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SOpRONi ARcOK

ifJ. Sarkady Sándor Kovács József lászló emlékének

Az emlékező sorok írója elköszön a Soproni Szemle, a Soproni Füzetek és a Várhely egy-
kori hűséges munkatársától. Egyben búcsúzik az atyai jó baráttól, az örök soproni pol-
gártól. Dr. Kovács József László múzeumigazgató vérbeli tanár és helytörténész volt egy 
személyben. Igazi polihisztor, a szülővárosa múltjáért utolsó szíve dobbanásáig rajongó 
és ide mindig hazatérő professzor, aki szorgalommal, alázattal dolgozott éppen aktuális 
kutatási témáján. Kutatási területe Sopron 16–19. századi története volt. Ránk hagyott 
életművével: cikkeivel, tanulmányaival, köteteivel aranybetűkkel írta be nevét a soproni 
történészek és irodalmárok Pantheonjába. 

Dr. Kovács József László 1932. október 22-én született Sopronban. Édesapját, aki a 
Szent Imre kollégium fűtője volt, alig három évesen veszítette el. Így édesanyja egyedül 
nevelte egyetlen fiát. Középiskoláit Sopronban, a bencés gimnáziumban kezdte – ahol a 
cserkészcsapat aktív tagja volt –, majd a Széchenyi reálgimnáziumban fejezte be. A hazá-
ját szerető és a helytörténet iránt fogékony ifjú egyike volt Csatkai Endre fogadott fiainak. 
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E minőségében teremőrként vállalt önkéntes szolgálatot a Soproni Múzeumban. Innen 
vezetett az út a fővárosba, az ELTE magyar-német szakára, az Eötvös Collegiumba. Itt 
a nehéz, embert próbáló időkben Mollay Károly vezette be a paleográfiába és Sopron 
16–17. századi történetébe, bízta meg Faut Márk soproni krónikájának feldolgozásával, 
ami több évtized múlva, 1995-ben jelent meg nyomtatásban a Sopron Város Történeti 
Forrásai sorozatban. Mollay Károly hívta fel a figyelmét Lackner Kristóf polgármester 
életművére is, amelynek feldolgozása tudósi életművének legnagyobb teljesítménye. 
1972-ben a Lackner Kristóf és kora című monográfiával nyerte el az irodalomtudományok 
kandidátusa címet. A kötet 2004-ben újra megjelent. 

1956 és1967 között Ráckevén az Ady Endre gimnáziumban tanított. Itt ismerkedett 
meg későbbi feleségével, Terikével, akivel 1962-ben kötöttek házasságot. 1962 és 1969 
között a ráckevei Árpád Múzeum megalapítása és annak igazgatása kötődik a nevéhez. 
Kandidátusi fokozata megszerzését követően 1977-től a zsámbéki tanítóképző főiskola 
oktatója a magyar nyelv és irodalmi tanszéken. Tanított a szombathelyi tanárképző főis-
kolán és a miskolci egyetemen, majd utolsó munkahelyén, a Károli Gáspár Református 
Egyetem német tanszékén 2004-ig. 

1957-től a Soproni Szemle állandó munkatársa, az 1978-ban útjára induló Soproni 
Füzetek valamennyi számában publikált. 2003-ban jelent meg Soproni Parnasszus című 
kötete, amely a kezdetektől, a soproni virágénektől napjainkig hét évszázadon keresz-
tül dolgozza fel Sopron sajátos kétnyelvű irodalmának fejlődését, fontos alakjait, követi 
nyomon a városban élt, vagy valamilyen módon a városhoz kötődő alkotók életművét 
a nemzeti és az európai irodalom összefüggésrendszerébe ágyazva. A német kisebbség 
irodalmának lankadatlan kutatója volt. A szülőföld nem enged című, 2002-ben publikált 
esszékötetben a Nyugat-Dunántúlhoz kötődő irodalom és művelődéstörténeti tanulmá-
nyokat közölt, míg 2003-ban a Soproni ének című antológiához írt igényes kísérőtanul-
mányt a Soproni Fiatalok Művészeti Kollégiumának történetéről. 

Magam az apámmal ápolt 54 évig tartó testvéri barátság révén ismertem meg őt. 
Kölcsönösen látogatták, felkeresték egymást, így gimnazistaként, majd főiskolai hallgató-
ként többször megfordultam budaörsi otthonában. Neki köszönhetem, hogy érdeklődé-
sem korán a helytörténet felé fordult. Soproniensia-gyűjteménye és hatalmas könyvtára 
megbabonázott. Ennek hatására és beszélgetéseink során váltam magam is Soproniensia 
gyűjtővé. A tőle ajándékba kapott helytörténeti vonatkozású ex libriseket, népszavazási 
röplapokat, egyéb dokumentumokat gyűjteményemben ma is őrzöm. Új szerzeménye-
imről levélben számoltam be neki. Bármilyen kéréssel fordultam hozzá, gyorsan érkezett 
a válasz, kezdetben levélben vagy telefonon, később elektronikus levélben. Amikor főis-
kolásként gyűjteni kezdtem a Nemzeti Könyvtár 1938-1944 sorozatát, 25 füzettel gazdagí-
totta gyűjteményemet. Megjelenő köteteimet az elsőtől kezdve ő ismertette a Honismeret 
folyóiratban. Jómagam a Várhelyben méltattam munkásságát. 2016-ban már betegen, né-
hai édesapám helyett jött el a Pázmány Péter Katolikus Tudományegyetemre Terike néni-
vel, hogy meghallgassák doktori védésemet. Utoljára egy soproni levéltári rendezvényen 
találkoztunk személyesen. Dedikált könyvei, tanulmányai ott sorakoznak a polcomon.
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A professzor úr, Jóska bácsi bár több évtizede nem a városban élt, lélekben mindig 
soproni maradt. Tudományos munkáinak jelentős része a Civitas Fidelissima büszkesége. 
Sopron irodalomtörténetét, régmúltját kutatta több mint fél évszázadig. Büszkén vallotta 
magát bencés öregdiáknak, soha sem feledve a rend nevelését. Csatkai Endre múzeum-
igazgató és Mollay Károly professzor tanítványaként vallotta, hogy „helyi gyökerek nélkül 
nincs nemzeti múlt, mely csak úgy képzelhető el, ha feltárjuk a hajszálgyökereket.” 

2006-ban munkásságáért Budaörs díszpolgára címet kapott. 1977-től ebben a város-
ban élt családjával. 2007-ben a Sopron Kultúrájáért díjat vehette át szülővárosában. 2011-
ben Ráckeve tüntette ki díszpolgári címmel. Arany János díjas pedagógus volt.

Egy előttünk járó tudós nemzedék utolsó tagjaként 2018-ban ő is távozott az égi 
hazába. Sopron, a Soproni Szemle szerkesztőbizottsága, egykori tanítványaid és tisztelőid 
nevében búcsúzom tőled. Az ember küldetése a földön a Szép, az Igaz és a Jó szolgálata. 
Amíg éltél hűen szolgáltad Sopront, szeretett szülővárosodat.


