tanítvány, dr. Roboz Pál vezetésével működik, és
egyik fő feladata a gyógypedagógus-jelöltek képzése (Gordosné 2000: 103-104).
E tanulmány szerzője 1947-ben kezdte meg tanulmányait a Gyógypedagógiai Tanárképző
Főiskolán. Akkor a gyógypedagógiai pszichológia tantárgy előadó tanára Vértes O. József és
Illyésné Kozmutza Flóra, a gyógypedagógiai pszichológiai gyakorlat vezetője Jankovichné
Dalmai Mária, Bárczi-tanítvány volt, így őket tanáraiként tisztelhette, és azzal is
„eldicsekedhet‖, hogy a gyógypedagógiai pszichológiai laboratóriumban, mint hallgató (akkor
még demonstrátori status nem volt) díjazatlan „kisinasként‖ is dolgozhatott.
Ez újabb felívelő szakasz azonban mindössze a „fordulat évéig‖ tart, a képzőintézmény felett
ismét viharfelhők gyülekeznek, elérik az új politikai áramlatok. Röviden összefoglalva: „ A
pszichologizmus vált uralkodóvá a gyógypedagógiában” – „Bárczi Gusztávot, ha jobb van
helyébe, azonnal el kell távolítani” – „Vértes O. Józsefet alkalomadtán el kell távolítani” –
szól a levéltárban őrzött, névtelenül megfogalmazott ítélet! (Gordosné 2000: 107). A képzési
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idő 3 évre csökken, radikális tantervmódosítás, sorozatos előadócsere történik, és az
intézmény nehezen megszerzett önállósága, sőt léte is veszélybe kerül (Gordosné 2000: 106116). A pszichológia országosan, az egyetemeken is „indexre kerül‖, a gyógypedagógiai
pszichológia művelése is „veszélyes‖, csak rejtőzve történhet (Pléh 1992).
De Bárczi Gusztáv és Illyésné Kozmutza Flóra mégis a helyükön maradnak!
„Bárczi Gusztáv ismeri mind a képzésről, mind a személyéről szóló minősítéseket, terveket,
ítéleteket. Úgy küzd ellenük, ahogy tud, és ahogy lehetséges. A pszichologizmus vádja ellen,
pl. a pavlovi nervizmussal (ezt később bírálói ellene fordítják) és a szovjet defektológia
tanulmányozásával, átvételével, a személyes támadások ellen pedig fáradhatatlan szakmai
közéleti szereplésekkel. Így lehet, hogy bár párton kívüli marad, a háború előtti szakmai
eredményeiért, a Bárczi-módszer elismeréséül Kossuth-díjat kap és országgyűlési képviselő
lesz” (Gordosné 2010: 249).
Illyésné Kozmutza Flóra legendásan korrekt, szerény, szintén fáradhatatlan munkája révén
maradhat, aki a gyógypedagógiai pszichológia iránti elkötelezettségével még arra is
vállalkozik, hogy csendben megkezdi egy főiskolai tankönyvnek is szánt, Ranschburg Pál,
Vértes O. József, Tóth Zoltán és Bárczi Gusztáv emlékének ajánlott „Gyógypedagógiai
pszichológia” kézikönyv kiadásának előkészületeit, ami azután Illyés Sándor, Jankovichné
Dalmai Mária és Lányi Miklósné szerzőtárs munkatársaival 1968-ban kiadásra is kerül
(Illyésné és mts. 1968). Ebből a könyvből a magyar gyógypedagógus-jelöltek itthon és a
környező országokban (a pozsonyi Komensky Egyetemen a szlovák nyelven kiadott
változatból is) évtizedekig tanultak gyógypedagógiai pszichológiát.
Ranschburg Pál, magyar és német nyelvű forrásmunkákkal az egész műben igen gyakran
idézett szerző. De Illyés Gyuláné a bevezető, elméleti fejezetben hosszabban is bemutatja a
ranschburgi gyógypedagógiai pszichológiai örökség jelentőségét, Illyés Sándor pedig a
Ranschburg Laboratóriumban fogyatékos gyermekeken végzett összehasonlító vizsgálatok
eredményeit (különös tekintettel az emlékezet-vizsgálatokra) elemzi részletesen.
E tanulmány szerzője kellő megalapozottsággal állíthatja, hogy Ranschburg Pál a
gyógypedagógus-képzésben használt minden más tankönyv, jegyzet, oktatási segédanyag
adekvát fejezeteiben máig gyakran idézett szerző, és arról is tudomása van, hogy Illyésné
Kozmutza

Flóra

tanítványai

új,

korszerűsített

„Gyógypedagógiai

pszichológia”

kézikönyv/egyetemi tankönyv kiadására készülnek (a Medicina kiadónál, szerkesztő: Gereben
Ferencné dr.).
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De a gyógypedagógus-képzésben Ranschburg Pál személye és munkássága is – a 110 éven át
(különböző elnevezéssel) mindig szereplő „gyógypedagógia-történet” stúdiumban – halála
óta folyamatosan önálló fejezet és számos gyógypedagógiai diszciplínában adekvát
problématörténeti téma. A gyógypedagógia-történetét az 1940-es években Kozmutza Flóra,
Vértes O. József és fia, Vértes O. András tanították, az 1950-es évek közepétől 1992-ig
előbbiek tanítványa, e tanulmány szerzője, és vele párhuzamosan ill. később az ő tanítványai,
pl. Tóth György és Pákozdiné Kenderessy Katalin (Kozmutza Flóra 1944, Vértes O. József,
dn., Gordosné 1961, 1962, 1963, Tóth György 1976a, 1978, 1982, Pákozdiné Kenderessy
Katalin 1984, 1987).
Végül, a szerző szintén megalapozott véleménye, hogy Ranschburg Pál folyamatos
jelenlétének a 110 éves magyar gyógypedagógus-képzésben mégis legfőbb oka a fentebb már
többször hivatkozott, a gyógypedagógia területén végzett alig egy évtizedes kutató-munkája
közben szerényen, ugyanakkor csakis jeles tudósokra jellemző bölcsességgel és eleganciával
megfogalmazott „gyógypedagógiai tudományelméleti koncepció”-ja, amely a Magyar
Gyógypedagógia című folyóiratban jelent meg: „Elmélkedések a gyógypedagógia jelenéről és
jövőjéről” címmel, két részletben, azóta egyfolytában: elismerően és elmarasztalóan egyaránt
a leggyakrabban idézve (Ranschburg 1909).
Pedig Ranschburg Pál ebben a már-már magyar gyógypedagógia-történeti relikviában nem
„kinyilatkoztat”, még csak klasszikus értelemben vett definíciókat sem fogalmaz meg, hanem,
amint a címben ígéri, valóban csupán „elmélkedik”. Arról elmélkedik, hogy külföldön és
itthon addig mit gondoltak a szakemberek a „gyógypedagógia” néven ismert tudományról,
amelynek „fája egyre terebélyesedik, egyre lombosabb lesz. Ágai gyarapodnak, sokasodnak,
Tankönyvek és enciklopédiák is jelennek meg e címen. Külföldön s immár hazánkban is saját
szakközlöny is van”. De mert, minthogy maga a „gyógypedagógia” fogalma szerinte még
nem tisztázódott végérvényesen, a továbbiakban érvet érvre sorakoztatva arról elmélkedik,
hogy ahhoz milyen utak vezethetnek (Ranschburg 1909: 41).
Ám, akik értően végigkövetik ezt a gondolatmenetet, a gyógypedagógiáról egyféle koherens
koncepció rajzolódik ki számukra, amely mint az első ilyen, klasszikus magyar
gyógypedagógiai elméleti koncepció néven került be a gyógypedagógia történetébe. De, amint
az a tudományok történetében lenni szokott, a mindenkori olvasó nem ritkán maga is „kedvet‖
kap arra, hogy részese legyen egy izgalmas és érdekes szakmai kihívásnak. Így ez esetben is
vannak, akik akkor és később is fenntartás nélkül elfogadják, vannak, akik kétségbe vonják,
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elutasítják Ranschburg Pál elgondolásait, mások újabb és újabb kérdéseket tesznek fel, stb.,
azaz elmondhatjuk, a ranschburgi gyógypedagógiai elméleti koncepció tézisei együttesen és
külön-külön egy évszázada, a gyógypedagógus-képzésre is kiható szakmai diszkussziók
tárgyát képezik.
Ranschburg Pál koncepciójának három alaptézise:
a gyógyító-nevelés = nevelés útján való orvoslás,
a gyógypedagógia = szervesen egységes tudomány,
a gyógypedagógia művelése csak annak engedhető meg, aki minden ágában járatos=
egységes gyógypedagógus-képzés.
Mindjárt az 1910-es években, a gyógypedagógus-képzés első válságos időszakában indul éles,
már-már indulatos vitasorozat (Gordosné 2000: 36-46), amelynek során Ranschburg Pál
tézisei is bírálatban részesülnek.
A nagytekintélyű Borbély Sándor, például, az „egységes” gyógypedagógus-képző intézmény
egyik megalapítója és első (Vácott 1900-1904) igazgatója szerint: „A ’gyógypedagógia’
magyar szó ezelőtt mintegy 20 évvel kezdett feltünedezni a Heilpädagogik formájára. Akkor
még nagy divatja volt a német minta utánzásának, mert tekintélyt is szokott adni az önállóság
hiányában német bámulatban tetszelgő magyarnak. A gyógypedagógia szó gyűjtőfogalom /…/
egybe akarja foglalni a siketnémákat, a vakokat, hülyéket, gyengetehetségűeket, idegeseket,
dadogókat, selypítőket stb. Ma még így. De lehet, hogy holnap már a javító-intézetieket, a
sántákat, a bénákat, s talán a rokkantakat is. Hát ez kérem már eddig is össze nem illő
gyülekezet” (Borbély 1917: 174-175).
Bihari Károly, már nevesítve is partnerét, hosszan vitába száll Ranschburg Pállal mind a
gyógypedagógia fogalmáról, mind a gyógypedagógus-képzésről vallott felfogásával, s
hasonlóan heves kijelentéseket tesz, pl. a siketnéma nem fogyatékos, a gyengeelméjűek,
gyengetehetségűek a fogyatékosok, a velük foglalkozó szakembereknek semmi közük
egymáshoz, stb., stb. (Bihari 1917: 171).
A második vitahullám az 1920-as és 30-as években zajlik. Ekkor azonban a bírálók
Ranschburg nevét szinte már nem is említik, a - nevezzük nevén - támadások célpontja a
teljes mértékben a ranschburgi gyógypedagógiai elméleti koncepcióra építkező Tóth Zoltán
gyógypedagógiai nézetrendszere (Tóth 1928a, 1928b: 29). És tegyük hozzá, hogy bár a viták
olykor bántóak, személyeskedőek, de kiegyenlítettebbek, mert a vitapartnerek köre jóval
szélesebb és szakmai szempontból sok értéket is képviselnek (Gordosné 2000: 74-81).
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Végül a Ranschburgi gyógypedagógiai elméleti koncepcióról az 1960-as években „szakmaiideológiai vitasorozat” néven zajlik az eddigi legjelentősebb nyilvános diszkusszió.
Képzőintézményünk Bárczi Gusztáv igazgató nyugdíjaztatása (1963), majd közeli (1964)
halála utáni hatalmi elitje a kezdeményező fél. A szakmai-ideológiai viták menetközben
azután a képzési anyag átfogó felülvizsgálatával is kiegészülnek, amelyek újabb tantervi
módosításokra és személyi konzekvenciákra, „katedravesztési” döntések előkészítésére is
„alkalmat” adnak.

Hosszadalmas, nem csak a Főiskolát, hanem az egész gyógypedagógiai

szakterületet foglalkoztató és érintő eseménysorozat következik (Gordosné 2000: 162-191).
Tárgyunkra koncentrálva, a marxista gyógypedagógia-elmélet kimunkálását akadályozni
látszott, különösen azoknak a szakembereknek a tevékenysége, akik szakirodalmi
munkásságuk részeként, a gyógypedagógia fogalmát a régi, hagyományos módon
értelmezték, azaz, amint az egyértelműen kiderült, a Ranschburg-i gyógypedagógiai elméleti
koncepció tézisei szerint (Vértes 1915,1940, Tóth 1933, 1940, Bárczi 1952, 1959, Méhes
1959, Gordosné 1964, 1967). A Főiskola igazgatója, Gyógypedagógiai Tanszékének vezetője
(Lovász Tibor), tudományos igazgató helyettese, egyben a Tudományos Tanács elnöke (Illyés
Sándor), és a Marxizmus-leninizmus Tanszék egyik filozófus adjunktusa (Mihály Ottó) –
többféle eszközt is igénybe véve – egyre bővítik a vitázók körét, és nem csak a szakmaiideológiai vitákon bírálják Ranschburg Pálnak és követőinek nézeteit, hanem „felosztva a
terepet‖, hosszabb terjedelmű tanulmányokban, sorra, mindhárom alaptézis kemény bírálatát
is elvégezik (Mihály 1967, Lovász 1968, Illyés 1968).
Világos, egyértelmű üzenet a gyógypedagógus társadalomnak: „A ’gyógyító-nevelés’, ill.
’gyógypedagógia’, ’gyógyító-neveléstudomány’ elnevezések használatával /…/ nem értünk
egyet” (Mihály 1967: 287).
De ajánlatos megszívlelni a következőket is: „A burzsoá és marxista társadalomtudomány
között /…/ nemcsak abban vannak nézeteltérések, hogy miképpen osztályozzuk a
társadalomtudományokat, hanem abban is, hogy mit osztályozunk” (uo. 288).
„A magyar gyógypedagógiában a hagyományos, a tudományos közgondolkodásban
elfogadott és hirdetett tudományelméleti koncepció /…/ szerint a gyógypedagógia úgynevezett
komplex tudomány, /…/. Az említett nézet már a század elején megjelenik /…/ Ranschburg Pál
felfogásában. Rabschburgnak a gyógypedagógiára vonatkozó gondolatai hosszú időn
keresztül nagy befolyást gyakoroltak az elmélet fejlődésére és a tanárképzés gyakorlatára
egyaránt. Hatására jellemző, hogy még napjainkban is van olyan munka, amely Ranschburg
gondolatait tekinti a gyógypedagógia-elmélet alappillérének. Nem érdektelen tehát, ha
álláspontját röviden vizsgálat alá vesszük” (Mihály 1967: 291-292).
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Ennek megtörténte után Mihály Ottó, Ranschburg követőinek nézeteire koncentrálva, többek
között arra a „veszedelemre‖ hívja fel a gyógypedagógus-társadalom figyelmét, hogy „Ami
Ranschburgnál még csak tendencia, az Tóth Zoltánnál /…/ már koncepció” (uo. 293).
Kemény bírálata elfogadhatatlannak minősíti Tóth Zoltán koncepcióját: „Tóth Zoltán gyógyító
neveléstudománya ’seholsincs’ tudomány, elméleti konstrukció, amelyre felesleges lenne időt
és energiát fordítani, ha a gyógyító-pedagógia mai képviselői nem tekintenék koncepcióját az
’egységes magyar gyógypedagógia’ egyik kiemelkedő szellemi termékének. Valójában az
értékfilozófiai alap, a valóságtól való teljes elszakadás, ’deduktomániás’ rendszeralkotási
módszer /…/ és a gyógypedagógia tárgyáról kialakított felfogása következtében rendszere
legfeljebb, mint tudománytörténeti tény érdemel figyelmet” (uo. 295).
Hasonlóan, Ranschburg klasszikus elgondolásának és a Ranschburg-követők nézeteinek
tételről-tételre (nem ritkán inkább írásaik bekezdésről-bekezdésre) történő bírálatával történik
a „gyógyító-nevelés‖ alappillér elutasítása is. Azzal a lábjegyzet formájában alkalmazott
szépségflastrommal,

mely

szerint:

„Következtetéseink

érvényességi

körének

helyes

megítéléséhez /…/ utalunk arra, hogy vizsgálódásunk a jelen alkalommal nem terjedt ki sem a
segédtudományok modern eredményeire, sem a pszicho-somaticus vagy methalhygienes
gyógyítás elvi kérdéseire. A nevelés útján történő gyógyítás lehetőségei közül csak azokat
elemezzük, amelyeket a gyógyító nevelés eddigi elméletei kidolgoztak” (Illyés 1968: 145-146).
A harmadik, „A gyógypedagógia egységéről” szóló dolgozat, a modern rendszerelméleti
értelemben vett „egységességet‖, mint a különféle szaktudományok összefüggéseinek, a
részek közötti összefüggéseknek tudatos keresését szorgalmazó elméletet már-már a
gyógypedagógia egyedüli „bajkeverő‖ fantomjaként állítja be, minden szempontból
elmarasztalja, üldözi, de mindenekelőtt az „egységes‖ gyógypedagógus-képzés elleni
tiltakozás kérlelhetetlen szószólója. Ranschburg Pál ez irányú elmélkedésének üzenete, a
lehetőségek józan latolgatásának sugallata nem jut el a szerzőhöz, aki így megfosztja ettől az
eredeti forrás tanulmányozását mellőző olvasót is (Lovász 1968).
Ez, a képzőintézmény történetében – a szerző véleménye szerint – nagyon rosszemlékű
szakasz is szerencsére rövid életű. Az 1970-es évekre véget ér. A magasabb párt- és állami
szervek szerint sem kívánatos, sőt káros szakmai-ideológiai vitasorozat, és a képzési anyag
tendenciózus felülvizsgálata súlyosabb konzekvenciák nélkül abbamarad. A Gyógypedagógiai
Tanárképző Főiskola vezetésére, a „béketeremtés‖ küldetésével Illyésné Kozmutza Flóra kap
megbízást. A Főiskola 1975-ben, 75. évfordulóján felveszi Bárczi Gusztáv nevét. Ismét
alkotó korszak következik (Gordosné 2000: 182).
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Tárgyunknál maradva, mindjárt az 1970-es években Ranschburg Pál tiszteletére két
tudományos megemlékezés is megrendezésre kerül: születésének centenáriumán (1970-ben),
és a MTA Pszichológiai Intézete megalapításának 75. évfordulóján (1977-ben) a
képzőintézményt Illyés Sándor képviseli, a nagy elődre méltóan emlékező előadásokkal
(Illyés 1980a, 1980b).
Hasonlóan már a 70-es években két, a gyógypedagógia koncepcionális kérdéseit is tárgyaló
könyv készül a képzőintézmény szakmai műhelyeiben, amelyekben a Ranschburgi
alapkérdésekről folytatódik ugyan a diszkusszió, de a „békekötés‖, a konszenzus-keresés jól
érzékelhető jeleivel (Göllesz 1976, Illyés 1976).
„A kötet jellegét – és értékét – elsősorban az átfogó munkák határozzák meg – olvassuk a
Göllesz Viktor által szerkesztett könyv egyik recenziójában - , melyek a gyógypedagógiai
elmélet, a szociológia, az orvostudomány, a pszichológia, a gondolkodás korrekciós nevelése,
a beszédkutatás és a társadalmi rehabilitáció szemszögéből veszik szemügyre szakmánk egész
területét” (Pálhegyi 1977).
„Különösen kiemeljük a kötet értékei közül – írja az Illyés Sándor által szerkesztett könyv
egyik recenzense – hogy a feldolgozás szempontjainak és területeinek kiválogatásánál nem
ragaszkodott dogmatikusan a gyógypedagógia, illetve a gyógypedagógus illetékességi köréről
kialakított valamely állásponthoz, hanem rugalmasabban, életszerűbben – egyes esetekben a
fejlődés várható tendenciáját is anticipálva – az olvasó tájékozódási igényei szerint jelölte ki
azokat” (Tóth 1876b).
Az 1980-as évek a tudományos kutatómunka területén is sok újat hoznak. A Főiskola jegyzett,
önálló tudományos kutató, majd aspiránsképző hellyé minősül (Gordosné 2000: 225-228). A
főigazgató (Gordosné Szabó Anna) főiskolai tankönyvprogramot kezdeményez. Sikerrel. A
80-as évek végére 12 főiskolai tankönyv jelenik meg, közöttük mindjárt a második a
„Gyógypedagógia”, amely teljes egészében a Ranschburgi gyógypedagógiai elméleti
koncepció szellemében nyújt a gyógypedagógus-jelölteknek általános gyógypedagógiai
alapozó ismereteket (Gordosné 1982).
És így tovább, máig, széleskörű, az oktató- és kutatómunka terén is gyümölcsöző külföldi
szakmai kapcsolatrendszer épül ki a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán
(ma: ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar). Ranschburg Pál, Vértes O. József, Tóth
Zoltán, Szondi Lipót, Illyésné Kozmutza Flóra tiszteletére, sorra emlékkiállítások, tudománynapi emlékülések stb.
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gyógypedagógiai művek készülnek. Pl. 2004-ben, az 1982-ben megjelent „Gyógypedagógia”
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főiskolai tankönyv korszerűsített, legújabb változata, amit szerzője a Ranschburgi
gyógypedagógiai elméleti koncepció legjelesebb továbbvivőjének, Tóth Zoltánnak ajánl
(Gordosné 2004a).
Szintén 2004-ben kerül kiadásra a „Gyógyító pedagógia – Nevelés és terápia‖ c.
gyűjteményes munka (Gordosné 2004b). A Szerkesztő a könyv bevezető tanulmányában
mindenekelőtt arra emlékeztet, hogy „Ranschburg Pál már a 20. század eleji tudományos
tények ismeretében sem tartotta feleslegesnek a nevelés ’gyógyító’ célzatáról elmélkedni, sőt
azt hangoztatni, és azt képviselni, hogy érdemes ragaszkodnunk a ’gyógypedagógia ’
elnevezéshez , mert ez az elnevezés nem annyira ígéret, mint program. Célkitűzést foglal
magában, mely cél felé törni a gyógypedagógiának igazi feladata”. A könyvben – szerinte –
Ranschburg Pál tudományos előrelátásának legmodernebb kiteljesedését követhetjük
(Gordosné, 2004c: 14).
De megjelenik az először 1976-ban kiadott „Gyógypedagógiai alapismeretek” c.
gyűjteményes munka bővített, tartalmilag teljes mértékben megújult negyedik kiadása is,
amelynek Szerkesztője változatlanul Illyés Sándor, szerzőgárdája azonban szinte teljes
egészében kicserélődött (Illyés, 2000). Illyés Sándor, „A magyar gyógypedagógia
hagyományai és alapfogalmai” címet viselő bevezető tanulmányában emlékeztet az 1960-as
évek „szakmai-ideológiai” vitáira. „A hagyományos értékeket képviselő nézeteket a 60-as
évek végén a társadalomtudományok oldaláról bírálták. Ez a vitaciklus marxista indíttatása
és világnézeti hangsúlyai miatt rövid ideig tartott, és a 70-es évek végén már nem hagyott
nyomot a gyógypedagógia elméleti munkáiban /…/ A marxista megközelítéseket és a
szocialista neveléstudomány elveit a hagyományőrző gyógypedagógia nem tudta elfogadni” –
írja (Illyés. 2004: 24). Mégis, e könyvnek az előző három kiadásához képest is teljes
mértékben átalakult tartalma az olvasó számára nem kis meglepetést okoz. „A neveléssel való
gyógyítás” alcím alatt a korábbi vitákra való futó utalás után a protézistechnika, az új műtéti
megoldások, az új gyógyszerek és az új képességfejlesztő, terápiás technikák rohamos
fejlődéséről és arról értesülünk, hogy egyre nőnek az esélyek a biológiai sérülések biológiai
szintű helyreállítására, ill. a biológiai sérülésekből fakadó funkcionális korlátozottságok
megszüntetésére vagy csökkentésére (Illyés 2000: 22). „A gyógypedagógia mint tudomány”
c. tanulmányból pedig, „A komplex embertudomány” alcím alatt (a Mihály Ottó ugyanilyen
főcímű, korábban idézett 1967. évi tanulmányában és az ugyan e könyv előző kiadásaiban
leírtaktól is homlokegyenest eltérően) korrekt tényként megtudjuk, hogy „A gyógypedagógia
hazai művelőinek mai értelmezése szerint a gyógypedagógia nevelési, terápiás és
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amelynek

interdiszciplináris

kapcsolatrendszere folyamatosan fejlődik” (Mesterházi 2000: 49).
Követve a vázolt diszkussziós folyamatban a Ranschburgi gyógypedagógia elméleti
alappillérek időtállóságát, a szerző összegző következtetése: „a gyógyító-nevelés” és „a
gyógypedagógia szervesen egységes tudomány” tézisek kiállták a változó idők próbáját. De
tud-e az „egységes gyógypedagógus-képzés” alappillér esetében is eredményt hirdetni? Nem.
E tekintetben nem jutott nyugvópontra a magyar gyógypedagógus szakmai közvélemény, sőt
éppen napjainkban újabb vitahullámnak, már-már „cunami‖-nak vagyunk tanúi.
Az egységes gyógypedagógus-képzés folyamatos önkéntes „leszakosítása‖ az ELTE Bárczi
Gusztáv Gyógypedagógiai Karon, tehát az „anya-képzőintézményben‖, a „Bárczin” is, ahol
pedig - egyedül az országban – ma is teljes körű a gyógypedagógus-képzés, hallgatónként
csupán egy szakirányra történik felkészítés.
Áttanulmányozva a „Bárczi” internetes honlapján a jelen gyógypedagógus-képzés, a
„lineáris, többszintű, háromdimenziós (Bologna-rendszerű) képzés‖ szerkezetével és
tartalmával foglalkozó valamennyi érvényes dokumentumot (WWW.barczi.hu), véletlenszerű
kiválasztás szerint végigkövetve egy-egy gyógypedagógus jelöltnek a képzésbe belépésétől az
oklevél átvételéig bejárt tanulmányi útját, a klasszikus koncepciótól teljes mértéken eltérő a
kép. Hasonlóan végigkövetve az elektronikus körlevelezés folyamatosan újratermelődő
vitaanyagát, rendkívül ellentmondó a képzésről alkotott szakmai közvélemény.
Mindezek után a szerző legvégül mit tehet mást, mint újra előveszi Ranschburg Pál
évszázados,

rövid

dolgozatát,

és

néhány

mondatban

beszámol

„elmélkedésének‖

eredményéről.
A „Bárczi”, saját képzési tapasztalatait és a gyógypedagógus közvélemény egy részének
energikus oppozícióját számba véve, bár jelenlegi képzési rendjével inkább elégedett, mint
nem, a „menekülési utat” egy jövőbeni „két szakirányú” képzésben véli megtalálni.
A szerző ennek a lépésnek a megtételét további körültekintő meggondolásra ajánlja, félő ui.,
hogy még távolabb kerülne „a gyógypedagógia művelése csak annak engedhető meg, aki
minden ágában járatos” tézistől. De itt előbb egy - az egységes gyógypedagógus-képzésről
vitatkozó felek figyelmébe ajánlott – kitérőt tesz, és egyben Ranschburg Pál tiszteletére
készített tanulmányának szerény zárógondolatát adja elő.
Ranscgburg Pál – a szerző megalapozott véleménye szerint – nem a gyógypedagógia minden
ágára „kiképzett”, hanem minden ágában „járatos” gyógypedagógusok kibocsátását tételezi
ideálisnak. Az eredeti szövegezés szerint félreérthetetlenül arról van szó, hogy valóban széles99

bázisú, mai értelmezésünkben a gyógypedagógiai segítséget igénylő teljes népességre
fókuszáló, gyógypedagógiai dominanciájú „interdiszciplináris” elméleti és gyakorlati
alapképzés a kívánatos, amelyre – ismét a ma nyelvén fogalmazva – a képzőintézmény avatott
véleménye szerint szakmailag szükséges (és persze kiharcolt) képzési időben már meginduló,
majd a továbbiakban a képzési idő után megvalósuló, sokféle, ám rangsorolt szempontnak (pl.
EU kötelmek, hazai társadalmi, gazdasági, oktatási, szociálpolitikai elvárások, marketing
érdekek, stb.) megfelelni képes specializálódás vezet el a bizonyára sohasem végleges
megoldáshoz.
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1. sz. dokumentum:

Aláírás: 1925-ben Dr. Ranschburg Pál és Dr. Sarbó Artúr még együtt vizsgáztatnak.
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2. sz. dukumentum:

Aláírás: 1927-ben Dr. Ranschburg Pál utoljára vizsgáztat, és már utódával: Dr. Schnell
Jánossal.
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Ranschburg Ágnes Hildegard
ELISMERÉSEK ÉS ELŐÍTÉLETEK KERESZTTÜZÉBEN
Ranschburg Pál életútja a családi dokumentumok tükrében
„A kultúra lényege, akár az emberi munka technikájáról, akár a szellemi alkotásokról,
akár az emberi társadalmak politikai együttélési technikájáról van szó, sohasem valami
ideológiai program végrehajtása, hanem mindig a valóság valamely szakaszának a
gondos részletmunkán, eddig elért eredmények hagyománytisztelő átvételén, a valóság
visszahatásának az alázatos elfogadásán és a gondos kitapogatásán, a próba és tévedés
technikáján alapszik. …. Ennek a mélyen realista, valóságtisztelő szakmai öntudatnak…..
két halálos ellensége van: a hatalmi téboly és az eszméiben megveszekedett
dogmatizmus. …”
BibóIstván2
Jó, ha az utókor csak a szépre emlékezik, de néha a jelen sem tud tovább lépni a jövő felé, mert nem
ismerte meg kellően a múltat.
Egyetlen életút sem értelmezhető a történeti háttér ismerete nélkül. Mivel az mindig tartalmaz olyan
eszmetörténeti forrás-pontokat, melyek egyúttal történelmi forró-pontok is: az egyéni és közösségi
sorsfordulók eredőinek ütközőzónáját képezik.
Ranschburg Pál sikeresként és tragikusként egyaránt olvasható életét érdemes ezért a
családtörténeti dokumentumok és a történeti háttér egybevetésével szemügyre venni.
Már csak azért is, mert ha nem megoldásokat, de megfontolásokat mindenképpen kínálhat a mai
eszmetörténeti és tudományelméleti dilemmák útvesztőiben.
*
Engem a családban elsőként „megörökölt” pszichológus-hivatás késztetett kutatásra: 1961-ben I.
díjas OKTV tudománytörténeti tanulmányom révén kerültem az egyetemre. R.P. háborúban
megsemmisült életmű-dokumentumainak hiányában a még élő tanítványok személyes
visszaemlékezései nyomán tájékozódhattam nagyapám munkásságáról. Kezdetben a szakma alapjait
is az ő révükön sajátítottam el: dr. Lóránd Blanka, dr. Ballay Judit és a Ranschburg-tanítvány dr.
Kaufman Irén leánya, dr. Weiss Mária gyermekpszichiátereknél. Továbbá az ugyancsak Ranschburgtanitvány dr. Schnell János, a Gyermek-ideggondozó hálózat megvalósítója tette lehetővé számomra
az önkéntes gyakorlati munkát tanulmányaim során, Polcz Alaine irányitásával. Majd dr. Mérei
Ferenc az akkor Országos Ideg- és Elmegyógy-Intézet (OIE) Pszichológiai Laboratóriumának
létrehozója vezetett tovább. Mára már a családban is négyen vagyunk pszichológusok 3, és többen a
határterületeken dolgozók. Az eszmetörténeti értelmezés azért maradt rám, hogy ideológiai okokból
félbe hagyott történész tanulmányaim késztetései szabadon hasznosuljanak.
*
Történelmi paradoxonok – akár ezt a címet is adhatnánk a családtörténeti közel-képek nyomán
kibontakozó életrajznak. A személyi dokumentumokat, a családi és tanítványi-, szóbeli és írott
visszaemlékezéseket egybevetve a korszak mára több irányú történeti feldolgozásaival: meglepő
fordulópontokra és motivációs forrásokra bukkanunk.
Ki is volt valójában a „Homogén gátlás”-, az un. „Ranschburg-fenomén”, felfedezője, az igazi Ranschburg?
Milyen örökséget hozott, és milyen értéket hagyott maga után, – melynek nyomán ma a Nemzeti
Emlékhelyek egyikeként tartjuk számon sírhelyét?
1.
2.
3.

Magyar Bencés Kongregáció világi rendtagja
Bibó István : Fogalmazvány, 1956. október 27-29. Válogatott Tanulmányok IV., (1935-1979) Magvető kiad. Bp. 199o., 153.p
A szerző: R. Á. H.; - M. Ranschburg Győző; - Fehér A. Miklós; - Fajzi György
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Ranschburg P. 1941. júliusában újra-fogalmazta 1939-ben megírt Végrendeletét, nem sokkal az
ország hadba lépése után.4 …… Felsorolt címei és elismerései eredményes életre mutatnak:
„egyetemi rk. tanár, - egészségügyi m. kir. főtanácsos,
a gróf Apponyi A. poliklinika idegosztályának v. főorvosa,
a Magyar Psychológiai Társaság örökös tiszteletbeli elnöke,
a Magyar Gyógypedagógiai Társaság tiszteletbeli tagja, a II. o. polg. hadi érdemkereszt, és a vöröskereszt II. o.
érdemkeresztjének tulajdonosa
a Kormányzói Signum Laudisnak, és a francia Officer de
l'Académie kitüntetésének tulajdonosa, a volt cári szentpétervári kat. akadémia kisérl.
gyermektanulmányi osztályának dísztagja,
a v. Österreichische Gesellschft für Heilpedagogik dísztagja,

a Magyar Gyermektanulmányi és Nevelésügyi T. dísztagja,
és a Magyar Társadalomtud. Társ. r. tagja, a Kir. Orvosegyesület r. tagja, - és a a Kir. O. E. Ideg- és
Elmekórtani Szakosztályának v. elnöke és r. tagja,
a v. Gesellschaft Wiener Neurologen u. Psychiater kinev.
Lev. tagja, – a Magy. Természettudományi Társaság r. tagja,
a Magy. Kir. Gyógyped. Lab. v. vezetője, és a m. kir
Gyógyped. Int. laboratóriumainak v. tudományos főfelügy.
az áll. Gyógypedagógiai Tanárképző v. tanára,
a Magy. Elmeorvosok Egyesületének r. tagja, a Gesellschaft deutscher Neurologen u. Psychiater r. tagja.‖

Mégis arra hívja fel a figyelmet:
„Utódaim részére meg kell jegyeznem, hogy bár minden tudományos kitüntetésemnek, mint
munkásságom elismerésének őszintén örültem s azokra a magam módja szerint büszke is voltam, soha
semmiféle kinevezésért engem ért előzetes felszólíttatás nélkül, sem semmiféle kitüntetésért soha
egyetlen kezdeményező lépest nem tettem, viszont nékem nem járó, avagy nem megfelelő módon
felajánlottat ismételten elhárítottam, amire levelezésemben tájékoztató adatok találhatók.”5
A fentiekkel meglepő kontrasztot képez az az aggodalom, melynek hangot adva, dokumentumai
családi megőrzését kéri:
„az esetben is, ha a magyar tudományos világ bárminő külső befolyás, vagy belső átalakulás
folytán időlegesen megtagadná magyar, avagy megtagadná keresztény-magyar voltomat.”6.
Pedig, mint mondja:
„Reménylem, magyar földben fogok pihenni, melynek – híven szüleimtől, tanítóimtól, tanáraimtól
átvett tanítása s nevelése révén, de – bár szüleim nem magyar földön születtek, - biztosan állíthatom,
már alkatilag is utolsó lehelletemig szerelmese voltam, s melynek szolgálatát életem legelsőbbrendű
feladatának éreztem, de melynek földjéből még csak egy sírhelynyit sem mondhatok a magaménak.”
***
A továbbiakban ezt az elismerési – elutasítási kontrasztot szeretném megvilágítani eddig homályban
maradt, vagy figyelmen kívül hagyott élet-események tükrében.
Mi az, amit az életút előzményeiről tudnunk kell?
A család eredete a XVIII. század végi Elszászig követhető vissza. Az elkülönített vallásközösségi létet az
egyéni szabadságjogokkal feloldó-, de egyúttal annak kiküszöbölését is elváró francia felvilágosodás elől
menekülve keresik fel rokonaikat Morvaországban. A család nevét a XVII. sz. óta őrzik sírkövek Prága zsidó
temetőjében7. Ranschburg Sámuel és Éva Scheinr gyermeke, R. Salamon már Luže-ban születik 1816-ban.
Öt nemzedék vallástanítói-hagyományát tovább örökítő apjához híven szintén vallási tanulmányokat
folytat, a nagy szegénység és a jogi korlátok ellenére is.
Prágában 182o-ban hunyt el a neves rabbi, Ranschburg Besalel Ben Joel talmudtudós, iró. Legismertebb
tanitványa Zakarias Frankel volt, az un. „mérsékelt haszkala”8 jeles képviselője. Aki egyszerre kivánta
elérhetővé tenni a zsidó vallási és kulturális hagyományok értékeit népe és a befogadó nemzeti számára
is. Az un. „zsidóságtudományok” történelmi feltárómunkáját Közép-Európában elsőként művelték az
általa alapitott Breslau-i zsidó teológiai szeminárium neves tanárai. Akik még maguk is tanulhattak
Ranschburg Besaleltől Prágában.
4.
5.
6.
7.

8.

Gyurgyák J. 2oo1. Zsidókérdés Magyarországon 746.p. 1941. jún. 27-én M.ország csatlakozik a Szovjetunió elleni német hadjárathoz.
Családi hagyatéka jelentős részben megsemmisült a lakását ért bombatalálatban.
Itt az aláhúzások Ranschburg Pál jelölései, a vastag betűs kiemelések = R. Á. H.
A később II. József által kötelezően 1788-ban elrendelt családi előnév-választás a helynevek németesített variációira
támaszkodott. Ezért pl. Ronsberg cseh város hasonló hangzású nevének is számtalan kombinációja született ebben az időben. A
kényszerűen gyakori hely- és jogkörnyezet-változások miatt bonyolulttá vált anyakönyvezés pedig ezeknek egymással gyakran
összetévesztett változatait eredményezte, melyekből mindmáig sok félreértés fakad ! …(lsd.: internet: Yewis Enciklopédiák,
…tvb. Beider A. névkutatásai,- és Köves Slomó – Forrás III. A. 162-165. p.)
A „haszkala” a zs. felvilágosodás héber neve, amely a teljes kulturális asszimilációt tekinti elérendő célnak, a polgári
jogrendszerbe integrálódás lehetőségének mintegy „csereértékeként”. (lsd. Allias, Benbassa: A zs. kult. lex. 2oo3.)
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Rb. Slómó Jehuda Rapoport (179o-1867) a történettudományok és az irodalomkritika művelője volt, maga
is iró Rb. Samuel Freund (1794-1881) a teológiai ismeretek és a hitéleti gyakorlatok összehangolásában
jeleskedett. Ők mindketten még Prágában lettek tanárai Ranschburg Salamonnak is. Rb. Kaempf Isaac
(1818-1892) orientalistánál, a keleti nyelveket tanulta. Végül tőlük nyert kiemelkedő minősítésű rabbi diplomát.
Majd pedagógiai, jogi tanulmányait filozófiai doktorátussal tetézte be Giessenben.9. Ebben már bizonyára jelentős
szerepe volt egy, a Goldschmied 10. rabbi családhoz kapcsolódó „ösztöndíjának”, amely kifejezetten a magasabb
tanulmányokat folytató Ranschburgokat volt hivatva támogatni. Petschau-, majd Győr-Sziget rabbijaként folytatott
Talmud-kutatásainak nagy részét elemésztette a történelem, de a megmaradtak ma is kutatás tárgya. (Zsidó Múzeum
és Levéltár). Hitben és tudásban, szerénységben és szorgalomban kimagasló életpéldáját méltányolta elnyert főrabbi
cím, a Győri Zsinagóga alapkő-letevőjének járó tiszteletadásként (látható a Hitközségi Imaház 1926-os emléktábláján). A
fent bemutatott „konzervatív judaizmusnak” nevezett irányzat (ami az ortodox és neológ álláspont közötti
kompromisszumként jött létre), jelentős örökséget hagyott követőire: Magas tudásukkal teremtsenek
szakszerű műveltséget népük körében, miközben elmélyült hitükkel segítsék elő a kölcsönös tiszteleten
alapuló együtt-élést a befogadó ország vallásával és kultúrájával..
Ahogy ma minderre ráláthatunk, elmondható: ezt a kényes egyensúlyt nehéznek bizonyult fenntartani a
megújuló egzisztenciális-emancipációs küzdelmek hosszú sorában.

***
Ez az utóbbi rálátás világítja meg azokat a konfrontációkat is, amire Ranschburg Pál életútja mentén
gyakran rábukkanunk. 11.
Az elismeréseket többnyire ismerjük, az elutasítások nagy része azonban nem vált publikussá.
1870- A család apai és anyai ágon szegénységgel küzdő, nehézségekben megedzett élettapasztalatokat (B.E. CST.)
ad át a 10 gyermekből életben maradó 8-nak. (Kemény J. lsd. 9 ) Az öt fiú közül R. P. a negyedik, (Bátyja Henrick, Victor
és Gusztáv, öccse Nándor) (GYZSHK. Ak.)
1880-88. A Pannonhalmi Szt. Benedek Rend győri gimnáziumban kölcsönös hit-toleranciára tesz
szert, az izr. hittant apjától tanulja, de a kereszténység tiszteletét is.
1895- Apja halálának évében kapja meg orvosi diplomáját. Hazáját szerető, közösségéért élő,
fáradhatatlan példaképet kap útravalóul. (Fischer Gyula: Halotti beszéd 1895.)
1897- ben még olyan Szabadkőműves páholyba kéri felvételét, amely a nemzeti és vallási értékek
beteljesítését politika-mentes úton kívánja elérni (Poszvék 1877.,- Forrás III.E.)
1901- től már a Gyermektanulmányozás ügyén fáradozik, Nagy Lászlóval és Teleki Sándorral, a
gyermekvédelem ügyének cselekvő propagálója (Vértes O.J.12. 1960, 1994.,( (Gordosné dr. Sz. A. 2003.)13.
1906- ban elhatárolódik a szociális gondokat radikális úton orvosolni kívánóktól, a szétszakadó
Társadalomtudományi Társaság nemzeti-konzervatív ágával tart nemzeti liberálisként-, gr. ifj.
Andrássy Gyula nyomán (Gyurgyák 2007.186-187. p.- Forrás III/C.)
1908ban azonban többször elutasított habilitációs kérelme még mindig fennakad a „zsidó ne nyúlkáljon a
magyar lélekhez” kijelentésen. (A kifogásoló N. L. az Orv. Egy. tanára, a Bőrgyógy. Klinika igazgatója, aki később a
M. Orvosok Nemzeti Egyesületének (MONE) elnökségi tagja lesz, 1917-ben, fajvédőként) (Kovács M. Mária..) 14 (R.E. Cs.T.
18-19. p) Magántanári cimét 19o9-ben Moravcsik E. szakmai elismerésével nyeri el., de csak Náray-Szabó Sándor
áll. titk., Tóth Z. miniszt. tan. és Liebermann Leo közeg. tan. prof. közreműködésével. (R.E. CsT. 18. p; - CSDT. 11. sr.) (Torda Á.:
Ranschburg Pál pályakezdése 1995. in: Tanulmányok L. dr. E. Á. tiszteletére)
9.
10 .
11.
12.
13.
14.

Kemény József: Vázlatok a győri zsidóság történetéből Győr, 193o. kiad. Szerző tlj. 116-121. p. 2oo4. rpr. („Kémény” = sajtóhiba!)
R.E. - CST. I. 4. p.
A források jelölésénél használt rövidítéseket lsd. a Felhasznált források jegyzékénél.
Vértes O. J.: Ranschburg Pál emlékezete 196o. - Fejlesztő pedagógia 1994, 4-5. szám 126-131 p.
Gordosné dr. Szabó Anna: Ranschburg Pál hatása a gyógypedagógiára – eddig ismeretlen adatok tükrében – Gyp.Sz. 2oo3/3. 22o-23o p.
Kovács M. M. 2oo1. Liberalizmus-radikalizmus-antiszemitizmus . A magyar orvosi, ügyvédi és mérnöki kar politikája 1867 és 1945 között (Helikon Universitas-Történelemtudomány Bp. 2oo1. 19-2o p., 1o8-118. p.)

108

1910. -ben kapja meg a francia Kultúr-kormányzat „Officier de l’ Académie” kitüntetését, melyben
a Közoktatási Miniszter a Francia Tudomány- és Művészeti Akadémia tagjává fogadja. Az elismerést
külföldi előadásai és publikációi tették lehetővé. (MTA-Kt. Ns1o8o4/56.)
1911. A Charite poliklinika meghívja az Idegosztály vezető főorvosának. (Ebben a Szabadkőműves
alapítású intézményben ingyenesen gyógyítják a rászorulókat.) (R.E. CSDT. 15. sr.) (Berényi Zs.A.: A Sz.K. kézikönyve
Forrás: III. E. 2.)

1914-18-ban a háborús perifériás idegsérültek sebészeti műtéteit irányítja, közleményei külföldön

figyelmet keltenek (Végrendelet II.). … (dr. Verebély T. sebész, operáló munkatársa pedig kifejezi a zs.-k
gyógyítása iránti ellenszenvét.! – majd később szintén a MONE vezetői közé sorol.- Lsd.:14. jegyz.88.p.)
(Kaufman I. v.emlékezése) (dr. Leél-Őssy L. A magyar neurológia almanachja 2oo1. Debrecen. Forrás: II. B. 2.)

- felesége önkéntes ápolónő a József téri hadikórházban, (R.E.-CsT. II. 3.p.)
- Endre fia önkéntesként Krilibabánál harcol, Bronz Vitézségi érmet kap, de megbetegszik, orvosi
tanulmányit nem folytathatja, (R.E.-CsT.I. 24 p.) (Hadtörténeti Levéltár: 316-2. nyt. sz. 2oo9.o4.15. dr. Bonhardt A. ig.)
- R. P. a háború után a fenti működéséért kapja Vöröskeresztes kitüntetését, a II. osztályú Polgári
Hadi Érdemkeresztet majd a „rendkívüli egyetemi tanár” címet. (CsDT. I. 24. 1918. VII.10., - 26. . 1918. VIII. 19.)
1919- ben a Munkaügyi és Népjóléti Népbiztosság a Révész utcai kórház 1. Idegosztály vezetésére
utasítja. Nem sokkal ezután a proletárdiktatúra zsidó túszokat ejtő akciójában vád nélkül
letartóztatják, mert u.m.”volt tisztek járnak rendelőjébe” – elengedik, - de másodszori kísérletüket
már nem várja be, a báró-orvos Korányi család figyelmezteti és bújtatja el. (Gyurgyák, 2oo1. 1o4 p.- Forrás III.
B.) (M. Zs. Lex. 1929-2ooo. - 22o-221.p. Forrás III. A.) (R.E. CsT. I. 1o p., - II. 3.p.)

- Hazatérve aug. 31-én családjával együtt megkeresztelkedik, hogy „legalább unokáinak jobb legyen”.
Kaufman Irénnek jelzi, hogy többet már nem folyamodik semmilyen címért, mert nem azok elérése érdekében
döntött így. Egyúttal a vele küldött levélben kéri fel Schaffer Károlyt keresztszülőnek. A baráti munkakapcsolat révén
ismert Szociális Missziós Társulat kápolnájában Schütz Antal piarista professzor a keresztelő páter. (Aki maga is pszichológia
doktorátust szerzett Németországban.1915-ben. Kat.Lex. 11.kt. 971. p.) („Az emberi elme” II. kt. 1923. 226. p.) (R.E. CsDT. I. 28. sr. 1919. VIII. 31.) (K.I. v.emlékezése)
1919- őszén a maga alapította laboratóriumban Bárczi G., a befogadó intézet tanára15., aki aktuálisan
szakmai ellenfele és Magasházy L. (H. M. szárnysegéde)* „Felszólitom a Laboratórium zsidó tagjait, hogy
hagyják el a Laboratóriumot.” felszólítására minden munkatárs követi R. P.-t Szondit és Kaufmant, így
kénytelenek visszahívni őket. (*Shvoy Kálmán 1983., 88. p.-Forrás: III. C.)
Ezután többször felszólítják, hogy jelöljön ki maga helyett nem-zsidó utódot. (K.I. v.emlékezése)
1920- as években adja át fokozatosan a laboratóriumot, az előbbi nem önkéntes késztetések (!)
mellett egészségi és egzisztenciális nehézségektől is hajtva.
1924- ben egy év vezetés után Szondi L. már saját kutatási irányában kíván önállósulni, Focher S. „kívüle fekvő okokból”
nem vállalhatja, Kaufman I. pedig több irányú kutató munkában van lekötve. (MTA-KT.Ms1o8o4/32.)
1924- ben „Egészségügyi Főtanácsos” címmel tüntetik ki, de a laboratórium működési feltételei
továbbra sem elegendőek, munkatársait változatlanul ő dotálja saját költségéből. (Schnell 1929.)
1926- ban végül Schnell János veszi át a vezetést, aki időközben gyógypedagógiai tanárból idegelmeorvossá lett, és eredményes pszichológiai kutatásait is sikerrel publikálta. 16.
1928- ban megalakult R. P. vezetésével a Magy. Filozófiai Társaságból önállósuló Magyar Pszichológiai
Társaság, melynek elnökévé választják. (Magy. Pszich. .Sz.. 1928., 1-2. sz. júl. dec.)
1929- ben Schnell János a laboratórium (kb.) 25 éves fennállásának nagyszabású jubileumi ünnepét
szervezi meg. A rendkívüli alapossággal összegyűjtött kutatási- és kapcsolati dokumentáció „emlék-könyv” 17.
jellegű tanulmány kötetén túl méltó elismerést is sikerül kieszközölnie mesterének a kormányzói „Signum
Laudis” kitüntetés által. (E nélkül ma aligha alkothatnánk képet R. P. életművének alapjairól.) (Arra, ami ennek
megteremtését minden bizonnyal elősegítette, csak a laboratórium megszüntetésekor 1934-ben fogunk majd rálátni.*)
15. Gordosné dr. Szabó Anna: A magyar gyógypedagógus képzés története – ELTE Bp., 2000. 35-45 p.
16. A korszak részletes dokumentumait bemutatta a: „75 éves a MTA Pszich. Intézete.” című, 1977.nov.21. kiadvány dokumentum és
beszámoló gyűjteménye. (M Pszich. Tud. Társ. 1977.)
17. Schnell János szerk. Pszich. tanulmányok a lélektannak és határterületeinek elméleti és gyak. kérdéseiről. prof. dr. Ranschburg Pál
tiszteletére (írták tanítványai, külföldi és hazai tisztelői és munkatársai) – Kir. Magy. Egyetemi nyomda, Bp. 1929. – szerk.
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1931- ben a Pszich. Társ. elnöki tisztjét (kissé hirtelen) „örökös tiszteletbeli elnök” címre váltják, helyébe pedig Benedek L. fiatal elmegyógyász professzor lép, aki ugyanakkor készíti elő a
kormánynak „eugenica”-i18. törvényjavaslatát, melyben ( az amerikai mintától felbátoritva) orvosi
eszköztárat keres az örökletes betegségek megelőzésére. –
Eredetileg a súlyos háborús veszteségeket akarta kompenzálni az un. „népegészségügyi
program” is.19. A megvalósitás módját keresők lehetőségeit azonban a nemzeti önértelmezés
határainak politikai szűkitése egyre inkább behatárolta.
(Pisztora F. Forrás II. D. 2oo8.) 19.
1934- ben felszólítják: a Gyógypedagógiai Főiskola keretébe olvassza be az utódja Schnell János
által vezetett laboratóriumot. A „hatalmi lépés” visszautasítására válaszul megszüntetik a labort,
miniszteri utasításra. (CSDT 51-1934. V. 8., lsd. a mellékletben)
Helyét a M. Kir. Gyermeklélektani Intézet veszi át, - ami csak az ifj. főhercegi család (József
Ferenc fh. és Anna főhercegné) anyagi támogatásával tud megvalósulni, akik lekötelezettjei Schnell
doktornak család- orvosi szolgálatai okán. (lsd. *1929.) (CSDT 5o-1934. XI. 3.)
1935ben a londoni Neurológiai Kongresszuson várja Pavlov, hogy találkozzon vitapartnerével. R. P.
betegsége miatt azonban Kaufman I. jelenik meg, akinek a professzor sajnálatát fejezi ki. 2o. A dialógus tárgya
R. P. „Reflexologie und Psychologie” című tanulmánya lett volna. 21. (A találkozásra a Pavlov 1936-os halála miatt már nem
kerülhetett sor.)

1936-

ban igazolnia kell állampolgárságát, - (azaz a magyarsághoz való jogát). –
Ugyanakkor Schnell doktor munkatársainak már a nemzeti „hűség-fogadalmat” írásban
kellett letenniük munkakörük betöltése előtt. … (MTA Kt.Ms 10804/212 )
1938ban az előző Gömbös-kormány által egymásnak uszított fajvédő orvosi kamarák (MONE és
EPOL) között kell a zsidó orvosoknak is helyet találni az 1936-ban kötelezővé tett kamarai tagság
miatt, ami további érdekellentéteket szült. Ranschburg Pált előbb a bp-i orvosi kamarába 1938. o4.
27-én, majd 11. 23-án a keresztény orvosok közé sorolják. (CSDT 57.; 110 .) (lsd. még Kovács M. M. 14 . 112-118.)
1939ben a már faji alapon megkülönböztető II. Zsidó Törvény nyomására nyugdíjazását kéri a
Poliklinikán, ahol némi „félreértések” után további kutató munkára bátorítják. (CSDT 58-7o.)
1942ben a további zsidótörvények és rendeletek hatására munkaszolgálati behívás, ill. kitiltás
miatt elveszti munkatársait, (CSDT. 70-71.) - noha 1941-ben még korainak ítélte öt gyermekes fia
menedékkereső aggodalmait. (CSDT. II. magánlevél V. 16-án, - a Végrendelet megírása előtt)
1943ban viszont megjelenik neve a „Beszélő számok”: „Világtermelés, - a megnagyobbodott
Magyarország szellemi arisztokratái-” c. statisztikai zsebkönyvben, mint „egészségügyi főtanácsos”.
(CSDT II.)22.
1944ben a „Mentesítés”-hez ez azonban már nem volt elegendő jogcím, csak a „titkos” titulus
fogadható el. (Gonda L. 1992. Forrás III. B. 279-295.)
- a „rendkívüli egyetemi tanár” cím helyett csak a „rendes-nyilvános tanár” cím elegendő,
- a keresztség pedig csak 1919. augusztus 1-e előttről volt érvényesíthető,
- a II. osztályú polgári hadi érdemkereszt is kevésnek bizonyult, akár csak fia II. osztályú
vitézségi érme is-, mivel csak I. osztályút -, és csak többször ismételtet fogadtak el.
1944- márciusában és augusztusában mindkét fiát munkaszolgálatra kényszerítették, majd
novemberben Fertőrákosra hurcolták véderő munkálatokra, ahol Géza fia 37 évesen meghalt, (3
gyerekes családot hagyva maga után), Endre félig megfagyva megszökött, és 1945. májusában ért
csak haza. (R.E. – S.M.) (továbbá dr. Szita Szabolcs: Halálerőd 1989., 1996. Forrás III. B.)
18. A századelőn megindult örökléstani (eugenetika) kutatásokból következő esetleges betegségmegelőzési lehetőségek az orvostud.
ellentétes politikai nézőpontú képviselőit egyaránt foglalkoztatták. (Pisztora F. 2008.: Benedek László társadalompolitikai személete és
eugenicai törekvései. in: A Balassa utcai Klinikák 1oo éve p. 95-113.)
19. Kovács M.M. 2oo1. lsd. 14. jegyzet, u.o. 65. p., részletesen u.o. 59-66. p., Forrás III. B..)
2o. A kongresszus résztvevőiről készült fényképet K.I. leánya dr. Weiss Mária az Orsz. Ideg- Elme Klinika múzeumának ajándékozta.
21. A tanulmány megjelent Poznaoban 1932-ben Pozo. Tow. Psych. 72. p.A külön lenyomat Kwartalnik Psychologiczny 3. vol. 3-4. no.)
22. Zentay Dezső szerk. Beszélő Számok 11. Statisztikai Zsebkönyv 1943. 87. p.)
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Leányát családjával kilakoltatták, - Mallász Gitta 23. sokakat mentő egyházi védettségű katonai varrodájában,
majd Szociális Testvérek Társasága által bújtatva menekültek meg, – minek előtte sógornője szöktette ki őt a
Gettóból . (R.G. – Z. H. visszaemlékezései)
1944- augusztusában Ranschburg Pál és felesége papíron „védetté” válik, 24. gyermekeivel együtt, (CSDT 100.,
105., 106.) - melynek eléréséért dr. Miskolczy Dezső kolozsvári professzor is szót emel (Levél a Belügyminisztériumba J.Bnek, halogató, majd továbbitó szigorúan bizalmas válasszal.) (CSDT.II.) - majd Schütz Antal piarista professzor által a pápai
menlevelet is megkapják, de már későn! (R.E. Cs.T. I. 31. p.)
- dr. Kaufman Irén még mindig naponta segíti tudományos munkájában mindaddig, amíg ő
maga családjával együtt a Gettóba nem kényszerül. (dr. Weiss Mária visszaemlékezései)
- R.P. –nek munkássága nyomán és fiának R. G.-nek mérnöki találmánya (Egyesült Izzó
Gyára) okán felajánlják a külföldre menekítést, de mindketten elutasítják, mert „a magyar kultúráért
élnek és itt kívánnak meghalni”. (R.G. Z.H. és K.I visszaemlékezései.)
- R. P. novemberben ismételt figyelmeztetések* nyomán feleségével együtt elfogadja a
felajánlott menedékhelyet a Pannónia Szálló pincéjében, Pelczmanné Glück Maca segítségével.
Majd (az augusztusi után ismét) a Poliklinikára kerül vérhas-fertőzéssel, feleségével együtt. „Dr.
Szente Lajos egy beteget operált amikor meghallotta, hogy dr. Ranschburg Pált és feleségét el
akarják vinni a nyilasok. Kiszállt a műtétből, annak befejezését az asszisztensére bizta. Nem öltözött
át, hanem sietve szabályos műtő köpenyére fölvette katonatiszti köpenyét. (Ugyanis tartalékos katonatiszt
volt, aki tiszti egyenruháját a kórházban tartotta.) Fölment a abba kórterembe ahol Ranschburg és felesége
feküdtek, és elzavarta a nyilasokat.” (Weiss M. v.emlékezése)
- Ranschburg Pál néhány nappal Budapest felszabadulása előtt (1945. jan. 12-én) – felesége (1945.
jan. 22-én) – halt meg, az Apponyi klinikán, kórházi segítség már nem tudta megmenteni.
23. Az Angyal válaszol (399-4o2. p.) – Mallász Gitta feljegyzései, szerk. Péter Ágnes 1976., 1988.
Klinda atya a, varroda létrehozója posztumusz „A világ igaza” kitüntetésben részesült Jeruzsálemben 1995-ben.
24. Mentesítő Okiratok megerősítése – M. Kir. Belügyminiszter 16.157/1944. II. B. M. szám – 1944. nov. 13. (3.040/1944. alapján) –
Rendelkezésre bocsátotta dr. Szita Szabolcs történész: az Emlékezés 1944-2004. Közhasznú alapítvány gyűjteményéből.
* Kovács M.M.-től tudhatjuk, hogy (2001. lsd. 14. jegyzet,- 154. p.) , a MONE jegyzéket készített az őskeresztényekről és a zs. orvosokról,
amit az ország hadbalépésekor benyújtottak a Honvédelmi Minisztériumnak, követelve egy III. zs. törvényt. – Keresztes-Fischer Ferenc
belügyminiszter azonban fellépett a további szigorítás ellen. …. addig, amíg 1944-ben a német megszálláskor a Gestapo letartóztatta. (lsd.
Braham, L. R. Forrás III.B.- I. 384. p.)

Pályakép – emberkép
Mi az, ami mindezek után tovább vezethet bennünket az életpálya megértésében?
Ha teljes emberképet akarunk kapni, akkor a humán–profil mindegyik szintjén összegeznünk kell a
tapasztalatokat. Számba véve a hivatás-gyakorlás mikéntjét épp úgy, mint a valóság-értelmezés
szellemi produktumait. Egyúttal figyelembe kell vennünk a környezetéhez viszonyuló identitás-tudat
alakulását, és az emberlét „végső kérdéseire” adott személyes válaszokat is.
*
A Hivatás
Pályaválasztása: ennek gyökereit a kor kínálta felemelkedési lehetőségek 21 előtt, már korábbi
hatások mentén is megtaláljuk. A természet iránti érdeklődésébe rejtett konstruktív fantáziája
személyes adottságként mutatkozik tanulmányaiban épp úgy, - mint tovább örökítődve
leszármazottaiban is. Humanitása és szociális érzékenysége viszont az apai (vallástanító) és az anyai
(mondhatnánk: családpedagógus) minta megerősítésével nyer alapozást. A tanulás-tanítás
kötelezettsége pedig, - mint a világ jobbításának fontos eszköze-, vallási parancsként öröklődött már
sok nemzedéken át.
Pályafutása:
„… Ranschburg Pál, az Apponyi Poliklinika főorvosa és a budapesti orvoskar címzetes rk. tanára
éppen sokrétű életműve révén egy, a hazai pszichiátriai iskolák között talán a legkomplexebb
Torda Ágnes 1995.: Egy tudományos műhely létrejötte a századfordulón. – in. Pszichológia Magyarországon, szerk. Kiss György, Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Bp. 31-55 p.
21
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tudományos áramlatnak és mozgalomnak lett az elindítója és mindvégig felülmúlhatatlan mestere.” 22„…a
felnőtt- és a gyermekpszichiátria, az orvosi lélektan és a gyógypedagógia művelését egyaránt
felvállaló és összefüggéseikben kutató iskola” alapítója volt.23 Ezt mondja róla dr. Pisztora Ferenc, a
hazai pszichiátria-történet legsokoldalúbb kutatója: aki R.P. 211 publikációjából 53 neurológiai és
idegsebészeti témájút talált, 44 pszichiátriai és pszichoterápiás vonatkozásút, 39 pszichopatológiai
témájút összegzett24 (dr. Bánlaky Éva bibliográfiája nyomán, 1970, lsd. 31. jegyzet.) (Aláhúzás= R.A.H.).
Az egyidejű neurológiai és pszichiátriai jártasságok meglétét, - mint a kor egyik jellegzetességét
említi P.F., és ezek közé az ún. „kétkezesek” közé sorolja, részben úgy is, mint „nagy pszichiáter
egyéniséget”25.
Ez utóbbi jelző nem csak sokat emlegetett,- egyszerre félt és tisztelt -, konzultációira vonatkoztatható, és
munkatársaihoz-tanítványaihoz való viszonyára, hanem betegei felé forduló figyelmére is.
„Ahogy megfigyeléseit végezte, ahogy ezekkel a kényes - főleg a műtéti esetekre gondolok betegeivel törődött, ahogy állapotuk, sorsuk mindig szeme előtt lebegett, ahogy velük
környezetükkel, ápolószemélyzetükkel, kezelőorvosaikkal a kontaktus usque a telefonpermanenciáig
bezárólag éjjel-nappal, néha egy-egy esetben hetekig, hónapokig, de voltak esetei, melyekben
éveken át is fennállott, az több volt az orvos gondosságánál.”26 – Így emlékezett vissza rá 1946-ban
dr. Kaufman Irén, a mindvégig mellette maradó leghűségesebb tanítvány és munkatárs (Köztünk élő
tanúja pedig még dr. Weiss Mária, - továbbá Sámuel Nikolett, egykori gyermek kliense, akinek tehetsége és tanulási nehézségei
kiegyenlítésében nyújtott életre szóló segítséget.).

*
Az Alkotás
Tudományos elköteleződését R.P. maga fogalmazta meg tömören egy laboratóriumi munkabeszámolóban 1912-ben (MTA-KT-Ms10804/65):
„mindég szem előtt tartva a hármas célt: -a tudomány becsületes szolgálata,
-az elméleti kutatás hasznosítása, a pedagógiai, gyógypedagógiai és pszichiátriai gyakorlati céljai körül,
-a magyar tudomány hírnevének emelése a külföldi tudományos fórumok előtt.”
Kutatási területeit mindig a konkrét gyógyítási és megelőzési feladatok mentén alakította ki.27
Végrendeletében felsorolt betegségek, tünetcsoportok, lelki-jelenségek vizsgálati eredményeinek
hosszas listáját találjuk, számos elsődleges megállapításra utalva (VRD. II-forrás I-1941). Helyüket
remélhetőleg a komplex tudomány-történet fogja majd feltárni, hazai vonatkozásaiban is (A vitás
kérdésekre vonatkozó levelezésének 30 éves zárolási ideje rég lejárt már, de a háború még előbb gondoskodott megsemmisülésükről:
B.G., - SZ.L., - B.I., - R.G.). Nézzük

meg, mi az, ami enélkül is látható:

Alapvető kérdésfeltevései a tudatállapotokat módosító kóros és természetes hatások
megkülönböztetésére irányultak. Az átlagos értékek felső-, és alsó határainak feltérképezése
azonban sohasem önmagáért való cél volt. A differenciál-diagnosztikai eredmények mindég a
megelőzés vagy megsegítés szolgálatában álltak, - ahogy azt a dislexia-problémakör feltárása is
megmutatta.
Munka-módszerét – Harkai-Schiller Pál összegzését megerősítve28mint a hatékony pszichodiagnosztika eszköztárát mutatta be. E szerint az ún. „naiv intuitív
emberismereti készség” szükséges adottság, de önmagában kevés a felelős véleményalkotáshoz.
Ezzel egyidejűleg kell vizsgálni a személyiség egészét a „jellemkutatásban”, és mérni a „szellemi-, és
fizikai munka teljesítőképességét”.

Pisztora F. 1996. Bepillantás a magy. pszichiátria tört.-be II. Psychiátria Hungarica 1996/11.(1.,66., 67. p.)
Pisztora F. 1996. U.o. 65. p.
24
Pisztora F. 1996. U.o. 67. p.
25
Pisztora F. 1993.: A magy. pszichiátria vázlatos tört.-e (1867-1944) Psych. Hung. 1993. ápr. VIII/2. 133 p.
26
Dr. Kaufman I. 1946. R. az orvos – in. lélektani tanulmányok R.P. emlékére, PPTE 1946., szerk. H. Sch. P.
27
lsd. dr. Bánlaky É. „ R.P. 187o-1945 szakirodalmi munkássága‖ Bp. 197o. Magy. Pszich. Tud. Társ. 21-26 p.
28
R.P. 1936. M. Pszich. Sz. 1-4. IX. 82. p. – H. Schiller P. „Pszichológia és emberismeret‖ c. könyvének recenziója.
22
23
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Alapvető válaszait pedig a társadalmi tényezők korlátozó vagy segítő tendenciáinak számbavételével
együtt fogalmazta meg. Mindenkor a preventív alakítás a cél: a gyermekvédelem és iskolaegészségügy szintjén ugyanúgy, mint pl. a munka-hygienia területén.
Ezért volt rendszeres előadója a Szociális Iskolának, melyet a Szociális Missziótársulat szerzetes
nővérei az önkéntes pártfogók képzésére hoztak létre.
Ez az elkötelezettség késztette idővel szakértői feladatok betöltésére a bűnmegelőzés eszköztárának
szakszerűsítése terén. (MTA-KT. MS. 10804/70)
Ebben nyeri magyarázatát az is, hogy a betiltás ellenére tovább vállalta a szabadkőműves
(feltehetően) szociális munka anyagi támogatásának exisztenciális kockázatát (noha annak radikális
29

vonulatától már 1906-ban elhatárolódott) (Országos Levéltár P 1134 1.dz. No.16.3o. 2817/2oo9. ).

Alkotói értékei:
A nevét és hazáját egyaránt ismertté tevő „Homogén gátlás” törvénye, mint emlékezeti
törvényszerűség, számtalan munkahigiéniai és pszichotechnikai módszer kidolgozásához szolgált
kiindulópontul. „A lelki élet minőleges alaptörvénye” (értsd=minőségi) azonban ennél jóval
fontosabb üzenetet is hordoz. Már 1914-ben, a Pszichológiai Tanulmányok második kötetében
megjelent30 bevezető tanulmány címe is utalt a jóval tágabb kérdésfeltevés igényére. A
„Makrokozmosz és mikrokozmosz” azoknak a tudományelméleti és filozófiai vizsgálódásoknak az
előfutára volt már akkor is, ami azután végigkísérte munkásságát ( lásd elsősorban a koncepció-tanulmányokat
Bánlaky Éva bibliográfiájában: 147. 162. 166. 171. 182. 183. 196. 2o1. tételek.)

E máig is tapasztalati szinten igazolódó memória-működési sajátosságok okai azonban ezen a
magyarázati szinten kevésbé látszanak megragadhatónak (lásd: Tánczos Zsolt R.P.-tanulmánya jól érzékelteti a
31

jelenség többszintű értelmezhetőségét. M. Pszich. Szeml. 1978. 6. szám 6o9-619 p.) (Czigler I. publikációit ).

Ranschburg Pál ezért kereste kiterjeszthetőségét az emberi viselkedés más megnyilvánulási szintjein
is, anélkül, hogy saját ontológiai elveit magyarázó- rendszerként erőltette volna rá a tapasztaltakra.
Éppen a kérdés tág megfogalmazásával tette lehetővé a válaszok többszintű feltalálását, és ezzel a
hozzáállással teremtett kultúrtörténeti értékű szakirodalmat is „Az emberi elme” c. főművében.
A lelki jelenségek működési normáinak mérőeszköze feltehetően azért nem vált kezében a személyt
korlátozó eszköztárrá, mert mindenkor a kultúra egészének vonatkozásában szemlélte az egyént, és
kereste életterének optimalizálási lehetőségeit.
Hasonló meglátásokra jut Pisztora F. is ennek a tudomány-történeti korszaknak a nagy egyéniségeit
vizsgálva:
„… a pszichiátria…jellegzetessége,… hogy – a humán organizmus és a környezet kölcsönhatásának
legmagasabb rendű szintéziseként létrejövő - emberi pszichével, s annak kóros elváltozásaival
foglalkozva, elengedhetetlen, hogy ne rendelkezzen egyszerre szomatikus, pszichés és
szociokulturális felkészültséggel. Következésképpen, ennek a hármas orientációnak – s azon belül
kiemelten a társadalmi, a történeti, a kulturális és a vallási érzékenységnek – szerencsés esetben
szüntelenül ott kell munkálnia a pszichiáter egyéniségében, azt folyamatosan alakítva, lassanként
mintegy „második szakmai természetévé” válva.”32 (Aláhúzás: R.A.H.)
Ranschburg Pál mindenekelőtt ilyen orvos volt és maradt élete végéig, minden szakmai-politikai
béklyó ellenében. Nem materialista természettudós volt, (ahogy sokan láttatták) hanem a tudomány
idealistája, aki minden erejével másokért akart tenni: Felmutatva a zsidóság értékeit és szolgálva a
magyarság emberi szükségleteit!
Lélek-fogalmában soha nem zárta ki a metafizikai értelmezés magyarázó szintjét, de nem ezt
tekintette elsődleges feladatának. (Ennek értelmezése már külön tanulmánykeretet igényelne.)

Egy levéltári BM. beszámoló utal erre – továbbá Berényi ZS. A., is említi a megfigyeltek közt R. P. nevét, 2oo1. (Forrás III. E.)
R.P.: Pszichológiai Tanulmányok II. – Budapest, 1914. Gyermektanulmányi Könyvtár IV. kt. 2.2.21. p.
31
Czigler I. „A Ranschburg-effektus‖ Pszcichológia 1988. (8.) 2, 279-296. p.
„A Ranschburg-effektus – megújult érdeklődés‖ M.Pszich. Szeml. 2ooo. LV.. 2-3. 297-3o4. p.
32
Pisztora F. 1995.: Neves magy. pszichiáterek és neurológusok kultúr-, v.mint orvostört. érdekességű
szakirodalmi munkássága az utóbbi 150 évben. – Psychiatria Hungarica X. évf. 1. sz. 1995. febr., 73. p.
29
30
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Az Identitás
Ranschburg Salamon rabbi az alábbi sírfeliratában hagyta ránk hitvallását:
„ Én szeretem az Istent és az én közösségemet, és örömöm minden ember jól-léte.”
Ezért az anyagiakon messze túlmutató jobb-létért tett sokat sokakért Ranschburg Pál is.
„ ….hálás vagyok türelmes feleségemnek, hálás a jó Égnek, mely ezeket a munkákat, annyira
amennyire megalkotni, elvégezni nékem lehetővé tette s az ép és szenvedő emberi testi –szellemi
természet legrejtettebb titkaiba betekinteni, egyre mélyebb, egyre többoldalú s egyre összefüggőbb
feldolgozásukkal belőlük és bennük az „egész”-et látni, vagy legalább sejtetni megengedte. -…” (
Végrendelet I./3.)

Közösségétől azonban sok minden elszakította, - akkor is -, ha éppen életműve révén mégsem kellett
elveszítenie mindnyájuk megbecsülését. Másfelől megbélyegzettségének sok nyomát találtuk,
megaláztatásairól is többször tudhatunk. Kétségtelen, hogy nemcsak az emancipáció Európa-szerte
hagyomány-vesztésre késztető elvárásai, hanem a hazai „polgári radikalizmus” és „nemzeti
fajvédelem” szélsőségeseinek túlkapásai szorították bele felekezet-váltásába.
Ahogy egyfelől a tudomány az elérhető (azaz nem cáfolható) „objektív igazság” illúzióját kínálta fel
korának, - másfelől az akár bárói rangig emancipált neves személyek a teljes befogadás reményével
biztathatták.
Az elfogadások és előítéletek kereszttüze azonban továbbra sem csitult, a Holocaust végkifejlete
pedig embertelen választ adott! Az egyre kirekesztőbb politikai változások nyomán újra írt 1941-es
végrendeletében ezért mondta:
„A munka nem tartja már eléggé távol tőlem, fényes nappal sem, a gondokat, legkeservesebb
csalódásokkal járó borút. Érzem, tudom, hogy éppen a legfontosabbaknak tartott, legkedveltebb
témáim irodalmi feldolgozását, melyektől nemzetemnek - bocsánat- hazámnak dicsőséget reméltem
szerezni, sem magyarul, még kevésbé idegen nyelven nem fogom tudni, még kivonatban sem,
befejezni. – De azért a harcot fel nem adom. Lehetséges-e, kérdi bennem egyre újra valami, hogy
halálommal szellemem valóban végső pihenőre jut? Valami – minden természettudományos érzékem
és tudásom ellenére – nem engedi azt hinnem. Nem hiszem, hogy csakis az élethez való ragaszkodás
ösztöne volna ez, bár az életet a maga minden csalódása ellenére még mindig szeretem, miként az
embereket is. – Úgy érzem, életem vonala most újabban hirtelen erősen, meredeken kezd lejteni
lefelé s mégis: non omnis moriar….”37 (Végrendelet V./C.)

37

Ranschburg P. sírfelirata tehát innen ered! –a sírkő felállítás kezdeményezése és kivitelezése pedig Kaufman I.-től származik!
1948. júl. 29-én volt a siremlék leleplezése, melyen (RE. - CsT. 13. p.)
dr. Fekete Sándor az Apponyi Poliklinika nevében,
dr. Várkonyi Hildebrand a Magyar Pszichológiai Társaság és a Magyar Pszih. Szabad Szakszervezet nevében,
dr. Kaufmann Irén a tanitványok képviseletében,
dr. Schnell János a Gyermkelélektani Intézet nevében búcsúztatták.

A VÉGSŐ VÁLASZ
A mindvégig tisztelettel kutatott „Egész” , -ami a Teljes …, és aki - Saulnak és Pálnak is - az
ÖRÖKKÉVALÓ, - az egyre durvábban szűkülő élettéren belül megmutatta az egyetlen nyitott kaput: a
belső szabadságot 38 = ami a maga elesettségének vállalásából merítheti a mások elviselésének
forrását. = (R.E. CsT. I. 26. p.)
*
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„…Ranschburg alapította meg az első magyar kísérleti lélektani műhelyt, amelyben nagynevű
tanítványok egész sora nőtt fel. Mégis tanszék nélkül maradt élete végéig, noha számos tudományos
társulat tagja és sok folyóirat szerkesztője lett külföldön. A Magyar Tudományos Akadémia most
akarta őt tiszteleti tagjai sorába választani egy régi mulasztás jóvátételéül. Reméljük, hogy a jövő
kultúrpolitikája nem lesz bűnös hasonló mulasztásokban….”
Igy búcsúzott tőle Harkai Schiller Pál 1945. május 17-én a Magyar Nemzet hasábjain.
Sírjának Nemzeti Emlékhellyé nyilvánítása jelentős megtiszteltetés! 39
Ez a posztumusz kitüntetés Ranschburg Pálra nézve mintegy „ erkölcsi kárpótlásként” értékelhető.
Köszönet érte a Kezdeményezőknek.! Ugyanakkor sajnálatos, hogy több szakmát összekötő, és
hazánkat a nemzetközi tudományos élet felé fáradhatatlanul közvetítő munkásságát máig sem
mutatta be méltó monográfia. Ez az elismerés vélhetően reményt nyújt arra is, hogy tovább
kutatandó - , csak több szakirány együttes munkájával feltárható életműve megfontolható
felismerésekkel szolgál a jövő nemzedék számára is.
*
Végül a dráma keserű utóizének oldására álljon itt Ranschburg Pál gazdag személyiségéből ez a
kedélyes játékosságát is megörökítő útravaló, melyet tizenhat éves Géza fiának írt ajánlásul „ Az
Emberi Elme” című könyve megjelenésekor.
Ép a test s az Elme ép:
Így az ember élte szép.Éles fül és tiszta szem,
Pontos tartós figyelem,
Biztos, hű emlékezet,
- Gyakorlással élezett-.

Ép testet el nem ragad
Dőre szenv, bősz indulat.Ép érzelmekből fakad
Győzedelmes Akarat.

Győzi, ha kell, önmagát,
Legyőz, ha kell rabigát!
Ezer ős mit Rád hagyott
-jót, rosszat , silányt , nagyotBenned mind való lehet.
Jókor kezdje Szellemed
Kiformálni Jellemed.

Alkotó, gyors képzelet
- Ítéléssel fékezettMely túl messze nem szalad,
Valóságnál megmarad:
-ép testben könnyen akad-.

Ép testben könnyen terem
Bonckésélű értelem.
Éle ám értéktelen,
Kell enyhítse: érzelem!
Ész kedéllyel egyaránt
Adják a helyes arányt!

***
Rímek szárnyán száll e VersKönyvem szürke; hangja –nyers:
Igazság felé vezet.
Ez az út nem élvezet.
Ám, ha vágyad „tudni‖ nagy,Megismerni, mi s ki vagy,
S meg van, mi ez útra kell:
Sok türelmet!Útra fel!

Milljárd rész bár az Egyén
Tégy, hogy legyen e g y az „Én‖,
Gyémántkristályként kemény,
Gyarlóságokban szegény-.
Ép egyén ép párt keres,
Csakis ép leányt szeress!
Ép párból ép nemzedék
Teszi naggyá nemzetét.

38. R.Á.H. 1997. Szabadságunk szakrális és profán szükséglethatárok között – in. A nevelésről… A szabadságról… A szentről - Faludi
Akadémia – Katolikus Pszichológusok Baráti Köre, Bp. 1999., 59-87. p.
39. A fenti védettség a Magyar Közlöny 163/2oo5. (2oo5. dec. 19.) számában jelent meg.

115

FELHASZNÁLT FORRÁSOK
I. Család-történeti dokumentumok
=Zárójelben a röviditéseket jelöljük=
dr. FISCHER Gyula győri rabbi búcsúbeszéde dr. RANSCHBURG SALAMON győri nyug. Rabbi ravatalánál.–
1895. jan. 3-án. =(F.Gy.- H.B.) In: Halotti Beszédek — Atheneum R.Társ. könyvnyomdája, Bp., 1895. 3-7 p.
A Győri Zsidó Hitközség anyakönyvei =(Gy.Zs.H.-A.k)
RANSCHBURG Salamonné szül. BERL Emília családtörténeti visszaemlékezései 1897.* (nevét a Győri Életrajzi
Lexikon tévesen Perl-ként közli, 2009., 279. a Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár 1. és 2. ka.) = (B.E.-Cs.T.)
RANSCHBURG Pál végrendelete – gépelt másolat, 1941.= (V.R.D.)
RANSCHBURG Géza: Levelek a munkaszolgálatból – Fertőrákos, 1944. =(R.G.lev.)
RANSCHBURG Endre: - A Sárga Malom – munkaszolgálatos visszaemlékezések Fertőrákosról – Bp. – 1945. május (R.E.- S.M.)
- Ranschburg Pál életrajzi dokumentumainak leltára (dátum, küldemény tárgya, eredete) 1964. (CSDT. I., II.)
- Családtörténeti visszaemlékezések Bp., 1964., - Géza öccséről 1969. =(CST. I. és II.)
RANSCHBURG Gézáné, szül. ZANDT Hedda írásbeli emlékei 1944-ről. Budapest, 1985-1990. =(R.G.-Z.H.)

Szóbeli visszaemlékezések:
RUSZNYÁK (RANSCHBURG) Erzsébet
dr. SCHNELL János,
dr. SCHNELL Endre
dr. KAUFMAN Irén
dr. WEISS Mária
dr. MOLNÁR Imre
dr. LÓRÁND Blanka

dr. MÉREI Ferenc
dr. GYÖRGY Júlia
VÉRTES O. András
MEIXNER Ildkió

II. A. Pszichológia- és Gyógypedagógia-történet
Itt a Ranschburg Pál munkásságát feldolgozó munkák forrás-kezelési sajátosságait
kivánom bemutatni az eszme-történeti változások mentén
A részletes bibliográfiai adatok az aktuális vonatkozási helyeknél találhatók.
1929. SCHNELL János: RANSCHBURG Pál működése és tudományos egyénisége,
A Gyógypedagógiai Psychológiai Magyar Királyi Laboratórium tudományos működése, 1-105 p. c.
monográfiája 25 évet ölel fel. A labor kutatásaiban közreműködők, és az általuk felvetett kutatási témákkal
dialogizáló külföldi szerzők tanulmányait gyűjtötte össze az úgynevezett „Ranschburg Emlékkönyv‖-ben, élő
munkakapcsolat alapján – ami a „Pszih. tanulmányok pr. Dr. Ranschburg Pál tiszteletére‖ címet viseli.
1946. HARKAI SCHILLER Pál szerkesztette a tanítványok összegyűjtött visszaemlékezéseit, melyet a Pázmány Péter
Tudományegyetem „Lélektani Tanulmányok RANSCHBURG Pál emlékére‖ címen adta ki, önálló kötetben.
1948. SCHNELL János: „A Magyar Állami Gyermeklélektani Intézet szervezeti fejlődésének és tudományos
munkásságának félévszázados története‖ címen ír t részletes tanulmányt, – amely jelentés a Vall. És Közokt. Miniszt.
N/1. Egyetemi és Tudományos főosztályának 202.127/1948. sz. rendeleti felszólítására.
Ezekre és a még élő tanítványok közléseire építettek az alábbi tanulmányok:
1955. GÁTI Ferenc: „Egy magyar pszichológus munkásságának méltató és kritikai jellemzése: Dr. Ranschburg Pál‖ címen
írt tanulmányt az MTA II. oszt-k felhívására, (láthatóan kényszerűen túlhangsúlyozott pavlovi értelmezés-keretben)
1960. A Magyar Pszichiátriai Szemle 4. sz. 429. oldalán rövid méltatást találunk , - a szerző feltüntetése nélkül „Megemlékezés Ranschburg Pál pr. (1870-1945) halálának tizenötödik évfordulója alkalmából‖ - (a tartalmi és
stílusjegyek Gáti Ferenc előbbi tanulmányára utalnak).
1960.
VÉRTES O. József (1881-1953) egykori tanitvány és munkatárs átfogó visszaemlékezéseit sajnos nem
publikálták, mivel fia Vértes O. András nem teljesítette az ideológiai cenzúra elvárásait. Így a tanulmány csak 1995-ben
jelenik meg a Fejlesztő Pedagógia 4-5. számában.
1961-ben íródik RANSCHBURG Ágnes: RANSCHBURG Pál pszichológiai munkássága című OKTV tudománytörténeti tanulmánya, – ami I. díjasként a Tankönyvkiadó válogatásában került kiadásra Bp.,1961- 45-63.p.
1970. Dr. JUHÁSZ Pál psychiáter professzor kezdeményezésére az MTA ünnepi ülésén emlékeznek meg
Ranschburg. Pál születésének 100. évfordulójáról.
ILLYÉS Sándor dr.-al együttműködésben R.Á.-t is ő kérte fel a Gyógypedagógiai Főiskolán tervezett emlékkiállítás
rendezésére Itt részben szerepet kaptak a családi dokumentumok és R.Á. javaslatára meghívták a még élő munkatársakat: Dr.
KAUFMAN Irént, Dr. FEKETE Sándort és Dr. SCHNELL Jánost. Elhangzott
előadásaikat
azonban nem örökítették meg, - így elveszett az utolsó tanuk megnyilatkozásának elérhetősége is.
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1970-en BÁNLAKY Éva pszichológus körültekintő munkája viszont kiadásra kerül a M. Psz. Tudományos Társaság
felkérése nyomán, „Ranschburg Pál (1870-1945.) szakirodalmi munkássága‖ címen.
1971-ben MARTON L. Magda „élő tudományos problémaként‖ mutatta be a „Ranschburg-effektussal‖ kapcsolatos
jelenkori kutatásokat. - Ideggyógyászati Szemle 24. szám. (egyidejűleg MISKOLCZI prof. visszaemlékezésével)
1977-ben az MTA Pszichológiai Intézete nagyszabású megemlékezést rendezett a Laboratórium megalapításának 75.
évfordulója alkalmával. - Az Intézet háborút túlélt R. P.-dokumentumai részben feldolgozásra kerülnek. A tudományos
kutatómunka sokirányú továbbfejlesztését bemutató kötetben PATAKI Ferenc és ILLYÉS Sándor tanulmányai ismét deklarálták
a jogfolytonosságot, (a még szükséges ideológiai bástyákkal körülvéve). Azonban az R. P., és a tényleges tanítványok szellemi
öröksége továbbra is csak áttételesen vált láthatóvá.
1980-as évektől már új kérdésfeltevések (és végre némi támogatások ) mélyítették tovább a pszichológia-történeti
vizsgálódást:
LÓRÁND Ferenc (1947, 1985)
MARTON L. Magda (1971, 1991.)
–
PATAKI Ferenc (1977, 2002.)
ILLYÉS Sándor (1970, 1980, 1996.) –
KISS György (1985, 1995.)
BÁRKÁN György (1985.)
–
SZEGAL Borisz (1985.)
TÁNCZOS Zsolt (1978.)
–
CZIGLER István (1988, 2000.)
PLÉH Csaba a nemzetközi pszichológia –történeten belül elhelyező tanulmányai
(1984, 1992, 1998, 2000, 2009.)
Ezen jelentős munkák mellett eddig két valódi újdonságot hozó forrás-kutatás történt:
1990-ben TORDA Ágnes kezdeményezésére a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola, a Magy. Gyógypedagógusok
Egy., az MTA Pszichológiai Intézete 1991-ben elhelyezte Ranschburg Pál emléktábláját a VII. ker. Mosonyi u.-i Iskola
falán.
1992-1995. TORDA Ágnes Ranschburg P. orvosi pályakezdésének nyomvonalát járta be, rávilágítva a laboratóriumalapítást nehezítő nem ismert tényezőkre is.
2000, 2003. GORDOSNÉ Szabó Anna - 2005, 2006. - a társadalmi háttérfeszültségek szociális dimenzióiból tárt fel
többet is, melyek Ranschburg Pálnak a korai szabadkőművességhez tartozását motiválhatták.
2005-ben erre a már valóban széles értékelési alapra épülhetett a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság jan. 29-i
32/2005-ös számú határozata, amely Ranschburg Pál nyughelyét a Nemzeti Sírkert részévé tette.

II.B. Pszichiátriai és Neurológia-történeti munkák:
II.B.1. Gyermekpsychiátria
1948. Dr. SCHNELL János a Gyermeklélektani Intézetről írt jelentésében vázolta fel a hazai gyermekpsychiátria
kezdeteit – ez viszont csak 1968-ban vált publikussá a Fővárosi Központi Gyermekideggondozó Intézet és Hálózata
című jubileumi évkönyvben.
1961.-ben Dr. NYÍRŐ Gyula Psychiatria tankönyvében a „gyermekpsychiátria úttörője‖ 1.-ként mutatta be.
1978. Dr. WEISS Mária: Gyermekpsychiátriai előadás-sorozata a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola
Gyógypedagógia Kórtani Tanszékén világos áttekintést nyújtott a tanítványok jogfolytonosságáról. 2.(3-4.p.)
„A gyermekpszichiátria szakma nevét Tramer ajánlotta először 1933-ban, de csak 1937-ben fogadta el a párizsi
kongresszus. Önálló szakvizsga 1961. óta van hazánkban.
(1899., 19o2.)A századfordulón dr. Ranschburg Pál /aki a budapesti egyetemen az orvosi pszichológia első
tanára volt/ alapított gyógypedagógiai- lélektani laboratóriumot gyermekek vizsgálatára.
Munkatársai /orvosok, pszichológusok, gyógypedagógusok/ elsősorban a képességek, részképességek
fejlődésével, fejleszthetőségével, oktathatóságával foglalkoztak.‖ (W.M. id. mű 3. old.)
„Munkatársai közül: (W.M. id. mű 4. old.)
dr. Révész Margit a neurotikus gyermekek számára oktatással egybekötött intézetet alapított.
dr. Szondi Lipót klinikai laboratóriumot,
Vértes O. József megalapította az ideges gyermekek iskoláját.
Éltes Mátyás és Tóth Zoltán a gyógypedagógiai oktatás és képzés mindennapi gyakorlatába ültette át a
laboratóriumi kutatások eredményit.
Herczogh Erzsébet és dr. György Júlia ambulanciát nyitottak, röviddel ezután intézetet alapítottak disszociális
személyiségfejlődésű gyermekek számára. (1968.)
dr. Kaufmann Irén ideggyógyász és Dévai Flóra gyógypedagógus személyes munkatársai és kutató társai
maradtak a laboratórium fennállásáig.‖
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„A tanítványok közül :
dr. Schnell János vette át a laboratóriumot 1929-ben és alakította át (1934-ben) Gyermeklélektani Intézetté.
/Ennek az intézetnek az utóda ma a Magyar Tudományos Akadémia Pszichológiai Intézete./
1958-ban megalapította majd az egész fővárosra kiterjesztette a Gyermekideggondozó Intézetet, később hálózatot.
dr. Focher László vezetésével nyílt az első gyermekneurológiai osztály a Heim Pál kórházban.
dr Schnell Jánossal dolgozott együtt:
dr. Lóránd Blaka. Az ő vezetésével nyílt meg az első gyermekpsyhiátriai osztály az OIE-ben 1950-ben és
dr. Ballay Judit, aki megszervezte ennek az osztálynak a jelenleg is fennálló szakmai profilirozását.‖ (u.ott)

II. B. 2. Neurológia
1950-es
években Dr. HORÁNYI Gyula „történelem‖-nek minősítette az életművet, melyre a jelen szakembere nincs ráutalva,
hiszen „Pavlovval vitatkozott‖
1960-as
években azonban a szakemberek még tisztelettel idézték fel emlékét a klinikai pszichológiai tanulmányok
orvostudományi területen is.
1971-ben Dr. MISKOLCZY Dezső közölt olyan értékelő visszaemlékezést Ranschburg Pálról az Ideggyógyászati
Szemlében, ami kiterjed az orvos-történet érintett ágaira éppúgy, mint kutatói és emberi egyéniségére. Egyúttal felhívott
az örökség és az örökítők fontosságára, a megújító együttműködésre …
1994-ben ismét emlegetni kezdték a történeti visszatekintések során, és 2001-ben Dr. LEÉL-ŐSSY Lóránd méltányosan
mutatta be a Neurológia-Történeti Almanach-ban.

II. B. 3.

Psychiátria

1961-ben
Dr. NYÍRŐ Gyula „Psychiátria‖ egyetemi tankönyvében elemezte R. P. elmegyógyászati jelentőségét,
kiemelve a pszichikus energia-gazdálkodás ökonomikus elvét, a Homogén gátlás törvényét, és a R.-ZICHEN féle
emlékezet-vizsgáló szópár-módszert, (ami napjainkban is használatos).
1971-en
MISKOLCZY prof. fentebb említett tanulmánya demonstrálta a hagyomány folytatására biztató szakmaiemberi emlékezet ébrentartásának kötelezettségét.
1980-as évek psychiátriai tankönyveiben ismét emlitette JUHÁSZ Pál és később Dr. TRINGER László. (1999.)
1985-ben Dr. SCHNELL Endre emlékezett meg, - apja nyomán -, Ranschburg Pál munkáságáról:
─ „Negyven éve halt meg Ranschburg Pál‖ ─ Orvosi Hetilap, 1985. 12. 6. évf. 32. sz.
1983, 1991-ben kezdetét vette a szisztematikus kutatás Dr. PISZTORA Ferenc (1995, 1996.) révén, aki előbb az
Ideggyógy. Sz-ben, majd a Psychiatria Hungarica-ban az 1990-es években több részletes tanulmányban tárta fel a
psychiátria hazai történetének alapvető eseményeit. Ezzel új megvilágításba helyezte R. P. életművét is mennyiségi és
minőségi vonatkozásokban egyaránt. (1983, 1991, 1993, 1995, 1996.)
2003-tól a három évente megújuló „A Magyar Pszichiátria kézikönyve” fentiekre építve és a már feltárt pszichológiatörténeti ismeretek birtokában mutatta meg RANSCHBURG Pál életművének máig ható jelentőségét.
2008- ban BITTER J., HUSZÁR J., SZIRMAI I.,: A Balassa utcai Klinikák 100 éve. Szemelvények az intézmény
történetéből 1908 -2008. – Semmelweis K.a. ─ érintőlegesen említi, de a kortárs motivációk megvilágosításával
érthetőbbé teszi R. P. szakma-történeti hovatartozását is.

III. HÁTTÉR-TÖRTÉNETI BIBLIOGRÁFIA

A téma- és időrend szerinti felsorolás az értelmezési horizontok történeti alakulására kíván rámutatni.
A sorszámozás a bibliográfiai hivatkozásokhoz nyújt tájékoztatást.

III. A. A zsidóság kultúr-történetéből:
ÚJVÁRI Péter szerk.: Magyar Zsidó Lexikon — Budapest, 1929 – reprint Makkabi 2000.
KEMÉNY József: Vázlatok a győri zsidóság történetéből — Győr, 1930., szerz. kiadása - reprint 2oo4., Gy.Zsidó Hitközség
BAUMGARTEN, I.-ERTEL, R.-NIBORSKI, I.-WIEVIVORKA, A. szerk.: Az askenázi kultúra ezer éve —
Edition Lana Levi 1994, Prága – Kalligram, Pozsony, 2003.
ATTIAS J-CHR. - BENBASSA, E.: A zsidó kultúra lexikona — Balassi – Larousse Budapest, 2003.
KÖVES Slomó: Zsidó szakadás Hamburgtól Nagymihályig — Noran Libro, Budapest, 2009.
Továbbá az interneten elérhető alábbi források: - 2011.— YIVO Enciklopedia – Yewis in Eastern Europe, — Jewis Encyklopedea

III. B. A magyarországi zsidóság történelmének áttekintése:

BRAHAM, L. Randolph: A magyar Holokauszt I-II. — Gondolat, Budapest, 1988. —
Blackburn International Incorparation – Wilmington
SZITA Szabolcs: Halálerőd – A munkaszolgálat és a hadimunka történetéhez 1944-1945.
Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1989. Állami Könyvterjesztő Vállalat
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HABSBURG Lexikon – szerk. Hamann, Brigitte — Új Génius kiadó – 1990.,
PAPP SEREMETYEFF János (szerk.): „Az alcsúti Habsburg kastély…..– Sz. Istv. K. Múz.- Székesfehérvár 2002.
LENDVAI L. F., SOHÁR A., HORVÁTH P. szerk: — MTA Filozófiai Intézet – Budapest, 1990.
Hét évtized a hazai zsidóság életében I. II. Vallástudományi tanulmányok 4,5.
GONDA László: A zsidóság Magyarországon 1526-1945. — Századvég, 1992.
SZITA Szabolcs: Az 1944-1945. évi kényszermunka áldozatai Nyugat-Magyarországon
in: HOLOKAUSZT Füzetek 6.1996.
PREPUK Anikó: A zsidóság Közép- és Kelet Európában a 19-20. században – Csokonai kiadó, Debrecen, 1997.
PIETSCH , Walter: Reform és ortodoxia – A magyar zsidóság belépése a modern világba
Múlt és Jövő, Budapest, 1999.
KATZBURG, Nathaniel: Fejezetek az újkori zsidó történelemből Magyarországon — Osiris, Budapest, 1999.
GYURGYÁK János: A zsidókérdés Magyarországon — Osiris, Budapest, 2001.
KOVÁCS M. Mária: Liberalizmus, radikalizmus, antiszemitizmus A Magyar orvosi, ügyvédi és mérnöki kar politikája 1867 és 1945. között. — Helikon, Budapest, 2001.
VARGA László szerk: Zsidóság a dualizmus-kori Magyarországon –
Pannonika Kiadó – Habsburg Történeti Intézet 2005.
FENYVESI Katalin: Képzelt asszimiláció? Négy zsidó értelmiségi nemzedék önképe — Corvina, Budapest, 2010.

III. C. Magyar történelmi vonatkozások:
LÁSZLÓ T. László: Szellemi honvédelem – A katolikus demokrata mozgalmak és az egyházak ellenállása a
második világháború idején. 1978-79. — Katolikus Szemle, Róma, 1980.
Shvoy Kálmán titkos naplója és emlékirata 1918-1945. — Sajtó alá rendezte: Perneki Mihály, Kossuth, Bp.
1983.
GYURGYÁK János: Ezzé lett magyar hazátok. A magyar nemzeteszme és nacionalizmus története — Osiris, Bp., 2007.
ROMSICS Ignác: Magyarország története a XX. században — Osiris, Budapest, 2010.

III. D. Filizófiai-antropológiai vonatkozások:
BRANDENSTEIN Béla: Az ember a mindenségben. III. kötet Az ember világhelyzete — Bp., MTA 1937.
NOSZLOPI László: A világnézetek lélektana, - Bp. SZTI 1937.
KÜHÁR F., SZIGETI J., KECSKÉS P., SCHÜTZ A., BRANDENSTEIN B., JÁNOSI J.: A szellemi lét St. Tamás ktv.
Bp. Stefaneum nyomda 1938.
HARKAI SCHILLER Pál: A lélektan feladatai, - Bp. MTA 1940.
MICHALSKI, Krzysztof: A modern tudományok emberképe, - Bp. Gondolat 1988.
AGAZZI, Evandro: A jó, a rossz és a tudomány Pécs, Jelenkor, Dianoia sorozat 1992.
RANSCHBURG Á. H. Szabadságunk szakrális és profán szükséglethatárok között. – 1999. Kat. Psz. BK.+ F. F.A.
LÁSZLÓ Ervin: A rendszerelmélet távlatai Bp. Magyar Könyvklub 2001.

III. E. Eszme-történeti vonatkozások:

Korabeli vonatkozások:
POSZVÉK Gusztáv: A Szabad Kőművesség lényege és feladatai, különös tekintettel honi
viszonyainkra — Seyrina-féle könyvkeresk. – Sopron 1877.
ÁGOSTON Péter: A zsidók útja — Nagyváradi Társadalomtudományi Társaság 1917.
APPONYI Albert: Emlékirataim – Ötven év – Ifjúkorom huszonöt éve az ellenzékben
A Pantheon Irodalmi Intézet R.T. kiadása, Budapest, 1922.
APPONYI Albert: A nemzetiségi kérdés múltja és jövője Magyarországon
A Pesti Szt. Imre Kollégiumi Kör kiadása, Budapest, 1926.
APPONYI Albert: emlékbeszéde ifj. gr. ANDRÁSSY Gyula ig. és r.tag halálakor
A Magyar Tudományos Akadémia ünnepi közgyülése 1930. május 11-én,
A MTA kiadása 1930. 16-29 p. Budapest
SOMOGYI József: A fajpszichológia jelen állása — Magy. Pszich. Szemle 1-2. 1935.
BODA István: A „magyarság‖, mint lélektani kérdés — Magy. Pszich. Társ. Közgyűlése 1940.
KORNIS Gyula: A magyar politika hősei — Franklin-Társulat Budapest, 1940.
KORNIS Gyula: A politikai lélek vizsgálata I.-II. — Franklin-Társulat Budapest, 1943.
Jelenkori értelmezések:
BIBÓ István: Zsidókérdés Magyarország, 1944. után — Katalizátor Iroda, Budapest, 1944.
PÓK Attila szerk:,és bevezető tanulmány: A huszadik század körének történetfelfogása, — Gondolat, Bp., 1982.
„Néhány dokumentum a „Huszadik század‖ történetéhez‖ — Századok 1974. 1187-1206. p.
HANÁK Péter szerk: Zsidókérdés, Asszimiláció, Antiszemitizmus — Gondolat, Budapest, 1984.
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Továbbá: GYURGYÁK János már jelzett 2001., 2007-es művei.
BERÉNYI Zsuzsanna Ágnes: A Szabadkőművesség kézikönyve – kézirat — Heraldika kiadó, 2001.

GYÓGYPEDAGÓGIAI PSYCHOLOGIAI
M. KIR. LABORATORIUM
TUDOMÁNYOS FŐFELÜGYELŐJE
Budapest, IV., Bécsi-utca 1.

Budapest, 1934. május hó 11.n.
Nagyméltóságú Államtitkár Úr!

Minthogy a f. hó 8.-iki értekezlethez a berendelt gyorsíró nem jött el, szükségesnek véltem, hogy tekintettel az értekezletnek a Magyar Áll.
Gyógyped. Intézmények és közöttük az általam alapított Psychológiai Laboratórium sorsára való nagy döntő fontosságára, a
Nagyméltóságod által kitűzött kérdésekre adott válaszaimat utólag emlékezetből lehetőleg szabatosan mellékelt íven lerögzítse m.
Némi változás legfeljebb annyiban lesz, hogy az általam akkor hivatolt Apponyi-féle rendeletnek egy-két mondatát szószerint belévettem.
Maradtam Nagyméltóságodnak legmélyebb tisztelettel mindig készséges igaz híve

-------------------------------------------------------------Másolat
Ad 4. Az állami gyógypedagógiai és orvospsychológiai intézet 1902-ben mint R. tulajdona Wlassics
őexellenciája rendeletéből kapcsoltatott „Magy. Kir. Gyógypedagógiai Intézetkehez kapcsolt Psychológiai
Laboratórium” címén a gyógypedagógiai intézmények mellé. Csak 1906. dec. 15.-i rendelettel
államosíttatott és kapta a 112052 számú Apponyi-féle rendelettel a Gyógypedagógiai Psychológiai m.kir.
Laboratórium címet, midőn azt az állam teljes egészében 1600 korona vételáron tulajdonába átvette. Az
államosítás gondolata a minisztériumtól eredt s hozzászóló azt bizonyos előzetes, az intézet teljes
tudományos minden irányú kutató szabadságát biztosító feltételekhez fűzte. Ezek értelmében mondja a
miniszteri rendelet, hogy a laboratórium „feladata elsősorban a gyógypedagógiával kapcsolatos lélektani
kérdések tanulmányozása kell, hogy legyen, természetszerűleg párhuzamosan a normális gyermeki elme
tanulmányozásával; megjegyezvén, hogy működése a tapasztalati lélektani vagy elmekórtani kérdések
tanulmányozására, valamint az idegélettan körébe vágó búvárkodásokra is kiterjedhet.” Hogy a magas
közoktatásügyi kormány a laboratóriumnak valóban komoly jelentőséget tulajdonított és annak
működéséhez nagy várakozásokat fűzött, azt a rendelet egyéb részein kívül a következő mondat bizonyítja:
„A laboratórium vezetésével Tekintetességedet ezennel véglegesen megbízom és azt közvetlen
fennhatóságom alá helyezem. „Ezen várakozásoknak a laboratórium mindvégig a legmegfeszítettebb
ambícióval igyekezett is megfelelni és puszta valóság az, hogy mind a mai napig alig múlik el hónap, hogy a
laboratóriumban végzett legkülönbözőbb irányú, legelsősorban gyógypedagógiai vonatkozású, de soha nem
gyógypedagógiai vonatkozásoktól mentes kutatásokról a külföldi irodalomban elismerő említés ne
történnék. A Tanárképzőbe való beolvasztás a laboratóriumot teljesen megfosztaná a psychológia minden
irányára s összes határterületeire kiterjedő lehetőségeitől, kutatásának eddig megőrzött függetlenségétől
és annak működését a Tanárképző mindenkori igazgatója egyéni felfogásának rendelné alá. A Tanárképző
irányában mindenkor táplált szeretet és ragaszkodás ellenére hozzászóló hajdani s ma is tudományos
főfelügyelete alatt álló intézetével szemben ezt az árulást nem követheti el, ettől eltekintve a beolvasztást
egy valójában teljességgel indokolatlan hatalmi aktusnak tekintené és soha ehhez saját szántából
beleegyezését nem adja. Ellenkezőleg azt az Apponyi-féle rendelet s az annak alapjául szolgált megegyezés
szellemének nyilvánvaló lényegbeli megmásításának tekintené s ellene az eddig évtizedeken át szolgált
magyar tudományosság védelmében egész lényével tiltakoznék.
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MELLÉKLET
KÉPEK:
személyek
épületek
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SZEMÉLYEK
(mesterek, munkatársak, tanítványok)

Böhm Károly
(1846-1911)

forrás:
http://hu.wikipedia.org/wiki/
B%C3%B6hm_K%C3%A1roly_(filoz%C3%B3fus)
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Lechner Károly
(1850-1922)

forrás:
http://www.euuzlet.hu/
arckepcsarnok/index2.html
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Laufenauer Károly
(1848-1901)

forrás:
http://www.kkmk.hu/onszolg/eletrajz/kepek/nagy/laufenauerkaroly.jpg
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Schaffer Károly
(1864-1939)

forrás:
http://www.kfki.hu/physics/historia/localhost/egyen.php?namenev=schaffer&ne
v5=Schaffer+K%E1roly
Egy időskori kép:

forrás:
http://www.euuzlet.hu/arckepcsarnok/i2.html
126

Högyes Endre
(1847- 1906)

forrás:
http://hu.wikipedia.org/wiki/H%C5%91gyes_Endre
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Klug Nándor
(1845-1909)

forrás:
http://www.euuzlet.hu/
arckepcsarnok/index2.html
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Jendrassik Ernő
(1858-1921)

forrás:
http://hu.wikipedia.org/wiki/Jendrassik_Ern%C5%91
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Moravcsik Ernő Emil
(1858-1924)

forrás:
http://www.euuzlet.hu/
arckepcsarnok/index2.html
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Ferenczi Sándor
(1873-1933)

forrás:
http://members.iif.hu/visontay/ponticulus/rovatok/megcsapottak/kosztolanyiferenczi.html
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Brenner József/Csáth Géza
(1887-1919)

forrás:
http://members.iif.hu/visontay/
ponticulus/rovatok/nyomhagyok/
csath-geza.html
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Éltes Mátyás
(1873-1936)

forrás:
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%89ltes_M%C3%A1ty%C3%A1s

133

Sarbó Artúr
(1867-1942)

forrás:
http://www.beszed.hu/dr_sarbo_artur_es_munkassaga
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Tóth Zoltán
(1883-1940)

forrás:
http://www.beszed.hu/toth_zoltan_
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Schnell János
(1893-1973)

forrás:
http://www.beszed.hu/schnell_janos

136

Szondi Lipót
(1893-1986)

forrás:
http://www.euuzlet.hu/arckepcsarnok/i2.html

137

Harkai Schiller Pál
(1908-1949)

forrás:
Harkai Schiller Pál: A lélektan feladatai. Osiris Kiadó, Bp. 2002
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Bárczi Gusztáv
(1890-1964)

forrás:
http://e-oktatas.barczi.hu/moodle/
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Illyés Gyuláné Kozmutza Flóra
(1905-1995)

forrás:
http://www.beszed.hu/illyes_gyulane_kozmutza_lora
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ÉPÜLETEK
(„helyek‖)

Az Üllői-úti Klinika – 1896, millenium

forrás:
http://millenium.blog.hu/2009/02/07/az_ulloi_uti_klinika_1896_millenium

141

Szent Rókus Kórház
(a 19. sz. végén)

forrás:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:St_Rochus_Hospital_Budapest.jpg
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Az Elme- és Idegkórtani Klinika épülete 1908-ban

forrás:
http://index.hu/gal/?dir=0810/tech/100pszich

143

Kir. Állami Kisegítő Iskola
(Bp. VIII. Mosonyi utca 6.)

forrás:
http://www.stampcircuit.com/Closed_Stamp_Auction/ViewImage.php?dirname
=Closed_Stamp_Auction&item=7207542
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