
Kovács József 
1830 1927 



Életének 98. évében adta viss1.a lelkét Urának, 
Istenének. A 98 évből 82 esztendőt tölt szakadat
lan. gyümölcsöző munkában. 16 éves korától a. 
maga emberségéből él. 36 éven át vezeti példaadó 
buzgóságga] a hódmezővásárhelyi unitárius gyü
lekezetet s annak 96 éves korában még aktív 
gondooka s 27 évig fel ügyelő gondnoka a duna
tisz8IDcnti egyházkörnek. 

Ez a néhány száma dat fényesen világit rá. 
arra a csodálatos életre, amit ragyogó polgári eré
nyekkel ékesített. Sok vonás volt benne a Jókai 
Aranyemberéből. Bármibe kezd - sikerül neki, 
A sár is araunyá válik kezében. Téglagyárainak 
termékeivel országszerte ismertté teszi nevét. 
Gránitkemény tégláinál csak akaratereje és fér
fias jelleme szilárdabb. Nagy erkölcsi és anyagi 
vagyon koronázta közel 100 évre terjedő munká
ját. De sikerei nem tették elbizakodottá. Jfindent 
az én Istenemnek köszönhelek - szokta mondo
gatni. Az Isten nagyon szerette. Hossz.ú élettel, el
pusztíthatatlan egészséggel és húmorral áldotta 
meg. Ö is szerette az Istent. Ebből a szeretetből 
fakadt móly vallásos érzése. Fárasztó napi mun
kája után olyan bizalommal tudott imádkozni, 
mint egy kis gyermek. 

Ez a mély vallásos érzése terebélyes gyü
mölcstermő fává lombosodott a sok vihart látott 
vásárhelyi gyülekezet fölött. Ami ma ebben a gyü
lekezetben szemmel látható valóság, nagyrészben 
nz ö munkájának az eredménye. 2'.J évig dolgoz
tam vele az Ur szőlőjében. Ennek az időnek első 
öt évében építettük az új iskolát, lelkészi-, a taní
tói és hnl'angozói lakúst s befejezésül megépítettük 
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ka-haza legnagyobb és egyetlen teljesen föl~ 
oa CSOll I ' t E k k ' ül' t It unitárius tern p Dma. ze ne az ep e ek· 
szere ' Iá " d d b k minden egyes teg Ja, mIn en ara cserepe. 
: iDden szem homokja az ö adománya. Nemkülön
ben a régi lelkészi lakás és bérház és a régi k.
tanítói lakás telkestől. N agy tekintélyével ö sze· 
rezte meg Hódmezővásárhely törvényhatóságától 
ingyen a telket, amire a templomot és az új laká
sokat és iskolát építettük. Ez azért említésreméltó. 
mert a kis unitárius g yülekezet volt az első, mely 

-templom-helyül ingyen telket kapott a várostól 
Nagy eset volt ez akkor, a 40 ezer lelket számláló 
reformátns egyház ellenállásával szemben. Büszke 
is volt rá és méltán. 

Legnagyobb gyönyörüségét azonban a 42 ezer 
ar. koronáér t vásárolt 42 kat. hold tanyai birtok
ban lelte, Meg köZl támasztanunk a tornyot -
mondotta, - mert f öld nélkül az is eldül. Ez a bir
tok mentette át az egyházközséget a háború, kom
mün, oláh megszállás S az azután következő sú
lyos években. E nélkül menthetetlenül elpusztult 
volna a gyülekezet. 

Csodálatos éleslátással ismerte föl a feleke· 
zeti iskola nagy fontosságát. Kedvetlenül szem· 
l,élt. az E rdélYben kártékonykodó államosítási 
~ramlatot , amibe _ amint ma már mindenki lát· 
i~ - m~jdnem belepusztult egyházunk. Az isko-
Il;t meg I S tnrtottuk s a szűken 200 ezer ar. koro· 
n~.ra értékelt vagyont eg yetlen fillér adósság nél· 
kul adtuk át u tódainknak. Az iskola később elve
szett. 

A Kovács Józ.sef áldozatos munkásságának 
fo1becsüléséhez tudni kell, hogy az egyházközsé&, 



• 

anyagiakban csak reá támasz.kodhatott. Súlyosbí
totta a helyzetet az a körülmény. hogy az alap
yetö munkák megkezdése idején már közel SO· 
éves volt. Az Isten reánk tekintett, amikor életét 
97 évig hosszabbítoUa. Igy vált lehetövé az el
!o!zektásodás útján álló vásárhelyi gyülekezet s 
egyúttal az alföldi unitárizmus megmentése. 

Hozzánk már élemedett korában a r. kat. egy
házból jött át. De ízig-vérig unitárius volt. Ezt 
cselekedetekkel bizonyította meg. Okos számítás
sal élt. de a vagyont nem célnak, hanem eszköz..
nek tekintette. Lábával a földön szeretett állni. de 
eszményeihez - a Kossuth Lajos gondolatához és 
Dávid Ferenc igazához - tántoríthatatlan hű
séggel ragaszkodott. A vásárhelyi gyülekewtet 
c:;aládja egyik tagjává fogadta s annak erkölcsi 
és anyagi javait puritán becsületességgel gon
dozta. Akár épített, akár vásárolt, az egyháznak 
sohasem kellett utána a szemét törülnie. Csak a 
háború kitörése akadályozta meg abban, hogy a 
vásárhelyi eklézsiának földbirtokát nem tudta 100 
holdra kiegészíteni. 

Címkórság, rang utáni vágyakozás sohasem 
bántotta. Erős ellenzéki volta ellenére is több iz
ben kínáltak föl neki kitüntetést. A figyelmet 
megköszönte, de az ordót nem fogadta el. Élete 
utolsó hetéig megmaradt tekintetes úrnak. Csön
des halódása közben tudtán kívül terjesztettük föl 
kormányfötanácsosi kitüntetésre, ami halála előtt 
egy héttel érkezett meg. De akkor ő már lelkével 
az örökkévalóság mesgyéjén állott ... 

Amikor ezeket a sorokat írom, Halottak nap
ja van. Kegyeletes hálával gondolok a magyar-
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orsu'igi unitárius egyház eleddig legnagyobb jól
tevőjére és áldott lelkű feleségére, akik békesség
'ben piheullek a n ísárhelyi unitárius temetőben. 
De csak a testük! A lelkük él alkotásaikban és 
megszólal minden reggel és este a magyarOrszllgi 
legnagyobb unitárius harang sZ&'\ábau, amit az Ö 
.emlékükr. húzna k meg, hirdeh-e fennszó,al : A 
.derék 1/e", f él az idők 1llohától. 

Barabás István 


