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„Aki nem nyalt, az repült” – jel-
lemezte Szamosközi István mód-
szerét a Krónikának a minősíthe-
tetlen magatartása miatt össztűz 
alá került pszichológiaprofesszor 
volt kollégája, Vargha Jenő László 
pszichoterapeuta. A nyugalmazott 
adjunktus – aki 1990-től tavaly ok-
tóberig tanított a BBTE pszichológia 
karán – állítja: a botrányba kevere-
dett professzornak nincs a titulusá-
nak megfelelő szakmai felkészültsé-
ge, és rajta múlott, hogy Erdélyben 
nincsenek képzett magyar klinikai 
pszichológusok.

» PAP MELINDA

– Évtizedeken keresztül oktatott a kolozsvári 
Babeș–Bolyai Tudományegyetem pszicholó-
gia karán. Meg tudja erősíteni a volt diákok 
által lapunknak és más sajtóorgánumoknak 
megfogalmazott vádakat Szamosközi István 
professzorral kapcsolatban?
– Tavaly októberig tanítottam a pszichológia 
karon 1990 óta, ’90-től óraadó tanárként, ’91-
től egész normával. Minden további nélkül 
meg tudom erősíteni: lekezelően bánt velük, 
szexista vagy más, esetleges hiányosságaik-
ra vonatkozó negatív megjegyzéseket tett, 
lekicsinylőeket, megalázóakat. Nem monda-
nám, hogy minden egyes alkalommal vagy 
minden diáknak, de tett. Ez olyan tendencia 
volt, mely az utóbbi tíz évben egyre jobban 
hangsúlyozódott, erősödött.

– Az is elhangzott vádként, hogy a kollégáit is 
megpróbálta „betörni”, és aki nem hódolt be, 
azzal háborúban állt…
– Én voltam az egyik, akivel háborúban állt. 
Főképp azután, hogy a tanszékvezetői vá-
lasztásokon én voltam az egyedüli, aki elle-
ne szavaztam.

– Mi volt a reakció erre?
– Voltak olyan kommentárok a részéről, 
hogy vannak árulók, akiknek lehet, hogy 
nincs itt a helyük. Akikkel nem jó együtt-
működni, akik szégyent hoznak a katedrára. 
Nem mondta ki nyíltan, de érteni lehetett, 
hogy kire céloz.

– Emiatt távozott az egyetemről?
– Nem, nyugdíjba vonultam. Attól kezdve, 
hogy nyíltan szembeszegültem vele, felvál-
laltam azt is, hogy ha megteheti, bármelyik 
pillanatban kiteszi a szűrömet. Mivel van 
praxisom, gyakorlati szakmám, nem féltem 
attól, hogy utcára kerülök. De sajnos a kol-
léganők nagy részénél ez nem így volt. Gya-
korlatilag azzal szorította sarokba őket, hogy 
„aki nem nyal, az repül”.

– És voltak, akik repültek? Akiket eltávolított 
az egyetemről?
– Volt, akit eltávolított az egyetemről. Volt 
egy fi atal tanársegéd kolléga, akinek szólt, 
hogy vegye ki a fülbevalót a füléből. Amit 
megtett, mert nem volt más választása. 
Aztán amikor Szamosközi kolléga elment 
két hónapra az Egyesült Államokba – a 
feleségének ösztöndíja volt –, a fi ú vissza-
tette a fülbevalóit. De Szamosközinek volt 
egy besúgórendszere, még amíg ott volt, 
megtudta. Amikor visszatért, az első dolga 
az volt, hogy kirúgta. Másik volt diákun-
kat – jelenleg a román tagozaton tanít, a 
legjobb statisztikatanár a pszichológusok 
közül – nem alkalmazta, mert egyetemis-
taként kosárlabdameccseket szervezett. Ez 
volt a magyarázat, amit hozzáfűzött. Nem 
kitaláció.

– Ezt nyíltan felvállalta?
– Nyíltan felvállalta. Ezeken az eseteken kí-
vül azok voltak többségben, akiket de facto 
nem ő távolított el, hanem nyomást gyako-
rolt rájuk, és egész egyszerűen otthagyták 
az egyetemet. Olyan személyek, akik mi-
után elmentek, sokkal többet teljesítettek 
a szakmában azoknál, akiket behozott he-
lyettük.

– Mivel magyarázható, hogy nem szállt 
szembe Szamosközi Istvánnal a tanári kar? 
Mennyire volt nyilvánvaló számukra az, aho-
gyan a diákokkal viselkedik?
– Mindenki tudta. Szerintem azért nem jutott 
eszébe senkinek ellenszegülni, mert féltek 
az eltávolítástól. Beszéltem olyanokkal, akik 
távozni készültek. Próbáltam rábírni őket, 
hogy maradjanak, hátha összejön egy több-
ség, mely legalább nyomást gyakorolhat. De 
féltek az állandó pszichológiai terrortól, at-
tól, hogy állandóan kötekedik, hogy ez sem 
jó, az sem jó. Attól, hogy: „Mit csinálsz? Az 
semmit sem ér. Te sem érsz semmit.”

– Emiatt távoztak?
– Igen. Többször láttam a sajtóban, hogy a 
magyar tagozatot ő alapította. Ez nem igaz. 
Egyetlen emberként semmilyen kompetenci-
ája nem volt, hogy alapítson egy tanszéket. 
Tény, hogy közülünk ő állt a legközelebb a 
román kollégákhoz, a legkészségesebben 
nyelte le azokat a dolgokat, amiket ránk 
próbáltak kényszeríteni. Például azt, hogy a 
magyar hallgatók megírták magyarul az ál-
lamvizsga-dolgozatukat, és utána egy olyan 
vizsgabizottság előtt kellett megvédjék, 
melyben többségben román kollégák voltak.

– Nem volt elég magyar szakember?
– Volt elég magyar szakember, de mivel nem 
volt külön magyar tagozat, ez volt. A tan-
székvezető kinevezett egy államvizsga-bi-
zottságot, és mindenki az elé ment. Olyan 
elképzelés alapján, hogy úgy méltányos, 
ha ugyanaz a bizottság. És persze, hogy 
nem értették a dolgozatot, és sokkal jobban 
lepontozták, mint ahogy mi tettük volna. 
Adott pillanatban megszületett a lehetőség, 
hogy váljunk külön tagozattá, tanszékké. A 
magyar tanárok közül mindenkinek kellett 
nyilatkozni, hogy marad a román tagozaton, 
és esetleg betaníthat a magyarra, vagy megy 
a magyar tagozatra. És amikor arról volt szó, 
hogy utána kell járni annak, kapjunk egy 
épületet, tegyük rendbe, messzemenően ő 
tett a legtöbbet – ez az igazság. Senki nem 
akarja azt mondani, hogy nem tett, de ez 
nem egyetemi tanári feladat. Másrészt, egy 
tanszéket felépíteni azt jelenti, hogy minde-
nekelőtt kiépítesz egy tanári gárdát. És nem 
azt, hogy a jobb embereket elijeszted. Mert 
ez történt: el lettek ijesztve. Feltételezhetően 
azért – ez egy értelmezés a részemről –, hogy 
ne képezzenek konkurenciát.

– Hogy tudja kézben tartani a dolgokat?
– Persze. Az egyik eszköz az volt, hogy meg-
akadályozta a tanárkollégák előrelépését. 

Meg kell nézni az intézet tanári gárdáját. 
Húsz év alatt egyetlen személy lépett elő do-
censi beosztásba. És össze lehet hasonlítani 
más magyar intézetek személyzeti struktúrá-
jával, önmagáért beszél.

– Ez az oka, hogy évtizedeken keresztül nem 
történt változás?
– Ez az egyik ok, a legnagyobb. Az emberek 
meg lettek félemlítve, és amikor négyéven-
ként volt a tanszékvezetői választás, szinte 
egy emberként rá szavaztak. Még azok is, 
akik aztán rövid időn belül távoztak vagy ki-
tették a szűrüket.

– A volt diákok részéről a professzor szakmai 
felkészültségével kapcsolatosan is elhangzot-
tak aggályok. Panaszok, miszerint a kognitív 
pszichológiát helyezte előtérbe és lenézte a 
pszichoterápiával foglalkozókat. Hogy nem 
tanította Freudot. Ezek megállják a helyüket?
– Az, hogy Freudot tanította, vagy sem, nem 
annyira lényeges. Azt hiszem, tanította, 
semmi esetre sem tiltotta meg, hogy tanít-
sák. Egyetemi miliőben inkább az a kérdés, 
hogyan tanítod, mit nyilatkozol róla. Ha a 
szakma minden ágazatáról tisztelettel nyi-
latkozol, ha képes vagy kidomborítani azt, 
ami abban jó, pozitív, akkor rendben van. 
Ha konzekvensen lepocskondiázod az egyes 
irányzatokat, akkor nincs rendben.

– Szakmailag azért nem fejlődött, mert az ad-
minisztrációval volt elfoglalva?
– Így van. Egyetemi tanárként azzal bizonyí-
tod, hogy mit tettél le az asztalra, hogy mit 
hagysz magad után: könyvek, tanulmányok, 
órák, melyeket megtartottál az egyetemen. 
Utóbbiakat már egyszerű dokumentálni, 
mert kötelességed Power Point-bemutatókat 
készíteni, melyeknek van egy szakirodalmi 
alátámasztottsága. Látszik, hogy amit taní-
tasz, 30 vagy 50 évvel ezelőtti tudás, vagy 
két-három éve látott napvilágot, és egyér-
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„Szamosközi István méltatlan a tanári pozícióra”

Vargha Jenő László szerint Szamosközi István megalázóan viselkedett a diákokkal
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Dr. Vargha Jenő László

Nyugalmazott adjunktus, a Babeș–Bo-
lyai Tudományegyetem Alkalmazott 
Pszichológia Tanszékének volt előadó 
tanára. 1954. október 7-én született 
Kolozsváron. Tanulmányait az egye-
temen végezte, 1979-től a kolozsvári 
rehabilitációs kórházban dolgozott 
pszichológusként, 1990-től vezető pszi-
chológus. Gyakorló pszichoterapeuta, 
az ericksoni terápiára specializálódott. 
Számos külföldi intézetben képezte 
magát, pszichodrámára is specializá-
lódott, több könyve jelent meg. Egyéni 
pszichológiai kabinetet működtet, 
képző és szupervízor, számos szakmai 
szervezet tagja, neves külföldi konfe-
renciák résztvevője.




