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» „Szamosközi Istvánról köztu-
dott, hogy nem nagyon tiszteli a 
nőket, ahogy az is, hogy óráin a 
megfélemlítés mindig benne van 
a pakliban”.

Minősíthetetlen hangnemben beszél a 
hallgatókkal és kollégáival, inzultálja, 
évek óta megfélemlíti őket Szamosközi 
István, a kolozsvári BBTE pszicholó-
giaprofesszora a Krónikának nyilatko-
zó, volt és jelenlegi hallgatók szerint. 
A volt rektorhelyettes ellen etikai 
vizsgálat indult, ő azonban lapunknak 
tagadja a vádakat, és egykori diákjai-
nak bosszúját sejti a háttérben.
» PAP MELINDA

A z online oktatás révén vált lehetővé 
a Szamosközi István magatartásával 
kapcsolatos botrány kirobbantása: 

az egyik diák rögzítette, amint a kolozsvári 
Babeș–Bolyai Tudományegyetem Pszicho-
lógia és Neveléstudományok Karának pro-
fesszora és egyik kollégája beszélgetnek az 
online óra szünetében. „Hé!” – szólítja meg 
diákjait a pszichológiaprofesszor az online 
oktatási platformon. Mint kiderül, azok 
nincsenek képernyő előtt, kollégája szünet-
re küldte őket. „De mér vannak szüneten, 
b...szd meg? Tudják, hogy jövök vissza. Az 
Isten b...ssza meg!” – reagál a hírre inge-
rülten Szamosközi, és miközben kollégája 
arról biztosítja, hogy mindössze öt percről 
van szó, egyre jobban dühbe gurul. „Gyúrja 
beléjük a f…át!” – üzeni az egyetemi hallga-
tóknak a 69 éves professzor.

Megfélemlített diákok
A kiszivárgott felvétel nyomán egyre többen 
feltárták a közösségi oldalakon a Szamos-
közi Istvánnal kapcsolatos kellemetlen él-
ményeiket, és kiderült: nem egyedi esetről 
van szó, az ilyen megnyilvánulások nem 
ismeretlenek a kolozsvári pszichológia kar 
végzettjei és jelenlegi diákjai számára. La-
punk információi szerint a Pszichológia és 
Neveléstudományok Kar magyar tagozatá-
nak alapítója, volt dékánhelyettese évtize-
dek óta félelemben tartja diákjait és fi atal 
kolléganőit, ugyanis elsősorban nekik jut 
ki a hímsovén megjegyzésekből. Több je-
lenlegi, illetve volt diák a Krónikának arról 
számolt be, hogy az sem kedvez a diák hely-
zetének, ha Székelyföldről vagy vidékről 
származik, ha csinos, vagy nem öltözködik 
divatosan – minden esetben sértő megjegy-
zést kap Szamosközitől, mely már verbális 
bántalmazásnak minősül. Egy elsőéves 
hallgatótól megtudtuk: eddig jobbára olyan 
ártatlan megjegyzések hangzottak el órá-
kon, hogy „a depresszió úrinőknek való”, 
viszont már most rettegnek attól, amiről a 
felsőbb évesek mesélnek. Mivel az általunk 
megkeresett jelenlegi diákok közül a bosz-
szútól tartva – érthetően – senki nem vál-
lalta, hogy névvel nyilatkozik, lapunk ko-
rábban végzett, illetve Kolozsvárról külföldi 
egyetemekre távozott hallgatókat faggatott 

a professzor stílusáról, magaviseletéről. 
Ugyanis szerintük ez az évek során semmit 
sem változott.

Harc a kollégákkal?
„Az államvizsga-dolgozatom védésekor en-
gem is nagyon feldúlt, ahogy velem beszélt, 
ugyanakkor több lány is sírva jött ki a terem-
ből, mert megalázta. Volt, aki azért sírt, mert 
az alakjára – kicsit duci volt – tett megjegy-
zéseket” – mesélte lapunknak egy már prak-
tizáló pszichológus. A BBTE Pszichológia 
Karán pár évvel ezelőtt végzett nő szerint a 
felsőoktatási intézményen belül köztudott 
volt, hogy Szamosközi „nem nagyon tiszteli 
a nőket”, ahogy az is, hogy óráin „a megfé-
lemlítés mindig benne van a pakliban”. „Tu-
dok olyan személyt, aki feladta az egyetemet 
Szamosközi miatt, annyira megfélemlítette. 

Borzasztóan arrogáns, nárcisztikus fellépése 
volt, igyekezett mindenkit letiporni” – jel-
lemezte a professzort a pszichológus. Mint 
mondta, a szóbeli agresszióból nemcsak di-
ákjai, de kollégái is részesültek, elsősorban 
azok, akik ellent mertek mondani neki, vagy 
a pszichológia általa kevésbé nagyra tartott 
területeivel foglalkoztak.

A volt diák szerint Szamosközi a kognitív 
pszichológiát „istenítette”, miközben fi kázta 
a más területekkel foglalkozókat, a kísérleti 
pszichológia, pszichoterápia szakértőit. „De 
volt tanár, akivel azért volt rossz viszony-
ban, mert nem hódolt be neki” – mesélte a 
kar egykori diákja. Ő is ennek tulajdonítja a 
professzor részéről irányába megnyilvánuló 
diszkriminációt, amelyben államvizsga-dol-
gozata megvédésekor részesült. „Azt mond-
ta a dolgozatomra, hogy 10-est ér, de mivel 
július helyett csak a második védési időpont-
ban, februárban jöttem, 9-est ad. Eközben a 
másik végzős diáknak, egy fi únak, akinek ő 
volt a témavezető tanára, 10-est adott, pedig 

ő is februárban jött” – mesélte. Mint mond-
ta, témavezető tanára is megerősítette neki: 
amiatt kapott kisebb osztályzatot, mert a 
professzor „háborúban állt” az oktatóval, 
általa rajta akart bosszút állni, a személyes 
harcaiba ugyanis a diákokat is belekeverte.

A pszichológus szerint Szamosközi István 
minősíthetetlen stílusa meglepő módon 
„nem mindenkinél verte ki a biztosítékot”, 
voltak hallgatók, akik szerették, és úgy gon-
dolták, hogy a professzor valójában „edze-
ni” akarja a diákjait, fel akarja készíteni őket 
erre a cseppet sem könnyű pályára.

„Kell pénz? Tessék!”
„Az egyetemi oktatás professzionális közeg 
kellene legyen, a nehézségekről beszélni 
kell, de szakmaian. Együttérző, professzi-
onális kollégaként el lehet mondani, hogy 
terápián biztosan fogsz találkozni nehéz 
esetekkel, agresszióval” – utasította vissza 
a sokak által osztott indoklást a kolozsvári 
egyetem egy másik volt diákja, miszerint 
Szamosközi István „edzi”, felkészíti a diáko-
kat a pályára. „Ez hatalmas tévképzet, becs-
telen igazolása az agresszív viselkedésnek” 
– jelentette ki a Krónikának Éltető Noémi, 
aki hat éve fejezte be a pszichológia szakot, 
és rossz élményekkel távozott a BBTE-ről. 
„Én is ott akartam hagyni az egyetemet, mert 
nagyot csalódtam, mikor láttam, mi folyik 
tanítás helyett. Ami kárt tudott okozni, oko-
zott, azt már senki nem tudja jóvátenni” – je-
lentette ki Noémi, aki szerint sok tehetséges 
diák hagyja ott az egyetemet Szamosközi mi-
att. „Azért is éreztem úgy, hogy tennem kel-
lene valamit, most, hogy már nem vagyok az 
országban, és nem szeretnék ott karriert, így 
végre nem kell félnem a bosszútól” – nyilat-
kozta lapunknak a Németországban, mes-
terségesintelligencia-kutatóként dolgozó nő, 
aki nem félt megosztani a Szamosközi trá-
gár szavait megörökítő videót. Éltető Noémi 
Facebook-falán rengetegen hozzászóltak a 
témához, sokan közülük a BBTE volt hallga-
tói, jelenleg is aktív pszichológusok, akiknek 
túlnyomó többsége elmarasztalja volt pro-
fesszorát, mások ugyanakkor éppenséggel a 
pártját fogják.

Éltető Noémi a Krónikának elmondta, 
ami a múlt héten közzétett videón látha-
tó-hallható, mindennapos a professzornál, 
sok hasonlót látott már, amióta első éven 
az Erdélyi Tudományos Diákköri Konferen-
cián (ETDK) ő volt a dolgozatvezető tanára. 
„Sajnos akkor volt alkalmam többször is 
négyszemközt lenni vele. Amíg nem szóltam 

ellene semmit, nem szembesítettem, erő-
sen hatalomfi togtató volt, de nem inzultált 
direkt módon” – magyarázta. Úgy véli, emi-
att veszik sokan védelmükbe a professzort, 
mivel ha az ember az ő pártján áll, a tipikus 
kommunista hagyomány érvényesül: egyik 
fél tartja a hátát a másiknak. „Velem is ezt 
játszotta: »Kell pénz? Tessék, itt van néhány 
száz lej!« És adott. Nem lehetett nem elfo-
gadni. Ezzel párhuzamosan az órákon folyt a 
trágárkodás, mások mocskolása és a tanítás 
mellőzése, így egy adott ponton felálltam és 
mondtam, hogy ez nem egyetemhez méltó. 
Onnantól különösen ellenséges volt velem, 
mert nagyot csalódott” – mesélte Éltető No-
émi. Volt diákja szerint Szamosközi az elején 
egyfajta „mentorszerepet” próbál eljátszani 
hallgatói előtt, amit sokan értékelnek. „Ez 
nem az a fajta mentorálás, ami egy egyetemi 
tanár feladata. Egy egyetemi tanárnak nem 
az a feladata, hogy pénzt vágjon hozzám, 
dicsérgessen vagy tanári állást ígérgessen a 
jövőben, hanem hogy türelmesen tanítson, 
megkülönböztetés nélkül támogassa az ösz-
szes diákot. Nem pedig az, hogy kiválasszon 
néhány kedvenckét és a többit sározza” – je-
lentette ki Éltető Noémi. 

A volt és jelenlegi diákok szerint a profesz-
szor hamar kipécéz magának embereket, 
akiket megszégyenít: akik Székelyföldről 
vagy vidékről érkeztek, azért, akik Buda-
pestről, azokat azért, a szép lányokat a kül-
sejükért. „Rengeteg szexista megjegyzése 
volt a küllemmel kapcsolatban, aki nem öl-
tözködött elegánsan – fi úk-lányok egyaránt 
–, azt azért szégyenítette meg” – emlékezett 

Szamosközi Istvánról online előadás
szünetében rögzített felvételt egy diákja 

MEGALÁZÓ, LEALACSONYÍTÓ VISELKEDÉSSEL, VERBÁLIS BÁNTALMAZÁSSAL, TRÁGÁRSÁGGAL VÁDOLJÁK A BBTE PSZICHOLÓGIAPROFESSZORÁT

Kitálaltak Szamosköziről a volt és jelenlegi hallgatók
Aggódik és kivizsgál az egyetem

A BBTE vezetősége és etikai bizottsága is 
elemzi azt a kisvideót, amelyen Sza-
mosközi István sértő szavakat használ 
az egyetemi képzés szünetében. Az 
egyetem a pszichológiaprofesszor neve 
említése nélkül közölte: „aggodalommal 
vett tudomást arról a nyilvánosságra 
került felvételről, amelyen egy egyetemi 
tanár sértő szavakat használt egy egyete-
mi képzés szünetében”. Emlékeztetnek, 
az egyetem egyértelműen szabályozza a 
helyzethez illő magatartást az akadémiai 
tevékenységek során, de emellett azt is 
elvárják, hogy a helyes, mintaszerű és 
korrekt társas magatartás – az oktatók/
kutatók, hallgatók és adminisztratív 
munkatársak részéről – a mindennapi 
életben, így a tanórák szüneteiben is 
megnyilvánuljon. Hozzáteszik, az intéz-
ményi kultúrát nem jellemezheti sem 
a véleménynyilvánítástól való félelem, 
sem a helytelen eszközök (pl. nyilvános 
vagy magántérből származó, a hatályos 
előírásoknak nem megfelelő felvételek) 
alkalmazása a BBTE közösségének tagjai 
közötti kapcsolatokban.




