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D. KOVÁCS SÁNDOR. 
D. Kovács Sándor mint a chináninneni evangélikus egyház-

kerület püspöke halt meg,1 de élete javát mint az egyháztörténe-
lem professzora töltötte. Ezért, lia mai megemlékezésünk nem is 
történnék róla azon a helyen, ahol teológiai tanári működésének 
utolsó egyharmadát teljesítette, akkor is szükségképen az egyház-
történészről kellene szólnunk elsősorban. 

Kovács Sándor élete művének súlypontja ugyanis az egyház-
történelem művelése volt. 

Pályájának külső állomásai is ezt tanúsít ják. Már 27 éves ko-
rában — 1896-ban — a pozsonyi evangélikus teológiai akadémián 
működött „magántanár címen szervezetileg állandósított tanszé-
ken", és attól fogva püspökké választásáig, sőt azon túl is teológiai 
tanszéken szolgálta az egyháztörténelmet. Négy évtizedre terjed 
tehát az az idő, amelyet tanszéken töltött. Közben — 1917-ben — 
a debreceni tudományegyetem református hittudományi kara tisz-
teletbeli doktorai közé emelte mint az egyháztörténelem jeles mű-
velőjét. 1936-ban ugyan nyugalomba lépett mint egyetemünk 
evangélikus hittudományi karán az egyházjog és a magyar protes-
táns egyháztörténet nyilvános rendes tanára, de e címének birto-
kában továbbra is eljárt Sopronba, hogy tudását közölje a kar 
hallgatóival. 

Egybefoglaltam teológiai tanári működését, bár helye és ke-
rete változott. Pozsony, Budapest, majd 1923-ban Sopron lett a tér, 
ahol dolgozott, de lelkében egy volt munkaterülete. Mindenütt az 
evangélikus egyháznak szolgált, mégpedig mindig a teljes Magyar-
ország evangélikus egyházának. Erről a folytonosságról tett bi-
zonyságot akkor is, amikor a pozsonyi teológiai akadémia i f jú -
ságának zászlaját a féltő rejtegetés és bujdosás után továbbadta 
karunk if júságának. Akkor is Pozsonynak szánta a z t . . . 

1 Született 1869. május 20-án Nagyve legen (Fejér m.), meghalt 1942. már-
cius 31-én Budapesten. 
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Nagy idő négy évtized akadémiai, illetőleg egyetemi katedrán. 
De még tágabbra kell feszülnie figyelmünknek, ha Kovács Sándor 
irodalmi működésére tekintünk. Még csak 21 éves, a soproni evan-
gélikus teológiai akadémia hallgatója, amikor — 1890-ben — meg-
ír ja első nyomtatott tanulmányát: „A soproni evangélikus lyceumi 
Magyar Társaság történeté"-! Attól fogva haláláig forgatja a tol-
lat. A folyóiratok sora közli írásait. Ő maga is több folyóiratot, 
könyvsorozatot szerkeszt, és külön is megjelent munkái szintén 
erős tanúi irodalmi szolgálatkészségének. Végig egész közpályáján 
feladatául érezte az egyházi irodalmi élet szervezését is. Pozsony-
ban a Protestáns Estéket rendezi, Budapesten a Luther Társaság 
főtitkári, majd elnöki tisztét viseli. Ötvenkét évre terjedő iro-
dalmi munkássága tehát időben felülmúlja tanszéki működését. 

Mégis — élőszóval és írásban teljesített munkájának ez a 
külső versenye mintha fordított arányú eredményt mutatna előt-
tünk akkor, ha Kovács Sándor előadói működését és írásbeli mun-
kásságát hatásukban hasonlítjuk össze. Katedrán és ünnepélyeken 
tartott előadásai mintha mélyebben szántottak volna a lelkekben, 
mint az írásai. Ebben minden bizonnyal az volt a döntő, hogy 
stílusának magyarosságát, ízességét és választékosságát csak az ő 
romlatlan kiejtése tudta veszteség nélkül kifejezni. A betű gyenge 
volt erre. 

De meg kell alkudnunk. A múló idő egyre inkább az írásokra 
utal bennünket. Hangja egyre halkul, szavának színe elfakul em-
lékeinkben. írásai azonban birtokunkban maradnak. Ezek válto-
zatlanul hű bizonyítékai annak a szolgálatnak, amelyet Kovács 
Sándor az evangélikus egyháznak tett mint történetíró. 

Nem lehet azonban úgy emlékezni róla mint egyháztörténész-
ről, hogy ne szóljunk egyszersmind énekköltészetéről és hymnolo-
giai munkásságáról. A történelem és a költészet az ő élete művében 
nem esetlegesen ölelkezett össze, hanem azért, mert ú j ra meg új ra 
hirdetett meggyőződése szerint a kettő mindig is egymáshoz tar-
tozik. 

Két évvel ezelőtt Madách történetszemléletéről írt tanulmá-
nyában történetírói önarcképéhez is adott vonásokat e mondatai-
ban: „A történelem és költészet bölcsője valaha közös volt. 
Ugyanaz az életszükség szülte mind a kettőt, — de utóbb két-
felé ágaztak, külön fejlődtek s a fejlődés legmagasabb fokán új ra 
összeértek, mint az egy gyökérről nőtt két fának széles terebélye 



egybeölelkezik.'"- Tanítványait is gyakran figyelmeztette erre. Azt 
tanította, hogy a költészet „a legigazibb, legőszintébb történeti 
forrás. Hívebben fel tárja valamely korszak belső képét, valamely 
mozgalom és szellemi irány belső világát", mint bármi más.3 

A költészet ily magasra értékelése azonban korántsem tette 
egyoldalúvá. Végeredményül a történelmi reálizmus jellemzi fel-
fogását. Mindig az élet egészére nézett, és ez tette képessé, hogy 
a történet mélyébe tekintsen. Erősen kedvelte a közlésnek azt a 
módját, hogy eszmei, elvi kategóriák alá foglalja az eseményeket 
és a történelmi hősök jellemzését. De nem lehet tudni, hogy váj-
jon nem inkább pedagógiai érdek vezette-e őt ebben, mint a tör-
ténelmi ideálizmus befolyása. Megbecsülte ug-yanis az élet legszür-
kébben ható jelenségeinek emlékét is. Kedvteléssel tanulmányozta 
az egyház történelem nagyjainak családi leveleziését és általában 
családi életét. Műhelytitkot is elárult és szíve mélyébe is engedett 
pillantást, amikor egy tanulmányát így kezdte: „Lorántffy Zsu-
zsánnának édes anyai munkája érdekel bennünket legközvetleneb-
bül."'4 Ezért tudott egy-egy korszakot és személyt megelevenítően 
jellemezni, és ezért tudta másokkal is megláttatni a történelem 
rejtett mélységeit. Ezért olyan mesteri munka legnagyobb szabású 
monográfiája is, a magyar protestáns egyháztörténet 18. századi 
részlete a Zsilinszky Mihály-szerkesztette műben.6 

A materiálizmus és a történelmi pozitivizmus virágkorában 
mert hősökről és eszmékről tanítani, viszont reálizmusa megmen-
tette az önkényes történetszemlélettől. Egyáltalában csak a szá-
zadforduló szellemi képének kellő ismeretében tud juk méltá-
nyolni Kovács Sándor mindennemű szolgálatát. Azt a szolgálatot 
is, amelyet először 1901-ben megjelent Kis Énekeskönyvével tett 
egyházának. A liberális teológia uralmának tetőpontján — a 19. 
századi énekeskönyvek szellemétől bátran elfordulva — felveszi 
ebbe a gyülekezeti énekeskönyvbe a reformáció énekkincsének 
időközben elhanyagolt gyöngyeit és a kuruckor énektermésének 
javát. Máig példát mutatott ezzel az evangélikus énekeskönyv-

2 A Pannónia 1940. évi fo lyamának 4. számában. Külön is, itt 4. lap. 
3 Saját jegyzeteiből . 
* Lorántffy Zsuzsanna a gyermekei között. Protestáns Szemle 1902. 

t. lap. 
5 A magyarhoni protestáns egyház története. Budapest, 1907. Külön is: 

A, rabszolgaság kora a magyar protestáns egyházban. 
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szerkesztőknek. Azért tudott jó énekeskönyvet szerkeszteni, mert 
jó egyháztörténész volt, és viszont azért volt jó egyháztörténész, 
mert szerette a költészetet. És ezért a kettős tálentomáért tudta 
tanítványaiban is felkelteni és fejleszteni az egyház múlt jának és 
örökségének megbecsülését. 

De Kis Énekeskönyve tanúbizonyság egyháza iránti felelős 
szeretetének másik tárgyáról is. Előszavában megemlíti a missziói 
pontok szükségletét. A missziói pontok egyre erősebben kötötték 
le figyelmét. Élete delén túl, amikor más inkább pihenésre gon-
dol, missziói gyülekezetek gondozására és szervezésére fordít ja 
vasárnapjait . Bizonnyal ez a szórványszeretet késztette arra is. 
hogy hallgatóival evangélikus egyházi nép- és földrajzi előadásai-
ban az egész magyarországi evangélikusságot megismertesse mai 
lelkében, helyzetében és igehirdetőket váró szükségében. Ilyen tár-
gyú tanulmányt írt aljba az emlékkönyvbe is, amelyet karunk 
az Ágostai Hitvallás jubileuma alkalmával adott ki.° És amikor 
1935-ben a dunáninneni evangélikus egyházkerület elhívta püs-
pökéül, nyilván ott volt az egyházkerület indítékai közt az a meg-
fontolás, hogy illő dolog Kovács Sándor kivételesen bő egyház-
ismereti tudásának az egyházkormányzat magas polcán biztosí-
tani érvényesülést. Mivel püspöki működéséről csak röviden em-
lékezhetünk meg, legyen elég annyi, hogy püspöki székében is 
hű maradt a szórvánvbeli evangélikusság iránti felelősségtuda-
tához. 

Ő maga is szerzett énekeket, s ezek közül azok, amelyek bele-
kerültek az országszerte használt dunántúli Keresztyén Énekes-
könyvbe, szívesen szólalnak meg gyülekezeteinkben. Egyháztör-
ténelmi tudása, a magyar költészet szeretete, a magyar nyelv meg-
becsülése tette képessé arra, hogy remeket alkosson. Talán ezeket 
tartotta legmaradandóbb irodalmi műveinek, bár sohasem hival-
kodott veliik. Mi most mindenesetre őreá is vonatkoztatjuk azt, 
amit — talán legutolsó nyomtatott írásában — „az énekes 
Luther"-ről írt utolsó mondatokul. Nemzetünk legutóbbi élményei 
szívünkbe markolóan igazolták látását. Amikor most kegyelettel 
áldjuk emlékét, befejezésül szóljon ő maga hozzánk említett sza-
vaival: „Az egyházi ének egyházunknak legmaradandóbb, leg-

6 Hitvallás és tudomány. Sopron, 1930. A magyar evangélikusság föld-
es néprajzáról. 



halhatatlanabb kincse. A nagy művészi dómokat egy földindulás 
romba döntheti, elpusztíthatja az idő, eltemetheti századok ho-
mokja; elpusztulhatnak iskolák, jogszabályok, alkotmányrendsze-
rek, eltűnhetnek hitvallások, könyvtárak is. Az utolsó ember a jkán 
akkor is fakadhat lűtsugallta ének, mely a romok és viharok közt 
fel-felcsendül: Erős vár a mi Istenünk!"7 

.. EVA.WWtlKUs » 

7 A Magyarországi Evangélikus Egyházegyetem belmissziói nitmka-
programmja az 1941—42. évre. Győr, 1941. 191. lap. 
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