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dig találkozott egy másik osztály-
társával, és mondta neki, hogy 
menj, mert keres egy srác. Bejött 
egy csaj, és kérdezte, szia, engem 
keresel? Mondom, hogy ha ebbe 
az osztályba jársz, akkor téged IS...

Zoltán iskolapszichológusként 
is tevékenykedett, olyasmi ko-
rábban nem volt, a diákok jártak 
hozzá tanulási nehézségeikkel, a 
serdülőkorhoz kapcsolódó gond-
jaikkal, illetve olyan problémák-
kal, mint a diszgráfi a, a diszlexia, 
a diszkalkulia, az ADHD, valamint 
a nagyobbak számára önismereti 
kört is létesített.

Az egyetem mellett döntött

Akkoriban rengeteg lehetőség 
jött, ami a továbbtanulást illeti, 
Zoltán pedig sok más kollégájához 
hasonlóan mindenre ráharapott, 
a transzcendentális meditációtól 
kezdve a hipnózisig – azonban 
legjobban a kognitív pszicholó-
gia érdekelte, ezt a továbbiakban 
a Debreceni Egyetemen tanulmá-
nyozta, ott is szerezte meg a dok-
tori címét a kétezres évek elején. 
A tanítóképzőben 2003-ig maradt, 
akkor indult Csíkszeredában a 
Sapientia, megpályázott egy ál-
lást, és oda került, de 2005-ben 
már a marosvásárhelyi karon volt 
főállásban, 2008-ban pedig a Ko-
lozsvári Babeș–Bolyai Tudomány-
egyetem tanára lett.

– Ha volt fordulat az életemben, 
az ekkor volt, egyszerre fontos és 
véletlenszerű. Az ember nagyon 
sokszor belekerül olyan helyzet-
be, hogy nem tudja, a mérleg nyel-
ve merre billen – így választottam 
én a felsőfokú oktatást, és elköte-
leztem magam az egyetemi pálya 
mellett. Ma már inkább vallom 
magam tanárnak, mint pszicho-
lógusnak – állapítja meg, majd 
elmélázik azon, hogy óriási sza-
badsága van egy egyetemi tanár-
nak abban is, hogy mit és hogyan 
kutat, ez pedig Dósa Zoli számára 
pótolhatatlan. Három lánya közül 
ketten érdeklődnek az apjuk szak-
mája iránt.  

– A nagylányom, Zsófi  peda-
gógia szakon végez Vásárhelyen, 
a második, Eszter nem vevő az 
ilyesmire, ő nemzetközi kapcso-
latokat tanul angol nyelven, a leg-
kisebb, Márti pedig pszichológus 

szeretne lenni. Nem vagyok híve 
a korai pályaelköteleződésnek. 
Ha valaki nagyon korán tudja, 
mi akar lenni, az nagyon szívme-
lengető, de inkább próbálja ki az 
ember magát több mindenben, és 
ő maga döntse el azt, hogy akkor 
tényleg mivel szeretne foglalkoz-
ni. Érdekességképpen mondom, 
hogy nagyon sok olyan pszicho-
lógus van, aki azelőtt mindenféle 
szakmát kipróbált, a csavargástól 
a dokkmunkáig, amíg rájött, hogy 
mi érdekli. Például az egyik leg-
nevesebb fejlődéspszichológus, a 
svájci Jean Piaget eredetileg bio-
lógus volt, és igazából gyermekei 
születése után kezdett érdeklődni 
a lélektan iránt. Azt vallom, hogy 
a felfedezett tudás jusson is vissza 
a közemberekhez, a szerves kémi-
ától az atomfi zikáig. Abban, hogy 
az emberek mit gondolnak a víru-
sokról, a tömegmédiáról vagy egy-
másról, nagy szerepe van a tudo-
mánynak, amely tulajdonképpen 
közösségileg ellenőrzött tudás. Ez 

a tudás, ha megfelelő módon van 
bemutatva a tudományos közös-
ségnek, biztosan le lesz tesztelve. 
A többi ismerettel nem ez a hely-
zet, ezért bukkannak fel mágusok 
és sarlatánok.

Az írás évek óta jelen van Zol-
tán életében, de 2012 óta nemcsak 
szakkönyvei jelentek meg, hanem 
olyan írásai is, amelyek inkább a 
szépirodalomhoz kapcsolódnak – 
részben pszichológiai jelenségek 
köznapi történésekbe helyezett 
leírásai ezek az általában néhány 
oldalas írások.

– Találkozom egy csomó olyan 
helyzettel, amit aztán később ki-
bontok egy történetben, és ha azon 
elgondolkodik az olvasó, akkor az 
már egy óriási eredmény. Szerintem 
jobb szemem van a pszichológiai 
jelenségekhez, mint másoknak, az 
élményeimből bizonyos fi ktív ele-
mek hozzáadásával történetek ke-
rekedtek, vagy mások élményeiből, 
de vannak olyanok is, amelyeknek 
a története teljesen fi kció. Nagy-
jából ez a három csapás van, és 
eddig három ilyen jellegű kötetem 
jelent meg. Szerintem az élet egy 
borzasztóan abszurd dolog – fűzi 
hozzá nevetve, de erről tanúskod-
nak a Face bookon elég rendsze-
resen megjelenő rövid sírversei is, 
amelyek egy része kötetben is meg-
jelent.

Nekem asztalos kell, 
nem pedig ezermester!

Egyetemi oktatóként folyamato-
san képezi magát, tudományos 
cikkeket olvas, pillanatnyilag a 
fekete humor és az intelligencia 
összefüggéseiről.

– Azok az emberek, akik ezt a 
fajta fanyar humort értik, azok még 
többek, mint akik a humort. A vicc 
nemcsak a nevetésről szól, hanem 
egyfajta intellektuális átkeretezése 
egy problémának – márpedig van 
olyan helyzet, amikor egy nagyon 
komoly dologból lehet valami na-
gyon nevettetőt csinálni. Nemrég 
olvastam a cikkedet a Brian élete 
című fi lmről, ami pont erről szól: 
úgy nyúlni hozzá tabutémához, 
hogy közben esel szét a röhögéstől. 
Nagyon egyetértek azokkal, akik 
azt mondják, hogy ez a gondolko-
dásnak a szabadsága: mindenhez 
hozzá lehet nyúlni, mindenből le-
het viccet csinálni. Ezek vagyunk 
mi. A dogmatizmusnak, a merev-
ségnek és a rugalmatlanságnak a 
kifejezője az, hogy ha nem tudsz 
önmagadon nevetni.

A sok-sok tenni- és kutatnivaló 
mellett Zoli mindennap olvas és 
zenét hallgat. „Muddy Waters-
től a Slayerig igen széles a skála, 
tegnap például Ramonest hallgat-
tam” – vigyorodik el. 1981 óta hall-
gat rockzenét, amióta egyik gye-
rekkori játszótársa tornacipőjén 
meglátta az AC/DC feliratot, és rá-
kérdezett, hogy az meg mi – más-

nap meghallgatta az első lemezt, 
egy év múlva pedig Budapesten 
megvette a Hobo Blues Band Oly 
sokáig voltunk lenn című albu-
mát. A rockzene azóta is jelen van 
az életében, az elmúlt harminc 
évben gyakorlatilag minden olyan 
együttest megnézett legalább egy-
szer, amely érdekelte.

Azt még hozzáteszi, hogy a fel-
lengzős, kirekesztős „intellektu-
alizmust”, az ebből fakadó gőgöt 
nagyon károsnak tartja.

– Tényleg egy olyan világ kelle-
ne, ahol a tudós tudja kellőképpen 
méltányolni azt, hogy a szakácsnő 
milyen jól főz, és fordítva, a sza-
kácsnő is megértse őt. Nagyon szét-
eső a társadalom, ékek verődnek a 
szubkultúrák közé, és ez azt hoz-
za, hogy ha az ember jól megvan 
az elefántcsonttornyában, akkor 
nem akar tudomást venni a másik 

világáról. Rengeteg értékes embert 
látok a környezetemben. Mondjuk 
egy sajtkészítőt. Apropó, Brian éle-
te, abban is benne van, hogy „Bol-
dogok a sajtkészítők!” Nekifog, és 
kitalálja, elkészíti, és annak a do-
lognak a szakértője, mestere lesz 
– ez egy olyan óriási szellemi tőke, 
hogy az hihetetlen. S ezek a dolgok 
az utóbbi harminc évben szerintem 
nem voltak kellőképpen értékelve. 
Jómagam a szakmai „szakbarbár-
ságnak” vagyok a híve: ha asztalos-
ra van szükségem, akkor asztalos 
kell nekem, nem pedig ezermester. 
Abban hiszek, hogy egy víz-gáz-
szerelő sokkal jobb a szakmájában, 
mint én, tehát hadd jöjjön ő hozzám 
megjavítani a vízcsapomat, én meg 
lecsorgatom neki azt, ami megilleti.
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A vicc nemcsak a nevetés-
ről szól, hanem egyfajta 
intellektuális átkerete-
zése egy problémának – 
márpedig van olyan hely-
zet, amikor egy nagyon 
komoly dologból lehet 
valami nagyon nevettetőt 
csinálni.

Mindenből lehet viccet csinálni




