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BÍRÓ BÉLA, PROFESSOR EMERITUS LAUDÁCIÓJA 
 

Én azt nem tudom, hogy Bíró Béla alkalom-szülte felindultságában 
tett-e írásban olyan fogadalmat valakinek, vagy saját magának, hogy 
hogy – parafrazálva József Attilát – nem tanít akármilyen fokon, noha 
elképzelhető, hogy lehettek egykor egyik-másik munkáltatójával 
szakmai, elvi konfrontációi, de azt tudom, és ezt nem hallomásból 
tudom, hogy úgy élt, úgy munkálkodott, tanult, alkotott, hogy nemcsak 
középfokon, de felsőfokon, de még afölött is tanított. Tanította Erdély 
népét, a székelységet és nemcsak egyetemi tanárként, bölcsészként, 
újságíróként, publicistaként, esztétaként, politológusként, de 
napirenden megfogalmazott állásfoglalásaiban is, melyeket a rádió 
hullámhosszain, regionális és országos lapok által juttatott el a világot 
nem értő, vagy csak alig értő hallgatóhoz, olvasóhoz. Tette, tudta tenni, 
mert széleskörű műveltsége, éleslátású intelligenciája érzékennyé 
tették kortárs világunk pulzusának azonnali és racionális érzékelésére.  

Én ebből a nem mindennapi szellemi halmazból egyetemi 
professzori munkáját hoznám előtérbe, tudományos munkájának 
gazdag terméséből emelek ki csupán néhány mozzanatot – a mai 
ünnepi alkalomhoz méltót –, hogy szerény tanúságot tegyek érdemei 
mellett, amivel megnyerte/elnyerte a Sapientia EMTE Szenátusának 
megbecsülő gesztusát és PROFESSOR EMERITUS címmel léptette elő. 

A Sapientia Csíkszeredai karának alapító, szervező folyamata, azon 
belül is a Román-nyelv és irodalom – Angol nyelv és irodalom szak 
oktatói állományának verbuválása jut eszembe. Alapelvem volt, hogy 
nem szólítok meg, nem fogadok el, ahogy akkor szoktam mondani 
„rajoni embereket”, ami értelmezésemben középszerűt jelentett. Ezen 
az elvi-szakmai szitán akadt fel Bíró Béla is, máig tartó 
megelégedésemre.  

Bíró Béla 2002-ben pártolt át a Sapientia EMTE Román nyelv és 
irodalom – Angol nyelv és irodalom tanszékére, maga mögött hagyva a 
Bukaresti Idegen nyelvek és irodalmak karát, illetve annak Hungarológia 
tanszékét, de magával hozta az ottani és a Brassói Transilvania 
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Tudományegyetemen szerzett egyetemi tapasztalatát. Átjövetele, erre 
ma is elégtétellel gondolok, nem egyszerű, adminisztratív lépés és 
mozzanat volt: Neki és Tapodi Zsuzsának is köszönhetően kezdett 
körvonalazódni a székelyföldi főállású és Bukarestből nagyon nehezen 
megnyert vendégprofesszorok közti szakmai, akadémiai egyensúly, 
kezdett derengeni az akkreditálási feltételek oktatói követelményeinek 
megfelelő, kedvező személyzeti feltétele. Kezdett kialakulni a saját 
lábon való járás biztonsága, amit ez alkalommal is köszönök neki. Az Ő 
elkötelezettsége nekem, az akkori szervező tanszékvezetőnek a 
viszonylagos biztonságérzetet hozta. Előadó tanárként lendült bele az 
új, felsőfokú, előzmény nélküli tanszék munkájába, majd professzorként 
bizonyította a székelyföldi román-angol szak működése iránti hűségét. 
József Attilát nemcsak éles elméje szikéjével boncolta tanulmányaiban, 
gazdagítván a nagy költő bibliográfiáját, hanem a nagy költő éthoszához 
igazodva, igazolta, hogy dolgozni szépen, ahogyan a csillag megy az 
égen csak úgy érdemes. Pontosan és szépen haladó, elsősorban maga 
formálta, alakította csillagsorsa a folyton alkotó tudós és tanárember 
portréjával egészül ki. Kurzusai – narratológia, drámaelmélet –, 
szemináriumai közkedveltek és tiszteletparancsolóak a diákok körében, 
noha nem adta olcsón tudományát. Annál kevésbé a végzős hallgatók 
államvizsga dolgozatainak irányítása alkalmával. Láttam dühöngeni, 
amikor egy-egy silány munkát adtak át neki elolvasásra, láttam 
türelmesen irányítani, de láttam benne és megtapasztaltam az építés 
kudarcán mindig felülkerekedő, a mindig újra kezdő Kőmíves Kelemen 
ambícióját, konokságát, önfegyelmét is.   

A tanszéki munka ellátásával párhuzamosan szinte fehérizzásban 
művelte és műveli az irodalomtudomány, a kultúrtörténet európai 
földjét: látja benne és rajta a szellemi, művészeti jelenségek egészét, de 
lehajol a különlegeshez, az egyedihez, legyen az virág vagy gyom, és 
kutatói nyugtalansággal, ugyanakkor kutatói higgadtsággal keresi a 
dolgok, jelenségek igazát. 

Kérem, tekintsenek el attól, hogy könyveinek, tanulmányainak 
lajstromából csak szemelvényesen idézek. A terjedelmesre képtelen 
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vagyok, de az idővel, a hallgatóság türelmével sem élnék vissza. Inkább 
azt méltányolom, és azzal érzékeltetem munkásságának arányait, hogy 
nincs az akadémiai rendszer curriculumának olyan rovata, kérdése, 
amire Bíró Bélának ne lenne felelete, cselekvési válasza. Egy-egy 
példával igazolom tehát állításomat. 

Itthon megjelent könyveinek száma? Hat. Ebből Sapientiás idejére 
esik az Eszmélet és körkörösség (Pallas-Akadémia, Csíkszereda, 2008); 

Külföldön megjelent könyveinek száma: négy.  Ebből a legutóbbi: 
A Tragédia paradoxona. Liget-Polis, Budapest-Kolozsvár, 2006, Madách 
nagy művének szánt monográfia; 

Egyetemi jegyzeteinek száma: kettő. Drámaelmélet, Scientia 
Kiadó, Kolozsvár, 2004, Narratológia, Scientia Kiadó, Kolozsvár, 2004; 
 Hazai és külföldi szaklapokban közölt tanulmányai, illetve azok 
által átvett tanulmányai, szövegrészletei: 118 (mintegy 120):, Budapest, 
Moszkva, München, Bécs, Bukarest, Sepsiszentgyörgy, Csíkszereda stb., 
hogy csak néhány példáját említsem szellemi mozgásterének, ami 
„tanításának”, első mondatomban már jelzett feltevésemnek 
dimenzióját illusztrálja.  
 József Attila, Bibó István, Arany János, Madách Imre, Liviu 
Rebreanu, Shakespeare, Ady Endre, Octavaian Goga, aztán a tragikum 
tragédiája, tragédia paradoxona, tragédia öröme, tragédia tragédiája, 
a véges végtelen, a gyűlölet terhe, kulturális változások, média-terek, a 
meg nem gondolt gondolat, a láthatatlan látványa, katarzis, a  nemzet 
mítoszai,  eszmélet és poétikája, antagonizmus,  agonizmus, 
antimetafizika, asszimiláció, álom és filozófia, Erdély Európában, a 
végesség halhatatlansága, idő és modernitás, dráma és demokrácia, 
identitás, asszimiláció stb. – szemelgetek a több oldalra kiteríthető 
könyv- és tanulmánylista eszmerendszerét jelző kulcsszavaiból, 
vezérszavaiból úgy, mint ahogy szemelgetik ilyentájt csíkszentdomokosi 
atyámfiai az asztalra öntött búzából a legszebb szemeket, melyeken, 
hitük szerint, rajta látni Jézus töviskoronás fejét. Azokat a szemeket 
meg kellett becsülni! El kellett tenni! A következő esztendő 
vetőmagjába bele kellett kavarni, mint spirituális kovászt. 
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Bíró Béla tanári, professzori, tudósi és minden más ebbe a 
fogalom- és tárgykörbe tartozó munkájának minden szemét ugyanúgy 
meg kell becsülni, el kell tenni, mert ebből lehet az eljövő időkben újra 
vetni és aratni. Ezt teszi itt és most a Sapientia EMTE Szenátusa, a 
Professor Emeritus címmel való kitüntetésével. Örvendjünk, és 
örvendjen Biró Béla, hogy megérhette ezt a napot. 

Laudációmat őszintén és tiszta lelkiismerettel írtam, és úgy 
olvastam fel. Gratulálok a megérdemelt címhez. 

 
Csíkszereda, Kolozsvár, 2016. október 3. 
 

Dr. Balázs Lajos, docens   
 
 


