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Kis Béla emléktábla-avató és teremnévadó ünnepség a Babeș-Bolyai
Tudományegyetem Biológia és Geológia Karán

A Babeș-Bolyai Tudományegyetemen, habár nagy létszámú magyar tagozat működik,
mégis nagyon kevés terem viseli magyar oktató, kutató nevét, míg, ezzel ellentétben, számos
román oktatóról és kutatóról neveztek el termet. A BBTE Biológia és Geológia Karán
egyetlen terem sem visel magyar nevet, így nagyon indokolt egy teremnévadással
szimbolikusan is tisztelegni híres elődeink, iskolateremtőink emléke előtt. A Biológia és
Geológia Kar egyik kiemelkedő teljesítményű, iskolateremtő oktatója és kutatója volt dr. Kis
Béla adjunktus.
Dr. Kis Béla biológus oktatóként és kutatóként mindvégig egyetemi keretek között
tevékenykedett. Előbb a Bolyai Tudományegyetemen tanársegédként (1950-1957), majd a
Babeș-Bolyai Tudományegyetem Állattani Tanszékének oktatójaként, ahonnan 1984-ban
adjunktusként vonult nyugdíjba. Utólag, a kilencvenes években, tudományos érdemeinek
elismeréseképpen tiszteletbeli egyetemi tanári titulussal tüntették ki. Kutatóként számos
szaktanulmány (106), három könyv és két egyetemi jegyzet szerzője, több tudományra új
rovarfaj leírója: 15 álkérészfajt (Plecoptera), nyolc egyenesszárnyú fajt (Orthoptera), öt
recésszárnyú fajt (Neuroptera) és egy poloskafajt (Heteroptera) fedezett fel. Az ő emlékének
tiszteletére a BBTE Biológia és Geológia Karon, elsőként magyar oktatóról, neveztünk el
termet, a Gerinctelen Állattani Laboratóriumot, amelyben oly sokat tevékenykedett.
A teremnévadó ünnepségre 2011. november 29-én 14 órától került sor népes
hallgatóság jelenlétében. Az ünnepségen kollégák, volt tanítványok, barátok, jelenlegi
egyetemi hallgatók vettek részt, körülbelül nyolcvanan. Az ünnepség keretében beszédek
hangzottak el: a felvezető után dr. Cristina Dobrotă dékán köszöntötte az egybegyűlteket,
majd dr. Sárkány-Kiss Endre és dr. Rákosy László méltatták Kis Bélát magyarul és románul.
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A méltatások után ifj. Kis Béla tartott diavetítést az édesapja tevékenységéről. A jelenlevők
közül még Fetykó Kinga méltatta Kis Béla tudományos tevékenységét a budapesti
Növényvédelmi Kutatóintézet részéről, illetve dr. Vasile Cristea és dr. Nicolae Tomescu
egyetemi tanárok szólaltak fel volt kollégaként.
Mindezek után a Kis Béla Gerinctelen Állattan Laboratóriumban sor került egy réz
emléktábla leleplezésére, illetve a terem kétnyelvű névtáblájának felavatására.

