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A Magyar Pszichológiai  Szemle

A Magyar Pszichológiai Szemle kétséget kizáróan a szakma 
legrégebbi folyóirata, ennél fogva mindig is jelentős szerepet töltött be

a pszichológia meglehetősen széles szakterületén. 

A
magyar nyelvû pszichológiai szakcikkek megjelentetésének hosszú ideig egyetlen
folyóirat-típusú fóruma volt a Magyar Pszichológiai Szemle. 1981 óta viszont lé-
tezik a Pszichológia, az MTA Pszichológiai Kutatóintézet lapja, és néhány éve

megalakult az alkalmazott pszichológiai területek sikeres szaklapja, az Alkalmazott Pszi-
chológia. A Szemle a naprakész, „state of the art” szemlecikkektõl az eredeti eredménye-
ket közlõ publikációkig terjedõ különbözõ típusú cikkeket jelentet meg.

A Magyar Pszichológiai Szemle a Magyar Pszichológiai Társaság (MPT) folyóirata an-
nak megalakulása, tehát 1928 óta. A lap fõszerkesztõje, akit a Társaság Közgyûlése vá-
laszt meg egy-egy 4 éves ciklusra, a Közgyûlésnek tartozik a lap munkájáról beszámolni.
Az MPT és az MTA II. Osztály Pszichológiai Bizottsága közötti több éves gyakorlat és
megállapodás értelmében a Szemle szerkesztõbizottságát a Pszichológiai Bizottság kéri
fel, amely messzemenõkig törekszik a szakterületek arányos képviseletére. 

A Magyar Pszchológiai Szemle elsõ fõszerkesztõje Boda István volt (1928–1932), õt
követte Várkonyi Hildebrand Dezsõ, Lehoczky Tibor és Mátray László, Kardos Lajos és
Lénárd Ferenc. A Szemle megjelenése, hasonlóan a pszichológia mûveléséhez és a pszi-
chológusképzéshez, sokáig szünetelt. 1947 és 1960 között nem jelenhetett meg, hiszen a
pszichológia az aktuális ideológiától idegen burzsoá tudománynak számított. Az újrain-
dulás éve 1960, a lap kényszerszünet utáni elsõ fõszerkesztõje Gegesi Kiss Pál volt. Õt
követte a szerkesztõk sorában Lénárd Ferenc, Popper Péter, majd Kulcsár Zsuzsa. A
Szemle az újraindulás óta eltelt 44 évben sok változáson ment át. A pszichológia szakte-
rületei differenciálódtak, az újrainduló pszichológusképzésben végzõ elsõ generációk pe-
dig alapvetõen meghatározták, miként alakuljon egy újfajta munkakultúra és szakmai
igényesség a szakközleményekben. 

A Szemle jelenlegi, megválasztott fõszerkesztõje, Pléh Csaba és a 22 tagú szerkesztõ-
bizottság új profillal gazdagította a lapot, 1998 óta minden évben egy tematikus számot
is megjelentetve, amely egy kurrens témában gyûjti össze az egyes aspektusokat kifejtõ
kéziratokat. A tematikus számok beváltották a hozzáfûzött reményeket és beteljesítették
a szerkesztõbizottság azon szándékát, hogy a pszichológushallgatók naprakész írásokat
kapjanak kézhez, mégpedig értõ szerkesztõk által egy kötetbe rendezett formában. A
szerkesztõbizottság tagjai részt vesznek a lektorálásban, a tematikus számok alakításá-
ban, s évente két alkalommal értékelik a szerkesztõség munkáját. Ehhez a munkához
hozzátartozik a már megjelent számok részletes elemzése, kritikája. A lektorálásnak
egyetlen egy meghatározó szempontja van, és ez a minõség. A szakma a magyar nyelvû
közlemények bírálatában ugyanolyan szigorú szempontokat érvényesít, mint azt az angol
nyelvû szakfolyóiratoknál megszokta. Ennek tartalmi és formai követelményei egyaránt
vannak. A közlésre eljuttatott kéziratoknak az APA (American Psychological Associa-
tion) követelményeit kell szem elõtt tartaniuk. Az elmúlt évek során elfogadottá vált,
hogy az elutasítás a tudományos folyóiratok szokásos velejárója, és a minõségre való tö-
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rekvés egyik tükre. Ez vonatkozik a tartalomra, eredeti közleményeknél a bemutatott el-
járás megismételhetõségi szempontjaira és a közlendõ ábrák minõségére. 

A Magyar Pszichológiai Szemlében a 2000–2003 között megjelent cikkek mûfaját és
szakterületi besorolását az 1. táblázat mutatja.

1. táblázat. A Magyar Pszichológiai Szemlében a 2000–2003 között megjelent cikkek mûfaja és szakterületi 
besorolása

Az eredeti és áttekintõ munkák tematikus megoszlása több dolgot is jelez, például azt,
hogy a Szemle szerzõi gárdájában a kísérleti- és a szociálpszichológia a két legerõsebben
képviselt terület, itt a legnagyobb a publikációs kedv. Az alkalmazott  területek közül a
klinikai pszichológia publikációi vezetnek. A munkapszichológia alacsony képviselete
nem véletlen, hiszen a munka- és szervezetpszichológia számára szakmánk legfiatalabb
folyóirata, az Alkalmazott Pszichológia, valamint más folyóiratok is számos publikációs
lehetõséget nyújtanak  

A Szemle az utóbbi években felélénkült publikációs kedvnek köszönhetõen sok kéz-
iratot kap a pszichológusoktól, így a folyamatos, akadálymentes megjelenés biztosított.
A lapot az Akadémiai Kiadó gondozza.  
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