
 

SOPRONI ARCOK   268 

 

(Kitaibel Pál, Gombocz Endre, Kárpáti Zoltán, Csapody Vera képes 
kiegészítésével), 2001-ben a Gombocz Endre Természetismereti Ház, 2002-ben 
pedig a második emeleti (Roth Gyula, Csapody István, illetve a tervezõ Winkler 
Oszkár) kiállítások megnyitását köszönthettük százak jelenlétében, magas 
beosztású személyiségek (miniszter, országgyûlési képviselõ, rektor) aktív 
közremûködésével. A kiállítások, az összetett információs rendszer, az évenkénti 
rendezvények a Kilátót Sopron város második jelképévé tették, ahol a látogatók 
átfogó tájékoztatáshoz juthatnak egyesületünk munkájáról. 

Mozaikkockákként említhetem meg az alábbiakat:  
 Ifjúsági Bizottság kiépítése, amely dolgozatos pályázatokat írt ki a város 

iskolásai számára.  
 Évenként 3-4 kirándulásvezetés (pl. orchideatúra a Szárhalmi erdõbe, 

Rax és Schneeberg, Soproni-hegyvidék).  
 Megemlékezések (pl. Kitaibel születésének 250. évfordulója; Emléktábla 

állítása a Gombocz ház falán; Thirring Gusztáv kettõs évforduló; Peéry 
Rezsõ, Barabits Elemér).  

 „A soproni Erzsébet Kórház kertje” címû könyv (1999 és 2009) 
bemutatása.  

 Írások megjelentetése a Helyi téma c. hetilapban, a TermészetBúvár és a 
Hitvallás c. folyóiratokban.  

 Hétvégi tanulói ügyeleti szolgálat megszervezése a Kilátóhoz.  
 Az „Érdemes körüljárni” füzet elkészítése. 

 

DOMINKOVITS PÉTER 

 

A 80 éves Kovács József 

László  

köszöntése 
 

 

 

„Kettõs kötõdésben élek – kettõs kötõdésben eszmélõdtem. Egy városi kultúra 
évezredeibe kapaszkodva, egy mezõváros évszázadait kutatva. Ráckeve is növelt, 
de Sopron nem engedett…” – vallott életét, szakmai pályáját meghatározó 
élményekrõl, kötõdésekrõl 1988-ban, máig érvényesen, az Ünnepelt. 

Kovács József László 1932. október 22-én született Sopronban. A tehetséges 
diák – akit szellemi atyja, Csatkai Endre, legkedvesebb „fia”-ként tartott számon – 
a középiskolai tanulmányait a helyi Szent Asztrik Bencés Gimnáziumban 
folytatta. Az intézmény államosítását követõen a Széchenyi István 
Gimnáziumban érettségizett. Magyar–német szakos tanári diplomát 1955-ben, az 
Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerzett. Oly nemzetközileg elismert 
mesterei voltak, mint Klaniczay Tibor a 16–17. századi irodalom 
megszerettetésében, a germanisztika módszereinek elsajátításában pedig Mollay 
Károly és Turóczi-Trostler József. Tudományos pályája elsõ, napjainkig fontos 
eredménye ekkor készült el. Ez Marx Faut és Melchior Klein soproni króniká-
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jának kiadásra történõ elõkészítése, amely négy évtizeddel késõbb, 1995-ben a 
Soproni Levéltár és a Burgenlandi Tartományi Levéltár együttmûködése révén 
jelent meg. 

Friss diplomásként az ócsai általános iskolában kapott állást, de továbbra is 
szoros szálak fûzték a tudományos munkához. Turóczi-Trostler Józseftõl Lenau 
Magyarországon c. témakörben bibliográfia összeállítására kapott megbízást. 
1956-tól tanári pályafutása következõ állomása Ráckeve lett. Két évtizeden 
keresztül oktatott a helyi Ady Endre Gimnáziumban. Itt ismerte meg élete párját, 
a néprajzi kutatásokban elkötelezett Paulovits Terézt. Házasságukból két 
gyermek, az angol szakos tanár Hajna, és a számítógépes mérnök Zsolt született. 
A fiatal házaspár a településen múzeumot alapított, közösen feldolgozták a helyi 
molnár céh történetét. A folyamatosan eredményeket felmutató fiatal tudós 
akadémiai ösztöndíjat nyert, ami Lackner Kristóf és kora címû kandidátusi 
disszertációja megírását eredményezte. Kiterjedt forráskutatáson alapuló, a kora 
újkori városi társadalmat, kultúrát tekintve máig megkerülhetetlen 
disszertációjában a tudós városvezetõ, kiterjedt kapcsolathálóval rendelkezõ 
politikus, államtudományi, kortársainak szóló, illetve a következõ generációkat 
oktató, szülõföldjét magasztaló munkákat író, városában tudós társaságot alapító 
Lackner személyében a európai léptékû humanista alakját formálta meg, aki 
szülõvárosát a nehéz politikai idõkben valóságos reneszánsz városállammá 
formálta. Disszertációja rövidített változata 1972-ben a Soproni Szemle speciális 
kiadványaként jelent meg, elõzményeit (forrás- és adatközléseket, 
esettanulmányokat) a Soproni Szemlében publikálta. 

Kovács József László már aspiránsként világirodalmat oktatott a debreceni 
Kossuth Lajos Tudományegyetemen, kandidátusként a szombathelyi Berzsenyi 
Dániel Tanárképzõ Fõiskolán német irodalomtörténetet adott elõ, 1977-ben pedig 
a frissen alapított Zsámbéki Tanítóképzõ Fõiskola tanszékvezetõ tanára lett. 
Ekkor mû-elemzést, német leíró nyelvtant oktatott, szerkesztette a fõiskolai 
füzetsorozatot, és mindezek mellett lefordította és közzéadta a nem csak kor- és 
diplomáciatörténeti forrásként használatos, de Ungnad Dávid 16. századi útirajz 
irodalom jeleseként is számon tartott konstantinápolyi utazását (1986). Új 
munkahelyéhez közelítve a család Budaörsre költözött, amely múltjának 
feltárásáért és megõrzéséért, a Budapest közelében fekvõ kisváros lakosságának 
identitás tudata megerõsítéséért korábbi lakhelyéhez hasonló aktivitással 
tevékenykedett. Megalapította és két évtizeden keresztül vezette a Riedl Frigyes 
Helytörténeti Múzeumot. Feleségével aktív szerepet vállalt a helytörténeti, 
néprajzi értékek feldolgozásában, publikálásában. Áldozatos, intenzív közéleti 
tevékenységének köszönhetõen Budaörs díszpolgárává választotta. 1992–1996 
között megszervezte, majd vezette a Miskolci Egyetem Német Irodalmi Tan-
székét, 1997-tõl nyugdíjba vonulásáig a Károli Gáspár Református Egyetemen 
oktatott. 
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E kis írásnak nem lehet célja választott szülõföldek, Ráckeve, Budaörs révén 
többes identitással rendelkezõ, meghatározó kutatási területét, a kora újkort 
tekintve mind a nyugat-dunántúli fõúri udvarok, mind a városi kultúra, mind 
pedig a hódolt mezõvárosok társadalma, kultúrája tekintetében otthonosan 
mozgó professzor kiterjedt szakmai munkájának még csak futó áttekintése sem. 
(Bibliográfiája 2002-ig megjelent: A szülõföld nem enged. Kovács József László 
válogatott irodalomtörténeti-helytörténeti írásai. Szerk.: Sarkady Sándor, Sopron, 
2002. 233-253.) Ugyanakkor ki kell emelni, hogy szülõvárosa, Sopron, amellyel az 
évtizedek során mindig szoros kapcsolatot tartott, a tudósi életmûben is 
megkülönböztetett szerepet kapott, annak központi területe. Az intenzív és 
összetett emberi, baráti, szellemi kapcsolatrendszernek köszönhetõ, hogy a 
Soproni Szemlében 1957-tõl immáron több, mint fél évszázada, folyamatosan 
olvashatjuk nagy erudícióra épülõ város-, irodalom- és kultúrtörténeti 
tanulmányait, forrás- és adatközléseit, monográfiai igényû feldolgozásából 
megismerhetjük a város hétszáz éves irodalomtörténetét (2002.). A kora újkori 
irodalom és kultúra aktualitásaira a figyelmet felhívva, a kortárs helyi irodalomra 
is odafigyelve egyaránt kötõdött és kötõdik a város más kulturális fórumaihoz, 
így a Várhelyhez, Soproni Füzetekhez is. Ez utóbbi érdeklõdésének köszönhetõ a 
Soproni Fiatalok Mûvészeti Kollégiumának négy évtizedes történetérõl írott 
alapos tanulmánya. Szülõvárosa 2007. december 14-én Sopron kultúrájáért 
kitüntetésben részesítette. 

Tanár Úr jelenleg is aktív. Egyrészt régebbi terveit folytatja, kéziratait filológiai 
mûgonddal folyamatosan csiszolja, így türelemmel, a forrás iránti alázattal 
gondozza Lackner Kristóf leveleskönyvének kéziratát. Újabb forrásokra hívja fel a 
figyelmet és irányokat jelöl ki Johann Wohlmuth zeneszerzõ és karmester naplóját 
kutatva. Szakmai aktivitását kitûnõen érzékelteti, hogy e sorok írásakor az 
Andreas Baumkircher és kora témakörben megszervezett Szalónaki Beszélgetések 
(Schlaininger Gespräche) keretében tart elõadást.  

Kedves Tanár Úr! Születésnapodon jó egészséget, szeretõ Családod, Barátaid 
körében, jó egészségben eltöltendõ sok szép esztendõt kívánunk Néked, amely 
során munkáidat folytatod, újabbakkal ajándékozol meg bennünket! Isten 
éltessen! 

 

 

 

HEGEDÛS ELEMÉR 

 

A király katonája.  

Báró Lehár Antal tábornok 

életútja 
 
 


