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Kapossy György, Sissovits János és Bertics Antal 

 

Régi katolikus alkotók Tamásiban 

 
 Az alábbiakban röviden bemutatásra kerülő három embernek több közös 
vonása is van. Mindhárman a környéken születtek, a katolikus egyházat a 19. 
század második felében illetve a századforduló környékén szolgálták, életük 
hosszabb-rövidebb szakasza Tamásihoz kötődik, végül pedig nevüket egyaránt 
megtaláljuk a nagyobb könyvtárak katalógusaiban, azaz nyomtatásban 
megjelent, önálló műveket alkottak. Ami eltérő bennük, az elsősorban a 
foglalkozásuk és a Tamásiban töltött életszakaszuk időtartama: Sissovits János 
plébános 12 évig, Kapossy György kántortanító rövid ideig, a hasonló 
foglalkozású Bertics Antal pedig több évtizedig élt városunkban. 

Kapossy György 1836-ban született Koppányszántón. 1852-ben Pécsett 
segédorgonista, 1853-tól Felsőiregen (a mai Iregszemcsén), majd Perkátán volt 
segédtanító. A tanítóképzőt 1856-tól Esztergomban, majd Nagyváradon végezte, 
közben 1857-58-ban a kormány megbízásából a bukovinai Andrásfalván 
tanított. Hazatérte után rövid ideig a Békés megyei Újkígyóson, majd 
szülőföldjén: Döbröközön, Ozorán és Tamásiban dolgozott, végül pedig Nakon 
telepedett le, ahol évtizedekig tanított. Több önálló művet is alkotott: Egyetemes 

szerkönyv kántorok számára című kötete 1870-ben, Jézus szentséges szive című 
ima- és énekkönyve 1900-ban jelent meg, 1867-ben pedig misét írt Im arczunkra 

borulunk címmel. Zenei és irodalmi tevékenysége mellett jutott ideje pedagógiai 
cikkek írására is. Leghíresebb munkáját, a Római katholikus egyházi énekeket 
1871-től Szemenyei Mihály regölyi plébánossal füzetenként adta ki, amely több 
száz ének szövegét és dallamát tartalmazta. 

Sissovits (vagy Sissovich) János Gyula plébános 1833-ban született 
Gyulajon (akkoriban: Gyula-Jovánczán). 1855-ben szentelték misés pappá, majd 
segédlelkész volt Regölyben, 1859-től pedig plébános szülőfalujában, végül 
pedig 1878-tól Tamásiban. Egyházi szolgálatát és földi pályafutását 1890-ben 
városunkban fejezte be, sírja ma is megtalálható a temetőben. Személyét az teszi 
számunkra különösen érdekessé, hogy 1874-ben köszöntő beszédet mondott az 
1848-as tevékenységéről jól ismert tamási Siegwart Ignác plébános aranymiséje 
alkalmából. A beszéd 1875-ben Nagykanizsán jelent meg, címe: „Egyházi-

beszéd, melyet ft. Szigvart Ignácz Tamási-i esperes-plébános 50 éves 

áldozárságának ünnepén 1874. october 20-án szerkesztett s mondott Sissovits 

János gyula-jovánczai plebános”. Sajnálatos, hogy a 18 oldalas munka 
semmiféle életrajzi adatot nem tartalmaz a szabadságharcos plébánosról. 
 Bertics Antal olyan kántortanító-dinasztia sarjaként szolgált Tamásiban, 
amelynek tagjai közel 200 évig szolgálták városunkat (a családnév Vertits, 
Bertits és Bertics alakban is feltűnik). Őse, Bertics Ferenc 1742-től volt tamási 



kántor, hasonló nevű nagyapja 1791-től működött, apja, Bertics Pál pedig 1835 
és 1873 között. Bertics Antal a tamási katolikus iskolában 1873-tól tanított, a 
kántorságot 10 évig, 1897-től 1906-as nyugdíjba vonulásáig viselte és 1915-ben 
halt meg. 1900-ban jelent meg Egyházi énekek gyűjteménye a tamási rom. kath. 

iskolás gyermekek és hívek részére című, 25 oldalas munkája, amely főleg 
misére szóló énekek szövegét tartalmazza, néhány Mária-énekkel kiegészítve, de 
kották nélkül. Az utolsó oldalon a szerző kifejezte azon – valószínűleg meg nem 
valósult – szándékát, hogy a tamási hívek kívánságára és a püspök engedelmével 
egy másik füzetben adventi, karácsonyi, nagyböjti, húsvéti, pünkösdi, továbbá 
újabb Mária-énekeket gyűjtsön össze. 
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