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1815–1908: Hegymegi Kiss Áron végigélte a hosszú 19. századot, 
kortársként szemlélője és résztvevője volt a század fontos magyarországi 
változásainak. A kisnemesi eredetű, református papcsaládból származó 
Kiss Áron szép ívet leíró életútjának – 1848-as önkéntes tábori lelkész, 
1900-ban református püspökként a főrendiház korelnöke – állít emléket a 
könyv. Nem egyszerűen életrajz (az is szerepel benne, róla és általa írott), 
de dokumentumkötet, Hegymegi Kiss Áron válogatott írásaival, kortársak 
róla szóló szövegeivel. 

Az Előszó O’sváth Györgynek, Kiss Áron püspök dédunokájának 
tollából származik, aki A csengerújfalusi O’sváth és vele rokon családok 
története c. sorozat támogatója, megjelentetője.1 

Az életrajzi kötet öt nagyobb egységre tagolódik. A Részleges 
leszármazási táblázat O’sváth György összeállításában a hegymegi Kiss 
család eredetét Kiss Albertig, II. Rákóczi Ferenc ezredes kapitányáig vezeti 
vissza, illetve Kiss Áron három házasságából származó gyermekeit, unokáit 
stb., az O’sváth családdal való kapcsolatát mutatja be napjainkig. 

Az I. nagy fejezetben – Egy 19. századi református 
egyházkormányzó pályafutása – Baráth Béla rövid bevezető után négy 
szakaszra osztva ismerteti meg velünk Kiss Áron életútját. A bevezetés 
Ravasz László idézete, a Református Szemlében 1908-ban megjelent 
méltatás Ravasz tollából, lényegre törően összefoglalja, mit is jelent Kiss 
Áron élete az utókornak (akár ma, száz évvel később is): „Átélte majdnem 
az egész XIX. századot, Klio kedves századát. Gyermekségében a 
harmincas évek reformmozgalmai töltötték el lelkét ábrándokkal és 
hevületekkel. Ifjúkora vérrózsákkal virágos, hisz ott küzdött a 48-as 
honvédek között. Férfikora az elnyomás ellen folytatott kockázatos 
küzdelemben telt el, öregségében pedig, mint a legnagyobb egyházkerület 
feje, új epochába vezérli népét: a XX. század korszakába. Valamint százada, 
úgy maga is forradalmi kezdetből áthaladt a válságok és küzdelmek korán, 
míg a gyümölcsözés idejét megérte és bő aratásnak örvendhetett. […] Vele 
költözik egy egész korszak: a XIX. század magyar protestantizmusának 
korszaka.” (29. p.) 

A Pályakezdésben Baráth Béla a szatmári református egyházmegye 
bemutatásával, a református lelkészcsaládok korabeli életének 
felvázolásával a protestáns egyháztörténetben nem járatos olvasó számára 
is ismerőssé teszi, milyen közegbe született 1815-ben Kiss Áron, idősebb 

                                                 
1  A sorozat előző kötetei: O’SVÁTH PÁL: Bihar vármegye Sárréti járása leírása. Bp., 

2009.; UŐ: „Pandúrkorom  emlékei...” és egyéb írások. Bp., 2010.; Az Almánfalvy 
Niamessny család története és dr. Niamessny Mihály a XX. század közéletében. Bp., 
2011.; Ifj Niamessny Mihály és a temesvári levente per 1919–1920. Bp., 2010. 
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Kiss Áron kisnaményi prédikátor fiaként. Az iskoláztatásra kerülve sor a 
szatmárnémeti református gimnázium, majd a sárospataki kollégium 
reformkori tanítási rendjét ismerjük meg. A korán árvaságra jutó Kiss Áron 
tanulva és tanítva végezte el iskoláit. A pataki kollégiumban beépült 
személyiségébe a folyamatos önképzés igénye, ezért is töltött egy esztendőt 
Lőcsén a német nyelv elsajátítása céljából, ha már anyagi lehetőségei nem 
tették lehetővé a külföldi peregrinációt, melyet alapos nyelvtudás nélkül 
különben sem tartott elég hasznot hozónak. Szelek szárnyán – folytatódik 
az életút 1839 és 1855 közé eső szakasza. A debreceni lelkészképesítő vizsga 
után Szatmárnémetiben, az egyházmegyei főjegyzői tisztet is betöltő lelkész 
mellett töltötte ki kápláni éveit Kiss. Az 1804-ben létrehozott 
szatmárnémeti katolikus püspökség Hám János idején erőteljes 
fejlődésnek indult, a püspök intézetalapításokkal, építkezésekkel katolikus 
központtá fejlesztette a várost. Ebben a „versenyhelyzetben” kellett a 
reformátusoknak helyt állni, lemaradásukat az iskoláztatás terén behozni. 
Kiss Áron három évig a németi városrészben káplántanítóként 
tevékenykedett, élete során később is folyamatosan szívügye volt az iskola s 
majdan püspökként a szatmárnémeti gimnázium és felsőbb leányiskola 
felfejlesztése szintén nevéhez kötődik. A második lelkészképesítő vizsga, az 
önálló papság feltétele után Porcsalmán kezdte meg Kiss Kálmán lelkészi 
szolgálatát. Itt Nyilas József, Móricz Zsigmond dédapja helyét vette át Kiss. 
Baráth Béla közérthetően, a korabeli egyházi gyakorlatot ismerve világít rá, 
mi volt az irodalomtörténetbe is bevonult eseménysorozat, a lelkészcsere 
hátterében. Érdemes az itt összefoglaltakat (56–58. p.) összevetni az 
irodalomtörténész Szabó András által írt, a Függelékben közölt Kiss Áron 
életrajz megfelelő passzusával (376–378. p.), más-más hangsúllyal, de 
mindkét szerző azt bizonyítja, Kiss semmiképp sem volt előidézője annak, 
hogy Nyilas Józsefet az egyházmegye vezetése egyházközségéből 
elmozdította és Csécsére rendelte. Az új porcsalmai lelkész hamarosan 
egyházmegyei tisztséget, aljegyzőséget nyert, vizitált az esperessel, diákkori 
irodalmi ambícióival leszámolva az egyháztörténet felé fordulva publikálni 
kezdett az egyházi sajtó hasábjain. 1848-as tevékenysége jórészt későbbi 
forrásokból állítható össze, a szatmári egyházmegye tisztújításán 
főjegyzővé választották, ott volt az Eötvös József vallás- és közoktatásügyi 
miniszter által szeptemberre összehívott pesti tanácskozáson, ahol a 
protestáns egyházak és az állam viszonyát tárgyalták. A szatmári 
nemzetőröket kísérve, ha nem is hivatalos tábori papként, de részt vett a 
’48 őszi hadműveletekben, ott volt a „dési futásnál”. A későbbiekben már 
otthon a lelkesítés, kitartás feladatát látta el lelkészként, egyházmegyéje 
nevében ő fogalmazta meg a hódoló nyilatkozatot a Habsburg-ház 
trónfosztását követően. Így nem kerülhette el a szabadságharc utáni 
megtorlást sem, hosszabb ideig az ecsedi lápon bujkált, míg újra 
elfoglalhatta helyét parókiáján. (Szabó András közli Haynau és Kiss Áron 
regényes találkozását a parókia kapujában, mely találkozásnak köszönhette 
Kiss megmenekülését. 384. p.) Egyházkormányzóként két korszak 
határán (1855–1892) címmel következik Kiss Áron életének központi 
szakasza, amikor is előbb esperesi tisztségben, végül a püspöki székbe 
emelve fontos szerepe volt a református egyház modernizációjában, a 
polgári államhoz való viszony kialakításában. A korszak református egyházi 
életében jelentős személyiségeknek, így Kiss Áronnak későbbi pályafutását 
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meghatározta, hogy a szabadságharc után az önkényuralom évtizedében 
miként foglalt állást az autonómia kérdésében. Az uralkodó által kiadott 
protestáns pátens (1859) elleni országos tiltakozás aktív résztvevői közül 
többen esperesi, püspöki, főgondnoki tisztet nyertek el (Török Pál, Balogh 
Péter, Zsarnay Lajos, Ráday Gedeon, Tisza Kálmán). A szatmári 
egyházmegye tisztújító gyűlése 1860-ban emelte Kiss Áront az esperesi 
székbe, melyet harmincegy éven át töltött be. Esperesként gondosan 
vizitálta az alá tartozó eklézsiákat, lovai „a tractus mártírjai” nevet kapták a 
folyamatos útonlét miatt, helyüket csak fokozatosan vették át a kiépülő 
vasúti hálózat vasparipái. Templomok, templomtornyok, parókiák, tanítói 
lakások, iskolák épültek, újultak meg, harangok, orgonák kerültek a 
templomokba az energikus esperes és gondnoktársa, Vállyi János 
közreműködésével. A középfokú oktatás terén a már említett 
szatmárnémeti gimnázium és felsőbb leányiskola felfejlesztése is ekkor 
kezdődött. Az 1881-es debreceni zsinat aktív tagjaként ott volt az egységes 
magyar református egyház megszületésénél. Addig a négy magyarországi 
református egyházkerület önálló életet élt, csak bizonyos közös ügyekben 
értekezett egymással, ezután jött létre az erdélyi református egyházzal 
kiegészülve az országos tanácskozó szervezet, a konvent. Kiss Áron 
egyháztörténeti munkásságával, a 16-17. századi egyházi kánonok 
összegyűjtésével és magyar nyelven történő kiadásával (mai napig használt 
kiadások) hozzájárult a zsinati előkészítő munkálatokhoz, a 
partikularizmusban élő egyházkerületek egységesítéséhez. Pályafutásának 
megkoronázása volt 1892-es püspökké választása – Fények és árnyak 
(1892–1908) –, melyet elősegített, hogy egykori egyházmegyei 
gondnoktársa, Vállyi János ekkor már a tiszántúli egyházkerület 
főgondnoka volt. Negyvenkilenc évi porcsalmai lelkészség után költözött 
Kiss Áron Debrecenbe, hogy a püspökséggel együttjáróan a Nagytemplom 
lelkésze legyen. A tiszántúli református egyházkerület századvégi 
állapotának bemutatásával Baráth Béla kitűnő hátteret rajzol (102. s köv. 
p.), hol is kellett átvenni a kormányzói tisztet a hetvenhatodik évében járó 
Kiss Áronnak: a „mai közép-európai mértékkel mérve országnyi területen”, 
az agrárkonjuktúra évtizedében, a modernizáció korszakában, amikor a 
városok felduzzadtak, óriási gyülekezetek keletkeztek, másrészt a 
tanyásodás révén a tanyákon élők lelkigondozása, iskoláztatása várt 
megoldásra. A hatalmas kiterjedésű kerületben a reformátusság egyes 
megyékben nagy többségben élt, míg a széleken-végeken sok helyütt 
elenyésző kisebbség volt, amely egyúttal nemzeti kisebbséget is jelentett. 
Kiss Áron „egy sokféleképpen megosztott és kiélesedő konfliktusokkal 
jellemezhető korszakban töltötte be magas egyházkormányzati tisztét” 
(126. p.), és idős kora, gyengülő ereje ellenére igyekezett maradandót 
alkotni. Szívügye volt az iskolák kérdése, a debreceni kollégium 
felfejlesztése egy majdani református egyetemmé. Az egyházpolitikai 
törvények meghozatala idején épült meg a gályarab emlékmű Debrecenben 
1895-ben. A millennium évében a református egyház képviseletében a 
püspök ott volt a nagy Magyarország történelmi helyszínein tartott 
ünnepségsorozaton – Pusztaszer, Munkács, Dévény, Vaskapu. 1899-ben a 
főrendiház tagja lett, mint a hivatalban legidősebb három református 
püspök egyike, sőt 1900. október 13-án korelnökként az ülés elnöke volt. 
Az 1848-as hagyományokat ápoló Kiss Áron – március 15-i ünnepségek, 
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Kossuth temetésén részvétel és emlékező gyászszertartás – elfogadta, hogy 
Magyarország fennmaradásának záloga az Osztrák-Magyar Monarchia s 
ezzel együtt a Habsburg uralkodóház. Ferenc Józseftől 1907-ben „az egyház 
érdekében  és általában a közpályán kifejtett sok évi buzgó és érdemes 
működése elismeréséül” megkapta a Lipót-rend középkeresztjét. (140. p.) 
1908-ban 93 évesen hunyt el, fejedelmi pompával temették el: „Nem ő 
kívánta, de a tiszántúli református egyházkerület és Debrecen méltósága” – 
írta fia, Hegymegi Kiss Kálmán. (142. p.) 

Az életrajzot összeállító Baráth Béla alapos bibliográfiával zárja ezt a 
részt, majd  két fejezet dokumentumgyűjtemény következik: II. Válogatás 
Hegymegi Kiss Áron önéletrajzi és kortörténeti vonatkozású írásaiból. Itt 
két saját fogalmazású önéletrajzot találunk 1839-ből és 1877-ből, valamint 
fiának, dr. Kiss Áronnak feljegyzéseit apja életéből. Majd több egyházi 
kortörténeti forrás következik: a Függetlenségi Nyilatkozat kiadása 
alkalmából a szatmári egyházmegye hódoló nyilatkozata, levelek Török 
Pálhoz, nászához az 1881-es debreceni zsinat alkalmából, ünnepi beszédek, 
egyúttal múltra visszatekintések: A szatmári református egyházmegye 
negyedszázados viszontagsága és fejlődése (1882), Gróf Dégenfeld 
Schomberg Imre tiszántúli ref. egyházkerületi főgondnok emlékezete 
(1883). Az egyházpolitikai törvények idején és más alkalommal kiadott 
főpásztori levelei, ünnepi igehirdetései, végül verseiből egy csokorra való. 
III. Életével és munkásságával kapcsolatos egyéb korabeli írások: Tompa 
Mihály levele, melyben Kiss verseiről nyilatkozik, ünnepi köszöntő 25 éves 
esperesi jubileuma alkalmából, több emlékbeszéd halála után, Kálmán fia 
visszaemlékezése apja életútjára (1914). A IV. fejezet, a Képmelléklet kiváló 
minőségű fotói életközelbe hozzák a püspök alakját: hivatalos 
olajfestmény, családi fotó, az esperesi karral közös fénykép, 
nemességmegerősítő oklevél, főrendiházi meghívó, a 13 aradi vértanút 
ábrázoló sétapálca, a Lipót-rend középkeresztjének oklevele stb. Az itt és az 
életrajzi fejezetben is található térképek a Tiszántúli Református 
Egyházkerület elhelyezkedését, kiterjedését szemléltetik, felekezeti, 
nemzetiségi megoszlását, illetve Trianon utáni változását. 

A kötet végére – V. Függelék – került a Szabó András által írt 
rövidebb Kiss Áron életrajz, melyet O’sváth György megbízásából készített 
az 1990-es években, és különösen irodalomtörténeti vonatkozásokban 
hasznosan egészíti ki a Baráth Béla-féle életrajzot. 

Összegezve elmondhatjuk a külsejében is színvonalas kivitelű 
kötetről, hogy a tudományos alapossággal megírt életrajz, a gondosan 
összeválogatott dokumentumgyűjtemény, a részletes bibliográfia, a kitűnő 
fénykép- és térképmelléklet méltó emléket állít a református 
egyházkormányzó életútjának, egyúttal hasznos és élvezetes olvasmány a 
korszakkal foglalkozó szakembernek és érdeklődő olvasónak egyaránt. 

(ism.: Szatmári Judit) 



 

 


