
Dr. Suba Györgyné Kocsis Julianna:  

 

Kovács Mihály plébános „A harang” című könyvének elkészítéséhez végigjárta az egykori Nagymagyarország templomait, és a fellelt harangok 

leírását, rajzzal és fényképekkel illusztrálva megörökítette. E forrásértékű, kincset érő, páratlan munka megjelenésének 100. évfordulója alkalmából 

adom közre, az életéről készült összeállításomat, amely kiemelés a 2016-ban készült Isten Országának munkásai c. könyvemből. Ehhez csatolom 

Palócz Dorina unokám által, a könyvről készült másolatot.  

 

KOVÁCS MIHÁLY 1867−1962 

 

Született Jászkiséren 1867. szeptember 29-én. Pappá szentelték 1890. június 27-én.  

1890−1892-ig Sátán káplán  

1892−1894-ig Jászfényszaruban káplán 

1894−1895-ig Verpeléten káplán 

1895−1897-ig Kunszentmártonban káplán 

1897−1909-ig Jászszentandráson plébános1 

1909−1935-ig Jászfelsőszentgyörgyön plébános2 

1935-től Jászberényben élt, mint nyugalmazott jászfelsőszentgyörgyi plébános  

Címek:  

1920-ban, az első világháború befejezése után helyettes esperes lett, 1922−1935-ig kerületi esperes, majd 

kiváló papi és közéleti tevékenysége jutalmául 1928-ban tiszteletbeli kanonok. 3 

95 éves korában, mint az egri főegyházmegye nesztora és egyben Magyarország legidősebb papja hunyt el 

1962. február 1-jén. 4  

 

Kovács Mihály, 1867. szeptember 29-én Jászkiséren, szegény szülők gyermekeként látta meg a napvilágot. 

Édesapja Kovács Gáspár szűcsmester volt, édesanyja Kasznár Eszter. 

Hat gimnáziumi osztályt Jászberényben végezte, a többi kettőt pedig Egerben, hol 1884-ben a papnevelő 

intézetbe lépett. 

 

                                                           
1 Schem. 1945−1963. 
2 http://lexikon.katolikus.hu/J/Jászfelsőszentgyörgy.html 
3 KLADIVA, 2006. 43−44. p.  
4 http://lexikon.katolikus.hu/K/Kovács.html 



Előszeretettel foglalkozott a festőművészettel és tanulmányozta a festészet történetét. Cikkei az Egri Egyházmegyei Közlönyben (1890. Mária a 

festészetben, hét cikk, A festői szép, 1891. A művészetek hivatása.); a rövid életű Jászsági Híradóban is jelent meg egy cikke, Ferdeségek c. alatt, 

melyben a női divatot különböző szempontból bírálgatta (1890.). 5   

Káplán korában 1890−1892 között Sáta község templomának oltárképét művészien restaurálta. 6 

A harangokról szóló szakirodalom megteremtője. A harang című munkája Egerben jelent meg 1919-ben.  

Kovács Mihály Jászszentandrás első plébánosa volt  

A szentandrási plébánia alapítólevelét 1897. október 2-án írta alá az egri érsek. A plébánosi állás betöltésére kiírt pályázatra négy pályázó érkezett. 

Közülük az érsek Kovács Mihály kunszentmártoni káplánt nevezte ki, aki 1897. december 28-án foglalta el új álláshelyét. 7  

Az 1750−1759 között épített kis kápolna mintegy száz fő befogadására volt alkalmas. Kovács Mihály az akkori állapotokra később így 

emlékezett: „Télvíz idején a legtávolabbi tanyákból is édeskedik bejönni s a kápolna előtt fagyos levegőben jeges földön toporogva ősi keresztény 

hősiességgel hallgatni a prédikációt.” Kicsinek bizonyult a kápolna, ezért a kinevezett plébános első legfontosabb feladatának egy új templom 

építését tartotta. 

Nemcsak a templom építését, hanem a falu vallásos életre nevelését is fontosnak tartotta. „Bevezette a farsangi háromnapos szentségimádást, 

Keresztény Fogyasztási Szövetkezetet, Oltáregyletet alapított, felkarolta a Rózsafüzér Társulatot stb. Jelszava: „tanítani mindig, töretlenül, fárad-

hatatlanul” volt. 

 Tanítása hamarosan táptalajra talált a szentandrási nép körében. 8  

A nazarénusok (Krisztusban hívők gyülekezete) térítői érkeztek Kálból Jászszentandrásra, a 19/20. század fordulóján, de Kovács Mihály 

plébános sikerrel vette fel ellenük a „harcot” a katolikus vallás védelmében.  

Kovács Mihály a templomépítés ügyét 1898-ban kezdte el szorgalmazni. Megalapították a templomépítési Bizottságot, ennek elnökévé a 

plébánost választották. Különböző okok miatt a templomépítés ügye elhúzódott, az alapkövét 1902. szeptember 28-án tették le, és az első búcsúját 

1903. szeptember 14-én ünnepelték. 9  

Kovács Mihály idejében létesült szakrális emlékek Szentandráson: Palotay-kereszt, a 31-es úti határkereszt, Bódis-féle kereszt, Apáti ha-

tárkereszt, Járási-tanyai iskola kereszt.10  

Az ő idejében az új templom részére készült 1903-ban egy harang. Ezt elvitték az első világháborúba.11 

Jászszentandrásról 1909-ben került Jászfelsőszentgyörgyre, ahol 1935-ig plébánosként tevékenykedett. 

                                                           
5 http://mek.oszk.hu/03600/03630/html/ 

6 http://lexikon.katolikus.hu/K/Kovács.html 
7 DÁVID, 2003. 20. p.  
8 Uo. 21. p.  
9 DÁVID, 2003. 20−25. p. 
10 Uo. 82−99. p.  
11 Uo. 71. p.  

http://mek.oszk.hu/03600/03630/html/


Községe érdekében sokat tevékenykedett, mint nagyon sok pap ebben az időben. 1935-ben a Jászfelsőszentgyörgyön működő Hangya 

Szövetkezet felügyelő bizottságának lett a tagja. 12  

1910. március 6−13-ig Felsőszentgyörgy hitéletének emelésére lazarista atyák missziót tartottak, ennek engedélyezését Erdős András plé-

bánostól kérte.13 

Esperesi feladatait igyekezett lelkiismeretesen ellátni. Munkájáról 1929-ben a jászsági folyóirat is beszámolt: „Kovács Mihály c. kanonok 

esperes az elmúlt hónapban sorba látogatta a felsőjászsági esperesei kerület összes plébániáit és mindenütt egyházvizsgálatot tartott. Az egyház-

látogatás annak a megállapítására és ellenőrzésére terjedt ki, hogy a lelkipásztorok a rájuk bízott munkakörben az ügyeket mindig az Egyház 

szellemében és a hívek érdekében intézzék és végezzék.”14 

Majd 1933-ban megismételte, és vizsgálatot tartva meglátogatta a pusztamonostori, csányi, jászárokszállási, jászszentandrási, jászjákóhal-

mai, jászberényi egyházközségeket, hogy a főpásztor nevében ellenőrizze az alája rendelt papság hivatali működését, életét. 15 

Huszonhat évi felsőszentgyörgyi szolgálat után 1935-ben levelet íntézett dr. Kele István plébános, prelátushoz, melyben nyugdíjazását 

kérte:  

 

158/1935. 

„Méltóságos Prelátus, Főesperes és Apát Úr! 

 
Az egyházmegyében 45 évig szolgáltam. Nem akarom megemlíteni, hogy hol káplánkodtam, hiszen bárki mellett káplánkodni felelősség-

nélküli, könnyű dolog.  
Jászszentandrást, mint első plébánosa fiatalos erővel és lelkes kedvvel 13 év alatt megalkottam, párját ritkító, remek templomát felépítet-

tem, a plébániába még be nem szervezett lelkeket befegyelmeztem. Ez a munkám, bárminő előrelátást, kiszámított tervszerinti eljárást, szorgos 
körültekintést kívánt is – az újon kapott szűz talajban Isten kegyelmével teljes sikert hozott.  

Sokkal kilátástalanabb, nehezebb és végsőkig megfeszült kitartást követelt az a 28 év, melyet lelkiekben teljesen lezüllött Jászfelsőszent-
györgy plébániáján épen kegyelmes Főpásztora különösen megtisztelő, lelkesítő bizalma folytán átműködtem. Itt kilátástalan, csaknem kétség-
beejtő volt kezdetben a lelkipásztorkodás, mert egy megromlott lelki miliőben kellett állandóan harcolnom s ha a győzelem nem is teljes, de erre biztató, hogy 

utódom működése a siker kilátásával a szabályozott mederben folyhat.  

Lelkipásztori munkám nappal lefoglalt, a jelentős írói működésemre csak éjjel jutott idő. 

                                                           
12 KLADIVA, 2006. 43−44. p.  
13 Kovács Mihály levele Erdős András plébánoshoz 1910. jan. 18. JMTDT. 
14 Jászsági Katolikus Tudósító 1929.  
15 Jász Hírlap 1933. 07.29.03.  



Ezek az egyházmegyében páratlan munkateljesítmények felőrölték test szervezetemet, s amint majd az Egyházmegyei Főhatósághoz be-

adandó orvosi bizonyítvány igazolni fogja, fizikai állapotom teljesen képtelenné tett a további lelkipásztori működésre, lelkiismeretem sugallata 

okán tehát nyugdíjaztatásomat kell kérnem.  

Minthogy a ZS.T.152. 1. pontja előírja, hogy ezt a körülményt igazolnom kell az esperesi kerület nyilatkozatával, és véleményezésével, 

kérem, szíveskedjék postafordultával, a nagyon tisztelendő káplán urak által is aláírt kedvező nyilatkozatát és véleményezést részemre megküldeni. 

Jászfelsőszentgyörgy, 1935. évi május hó 17-én. Kérem aláirtani Bathó József úrral is  

Kovács Mihály tb. kanonok, esperes, plébános”16 

Kérelmét az érsek elfogadta, a nyugdíjas éveit Jászberényben töltötte és tevékenyen telt a következő 27 esztendő.  

Kovács Mihály 95 éves korában, mint az egri Főegyházmegye nesztora és egyben Magyarország akkor legidősebb katolikus papja hunyt el 

Jászberényben 1962. február 1-jén.17 

Kovács Mihály példamutató pap volt és működése alatt mindenhol emelkedett, sőt erősödött a vallásos élet. Irodalmi tevékenysége is 

jelentős. A harangokról szóló szakirodalom megteremtője. Festészeti tanulmányai az Egri Egyházmegyei Közlönyben jelentek meg. 18 Az Egri 

Egyházmegyei Közlöny alapításának 50. évfordulóján, 1919-ben dr. Kele István összegyűjtötte azok névsorát, akik az említett folyóirat munkatár-

sai voltak. Kovács Mihály (Sakám) írásai 1890., 1891., 1901., 1906-10., 1912., 1916., 1918. évfolyamokban olvashatók. 19 Különösen a Boldog-

ságos Szűz Mária életének volt kutatója és Jézus Anyjának nagy tisztelője. 20 

A felsőjászsági esperesi kerület gyűlésén, 1962. május 2-án jelentették be, hogy „Kovács Mihály tb. kanonok, egyházmegyénk nestora f. év 

február 1-én az örök hazába költözött. 46 éves papi működéséből 40 esztendőt a Jászságban, épen kerületünkben élt le, ennek a kerületnek volt 15 

éven át az esperese is. Szeretett Miska bácsinkat Rozsáli Menyhért apostoli kormányzó temette, és több mint harminc paptestvér kísérte utolsó 

útjára. Érdemeit nem akarom újólag felsorolni, mégis annyit megemlíteni kötelességemnek érzek, hogy minden paptestvérünk, akivel csak beszéltem 

róla, akár előbb, akár a temetésen, meghatottan mondotta: - Miska bácsi engem nagyon szeretett! – Kerületünk gyászjelentést adott ki, koszorút 

helyezett ravatalára. Az elintézésért hálás köszönetet mondok a nyilvánosság előtt is Farkas Mátyás barátunknak…”21 

Aranyos, szelíd, jámbor ember volt.22  

Legyen áldott az emléke! 

                                                           
16 Kovács Mihály levele Kele István prelátusnak158/1935. JMTDT.  

17 KLADIVA, 2006. 43−44. p.  
18 KLADIVA, 2006. 43−44. p.  
19 Egri Egyházmegyei Közlöny 1919. jan. 1. 12-15. p. 
20 KLADIVA, 43−44. p.  
21 FJEKJ. 1962. május 2.  
22 Dr. Suba György, az orvosa szíves közlése. 



 



        

















































































































































































































































 


