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vissza Noémi, aki szerint ez a többi oktatóra 
is vonatkozott. Egy tanárnőnek, amikor nad-
rágban jelent meg órát tartani, Szamosközi 
felrótta, miért nem visel szoknyát, „hogy lát-
szódjon a lába”. Éltető Noémi szerint a kol-
légák is meg voltak félemlítve, tudták, hogy 
ha meg akarják tartani az állásukat, hallgat-
niuk kell. „Látták, hogy aki felszólalt ellene, 
az menesztve volt” – mondta. Úgy vélte, ez 
az oka, hogy a videót sem merik megosztani 
az érintettek, mert „rettenetesen bosszúálló 
személyről van szó”.

Szakmai alkalmatlanság is felmerülhet
Éltető Noémi a kolozsvári alapképzés után 
Budapesten végezte el a mesterképzést kog-
nitív tudományból, utána Németországban 
kezdte el a doktori képzést, jelenleg egy ot-
tani kutatóintézetben dolgozik. Állítja, Sza-
mosközi István félrereprezentálja a területet: 
a terápiás irányultságot nyíltan lekezeli, 
azt hangoztatva, hogy „aki terapeuta akar 
lenni, az csak a saját problémáit akarja így 
megoldani”. Közben a kognitív tudományt 
hangosan pártolja, és minden egyebet sérte-
get, ám a kognitív tudományban sem tájéko-
zott. „Például amikor elsőéves hallgatóként 
a mesterséges neurális hálózati modellezés 
iránt érdeklődtem, akkor megszégyenítően 
annyit mondott, hogy: »Neked minden új 
és érdekes, mint egy csecsemőnek. De ez a 
téma már a hetvenes években halott volt«. 
Lekezelően félreinformált, mert nem ol-
vas szakirodalmat. Az egy dolog, hogy úgy 
kezdte a karrierjét, hogy plagizálta a dokto-
ri disszertációját. De azóta sem teljesítette a 
szakmai pozíciója által megkívántakat. Nin-
csenek nemzetközi első szerzős publikációi 
peer-review folyóiratokban, ami manapság 
konvencionális alapkövetelmény. Tehát 
nincsen sem terápiás, sem érdemi kutatói 
tapasztalata. Olyan ez, mint egy sebész, aki 
sosem látott pácienst, de még műtőszikét 

sem” – vont párhozamot a fi atal kutató. Élte-
tő Noémi szerint Szamosközi István eszköze 
a megfélemlítés és a korrupció, állást ígér 
embereknek, vagy éppen megfenyegeti őket, 
hogy soha nem diplomázhatnak le. „Engem 
is a diplomával tartott sakkban. Erdély kicsi, 
az erdélyi magyar pszichológusközösség 
még kisebb, ezért könnyű megfélemlíteni. 
De ne engedjük tovább, hogy Szamosközi 
képviselje az erdélyi magyar pszichológiát! 
Ennél sokkal jobbat érdemel a közösség” – 
szögezte le a Krónikának a BBTE volt diákja.

Hasonlóan gondolkodik a kolozsvári 
Pszichológia Karon uralkodó állapotokról 
egy másik volt diák is, aki egy év elteltével 
hagyta ott a BBTE-t, és távozott Magyaror-
szágra. Neve elhallgatását kérve elmond-
ta, egyrészt Szamosközi István viselkedése 
miatt döntött így, másrészt úgy érezte, a 
professzor felügyelete miatt a többi tanár, 
tanársegéd sem tud fejlődni, aki kompe-

tens lenne a saját szakterületén. „Mivel a 
fő tárgyat – Bevezetés a pszichológiába – ő 
tartja, de rosszul, nagyon sokan elveszítik 
a motivációjukat, és nem tudnak fi gyelni a 
kiegészítő tárgyakra. Így a tanárok is elve-
szítik a motivációjukat” – vázolta az ördögi 
kört a pszichológia tanulmányait az ELTE 
szombathelyi kihelyezett szakán folyta-
tó diák. „A pszichológiát imádtam, most, 
hogy itt vagyok a másik egyetemen, teljesen 
biztos vagyok benne, hogy ezzel szeretnék 
foglalkozni” – jelentette ki a Magyarorszá-
gon tanuló lány, aki szerint Kolozsváron 
örültek, ha Szamosközi nem jött órát tar-
tani, és helyette a tanársegéd tartotta az 
előadást, mert akkor tanultak valamit. Ha-
tározottan állítja, hogy a professzor nem jó 
pedagógus, azzal telnek az órái, ami nem az 
óra tárgya. „Székely vagyok, annyira hamar 
nem sértődök meg, de nekem is mondott 
dolgokat” – mesélte, példaként említve, 
hogy az anorexia kapcsán tett megjegyzést 
a súlyára, vagy megalázta egyik fi ú cso-
porttársát, mert nincs barátnője. „A videó 
elfogadhatatlan, de nem ez a legrosszabb, 
hanem hogy a leckét nem adta le rendesen” 
– jelentette ki.

„A rendszerben van a hiba”
Nem csak a mostani eset kiábrándító, ha-
nem maga a rendszer – hangsúlyozta a Kró-
nikának az egyetem egy másik volt diákja, 
Gaudi Zsófi a is. „2013–14-ben jártam a ko-
lozsvári egyetemre, és többek között az egyik 
ok, amiért eldöntöttem, hogy más egyetemre 
szeretnék járni, Szamosközi István tanár úr 
volt. Szerencsésnek mondhatom magam, 
mert én konkrétan nem voltam kiválasztva 
mint olyan személy, akit verbálisan bántal-
mazott volna, viszont rengeteg órán a nőket 
úgy állította be, hogy nem vagyunk odava-
lóak, nem vagyunk elég okosak” – mesélte 
lapunknak. Az egyéves kolozsvári tapaszta-
lat után Angliában végezte el a pszicholó-
gia alapképzést, jelenleg Skóciában tanul 
tovább. Hangsúlyozta, számára nemcsak az 
volt felháborító, hogy a professzor káromko-
dott az órán, hanem az oktatás nívója is.

„Kijelentette, hogy a kvalitatív kutatás 
nem is kutatás, de nem akart tanítani alap-
vető pszichológiai elméleteket, mint pél-

dául Freudot, mert úgy döntött, hogy nem 
való a pszichológiára. Volt olyan tanárom, 
aki titokban tanított Freudról, mert tudta, 
Szamosközi tanár úr nem fogja engedni” 
– osztotta meg tapasztalatait Zsófi a. Mint 
mondta, számára felfoghatatlan, hogy 
egyénként ilyen döntéseket hozott, holott a 
diákok azért mentek egyetemre, hogy kivá-
lasszák, számukra mi a fontos információ. 
És nagy lendülettel vágtak bele, de közben 
nem volt mélytanulás, deep learning, lehe-
tőség, hogy refl ektáljanak, véleményt nyil-
vánítsanak, kiválasszák, mint tanuljanak. 
„A viselkedése mellett számomra a tanu-
lási lehetőségnek a megvonása is egyfajta 
abúzus. Kiválasztotta, mi az, amit tanu-
lunk, s mit nem. És ez szerintem nem fair, 
mert elveszi tőlünk a tanuláshoz való jogot, 
holott ez adott kellene legyen minden egye-
temen” – hangsúlyozta Gaudi Zsófi a. Ez a 
felismerés külföldön erősödött meg benne, 
ahol valamennyi pszichológiai elmélet és 
módszer hozzáférhető, és tanárai nem trá-
gárkodnak, nem beszélnek más kollégákról 
az órán. „Ha Szamosközi tanár úr hasonlót 
tenne egy külföldi egyetemen, kétség nél-
kül nem taníthatna. És csak egyszer kelle-
ne megtörténjen, nem éveken keresztül” 
– hangsúlyozta a volt kolozsvári diák, aki 
szerint nem csak a professzor viselkedésé-
vel van baj, hanem a rendszerrel, mely ezt 
„megengedi és ápolja”.

Elmondta, jelenleg felnőttképzést tanul 
az Erasmus Mundus program keretében, és 
a csoportban valamennyi kontinensről van-
nak diákok. „Felhoztam ezt a problémát az 
osztályomban, hogy mit gondolnak erről, és 
nem tudták elhinni, hogy ez létezik, ráadá-
sul ennyi ideje, és nem tettek semmit ellene. 
Miként tartunk még mindig ott, hogy valaki, 
aki megfélemlítéssel, szexizmussal vagy ver-
bális erőszakkal tűnt ki, még mindig tanít? 
Hogyhogy a Babeș–Bolyai azt állítja magá-
ról, hogy nívós egyetem, és közben ezt a vi-
selkedést támogatja? Hogyhogy megengedi, 
hogy ilyen történjen?” – tette fel a kérdést a 
volt diák. Gaudi Zsófi a szerint itt nem egyet-
len tanár viselkedéséről, hanem egy többge-
nerációs, szisztematikus rendszer problémá-
járól van szó.

„Hiteles állítások”
Lapunk a téma kapcsán szerette volna kikér-
ni a BBTE Pszichológia és Neveléstudomá-
nyok Kar magyar tagozata munkatársainak 
a véleményét is, ám az általunk megkeresett 
oktatók vagy nem kívánták kifejteni állás-
pontjukat, vagy nem is reagáltak megkere-
sésünkre. „Ha a forrásai hitelességét akarja 
ellenőrizni, név nélkül elmondhatom, hogy 
az állítások hitelesek” – válaszolt az egyik 
oktató ama kérdésünkre, meg tudja-e erősí-
teni, illetve cáfolni a pszichológia kar egyko-
ri hallgatói által megfogalmazott állításokat, 
miszerint Szamosközi István elmúlt évtize-
dekben kifejtett pedagógusi tevékenységére 
a kifogásolt stílus jellemző, gyakorta mega-
lázza a diákjait, minősíthetetlen hangnem-
ben beszél velük. Állásfoglalásra kértük a 
Szamosközi-ügyben Nicolae Adrian Opre dé-
kánt is, aki munkatársán keresztül írásban 
kérte kérdéseinket, amint választ kapunk, 
közzétesszük.

Sokak szerint évtizedek óta meggyökerezett, vitatott stílus uralkodik a pszichológia karon
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Szamosközi István: „ez az egész egy hazugság”

Amikor telefonon keresztül reagáltattuk a történtekre, Szamosközi István épp órára igye-
kezett, és előrebocsátotta, hogy nem szeretné folytatni „ezt az egész ügyet”. „Elmondtam 
már ezerszer, disznóság, ami történt” – jelentette ki a Krónikának tegnap a BBTE pro-
fesszora. Szamosközi törvénytelennek tartja, hogy rögzítették a szavait, a videót pedig 
nyilvánosságra hozták. „Az egy ellopott valami. Szünetben idegességemben valamiért 
ilyen hülyeséget mondtam. De az egész illegális, tehát nem értem, mit akarnak evvel” – 
refl ektált a felvételre az oktató. Amikor arra kívántuk reagáltatni, hogy az ügyben etikai 
vizsgálatot indított az egyetem, az érintett szűkszavúan annyit válaszolt: „persze”.
Szembesítettük a korábban rektorhelyettesi, az egyetem alelnöki tisztségét betöltő okta-
tót azzal, hogy számos volt és jelenlegi hallgatója állítja: mostani megnyilvánulása nem 
egyedi eset, a vádak szerint hosszú ideje megalázóan beszél diákjaival, kollégáival. „Ez 
egyszerűen nem így van. És nem értem, miért nekik hisznek, miért nem nekem. Valami 
miatt egy páran így próbálnak bosszút állni, több mint valószínű” – közölte Szamosközi 
István, hozzátéve, hogy volt diákjaira gondol. „Ezt még nem hallottam. Azzal mi a baj?” 
– kérdezett vissza, amikor közöltük, hogy több egykori diákja – aki ma a szakmában 
dolgozik – szerint az oktatási módszerei is aggályosak. Amikor példaként megemlítet-
tük, hogy állítólag azért nem oktatja Freudot, mert nem kedveli, elmondta: ez igaz, ezzel 
egyetért, majd hozzátette, viccelt, de igenis oktatta a pszichoanalitikus iskola megala-
pítóját. Megkérdeztük azt is, mi a véleménye arról, hogy számos értelmiségi, egyetemi 
oktató – köztük jelenlegi és volt kollégái is – petíciót tettek közzé, amelyben leszögezik, 
hogy a Szamosköziéhez hasonló magatartásmód, az ilyen típusú megnyilvánulások 
„nem képezhetik az erdélyi magyar szervezeti kultúra részét”. „Sajnos nem tudom, hogy 
mire kontesztálnak, de lényegében az egész egy hazugság. Ha így akarják, legyen” – 
válaszolta tömören a pszichológiaprofesszor, majd tudtunkra adta, hogy siet az órájára, 
emiatt nem kívánja folytatni a beszélgetést.




