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varhelyi kihelyezett tagozatának 
épületében találkozunk. A folyo-
són vizsgázó diákok állnak, mi-
közben a Felméri Lajosról elne-
vezett tanteremben, valamint a 
tagozatvezető irodájában beszél-
getünk.

A vaskos kilincstől 
a katonaságig és vissza

Eredetileg régész szeretett volna 
lenni, de édesanyja nyomdoka-
in haladva tanítóképzőt végzett. 
„Ma is van egy csomó régiségem, 
régi pénzek, mindenféle, csak 
most már nem foglalkozom vele” 
– mondja a gyermekéveit Gyula-
kután töltő Dósa Zoltán, aki 1982-
ben került az udvarhelyi tanító-
képzőbe. Édesanyja székelyvajai, 
édesapja szövérdi, Zoltán is Szö-
vérden született, de egyéves ko-

rában a család Gyulakutára költö-
zött, mert édesapja a hőerőműhöz 
került dolgozni.

– Soha nem felejtem el az ud-
varhelyi tanítóképző nagy, vas-
kos kilincsét. A képzőben a sok 
lány között kevesen voltunk fi úk, 
így kiváltságos volt a helyzetünk 
– a Ceaușescu-korszak dühön-
gött akkor, de ettől függetlenül 
nagyon szép évek voltak. Több 
olyan tanárom volt, akire vegyes 
érzelmekkel emlékszem, de olya-
nok is, akik igen jól értették és 
meg is értették velünk a jövő sza-
vát, mint például Asztalos Ferenc, 
aki a fi lozófi atanárom volt. Olyan 
bátorságokra „vetemedett”, hogy 
Dinamitot hallgattunk, felvidéki 
költők antológiájából olvasott fel 
verseket, holott a dialektikus ma-
terializmust kellett volna taníta-
nia nekünk.

Zoltán 1986-ban tanítóként kez-
dett dolgozni Maros megyében, 
majd katonának ment, de 19 és 
fél éves korában már leszolgálta 
a másfél évet – abban az időben 
Galacon nem volt egyszerű ez, de 

jó céllövő volt, és ennek köszön-
hette, hogy néha hazajöhetett. A 
rendszerváltás már tanítóként 
érte, megkapta az állást Kelemen-
telkén.

– Ha folytatódott volna az az 
éra, én onnan mehettem volna 
nyugdíjba, nem is gondolkodtak 
akkor másképp az emberek. De 
akkoriban újraindult a pszicho-
lógia szak Kolozsváron, nagyon 
érdekelt. Irtózatosan nagy volt a 
túljelentkezés, huszonhárman 
voltunk egy helyre 1991-ben, és 
összesen 13 hely volt. Úgy jutottam 
be, hogy tízest írtam pszichológiá-
ból, ami még engem is meglepett. 
Otthagytam a tanítói munkát, és 

elmentem Kolozsvárra egyetemre, 
ahol már végig jó tanuló voltam, 
ösztöndíjam volt, és végre azt ta-
nultam, ami érdekelt. 1996-ban 
végeztem, versenyvizsgáztam, és 

egyből bejutottam a tanítóképző-
be – ez céltudatos választás volt, 
vissza akartam kerülni az iskolá-
ba. Akkor két kolléganőmmel a 
pedagógia-pszichológia katedrát 
frissítettük fel, hoztunk egy cso-
mó új dolgot Kolozsvárról, nyil-
ván a pedagógiai tudás alapjai 
innen származtak. Emlékszem, 
tizenharmadikos diáklányokkal 
kezdtem, az első órám előtt nem 
tudtam, hol van az osztály. Meg-
állítottam egy lányt a folyosón, 
és megkérdeztem, hol van a XIII. 
A, mire mondta, hogy ott fel kell 
menni a lépcsőn, de történetesen 
pont abból az osztályból volt ő is. 
Én bementem az osztályba, ő pe-

II PORTRÉ2020. február 14.
• péntek

Az élet egy 
borzasztóan abszurd dolog

Egyetemi tanár és pszichológus, író és családapa, 
de majd negyven éve rocker, és mindenből viccet 
csinál. Dósa Zoltán szerint az élet abszurd – ezt 
bizonyítják vicces sírversei is, de egyetemi oktató-
ként neki teljesen természetes beülni egy lakóte-
lepi kocsmába sörözni vagy elmenni egy rockkon-
certre, akár külföldre is. Mindennapjai azonban az 
iskoláról és a tanításról szólnak.

Nemcsak szakkönyveket 
írt, abszurd sírversei és 
novelláskötetei is vannak
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„Inkább érzem magam egyetemi 
tanárnak, mint pszichológusnak”
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Tényleg egy olyan világ 
kellene, ahol a tudós tudja 
kellőképpen méltányolni 
azt, hogy a szakácsnő mi-
lyen jól főz, és fordítva, a 
szakácsnő is megértse őt. 

#Dósa Zoltán




