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D r. Erős Ferenc szoci-
álpszichológus, 1973
-tól a Magyar Tudo-
mányos Akadémia 

Pszichológiai Intézetének 
munkatársa, később tudomá-
nyos főmunkatársa, majd tu-
dományos igazgatóhelyettese. 
2002-től az MTA doktora. A 
kutatói munkásság mellett az 
ország több egyetemén okta-
tott, jelenleg a Pécsi Tudo-
mányegyetem emeritus pro-
fesszora. Számos nívós szak-
mai kötet szerzője illetve szerkesztője, a Thalassa (a későbbi Imágó Budapest) című pszichoanali-
tikus folyóirat elindítója és évtizedeken keresztül főszerkesztője. 2011-ben jelent meg önéletrajzi 
ihletésű elbeszélése Szágundelli csodái címmel. 
 
 

Dobos Elvira: Mikor vált tudatossá Önben, hogy a tudományos pá-
lyát választja hivatásának?  

Erős Ferenc: Rögtön az egyetem elvégzése után egy tudományos intézménybe ke-

rültem, először az akkori Tömegkommunikációs Kutatóközpontba. Már abban az idő-

ben kapcsolatba kerültem a Pszichológiai Intézetben egy csoporttal, akik főként elméle-

ti problémákkal, kérdésekkel foglalkoztak, ami nagyon érdekesnek tűnt. Aztán néhány 

éven belül odakerültem, először tudományos segédmunkatársként. Ez már több, mint 

negyven évvel ezelőtt történt, és azóta is mindvégig valamilyen módon ehhez az inté-

zethez kapcsolódtam. 

 

DE: Mennyire volt ez tervezett folyamat, döntések sora, illetve 
mennyire az élet kínálta lehetőségek kihasználása? 

EF: Az élet ilyen lehetőségeket hozott. Persze mindig is megvolt bennem az absztrakt, 
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elméleti dolgok iránti érdeklődés, de sok empirikus  hazai és nemzetközi kutatási pro-

jektben is részt vettem, például az identitás és az előítéletek témaköréhez kapcsolódó 

szociálpszichológiai vizsgálatokban.  A terápiás munka kevésbé vonzott, bár erre is lett 

volna lehetőség. 

 

DE: Most visszatekintve hogy látja, melyek azok a legfontosabb té-
nyezők, amelyek támogatták Önt a pályája sikerében? Mi az, amire 
legnagyobb büszkeséggel tekint vissza? 

EF: Alapjában véve nem szoktam a sikerességre gondolni magammal kapcsolatban, és 

visszatekintve úgy látom, hogy néhány dolgot sokkal határozottabban kellett volna vé-

gigcsinálni. Persze voltak olyan dolgok, amelyekben valami újat, eredetit tudtam monda-

ni, és vannak olyanok is, amelyekre büszke vagyok. Úgy érzem, hogy sosem tartoztam 

igazán a „mainstreambe”, leginkább abban volt szerepem, hogy sok dolgot elindítottam. 

Például, hogy annak idején a pszichoanalízis témáját bedobtuk a társadalomtudomá-

nyokba, vagy pár évvel ezelőtt az a gondolat, hogy a pszichológiát hogyan lehet társa-

dalomkritikai módon alkalmazni, ami kifejezetten a mainstream pszichológia kritikája.  

 

A kutatómunka mellett számomra mindig nagyon fontos volt a tanítás. 

A pályámat nagy mértékben befolyásolta, hogy a 80-as években 

a Pécsi Tudományegyetemre kerültem. Akkoriban kezdtük 

el Bókay Antal hívására a pszichoanalízis és irodalom 

kapcsolatát kutatni, ami nagyon meghatározó volt a 

későbbiekre nézve is. Úttörő dolgokat csináltunk, a 

pszichoanalízis történetének akkoriban még telje-

sen feltáratlan kérdéseit kezdtük kutatni, anyago-

kat gyűjtöttünk. Persze akkoriban még nem volt 

internet, csak folyóiratokat lapozgatva, könyvtá-

rakban kutatva tudtuk összerakosgatni a mozai-

kokat. Ennek az időszaknak a munkája alapozta 

meg azt is, hogy később, a 90-es években máso-

dik felében egy doktori program is létrejött ebből. 

Ez abból a szempontból is fontos, hogy az itt tanuló 

és kutató PhD hallgatók utánpótlást biztosítottak és 

biztosítanak a mai napig is, hiszen az itt végzettek min-

denütt jelen vannak ebben a szcénában, a különböző intéze-

tekben és a felsőoktatásban. Talán ez az az eredmény, ami legin-

kább mérhető.  

 

„Úttörő dolgokat  
csináltunk, a  
pszichoanalízis  
történetének  
Akkoriban még teljesen  
feltáratlan  
kérdéseit kezdtük  
kutatni, anyagokat  
gyűjtöttünk.” 
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Aztán fontos még számomra a Thalassa című folyóirat elindítása, amelyet 25 éven ke-

resztül szerkesztettem, és a mai napig működik – most Imágó Budapest néven – ami na-

gyon hosszú idő egy folyóirat életében. Ez is sok fiatal kutatónak jelentett elindulási, 

publikálási lehetőséget, aminek nagyon örülök. Ezen kívül rengeteg érdekes dolog került 

felszínre  Thalassa révén, és sok nemzetközi kapcsolat is született. Hosszú ideig ez volt 

az egyetlen hazai pszichoanalitikus folyóirat, és mivel nem volt internet, olyan szerepe-

ket is betöltött, mint a konferenciafelhívások közlése, programok meghirdetése, híradás 

a szakmai eseményekről. Persze az elmúlt években teljesen megváltozott a világ az in-

ternet hatására, és ezekre a funkciókra már kevésbé van szükség. Ugyanakkor ez új lehe-

tőségeket is teremtett, és ma már a folyóirat és a korábbi számok is elérhetőek az inter-

neten. 

 

Amire még szintén büszke vagyok, az a Magyar Pszichoanalitikus Filmkonferencia, ame-

lyet kétévente rendezünk, jövőre már hatodik alkalommal. Ez a konferencia tulajdonkép-

pen ahhoz a fordulathoz kapcsolódik, amely a vizualitás előretörését húzza alá. Egy fil-

met megnézni egészen másfajta intellektuális tevékenység, mint egy könyv olvasása. Bi-

zonyos értelemben könnyebb egy filmet megnézni, hiszen ez másfél-két óra, míg egy 

könyvet napokig, hetekig olvasunk. Persze sokféle módon nézhetünk filmet, és az sem 

érdektelen, hogy a pszichoanalízis érdeklődése is áttevődött az irodalomról a filmre a 60

-as 70-es évektől. 

 

DE:  Ön hogy látja, változott-e, és miként a társadalom viszonya a 
tudáshoz? Mi a tudás értéke? És milyen típusú tudás jelent ma ér-
téket?  

EF: Úgy látom, hogy a 

hagyományos értelem-

ben vett tudás, amelyet 

az én nemzedékem, és az 

utánunk következő nem-

zedék képviselt, nagyon 

leértékelődött. Ma in-

kább a pragmatikus kész-

ségek jelentenek értéket, 

az érdeklődés pedig a 

virtuális szférára tevődik át. A könyvtárak mélyét az internet, a Facebook és egyéb esz-

közök váltották fel. Persze vannak pozitív vonásai is ennek a folyamatnak, mindenesetre 

nagyon átalakult és átértékelődött a tudás szerkezete és minősége. Az a tudás, amit az 

internet segítségével tudunk megszerezni, kiválóan alkalmas a tájékozódásra, de az el-
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mélyülést már kevéssé teszi lehetővé, ahhoz nem elég, ha csak rápillantunk a képernyő-

re. Néha azért innen is elő lehet bányászni komoly kincseket, hiszen szinte már minden 

fel van töltve digitalizált formában. Mindenesetre a képernyő más, mint egy könyv, ne-

héz kikapcsolni például a folyamatos értesítéseket, amelyek megszakítják a figyelmet, 

mert az embernek óriási igénye van  az információra és a kommunikációra. 

 

DE: Az egyetemi és doktorandusz hallgatók oktatásában ez magá-
val hoz-e új kihívásokat? Vonzó-e ma a tudományos pálya?  

EF: Egyértelműen úgy látom, hogy sokkal kisebb az érdeklődés a doktori programokra, 

kevesebb a jelentkező, és a színvonal sem olyan, mint régebben, bár most is vannak ki-

emelkedő doktori hallgatók. De nem annyira vonzó ma már a kutatói pálya. Ezt nyilván-

valóan hozza magával a tömegoktatás, és ezt tudomásul kell venni. Ugyanakkor látható 

már egy másik tendencia is, főleg az USA-ban, Angliában növekszik az érdeklődés az el-

mélet iránt, visszatér ez a fajta tudományosság, és az erre való igény. Éppen ezért sok 

fiatal kutató itthonról is külföldre megy rövidebb-hosszabb időre, ahol jobbak a feltéte-

lek és az infrastruktúra is. 

 

DE: Akkor mi a tudományosság szerepe társadalomban? Mit jelent 
egyáltalán az a fogalom Ön szerint, hogy „tudásalapú társadalom”? 

EF: A tudásalapú társadalom kifejezés szerintem csak egy szlogen, hiszen minden társa-

dalom tudásalapú, mivel ahhoz, hogy működjön, valamilyen tudásra szükség van. Nyil-

vánvaló, hogy a társadalom szerepe nem csupán annyi, hogy csak gyakorlati feladatokat 

old meg, hanem gondolkodik is. 

A gondolkodás az ember alapve-

tő tevékenysége, és akárhogy is 

vesszük, hosszú távon még kifi-

zetődő is. Ez nem kerülhető 

meg. Az a társadalom, amely ezt 

elhanyagolja, az előbb-utóbb 

elszegényedik, gazdaságilag sem 

tudja megállni a helyét. Nem vé-

letlen, hogy a fejlődő országok 

Kínától az afrikai országokig tö-

megesen küldik a diákokat külföldi egyetemekre, és nem csak mérnöki, vagy más gya-

korlati szakokra, hanem tudósnak, filozófusnak, nyelvésznek és így tovább. Éppen né-

hány héttel ezelőtt voltam Kanadában egy konferencián, ahol arról is szó volt, hogy a to-

rontói egyetemen milyen nagy a külföldi, ezen belül is a kínai hallgatók aránya minden-
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féle szakon. De korábban a japánok, finnek, írek, spanyolok is ezt tették, hogy minél 

szélesebb körben, minél több felületen szerezzenek tudást a diákjaik, s nem csak olyan 

tudást, amelyet közvetlenül lehet gazdaságilag hasznosítani, vagy pragmatikusan al-

kalmazni. 

 

DE: Milyen új feladatok elé állítják a társadalmi változások a pszi-
chológiát mint tudományterületet, illetve a kutató és gyakorló 
pszichológusokat? 

EF: A pszichológia mint tudomány elég nagy átalakulásban, vagy inkább válságban 

van. Az utóbbi időben felmerülnek olyan kérdések a pszichológiával kapcsolatban, 

hogy vajon az a feladata, hogy megtanítsa az embereket arra, hogyan legyenek elége-

dettek és boldogok saját magukkal, a kapcsolataikkal és a munkájukkal – tehát egy 

pozitív pszichológia legyen, amely a harmóniára helyezi a hangsúlyt –, vagy pedig ép-

pen a pszichológia legyen az, amely rámutat az alapvető feszültségekre és ellentmon-

dásokra a társadalomban. Szerintem például ma az egyik legérdekesebb kérdése a 

pszichológiának az identitás és a multikulturalizmus, hogy hogyan tudunk együtt élni 

különböző identitású és kultúrájú emberekkel. 

 

DE: Olvasóink nevében is köszönjük a válaszait! 

Az interjút DOBOS Elvira  
készítette 


