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Bárdosi Vilmos laudációja
Elhangzott 2014. november 14-én az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
alapításának 379. évfordulójáról megemlékező ünnepségen.

Bárdosi Vilmos azon tanáraink egyike, aki úgy teljesítette ki jelentős oktatói és kutatói
munkásságát, hogy eközben mindvégig ezer szállal kötődött a Bölcsészettudományi Karhoz.
Francia-német szakos tanulmányainak befejeztével, igen hamar, már 1978-ban megszerezte
francia nyelvészetből az egyetemi doktori címet, és ugyancsak választott szakterületéből
készített dolgozattal bő tíz év múlva a nyelvtudomány kandidátusa lett, miközben csaknem
negyed század alatt végigjárta tudományos segédmunkatárstól a professzorságig ívelő
egyetemi pályát. Oktatói munkáját előtérbe helyezve, aprólékos műgonddal készülve az
óráira, mindig maradt ideje arra, hogy az oktatás feltételeit, belső és külső körülményeit
lépésről-lépésre jobbítsa. Így komoly szerepet vállalt 1991-től az ELTE Egyetemközi Francia
Intézetének megalapításában, és felfejlesztésében, az intézet alapító igazgatójaként, majd
Tudományos Tanácsának tagjaként. 1995-től fogva pedig a Francia Tanszék vezetőjeként,
majd 1999-től a Romanisztikai Tanszékcsoport megbízott vezetőjeként, a Romanisztikai
Intézet igazgatóhelyetteseként, és 2005-től igazgatójaként az oktatás szervezeti kereteinek
kimunkálásában is jelentős szerepet vállalt, különösen a bolognai képzési rendszer két szintjét
kidolgozó tanszéki csoportok munkájának összefogásában és koordinálásában.
De nem feledkezhetünk meg Bárdosi Vilmos tudományos és tudományszervezői
munkásságáról sem, amelynek jelentős állomása volt az az időszak, amikor 2003-ban
elvállalta a BTK tudományos dékánhelyettesi feladatainak ellátását. A francia nyelvészet, a
frazeológia és a szótárkészítés és olykor a fordítás elméleti és gyakorlati területén végzett
tudós munkájának bizonyítéka az MTMT-ben megjelenő több mint száz tanulmánya,
könyvfejezete, könyve és szótára, és az a – ha jól számoltuk – huszonhat előadása, amelyet
csak az elmúlt tíz évben tartott francia, spanyol és természetesen magyar egyetemek, az
Európai Unió meghívott előadójaként, vagy a Modern Filológiai Társaság tagjaként.
Nem szóltunk, s talán nem is szükséges részletesen felsorolni Bárdosi Vilmos hazai és
nemzetközi tudományos szervezetekben betöltött szerepét, mindazt, amit a francia nyelvészet
oktatásán túl a két ország és a két kultúra kölcsönös kapcsolatainak kiépítése terén tett, s
amiért a francia egyetemi körök becsülését és francia állam elismerését kivívta elnyerve a
Francia Akadémiai Pálmák Parancsnoki és a Francia Becsületrend lovagi fokozatát.

Személyében karunk egyik tudós, köztiszteletben álló és nemcsak kollégái, hanem diákjai
által is szeretett oktatóját köszönthetjük.

