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„Tudták, mit csinál a nőkkel, de félrenéztek.
Nekem ütnöm kellett, hogy elengedjen”
Debreciner-médiaszemle - 2021-03-22 08:01:47

fotó: 24.hu

A januári cikk (Zaklatási ügy a Debreceni Egyetemen: etikai vizsgálat után mentették fel a
kitüntetett dékánt) után többen jelentkeztek, és megrázó történeteket meséltek.
A mostani terjedelmes írást így foglalják össze az elején:
• Bálint Pétert 2020 áprilisában, a tanév közben váratlanul mentették fel dékáni pozíciójából a
Debreceni Egyetemen. A József Attila-díjas, állami érdemrenddel kitüntetett író 2015 óta vezette az
intézmény hajdúböszörményi gyermeknevelési és gyógypedagógiai karát.
• Lapunk januárban írta meg, hogy a távozás mögött egy zaklatási ügyben indított etikai vizsgálat
állhat, melynek végén elítélték Bálintot. Ennél többet azonban akkor nem tudtunk kideríteni.
• Cikkünk megjelenése után többen jelentkeztek, hogy beszélnének Bálintról. Köztük olyanok, akik
nem a Debreceni Egyetemen kerültek kapcsolatba vele, de olyan is, akinek egy több mint 30 éves
története volt. Tucatnyi forrással folytattunk beszélgetéseket, ezekből kiderült, hogy Bálint
visszaélései – melyek nem függetlenek az ő, felsőoktatásban betöltött hatalmi pozíciójától – jóval
kiterjedtebbek térben, de időben is, mint azt januári cikkünk írásakor sejtettük.
• Ugyanakkor kirajzolódott egy rendszerszintű probléma is. Forrásaink tapasztalata szerint Bálint
egyoldalú közeledéseiről viszonylag széles körben tudtak az egyetemen, de nem foglalkoztak vele.
Az érintettek most, az incidensek után évekkel egyértelműen állítják: ez a félrenéző intézményi
reflex az igazán súlyos probléma. Egyik forrásunk ezzel kapcsolatban azt hangsúlyozza: súlyos
politikai nyomás volt mindenkin, aki bármit tehetett volna.
• Cikkünk háttérbeszélgetéseken alapul, az elhangzottakat, amennyire lehetett, ellenőriztük.
Forrásaink keresztnevét minden esetben megváltoztattuk.
• Bálintról több nő is azt állította: közeledését fizikai erejüket bevetve kellett megakadályozniuk.
• Az egykori dékánt mindezzel szembesíteni szerettük volna. Az író előbb hajlandónak mutatkozott,
hogy beszéljen az esetekről, végül azonban nem tette meg.
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• Hivatalosan senki sem kért azoktól bocsánatot, akiket intézményi keretek közt ért inzultus Bálint
Péter részéről. A leginkább érintett kar vezetői akkurátusan hallgatnak.

A történet kibontása, további részletek a 24.hu cikkében olvashatók.
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