
Kedves Gyászoló Megjelentek! 

 

 

De profundis dolorum – a fájdalom mélységes forrásából buzognak elı szavaim, 

amikor most Kiss Zoltántól, szeretett ifjú barátunktól végsı búcsút kell vennünk. 

Egy fiatal tudósjelölt távozott el közülünk, akinek tehetsége és egzisztenciális 

helyzete – ha a sors közbe nem szól – jövıjének reális lehetıséget biztosított 

volna.  

 Kiss Zoltán az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi 

Kara Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékének hallgatója és az Interkulturális 

nyelvészet doktori program doktorandusza volt. Kiváló és hőséges tanítványunk, 

nekem személyesen tanítványaim közül a legkedvesebb. 

 Ki volt Kiss Zoltán egyetemünk társadalmában? Öt-hat éve már annak, 

hogy nyelvészeti óráimon feltőnt. Elıbb érdeklıdı, okos hozzászólásaival, 

késıbb egyre nagyobb szakmai feladatvállalásaival együtt fokozatosan 

bontakoztak ki karakterének értékei, mígnem tanszékünk – tanári és hallgatói 

közösségünk – mindenben segítı Zolikájává, végül pedig szakterületünkön 

országosan ismert és elismert diák munkatársává vált. Ismerték ıt a felsıoktatás 

szakmai körei Szegedtıl Szombathelyig, Miskolctól Veszprémig. Tevékenysége 

éppúgy áldás volt alkalmazott nyelvészet szakunkon, mint a magyar mint idegen 

nyelv programunkban. Éveken át hallgatói képviselıként és nyelvészeti 

diákmőhelyünk tagjaként egyaránt megállta a helyét. Igazi énje, 

személyiségének volumene azonban akkor mutatkozott meg teljességében, 

amikor az alkalmazott nyelvészet fellendítésére – úgymond – megmozdította a 

hazai felsıoktatás érintett diákjait és avatott szakembereit. Több országos 

diákkonferenciát kezdeményezett, szervezett, majd különféle szakmai kötetek 

társszerzésével és szerkesztésével fogta össze tudományterületünket. Egy diáktól 

mindez rendkívüli teljesítmény, amelyre nem minden évtizedben születik ilyen 

tehetség. 
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 Mégis itt kell állnunk ravatala elıtt az élık bánatával szívünkben ifjú 

barátunk elveszte miatt. Tudjuk, hogy mi emberek valamennyien a sors 

szeszélyének kiszolgáltatott gyermekei vagyunk, életünk-halálunk 

ítélethozatalában egy magasabb erı alárendeltjei, s e döntésekbe nincs 

beleszólásunk. Nekünk, élıknek csakis egyetlen eszközünk maradt, a dolor 

infandus, azaz a kimondhatatlan fájdalom érzése. A kimondhatatlan fájdalom 

érzése amiatt, hogy szeretett barátunk, tanítványunk, Kiss Zoltán életsorsa a 

földi életre csupán a pillanat mércéjével méretett ki, s a kimondhatatlan fájdalom 

érzése amiatt, hogy a vak végzet igazságtalansága egy fiatal élet távozását 

követelte. 

 És ki volt Kiss Zoltán, a tanítvány közelebbrıl? Ahogy megismertem, 

szerény, de érzékeny, egyenes szavú, de tisztelettudó személyiség volt. Bátor 

volt az igazság kimondásában, s elkötelezett volt a hőség megtartásában, amihez 

a pietas, azaz a vallásos elkötelezettség és ragaszkodás vonásai társultak. 

Végtelen szeretet kötötte szüleihez és testvéreihez, akiknek gondjait mindig 

teljes szívvel felvállalta, akikhez igazán tartozónak vallotta magát, s akiket 

szeretetével s – tehetségéhez mérten – gondoskodásával is támogatott. 

Ragaszkodott régi és új barátaihoz. Még középiskolás barátai közül én is 

ismerek néhányat, de az új barátok, sıt a közös barátok is egyre győltek, 

magyarok és külföldiek egyaránt, hiszen fiatalos-diákos megmozdulásokban 

éppúgy aktívan volt jelen, mint kiszélesedı szakmai köreiben. Eközben 

vándordiák volt, hiszen naponta ingázott Monor és Budapest között. Mégis, 

amerre járt ez a magyar fiatalember, otthont varázsolt maga köré. Mindenre volt 

ideje, ha közös vagy akár egyéni ügyekben segíteni kellett. Nekem, hozzá közel 

álló tanárának gyakorta megnyitotta szívét, ám csak résnyire, mert szinte konok 

önfegyelmét, zárkózottságát emberi tartásában vélte megjeleníteni. 

 Nem lehet mindennapinak tartani e fiatal intellektus aktivitását, rendkívüli 

szakmai rátermettségét, amely egy szépreményő tudományos életpálya 

ígéretének volt záloga. Én magam szakmai utódomnak tartottam, mert értette és 
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megértette az idegen nyelvek tanulásának elméleti mibenlétét. E tekintetben 

ugyancsak partnerként fogadhattam el, és szakmai közösségünk már nemcsak 

mint eminens hozzáértı diákot, hanem szinte mint kollégánkat tarthatta számon.  

 

 Kedves Zolika! Tanítványunk, barátunk és kedves gyermekünk! Nem 

gondoltuk, hogy evilági közös otthonunkból váratlanul távozol az égi hazába. 

Ügyünk és célunk hőséges katonája, szeretteidnek szeme fénye voltál. Nem 

gondoltuk, hogy elragad tılünk a mennyországi behívó. Mi pedig, gyászoló itt 

maradók, tehetetlen érzülettel, fájó szívvel, kegyelettel és szeretettel ırizzük 

angyali emlékedet.  

 Kedves ifjú halottunk, Kiss Zoltán, nyugodjál békében! 
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