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Haller
Béla

1953. november 28-án született Marosvásárhelyen. Általános és középiskolai tanulmányait szülővárosában végezte. 1972-ben érettségizett az akkori 5-ös Számú Líceumban.
Az iskola elvégzése után a Bukaresti Tudományegyetem bölcsészkarán tanult francia–olasz
szakon, ahol 1976-ban érdemoklevéllel végezte tanulmányait.
Haller Béla tanári pályafutását szülővárosában, a 13-as Számú Általános Iskolában
kezdte. Az 1989-es fordulat után az iskola igazgatóhelyettesévé választották, majd 1990
szeptemberében meghívást kapott a Bolyai Farkas Elméleti Líceum megüresedett franciatanári állásának betöltésére. Az évek során azonban sikerült meghonosítania az olasz nyelvet
is. Eközben mindvégig franciát is tanított, és a romanisztika (francia–olasz) iskolai tanszék
felelőse volt. 1986-ban megszerezte a II., 1997-ben az I. tanári fokozatot.
Haller Béla a legelső bolyais tanévtől kezdve a Diákszövetséggel való kapcsolattartásért felelős tanár és az iskola diáklapjának (Tentamen) egyik koordinátora. Az 1990-es évek
közepétől napjainkig kisebb-nagyobb megszakításokkal az iskola vezetőtanácsának tagja.
1998–2001 között az Oktatásügyi Minisztérium munkacsoportjában az olasz tantervek
összeállításában vett részt, és tagja volt az olasz nyelv tanításáért felelős Országos Szakbizottságnak. 2001-től tagja az olasz tantárgyverseny országos szakaszára összehívott
bírálóbizottságnak.
Tanári tevékenysége mellett nem elhanyagolandó közéleti tevékenysége sem, aktív
szerepet tölt be az erdélyi magyarság két civil szervezetének az életében. A Castellum, erdélyi történelmi családokat tömörítő egyesület és a Teleki Téka Alapítvány elnöki tisztségét
tölti be (2001-től, illetve 2002-től). Ugyanakkor az olasz és francia kultúra iránti szeretetének a gyümölcsei esszéi, műfordításai, illetve tolmácsként és szinkrontolmácsként való
tevékenysége.
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Haller Béla írásai a teljesség igénye nélkül:
–– A kötet címét adó fejezet az Álló- és mozgóképek az idők változásairól című tanulmánykötetben (Korunk – Komp Press, Kolozsvár, 2003);
–
Interpretare per insegnare – tanulmány, International Political Anthropology,
–
Italian Supplement, Firenze, 2008;
– Irodalmi esszék (József Attila, Dsida Jenő, Radnóti Miklós, Kosztolányi
Dezső), több cikke a Látó folyóiratban jelent meg;
–– L’avant-dernière plage – rövid novella a Bordeaux-i Compagnie du Barrage
társaság novellapályázatának kötetében, 2013.
Tanári és alapítványi elnöki tevékenysége elismeréseképpen 2013-ban megkapta az
RMDSZ Ezüstfenyő-díját.
Hitvallása a családszeretet, keresztény szellemiség, az élet alárendelése a szakmának.
A közösségért, a magyarságért való alázatos munkálkodás a rend- és harmóniateremtés
szándékával. Haller Béla életét a megismertetésnek, a továbbadásnak szentelte.
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