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Gyászbeszéd  
Kiss Elemér temetésén 

Mourning Speech at the Funeral of Elemer Kiss 
Oláh-Gál Róbert* 

Babeş-Bolyai Tudományegyetem  
Csíkszeredai Kirendeltség 

 
„Mikor Csíkból elindultam, jaj, 
Színem sem volt, úgy búsultam, jaj. 
Kezem fejemre kapcsoltam, 
Szegény Csíkot úgy sirattam, jaj.” 
 
 
 

Egy csíki székely katolikus embert temetünk. 
Abból az egyenes gerincű, régi fajtából, mint a zsögödi Nagy Imre, vagy a csíkszentgyörgyi Márton Ferenc. 
Elemér mindig büszke volt csíkmenasági származására, bár Brassóban született, Csíkmenaságot vallotta 

szülőföldjének. 
Ezért hoztam Elemér sírjára csíkmenasági anyaföldet. 
Ebbe a csíki tarisznyába tettem a csíkmenasági templomkertből, a Szervátiusz Jenő 1940-ben felállított 

emlékműve mellől. 
Mikor azt Menaságon felállították, Kiss Elemér akkor ment a csíkszeredai katolikus főgimnáziumba. Egy 

új, reményteljesebb magyar világ küszöbén. 
Aztán vettem földet a temetőkertből, kedves szüleinek sírjáról. Elemér soha el nem mulasztotta, hogy 

világítani hazajárjon Menaságra. Végül vettem egy kanálnyi földet Menaság Újfalú felé eső határából, ahol 
sokszor áthaladt Kiss Elemér kollegánk. 

Kányádi Sándortól egyszer megkérdezte egy pesti fiatalember, hogy mi a siker kulcsa? 
Kányádi azt válaszolta, ez nagyon egyszerű: Hegyi embernek kell születni. 
Kiss Elemér hegyi embernek született. Aki mindenért keményen megdolgozott. Csak a betevő falatért is 

meg kell járnia két havast, egy kis borvízért át kell menni a hágón. A Bolyai-kéziratok megfejtéséért át kellett 
nézni 14 ezer oldal összekuszált kéziratot. Ki kellett olvasni Bolyai János hieroglifjeit. 

Ez teljes mértékben eddig csak Kiss Elemérnek sikerült. Mert konok, makacs székely hegyi embernek szü-
letett, aki tudja, hogy a sziklás székely földet is csak kemény munkával lehet termékennyé tenni. 

Ezért nyíltak meg előtte a Bolyai ládák titkai. 
Most már Bolyai Jánossal személyesen beszélget. Megkérdezheti Bolyai Jánostól, hol is folytatódik a ki-

javított Abel-Ruffini tétel bizonyítása. Hol is van az algebra alaptételére adott tiszta algebrai bizonyítás? Hol 
van a Gauss-egészekre adott prímfelbontás? 

Bolyai János is biztosan megdicséri, hisz 140 év után csak Elemérnek sikerült megfejteni és megérteni 
Bolyai János számelméleti okfejtéseit. 

Az idén, már betegen gyalogosan kiment a csíksomlyói búcsúra és áldozott. 
A múlt pénteken augusztus 18-án, a Marosvásárhelyen szervezett Bolyai Geometriai Tábor résztvevői 

felkeresték betegágyánál. Kiss Elemér még ideadta nekünk előadásának szövegét, amelyet azelőtt való este 
kedves feleségének, Ágicának diktált éjjel három óráig. Vasárnap magához hívott és megkért, válaszoljam 
meg tudományos levelezését. Ezt hétfőn is folytattuk. 

A tudományos és tanári munka mintaképe volt. Ezt több száz tanítványa, kollegája is igazolhatja. 
Kedves Elemér, nyugodjál békében őseid földjében, a Bolyaiak földjében! 

 
                                                           
* email: olah_gal@topnet.ro, ogrogrogr@gmail.com 
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