KISS
KÁLMÁN

Kiss Kálmán 1948. március 22-én a Szatmár megyei Egri községben született, szülei Kiss Bálint és Kiss Katalin. Feleségével és leányával együtt, mindannyian pedagógusok, a román, valamint a magyar nyelv és irodalom tanítását vállalták fel és
végezték nagy odaadással és hozzáértéssel évtizedeken át.
Ő tanulmányait a marosvásárhelyi Pedagógiai Főiskola, román nyelv és irodalom –
magyar nyelv és irodalom szakán 1971-ben fejezte be, majd 1977-ben a kolozsvári
Babeş–Bolyai Tudományegyetem bölcsészkarán magyar nyelv és irodalom – német
nyelv és irodalom diplomát szerez.
Kiss Kálmán tanár úr címzetes tanár román nyelv és irodalom katedrán (1971–
2005), majd 2005-től magyar nyelv és irodalom katedrán a Túrterebesi Szakmunkásképző Iskolában. Az ugyabban az iskolában eltöltött 40 évből iskolaigazgató
1980–1984 között, majd 1998-tól – jelenleg is.
Közel négy évtizede magyar–román–német szakos tanár Túrterebesen, Szatmár
megyében. 1971 és 2005 között a színtiszta magyar anyanyelvű túrterebesi iskolában tanított feleségével együtt román nyelvet, s csak 2005-től lett magyar tanára az
intézménynek. Évtizedekig az iskola könyvtárosa is volt. A román nyelv és irodalom
tanítása mellett igyekezett megismertetni tanítványaival a szülőfalu történetét, műemlékeit, néprajzi hagyományait.
Középiskolás kora óta érdekelte az irodalom, a magyarság történelme, a helynevek érdekes világa. Hatottak rá Csűry Bálint, szülőfaluja világhírű nyelvészének
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munkái. A marosvásárhelyi, majd a kolozsvári bölcsészkaron folytatott tanulmányai
során feldolgozta Egri, majd Túrterebes helyneveit. Bár e tudományos munkái nyelvészeti jellegűek voltak, mégis foglalkozott a települések történetével is. Legutóbbi
monográﬁáját unokáinak ajánlotta, és rajtuk keresztül, jelképesen, tanítványai több
ezres táborának. Azok emlékére írta, akik évszázadokon át szolgálták vagy szolgálják ma is az oktatás ügyét (lelkészek, tanítók és tanárok).
Írásaiban megismerkedhetünk elsősorban Túrterebes és szűkebb pátriánk, Erdély
küzdelmes, ámbár dicső múltjával, a honfoglalástól napjainkig. Hite, hogy hasznos
dolog lenne, ha egy erdélyi magyar közösség az iskolában tanulhatná nemzete történelmét, és ezen belül saját szülőföldjének múltját is.
Tanár és iskolaigazgatóként a nevelői munkásságra tette a hangsúlyt, meggyőződése, hogy a nevelői munka célja a mindenkori diákok személyiségének, egyéniségének alakítása, felkészítésük arra, hogy felnőttkorukban közösségükben (bárhol
legyen az a világon) felelősséggel élhessenek, a maguk választotta munkaterületen
eredményesen dolgozhassanak, alkothassanak.
Szakdolgozatai és monográﬁák: Egri földrajzi nevei (Kolozsvár, 1977, államvizsga-dolgozat); Túrterebes földrajzi nevei (Kolozsvár, 1995, I. fokozati dolgozat);
Túrterebesi Betlehemes Játékok. In Nagy István (szerk. és társszerző): Hopp Istók, jó estét. Kolozsvár, 2001; Túrterebes műemlékei. Túrterebes, 2000; Túrterebesi
Napló, helytörténeti újság, 2000-2001, 1-6. számokban; A Perényiek és kastélyuk
Túrterebesen. In Partium, Nagyvárad, 2001; A túrterebesi temető, Szatmár megye.
In Partiumi Füzetek, Nagyvárad; *Egri község, kismonográﬁa, Partiumi Füzetek.
31, Nagyvárad, 2004; *Túrterebes egyház- és iskolatörténete. Partiumi Füzetek,
59. Nagyvárad, 2009; Túrterebes ragadványnevei. (kézirat) 2010. [*Mindkét kötet az
Apáczai Csere János-díj dicséretében részesült.]
Előadásai: Gellért Sándor, a helytörténész. Helyszín: Szatmár Megyei Múzeum
2006. december 2. Az előadás anyaga megjelent a Partiumban 2007.
Csűry Bálint Szamosháti Szótára. Helyszín: Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és
Emlékhely Társaság, Nagyvárad, 2008. április 19.
Túrterebes az ugocsai korszak idején. Helyín: Szatmárnémeti Népművészeti Múzeum, 2009. december 14.
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1848 – a forradalmak éve Európában. Helyszín: Túrterebesi Művelődési Otthon,
2010. március 15.
Csűry Bálint iskolás évei /PP/ Helyszín: Szatmárnémeti Református Kollégium,
2011. február 11.
Közéleti tevékenysége: Alapító tagja a Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaság Szatmár megyei ﬁókszervezetének. Tagja a Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaságnak (Nagyvárad). A Túrterebesi RMDSZ egyik alapító tagja, 1992-től
2008-ig községi RMDSZ tanácsos (Túrterebes), az RMPSZ tagja annak megalakulásától (Szatmár megye). Alapító tagja a Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaság Szatmár megyei ﬁókszervezetének, ahol egy ideig alelnöki tisztséget töltött be. 1999 óta
tagja a borsi (Szlovákia) II. Rákóczi Ferenc Társaságnak.
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