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telműen, dokumentálhatóan a mai pszicho-
lógia álláspontját, szintjét tükrözi. Ha ezek 
rendben vannak, jó, ha viszont nem, az azt 
jelenti, nem ütötted meg a mércét, amelynek 
a beosztásodban meg kellett volna felelni. 
Sajnos ő meg sem közelítette. Ha több mint 
30 éves egyetemi oktatói pályafutásod alatt 
bejártad a ranglista minden fokozatát, és 
minden adminisztratív vezetői beosztást 
megszereztél – volt dékánhelyettes, rektor-
helyettes, az egyetem alelnöke –, nem érhe-
ted be azzal, hogy írtál egy könyvet, amiből 
minimum három oldalról bebizonyosodott, 
hogy szóról szóra lekoppintottad. Nem mon-
dom, hogy plagizált, mert az egyetem bi-
zottsága azt állapította meg, hogy nem volt 
plágium. A svájci professzor, akinek munká-
jából ki lett másolva, más véleményen volt. 
Ez az egyik legfájóbb és legszégyenteljesebb 
pont: végig azért engedhette meg magának 
ezeket, mert az egyetem mindenkori vezető-
ségének a támogatását élvezte.

– A jelenleginek is élvezi a támogatását?
– Meg kell nézni, hogy melyik doktori iskolá-
nak a tagja. A jelenlegi rektor doktori iskolá-
jának, akinek az első könyvét annak idején ő 
közölte az általa alapított kiadóban. Nagyon 
könnyű azt mondani, miért nem mennek a 
diákok az etikai bizottsághoz. Azért, mert 
ha ugyanaz történik, mint a plágiumügye 
esetében, akkor nyíltan fel kell vállalják, 
hogy ujjat húztak valakivel, akinek az egye-
temi hierarchián belül nagyobb a hatalma. 
Az osztályozásai ugyanis – legalábbis az 
államvizsgavédéseken, máson nem voltam 
jelen – abszolút szubjektívek. A tanszék 
egy adott ponton kidolgozott egy értékelési 
kritériumrendszert: ha ennek az ismérvnek 
megfeleltél, kapsz ennyi pontot, ha a másik 
kritériumnak, arra annyit. Ezt soha nem al-
kalmazták. Végighallgatta a hallgatót, de ha 
ellenszenves volt, belekötött közben, ösz-
szezavarta és végül lepontozta. Máskor meg 
valóban nagyobb jegyet adott, mint ameny-
nyit megérdemelt a diák.

– Érkeztek panaszok ellene a diákok részéről?
– Egyszer egy mesterképzős hallgató, akit 
megalázott, sértegetett, felkeresett azzal, 
hogy szeretné jelenteni az ügyet. Elküld-
tem egy ügyvédhez, aki azt mondta, hogy 
hozzon két tanút. Nyilvánvaló, nem volt 
kit. Mondta, van egy alternatíva, ha ké-
szülne egy hangfelvétel – akkor még nem 
léteztek okostelefonok. De, mondta az 
ügyvéd, ehhez vagy megkapod az írásbe-
li engedélyét, hogy felveheted, miközben 
szidalmaz, vagy kapsz az ügyészségtől egy 
felhatalmazást, hogy elkészítsd a felvételt. 
Lehet töprengeni, hogy melyik lett volna 
könnyebben megvalósítható. Számomra 
az volt a legfelháborítóbb és legszégyen-
teljesebb, ahogy az egyetem vagy a kar 
vezetősége kezelte az ügyet. Legyávázni 
a diákokat, akik a jövőjükkel játszanak, 
csak azért, mert nem tudnak valamit nyíl-
tan felvállalni… Senki nem védi meg őket a 
retorzióktól, a bosszúállástól. Egyszerű azt 
mondani, hogy „azok a diákok nyújtják 
rám a nyelvüket, akik valamit nem kaptak 
meg, akik frusztráltak”. Ez nem igaz. Mert 
ott van a Max Planck Intézetnek a kutatója 

Németországban, ő mitől lenne frusztrált? 
Hogy nem lehetett tanársegéd az egyete-
münkön? Erősen kétlem. Ez abszolút igaz-
ságtalan, arról szól, hogy mai napig nem 
vagyunk képesek szembenézni egy ilyen 
tűrhetetlen és elfogadhatatlan realitással.

– A nyilatkozók részéről az is elhangzott, hogy 
valójában nem egyetlen emberről van szó, ha-
nem rendszerszintű a probléma. Egyetért az-
zal, hogy a kar teljes vezetősége érintett?
– Hát ahogy felléptek ebben a kérdésben, így 
van. Amikor valami szemmel láthatóan be-
kerül a közösségi médiába, nem botránkoz-
hatom meg azon, hogy mit keres ott! Hálás 
kell legyek, hogy így legalább látom. Amúgy 
dékánhelyettesként kutyakötelessége lett 
volna tudni minderről. Az is téves informá-

ció volt a sajtóban, hogy a dékánhelyettes 
pszichológus. Még rosszabb: a neveléstudo-
mányok intézetének a képviselője. Ezt nem 
azért mondom, hogy védjem a pszichológi-
át, hanem mert miféle neveléstudomány az, 
amely ezt elfogadhatónak tartja?

– A videóhoz, cikkekhez érkezett hozzászó-
lásokban sokan Szamosközi István pártját 
fogják. Azt mondják, „meg akarta edzeni” 
a diákokat, fel akarta készíteni őket a nehéz 
pályára. Ön szerint elfogadható ez az érvelés?
– 40 éven keresztül voltam gyakorló pszi-
chológus és pszichoterapeuta. Azt hiszem, 
jelenleg nincs senkinek hasonló régisége. 
Ehhez foghatóval nem találkoztam az élet-
ben. Akkor sem, amikor 12 évet dolgoztam 
kórházban, akkor sem, amikor magánren-
delésben. Nem ilyen a pálya, és nem ilyen 
az élet. Azt kell mondanom: ha nem megy 
az ember a Pszichológia és Neveléstudo-
mányok Karra egyetemi tanulmányokat 
folytatni, akkor nincs ilyesmi. Ez világos 

kell legyen. Emberek tucatjai mennek át a 
kezemen, akik a szakmában dolgoznak és 
elegendő visszajelzést kapok tőlük: senki 
nem számolt be ehhez hasonlóról. Ez egy 
beteg érv. De tény, hogy vannak, akiknek 
többet nyújtott. Lehet, hogy hálásak. Lehet, 
hogy többet kaptak tőle, mint amit megér-
demeltek. Lehet, hogy élvezték ezt a stílust. 
Nem tudom. De ha pszichológusok, el kell 
fogadják, hogy ha ez valakiknek fáj, akkor 
nem azzal vigasztaljuk őket, hogy: „mi a 
fene”? Hanem azzal közelítünk hozzájuk, 
amit ilyen körülmények közepette sajnos 
ezen az egyetemen nem kapnak meg: ez a 
megértés, az együttérzés, a támogatás.

– Ha Szamosközi Istvánt eltávolítják az egye-
temről, lát esélyt arra, hogy megújuljon a pszi-
chológia kar és ez a rendszerszintű probléma 
megszűnjön?
– A fő oka annak, hogy ez így menjen to-
vább, eltűnt. És pszichológusként kell 
annyi bizalmat előlegezzek a volt kollé-
ganőimnek – akkor is, ha választási hely-
zetekben más álláspontot képviseltünk –, 
hogy meg fogják találni magukban ezt az 
erőt. Valamit világossá akarok tenni: nem 
érzem azt, hogy a volt kollégám bármiben 
megakadályozott volna, leszámítva a kli-
nikai pszichológiai mesteri létrehozását. 
Nem mondom, hogy többet kellett vol-
na kapjak. Valószínűleg annyit kaptam, 
amennyit megérdemeltem. A gondom az, 
hogy ő kapott sokkal többet, mint ameny-
nyire alkalmas vagy méltó lett volna. És 
amikor azt mondom, alkalmas, arra cél-
zok, hogy tanárként mit tudott felmutatni: 
könyvek, tankönyvek, órákon nyújtott tel-
jesítmény. És mivel tűnt ki? A magatartá-
sával, azzal, hogy a szakmai előrehaladása 
alapján teljesen méltatlan volt a tanári po-
zícióra. Akik ezt lehetővé tették, felelősnek 
kellene érezzék magukat. Őszintén, attól 
is félek, hogy a végén ugyanúgy el fogják 
tussolni az ügyet, mint annak idején a 
plágiumügyet. Akkor azt mondta, éppen 
dolgozik a könyve második kiadásán és 
orvosolni fogja a hiányosságokat. Azóta 
eltelt körülbelül 15 év. Fogadhatunk, hogy 

mikor jelent meg a könyve második kiadá-
sa. Soha. Akkor felhívott mindenkit a tan-
széken: írjunk alá egy nyilatkozatot, hogy 
nem volt plágium – abszurdum. Mindenki 
aláírta, én és egy kolléganőm nem, mivel 
Brassóban tanítottunk. Nem tudom, ha 
otthon vagyunk, aláírjuk, vagy sem. Volt 
még egy eset, amikor megorrolt egy peda-
góguskollégára és követelte, hogy adjanak 
a kollégák egy nyilatkozatot, miszerint 
nem érdemli meg, hogy előlépjen docens-
sé. Visszautasítottam, hogy aláírjam. Arra 
lehet számítani, hogy az intézet vezetősé-
ge most is testületileg ki fog állni mellette. 
Ez a stratégiájuk.

– De az egyetem etikai bizottsága előtt van az 
ügy, melynek tagjai nemcsak a kar oktatói kö-
zül kerülnek ki. Attól tart, hogy mégsem ma-
rasztalják el?
– Az elmarasztalásnak vannak fokozatai: a 
szóbeli megrovás, az írásbeli megrovás, van 
egy hosszú listája az alkalmazható szankci-
óknak. Arra gondolok, hogy ez valahol meg 
fog akadni, mert azt mondják: nagy tudós, 
nagy pszichológus, nagy pedagógus – úgy 
látszik, hogy vannak, akik annak látják. In-
tézményépítőnek. És akiknek rendben van, 
ahogy kinéz az az intézmény, rendben volt, 
ahogy kinézett az elmúlt 20 évben, való-
színűleg nem fogják meneszteni. Épp olvas-
tam egy nyilatkozatát, hogy a nyáron lejár a 
szerződése, és marad óraadó tanárnak – ak-
kor lényegében nem lenne semmi különb-
ség. Remélem, tévedek.

– Hogyan hat az erdélyi pszichológusközös-
ségre az ügy? Mennyire osztja meg vagy tudja 
összekovácsolni a szakmát?
– Őszintén: a szakmai közösségben senkivel 
nem találkoztam, aki az elismerését fejezte 
volna ki az irányába. Amikor alkalmakkor 
összegyűlünk, ő az utolsó, akiről beszélünk. 
A pszichológiai életben nem létezik, soha 
nem is létezett. Nem is tudom, van-e egyálta-
lán iparengedélye a pszichológuskamarától. 
De nem dolgozik. Ez volt a non plus ultra: a 
tanszéket úgy hívták, hogy alkalmazott pszi-
chológia, és úgy kellett olvasni, hogy „alkal-
mazz ott”, tehát bárhol, csak nem itt.

– Ön szerint hogyan kellene eljárni az egye-
tem vezetőségének?
– Alkalmazni kellene a szabályzatokat, me-
lyeket ők fogadtak el. Megállapítani, hogy ez 
történt, megnézni, erről mit mond az egye-
tem szabályzata, s alkalmazni. Egyszerű, 
mint a pofon. A döntés mögött meg kell le-
gyen a jogi háttér, és megvan. Ha a szabály-
zatokat vesszük, a kolozsvári egyetem a világ 
bármelyik egyetemével felveszi a versenyt. 
De amikor alkalmazni kellene, elbonyolód-
nak a dolgok. És bár elítéljük a plágiumot, 
megállapítjuk: ha pár oldalt átmásolsz va-
lakinek a könyvéből, az nem plágium. Ez 
olyan, mintha valaki lefi lmezne egy gyilkos-
ságot, és az ügyészség, miután megnézte a 
fi lmet, azt mondaná: ha az áldozat, aki be-
lehalt a sérüléseibe, nem tesz panaszt, akkor 
nincs bűnügyi vizsgálat.
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Lépett a rektor, egyelőre nem állhat diákok elé a professzor

Felfüggesztette állásából dr. Szamosközi István pszichológiaprofesszort a BBTE rektora, 
az egyetemi tanár nem léphet diákok elé mindaddig, amíg az etikai bizottság nem dönt 
az ügyében – közölte szerdai közleményében az egyetem. A felsőoktatási intézmény hon-
lapján közzétett állásfoglalás szerint Daniel David rektor az ügyben eljáró etikai bizottság 
határozatának közzétételéig rendelte el Szamosközi oktatói tevékenységének felfüggesz-
tését. A BBTE közölte, a rektor azután foganatosította az intézkedést, miután kielemezte 
a helyzetet, és megbeszélést folytatott érintett személyekkel, köztük a pszichológia-
professzorral. Közben a professzor menesztését kéri a Kolozsvári Magyar Diákszövetség 
(KMDSZ), amely az egyetem etikai bizottsága elé terjesztette azt a dokumentumot, melynek 
tárgya a Pszichológia és Neveléstudományok Kar oktatójának etikátlan magatartása. Eköz-
ben a felsőoktatási intézmény magyar tagozatának vezetőtanácsa nyugtatgatni próbálja 
a diákokat és a közvéleményt a Szamosközi-ügy kapcsán sajtóban megjelent nyilatkoza-
tok után. Csütörtöki közleményük szerint november 10-én a magyar tagozatot képviselő 
oktatók és diákok rendkívüli értekezleten tanácskoztak a kialakult helyzetről, az ügyben az 
egyetem vezetőségéhez és etikai bizottságához benyújtott panaszokról. „A BBTE Magyar 
Tagozatának Vezetőtanácsa aggodalommal állapítja meg, hogy az elmúlt időszakban több 
oldalról megkérdőjelezték az egyetemen belül uralkodó légkör akadémiai és kollegiális 
jellegét” – olvasható a közleményben, amelyben biztosítják jelenlegi és volt diákjaikat, a 
teljes akadémiai közösséget, hogy a tagozat és az egyetem működését „az európai egyete-
mi értékrend irányítja, amely kiterjed valamennyi egyetemi polgárunkra.”

» „Mindenki tudta. Szerintem 
azért nem jutott eszébe senki-
nek ellenszegülni, mert féltek az 
eltávolítástól.”




