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Dr. Kiss Béla Prof. Évnyitó beszéde a Miskolci Bölcsész Egyesületben 
2013. szeptember 

 
Kedves Hölgyeim és Uram, 

akik a certificatio átvételére összegyűltek! 
Tisztelt főtiszteletű Úr, 
Tisztelt Elnökasszony, 

Kedves tanártársaim, Kedves vendégeink! 
Kedves Ünnepeltek! 

 
 

Köszöntőmet Reményik Sándor egyik versé-
nek bevezető soraival kezdem, aki a psziché, az 
érzelmek minden rezdülését olyan megélhetően, 
plasztikusan tudta verseiben – szinte láthatóan – 
az olvasója elé vetíteni. 

 
Viszontlátásra, – mondom, és megyek. 
Robognak vonatok és életek – 
Bennem, legbelül valami remeg. 
Mert nem tudom, 
Sohasem tudhatom: 
Szoríthatom-e még 
Azt a kezet, amit elengedek. 
Viszontlátásra: mondom mégis, mégis... 
 
De mielőtt elköszönnék Önöktől, engedjék 

meg, hogy őszinte elismerésemet fejezzem ki azért 
a plusz teljesítményért, amelyet az utóbbi évek-
ben magukra vállaltak azért, hogy fordítsanak va-
lamit az életük kerekén, vagy csak azért bizto-
sabban tudjanak haladni abba az irányba, amelyet 
már eddig is kijelöltek maguknak. Bizonyára már 
korábban észrevették, hogy finomabban tudnak 
játszani az emberi lélek húrjain, mind mások, 
mind pedig saját maguk hasznára és örömére. En-
nek alapján indulhatott el az álmok szintjén, hogy 
jó lenne valamit tenni azért, hogy ezt a képessé-
güket szakszerűsítve tudják alkalmazni. Majd a 
latolgatás, a vélt vagy valós problémák előtolulá-
sa, hogy miért nem lehet. 

De megszületett az elhatározás: vállalni az 
anyagi terheket, fáradságot, az utazással járó törő-
dést és a mindennapos tanulás nehézségeit azért, 
hogy megismerkedjenek a lelki működés rejtel-
mes szférájával, – és jó, hogy közben eltelt három 
év – most itt ülnek boldog örömmel, és jogos büsz-
keséggel, sok-sok új ismerettel gazdagodva, a pa-
dokban. A kiválóan sikerült összesítő vizsga ered-

ményei bizonyítják, hogy megfelelően motivált 
emberek jártak itt nálunk, jó helyen! 

Hétfőn azonban folytatódnak a hétköznapok 
és hogy ezek különböznek majd az előbbiektől, 
arra biztosíték az önök szeretet alapján motivált, 
az embertársaik problémáinak megértésére fino-
mabban hangolt személyiségük, párosítva a tanul-
tak – nem merev dogmaként való alkalmazásával, 
amire az Önök egyik nagy tanítója: Eric Berne így 
figyelmeztet: szabaddá válunk, ha nem kénysze-
rülünk rá, hogy csupán azt érezzük, amire megta-
nítottak... Tehát szabadon a saját elképzeléseik 
szerinti és a tanult megoldási lehetőségeket együt-
tesen alkalmazva nyerhetnek majd eredményt és 
elismerést a munkahelyeiken. Ez az egzisztenciá-
lis nyereség. 

De Önök is biztosan tudják, érzik, hogy min-
den, a gondolkodásunk, képzettségünk, vagy tár-
sadalmi helyzetünk megváltoztatására irányuló 
vállalkozásunk, amely belső késztetésből ered, az 
mind, elsősorban az önmagunknak való megfele-
lés igényét elégíti ki. 

Az ilyen nagy embert próbáló tervek valóra 
váltása az önértékelés reális növekedését eredmé-
nyezi, általa az élet minden területén magabizto-
sabban tudnak majd megjelenni!!! Ne hagyják 
veszni az álmaikat, mert a vágyaink – álmaink 
generálják az újabb és újabb terveket, célokat. 
Elindultak ezen az úton és a célok eléréséért, bár-
milyen irányba halad is az ember, mindenhol meg 
kell küzdeni. De nekünk ezt – már több mint 
százötven esztendeje – írás is bizonyítja: A cél 
voltaképp mi is? A cél, megszűnte a dicső csatá-
nak, A cél halál, az élet küzdelem, S az ember 
célja e küzdés maga! 

Ha ehhez hozzátesszük egy kis uráli népcso-
port, az odmurtok Népi Eposzának négy sorát, ak-
kor mindent elmondtam amit az életről lehet: 

 
Énekelvén énekedben 
Teljes lelked énekeljen. 
Szívtelenűl nem dalolhatsz, 
Esztelenül nem regőlhetsz. 

 
Kedves ünnepeltek, a Certificatio átvételére 

váró hallgatóink! Tanártársaim és a magam nevé-
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ben elmondhatom, hogy öröm volt Önökkel együtt 
dolgozni, mert egy oktató számára legnagyobb 
öröm, ha szavai a hallgatókban befogadó együtt-
működőkre találnak. Sajnáljuk, ilyen kevés volt az  

ismeretek átadására szolgáló idő. Kívánunk Önök-
nek jó erőt, egészséget, boldogságot, hogy hasznos 
tevékenységüket tudják folytatni, mindenki örö-
mére, amíg csak lehet! 
 
 
 

Horváth Tamás és Szathmáry Király Hanna egy éves eseménylajstroma 
 

A negyvenedik év, 2011. 
 

Múlt évi beszámolónkba hiba csúszott, 1971. 
november 11-én jöttünk el Magyarországról, s így 
ez az év ittlétünk negyvenedik esztendeje. Nagy 
idő, hogy két hazát adott végzetünk, hálát adunk a 
jó Istennek, hogy házunk fenntartása és más gon-
dok mellett, nagyjából megvagyunk, s gyerekeink 
is... 

A 2011. év legnagyobb öröme volt, hogy Mici 
lányunk, Viktória 5 éves kislányukkal a 2010-ben 
Heidesheimben vett, – tőlünk 26 km-re lévő – há-
zukba beköltözött. Mivel sok mindent a vőnk ma-
ga csinál, (nagyon ügyes) csak októberre lett ké-
szen a fürdőjük tusolóval. Ez nagy boldogság volt! 
Lehet, hogy a régi padlószőnyeg feltépése volt az 
utolsó lökés H. régóta húzódó vállínszalag prob-
lémáinál, melyeket áprilisban operációval, s 8 na-
pos kórházi tartózkodással kellett megoldani. Elég 
keserves volt a rehabilitáció. Röviden a többi 
"gyerekről". Bence állást változtatott, átmenetileg 
Párizsban, most Cottbusban dolgozik. Rita élvezi 
a színházat Zürichben, de szenved a rossz rende-
zők és stressz miatt. Röviden Isztambulban volt 
egy lagzin. Nagyon tetszett neki a város. Gond, 
hogy Eszternek csak apró munkái vannak. Ízületi 
fájdalmai miatt Spanyolországban szeretne élni, 
de nem tudjuk miből… l5 éves Philipp fia atléta, 
aki bajnok evezésben. Tamás angolozik Viktor 
(12) unokával, akit díjazunk, – ezért naponta 
jön… Ügyesen kezd beszélni. Persze az apa na-
gyon hiányzik neki. Bence aranyosan minden év-
ben elviszi pár napra nyári- vagy téli túrára. 

Családi körben megültük T. 80. születésnap-
ját. Német mondás szerint a lakk lekopott, de a 
substancia tartja magát… Bőrgyógyászati téren 
kisebb "javítgatások" voltak a fején, mindent ide-
jében kaptak el. Kerüli a napot, kontroll alatt van. 
Nagyon kell manapság a napozással vigyázni, 
gyerekeknek is! 

Májusban Felsőzsolcán voltunk, ahol H. 
2004-es Perzsa útjáról tartott beszámolót. A 
Szathmáry Király Ádám Társaság emléklappal, mi 
egy hetes tagyoni nyaralással jutalmaztunk egy 
kitűnő szociális munkát végző zsolcai óvónőt. 
(Annak emlékére, hogy egy ősünk az 1800-as 
években óvodát stb. alapított). Bár sok ház újra 
épült, a város nem heverte ki teljesen anyagilag és 
lelkileg a szörnyű tavalyi árvizet. Mi mindég na-
gyon jól érezzük magunkat ott! Miskolcon Dr. 
Gyárfás Ágnes vendégszeretetét élveztük, aki a 
Miskolci Bölcsész Egyesület magyarságkutató 
egyetemének lelke. Fontos munkát végeznek, er-
kölcsi alapjainkat, nemzeti identitásunkat óvják 
az örvényben. Bár érdemtelenül, H. tiszteletbeli 
tagságot kapott. Kedves meghalt barátunk, 
Czemolatecz Iván hagyatékából a Mainzi kultúr-
kör és barátok bevonásával Pray György Húnok-
ról, avarokról, magyarokról írt 18. századi munká-
ját sikerült megvennünk és más könyveinkkel el-
juttattuk Miskolcra. Ezután Sárospatakra men-
tünk, ahol az egyik legsikeresebb Pünkösdi Szt. 
Erzsébet ünnep zajlott le. Ötezernél több látogató-
val, nagyszerű hagyomány őrzőkkel. (Dorogi íjá-
szok, solymász bemutató!). A Bodrog partján az 
amphiteátrum szerű színháznak a fekvése szép, 
öltözője is van. Pünkösd hétfőn tündéri fiatalok 
különleges népi táncokat roptak ott. (Pl a török 
Hetitta Egyetem Csoportja.) Ezen a napon Dr. 
Szabó Irénke elnökasszony a Szt. Erzsébet Társa-
ság több tagjával megnyitotta a nemzetközi Szt. 
Erzsébet zarándok utat Kassára. Ez 4 napos túra, 
110 km, kijelölt úton, szervezett szállásokkal, 
akárcsak Compostella-ba a Szt. Jakab úton. A Szt. 
E. Társaság idén ünnepelte 15 éves fennállását. 
Ünnepséggel és óriástortával emlékeztek meg. 
Nem vitás, az alapítók nagyon boldogok, hogy az 
elvetett mag gyümölcsöt hozott. Lengyel Szt. E. 


