
A Két Kiss Áron évfordulója 
A magyar egyháztörténet és a hazai pedagógia- és játéktörténet két jeles évforduló-

ját ünnepeltük 1995-ben: Kiss Áron református püspök születésének 180., míg fia, dr. 
Kiss Áron pedagógus születésének 150. évfordulójára emlékeztünk. 

Idősebb Kiss Áron a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke és jeles egyházi 
író volt. Fia, dr. Kiss Áron neveléstörténeti munkássága mellett a magyar játékkultúra 
hagyományainak gyűjtésével és közreadásával vált európai hírű pedagógussá. A híres 
Budai Képző tanára, majd igazgatója volt. Ő kezdeményezte az Országos Tanszermú-
zeum és a Pedagógiai Könyvtár létrehívását. Nagy munkája, a Magyar gyermekjáték-
gyűjtemény, a mai napig az óvodapedagógusok fontos kézikönyve. Dr. Kiss Áron em-
léktábláját június 21-én avatták fel Budapesten, a nevét viselő utcában. 

Apára és fiára emlékeztek június 24-25-én a Szatmár megyei Porcsalmán is: ünnep-
séggel és tudományos üléssel. Két köztéri szobrot avattak fel dr. Kiss Áron szülőfalu-
jában: a püspök Kiss Áron és a pedagógus Kiss Áron szobrát, Sebestyén Sándor alko-
tását. Az ünnepségek szervezésében részt vett a kecskeméti és budapesti székhellyel 
működő Kiss Áron Magyar Játék Társaság is. 

Székelyné Körösi Ilona 

Kiss Áron emléktáblája előtt1' 
A méltó elődök példája előtt az értő utódoknak legalább egyszer tisztelegniük kell. 

Ezért állunk most itt mi is, e kedves családi ház csöppnyi udvarán, hogy főhajtással, 
virággal és örökzölddel emlékezzünk a 150 esztendővel ezelőtt született Kiss Áronra, 
immár a fővárosban is elkészült - első - emléktáblája előtt. Itt, a Gálbory-villa telkén, a 
Kiss Áron nevét 1910 óta viselő utca hajlatában. 

A több generációra visszatekintő, szatmári lelkész-pedagógus család 1845 nyarán 
született Áron gyermeke az otthoni példákhoz kiváló iskolai nevelést kapott. 
Szatmárnémetiben, majd Patakon tanult. Folytatta többek között filozófiai tanulmánya-
it, hallgatott teológiát és jogot. Tanári, lelkészi, majd ügyvédi gyakornokságát követő-
en, 1870-től 1908-ban bekövetkezett haláláig a nevelői hivatásnak élt. 

Őszintén tisztelt példaképei: Eötvös József és Trefort Ágost támogatásával a magyar neve-
lésügy nagyszert! hagyományaiból s a korabeli Európa hasznosítható módszereiből építke-
ző Kiss Áront mozgalmas életút várta. 1870-ben a sajátos kultúrájú alföldi „Háromvárosok" 
egyikében, Nagykőrösön a református Tanítóképző élére került, majd 5 évvel később a Bu-
dapesti Tanítóképző elődjének tantestületében találjuk. így a születési jubileum ünnepe 
mellett a mai napon valójában még két jeles évfordulóra is emlékezhetünk: Kiss Áron 120 
esztendővel ezelőtt lett a Budai Képző tanára, s éppen száz tanév telt el igazgatói beiktatása 
óta. Kezdeményezője volt az Országos Tanszermúzeumnak és Központi Pedagógiai 
Könyvtárnak, s tőle származott a Pedagógiai Társaság életre hívásának gondolata is. 

A magyar neveléstörténet kutatásában, az oktatás- és tudományszervező munkájá-
ban elért eredményeire már kortársai is felfigyeltek. Életművének számos, azelőtt ke-
véssé kutatott részletére viszont éppen a nevét viselő Magyar Játék Társaság tagjai hív-
ták föl a figyelmet. 

Kiss Áron javaslatára az 1883. évi Országos Tanítógyűlés felhívást bocsátott ki a haza 
minden vidékén föllelhető magyar gyermekjátékok és ezek dallamainak, jellemző 
cselekményeik leírására. A hatalmas munka, amely Kodály Zoltán szavaival „a magyar 

1 Elhangzott 1995. június 21-én, Budapesten Kiss Áron emléktáblájának avatasán. (Szerk.) 
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tanítóságnak igazi becsületére vált", 214 munkatárs segítségével 48 vármegyéből gyűjtött 
anyagra támaszkodott. A Kiss Áron és társai szerkesztésében végülis 1891-ben napvilágot 
látott Magyar gyermekjáték-gyűjtemény - Bartók Béla minősítése szerint is - a legjobb hazai 
kiadvány a XIX. században. Az idő múlásával a gyűjtemény értékei egyre tisztábban rajzo-
lódnak ki, s ma már nem csak honi méltatói tartják a korabeli Európa egyik legfigyelemre-
méltóbb gyennekfolklór-kötetének. Ősi mondókák, nem gügyögő és németesen döcögő 
óvónéni-versek, pontos dallam- és ritmusképlettel lejegyzett énekes-táncos játékok, tavaszi 
s nyári ügyességi játékmódok, játékos tárgyak, a gyermeki készség és képesség fejlesztését 
segítő hagyományos eszközök egyaránt szerepeltek a több mint 500 oldalas műben. A Kiss 
Áron nevével jegyzett Magyar gyermekjáték-gyűjtemény jelentőségét mi sem jellemzi job-
ban, mint hogy sok helyütt a leendő és a gyakorló óvópedagógusok kézikönyveként hasz-
nálatos; 1984-ben újrakiadott reprintje pedig mind egy szálig elfogyott! 

Mindezek ismeretében egyáltalán nem véletlen, hogy az 1987 gyermeknapján megala-
kult Magyar Játék Társaság Kiss Áront választotta névadójául. Az országos kisugárzású egye-
sület működése és céljai - természetesen korszerű módon továbbfolytatva - megfelelnek a 
Kiss Áron-i elképzeléseknek. A honi játékkultúra gazdagítását tűztük ki célul mintegy 10 
esztendővel ezelőtt, s ezt az ország különböző jeles pedagógiai műhelyeiben: pl. Szarvas, 
Zsámbék vagy Hajdúböszörmény és Kecskemét óvó- és tanítóképzőiben, illetve hazánk 
egyetlen játékmúzeuma és műhelyének rendezvényein népszerűsítjük rendszeresen. 

Immár hosszéi évek óta a Budapesti Tanítóképző Főiskolán, a Kiss Áron működésének 
emlékeit is példásan ápoló alma materben lelt otthonra a Társaság fővárosi centruma, amely 
rendszeres találkozásra hívja és várja a hazai játék- és játszáskultúra barátait. Amikor ez alka-
lommal is köszönjük a Főiskola lelkes és önzetlen támogatását, egyúttal a megemlékezést 
kezdetektől felkaroló polgármesteri s önkormányzati segítségről is szólunk. Örömmel és 
igaz tisztelettel tesszük ezt minden megjelent, és jelesül: közöttük is a család, a neves le-
származottak képviselői körében. Tisztelgünk hát mindannyian - lélekben és testben 
egyaránt ifjak - Kiss Áron most avatásra kerülő emléktáblája előtt. 
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