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IN MEMORIAM

Főbb állomásait utolsó versszakaiban örökítette 
meg az énekek keletkezésének idejével egyetem-
ben: Dombóvár, Baronyavár, Buják, Buda, Kassa, 
Sárvár, Kolozsvár, Debrecen, Szatmár, Daruvár, 
Bonyha a Kis-Küküllő mentén, Eger, Nagyszom-
bat, Nyírbátor, Lippa, Sziget, Szanda, a kalotaszegi 
Valk, Telegd stb. Minden jel arra mutat, hogy a „his-
tóriás ének” szavunkat ő honosította meg. 1554-es 
előszavában ő különbözteti meg a széphistóriát, a 
tündérmesét, a Bibliabeli „szent históriák”- tól. 
Még a kozmogóniában is jártas volt.

Az Istvánf(f )y - családdal még Baranyában 
kerülhetett közelebbi ismeretségbe. Közülük 
Istvánffy Miklós /1538-1615/ Oláh Miklós ér-
sek udvarában töltötte ifjúságát, később titkára 
lett. Carmina c. kézzel írott latin és ógörög versei 
között három lantdarab, illetve egy párt kimon-
dó vagy párválasztó virágénekünk refrénje mel-
lett Dobó István és Tinódi Lantos Sebestyén la-
tin nyelvű sírfelirata / epitaphiuma maradt ránk az 
1561 utáni esztendőkből. Szinte azonos Janus Pan-
nonius (1434-1472), egyik költeményének témá-
jával, amely a vitézek hősiességét, a hazáért halt di-
cső halált megörökítő poéta fontosságát zengi.

Nicolaus Istvánffy: De Sebastiano Tinody

Pannoniei heroes, quos Mars atque inclyta virtus
Astris beatos intulit.

Tantum Tinodio debetis, eredite, vati;
Qui fact a vestra concinit;

Quantum grandiloqo Pelides magnus Homero,
Aiaxque debet scutifer.

Ille etenim facit, ut post invida fata, libellis
Vivatis omnes in suis

Pannoni hős daliák, akiket Mars s férfi-dicsőség a 
csillagok közé emelt,

Egy csak a Jós* akiben tartoztok bízni: Tinódi;
Hisz’ ő dalol tirólatok;

Így bízott Pelides a Homerus szikla-szavában,
S e kép Aiax, a pajzsvivő.

Ő vesz erőt az irigy sorson, hogy a könyveiben majd
ti mindörökre éljetek.

/Kőháti Zsolt fordítása/

A Miskolci Bölcsész Egyesület seniora – Ludi Ma-
gisztere, professzora. Marosvásárhely, 1934. március 
25. - 2018. július 5., Miskolc.

Marosvásárhelyt látta meg a napvilágot, de a csa-
lád hazaköltözött az anyaországba, így Kiss Béla is ta-
nulhatott. Orvostudományi egyetemi éveit Pécset 
kezdte el és Budapesten, a SOTE-n szerzett diplomát.

Salgótarjánban kezdte el orvosi pályáját és Mis-
kolcon, mint anatómia tanár fejezte be.

Miskolcra, a Szent István utca 30-ba 1996 nyarán 
költözött. Véletlenül egy házban laktunk és feleségé-
vel, Magdikával július ötödikén hagyományosan le-
viziteltek nálunk. Ekkor ismertem meg a házaspárt, 
akikről sugározott a jóság, sok-sok szellemi, lelki ér-
ték és szeretet.

1996 szeptemberétől a Miskolci Bölcsész Egyesü-
let pszichológia lélekgyógyászat szakának anatómus 
oktatója lett, s megbízatását haláláig ellátta, egyben 
2014-től az intézmény seniori, Ludi Magiszteri tiszt-
ségét is betöltötte.

2016-ban ’56-os érdemeiért, emberi magatartá-
sáért és munkájáért megkapta az egyesület „Igaz ma-
gyarságért” kitüntetését.

Halála szép volt, mint az élete. Utolsó hónapjait 
otthonában töltötte szerettei körében és szeretettel 
körbe véve. Lelkét csöndesen visszaadta Teremtőjé-
nek.

Halála betölthetetlen űrt hagyott maga után, mert 
tanárként, vezető tisztségviselőként, emberként tar-
tóoszlopa volt közösségünknek. (Szerk.)
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