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OVLACHI ALIZ VOLT DIÁK, SZAKPSZICHOLÓGUS A BBTE PROFESSZORÁNAK ABÚZUSAIRÓL, AZ EGYETEM FELELŐSSÉGÉRŐL

Szamosközi a tipikus verbális bántalmazó típusa
Már 25 évvel ezelőtt mindennaposak 
voltak a BBTE pszichológia karán 
Szamosközi István sértő, lealacsonyí-
tó kirohanásai, amiről szinte min-
denki tudott, mégsem tettek semmit 
– idézte fel a Krónikának Ovlachi 
Aliz. A kolozsvári egyetem tíz éve 
Ausztráliában élő, klinikai szakpszi-
chológusként tevékenykedő egykori 
hallgatója szerint tipikus bántalmazó 
kapcsolat alakult ki a pszichológia-
professzor és diákjai között. Ovlachi 
Aliz úgy véli, a felsőoktatási intéz-
ménynek nyilvánosan meg kellene 
követnie valamennyi volt és jelenlegi 
érintett hallgatóját, munkatársát 
amiatt, hogy nem védte meg őket 
Szamosközitől.

» ROSTÁS SZABOLCS

– Ön 1996 és 2000 között folytatta tanulmá-
nyait a BBTE Pszichológia és Neveléstudo-
mányok Karán. Milyen tapasztalatokat szer-
zett Szamosközi István oktatói módszerével, 
magatartásával kapcsolatban?
– Őszintén szólva oktatásra, mint olyanra 
én alig-alig emlékszem. Egy csomó szub-
jektív véleménynyilvánítás volt – többnyire 
negatív véleménynyilvánítás mindenről, 
ami nem „kognitív pszichológia”, vagy 
nem az intelligencia kérdéskörével kapcso-
latos). Aztán volt még rengeteg megalázó 
és szexista megjegyzés, buli – értsd enni- és 
innivalóval, ami alkoholt jelent ez esetben 
– óra helyett, és sok minden más, amiket 
az agyam azóta törölt, részben az eltelt idő, 
részben valószínűleg a traumatikus töltet 
miatt. Szamosközi István magatartása ösz-
szességében egyetemi tanárhoz teljesen 
méltatlan volt – éppen a fentiek miatt. Azt, 
amiért ott volt, nem, vagy csak nagyon fog-
híjasan tette, viszont rengeteg kárt okozott. 
Nekünk, bennünk és a kollégáinak, meg 
tulajdonképpen az egész szakmának és a 
BBTE-nek, az egyetem hírnevének is.

– Önökkel is sértő, vulgáris stílusban beszélt 
a professzor? Emlékszik-e különösen meg-
alázó helyzetekre?
– Hogyne. Mindennapos volt mindez. Mint 
említettem, sok konkrétum elveszett azóta, 
de egy mondat nekem mindig visszajön eb-
ből az időből tőle: „Nem azért jövünk egye-
temre, hogy felcsináltassuk magunkat!” 
Azt hiszem, hogy ez a mondat a kérdésben 

megfogalmazott kritériumok mindegyiké-
nek megfelel. Az én történetem az volt vele, 
hogy első évben teherbe estem a barátom-
tól, akivel akkor már öt éve együtt jártunk, 
és attól kezdve megállásom nem volt Sza-
mosközi tanár úr előtt, ahol csak tudott, 
szétzrikált az otromba, bántó, trágár meg-
jegyzéseivel. De van olyan volt kolléga-

nőm, akinek elmondása szerint ez a mon-
dat jön vissza abból az időből újra és újra: 
„Jó a segge, kár, hogy balfasz!” A megjegy-
zései sokszor mások, a diáktársaink előtt 
hangzottak el (nem mintha négyszemközt 
kellemesebb lett volna…), de ettől ezek a 
megnyilvánulások még megalázóbbak és 
bántóbbak voltak.

– Milyen reakciót, érzéseket váltott ki ez a 
magatartás a hallgatókban?
– Azt hiszem, olyan volt ez, mint egy tipi-
kus bántalmazó kapcsolat, annak minden 
összetevőjével. Akárcsak a bántalmazó 
férjnek a házasságban általában, Szamos-
közi tanár úrnak is voltak pozitív megnyil-
vánulásai (főként a „kedvencei” irányába, 
de amúgy is előfordult, ha például „jó nap-
ja” volt), mint ahogy a bántalmazó férj is 

hoz néha virágot a feleségének, vagy van 
néha egy-két kedves szava hozzá; ez több-
nyire összezavarja az „áldozatot”. Ugyan-
akkor természetesen féltünk is, és függtünk 
is tőle – mindez többnyire ott van a legtöbb 
bántalmazó kapcsolatban. Szóval néha 
viccesnek, meglepőnek, jópofának tűnhet-
tek a megnyilvánulásai, máskor autoriter, 
agresszív, sértő és félelmet keltő volt. És ez 
hullámzott, napi szinten.

– Jelezték-e Szamosközi István viselkedését 
más oktatóknak, esetleg a dékáni hivatal-
nak? Ha igen, mi volt a válaszuk, foganato-
sítottak-e bármilyen intézkedést?
– Ne felejtsük el, hogy szinte gyerekek vol-
tunk, többségükben 18, 19 éves kamaszok, 
akik ráadásul egy diktatúrában születtek 
és nevelkedtek jó pár évig. Talán ezért sem 
tettünk sokat ez ügyben; plusz a mai tech-
nológia sem állt rendelkezésünkre, mint 
a mai diákoknak, akik rögzíteni és posz-
tolni tudták azt a bizonyos felvételt, ami 
elindította ezt az ügyet. Amúgy mosolygok 
magamban, ahogy erre gondolok: ezekkel 
a diákokkal már nem lehet megtenni azt, 
amit velünk annak idején. Kikopott a dik-
tatúra hatása, öntudatosabbak, bátrabbak, 
magabiztosabbak, és használják a rendel-
kezésükre álló korszerű eszközöket és lehe-
tőségeket, hogy hallassák a hangjukat. Mi, 
egykori diákok is hálásak vagyunk ezért 
nekik! Visszatérve a kérdéshez: egy másik 
ok, amiért mindezt nem jeleztük annak 
idején, az az, hogy sejtettük: úgysem tör-
ténne az ügyben semmilyen érdemi lépés. 
Ezért megpróbáltunk csak „túlélni”.

– Mivel magyarázható Ön szerint, hogy a 
professzor évtizedeken keresztül viselked-
hetett így, zaklathatta verbálisan a diákjait, 
sőt kollégáit is anélkül, hogy a BBTE vezető-
sége fellépjen vele szemben? Mint az elmúlt 
időszakban kiderült, számos oktató számá-
ra nyilvánvaló volt, mi folyik a karon.
– Engem eléggé felkavart, amikor valahol 
olvastam egy nyilatkozatot az egyetem 
mostani dékánhelyettesétől (Fóris-Ferenczi 
Rita – szerk. megj.), amiben valami olyas-
mit állított, hogy nincs tudomása arról, 
hogy ilyesmi ennél az egy esetnél többször 
megtörtént volna. Jelentem, itt vagyok 
1996-ból, és akkori csoporttársaim többsé-
gével együtt állítom, hogy de! Úgy gondo-
lom, hogy amit a dékánhelyettes állít, az 

vagy egyszerűen nem igaz, vagy ha mégis 
igaz, akkor erősen aggasztó. Mert tudnia 
kellett volna ilyesmiről. Az egyetemnek 
kutya kötelessége volna a diákjait és dolgo-
zóit megvédeni az ilyenfajta dolgoktól. Szi-
lárd meggyőződésem, hogy akkor is, most 
is, mindenki tudta – akinek tudnia kellett 
vagy kellett volna – a BBTE keretein belül, 
hogy mi folyik Szamosközi körül. Mégsem 
tettek semmit. Mert ők is részei voltak en-
nek a bántalmazó rendszernek, ennek a 
patológiás bántalmazó dinamikának – va-
lahogy úgy, mint az anya, aki tudja, hogy 
az apa vagy nevelőapa mentálisan, fi zika-
ilag vagy szexuálisan abuzálja a gyerekeit, 
de passzív marad, szemet huny mindefö-
lött, mintha az nem létezne, mintha nem 
is tudna arról, hogy mi zajlik a családban. 
És ahogy az ilyesmi az egész család pato-
lógiás működését tükrözi, ugyanígy tükrözi 
az egész egyetem patológiás működését az, 
hogy senki nem tett semmit, és Szamosközi 
tanár úr évtizedeken keresztül folytatta az 
abúzusait.

– Az egyetem etikai bizottságának döntése 
nyomán egy évre felfüggesztették Szamos-
közi oktatói tevékenységét, amelyet a bizo-
nyos feltételek teljesítése esetén folytathat, 
ugyanakkor a professzor lemondott állásá-
ról. Ön szerint méltó-e még arra Szamoskö-
zi István, hogy oktasson, megengedhető-e 
neki, hogy valamikor visszatérjen a katedrá-
hoz?
– Kell-e még bármit mondanom ezzel kap-
csolatosan? Nem hiszem, hogy Szamosközi 
tanár úr abban a helyzetben lenne, hogy 
képes legyen ebből a szemszögből látni 
önmagát és a viselkedését, mert ha képes 
lenne erre, akkor valószínűleg már rég 
változtatott volna magától is. Magyarán, 
nem hiszem, hogy megnyugtató megol-
dást jelentene őt egy időre felfüggeszteni, 
és abban bízni, hogy mélyen magába néz, 
bűnbánatot gyakorol, belátáshoz jut, és 
attól kezdve majd kenyérre lehet őt ken-
ni. A „legjobb” forgatókönyv szerintem az 
lenne, hogy folytatódna minden ugyanúgy 
– a legrosszabb, hogy még agresszívebb, és 
vindiktívebb lenne. Részemről egyébként 
ez volt a fő ok, amiért szerettem volna erről 

a nyilvánosság előtt beszélni: nem akar-
nám – és mint volt áldozatot mélységesen 
sértene és felháborítana –, ha ezt az ügyet a 
szintén maximálisan involvált BBTE baga-
tellizálná és eltussolná. Mert ilyesmit nem 
szabad. Úgy gondolom, hogy egy egész tár-
sadalom – beleértve, de nem csak a pszi-
chológus- és leendő pszichológustársadal-
mat – bizalma és biztonságérzete rendülne 
meg helyreállíthatatlanul. Ezt nem szabad 
engedni. Úgy vélem, a BBTE akkor járna el 
helyesen ebben az ügyben, ha belátná a sa-
ját szerepét ebben az egészben, nyilváno-
san megkövetné az összes volt és jelenlegi 
diákot és munkatársat, aki ebben az ügy-
ben bármilyen szinten is sérült vagy érin-
tett volt, és akiket nem tudtak megvédeni 
ettől (holott ez lett volna a kötelességük), és 
ezt az embert soha nem engedné többé az 
egyetem közelébe. Így lassan elindulhatna 
a gyógyulás útján.

Ovlachi Aliz: az egyetemnek kutya kötelessége megvédeni a diákokat az ilyen visszaélésektől 

» „Szamosközi István maga-
tartása összességében egyetemi 
tanárhoz teljesen méltatlan volt. 
Azt, amiért ott volt, nem, vagy 
csak nagyon foghíjasan tette, 
viszont rengeteg kárt okozott.”

» Ők is részei voltak ennek a 
patológiás bántalmazó dinamikának 
– valahogy úgy, mint az anya, aki 
tudja, hogy az apa vagy nevelőapa 
mentálisan, fi zikailag vagy szexuáli-
san abuzálja a gyerekeit, de passzív 
marad, szemet huny mindefölött.

Elferdült értékrendek. A BBTE Pszichológia és Neveléstudományok Kara Kolozsváron
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