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Folyóiratunk már korábban megemlékezett
az 1996-ban elhunyt Kormos Lászlóról, a neves
helytörténész-levéltárosról. Most, hogy Szaba-
di István tollából megjelent Kormos László
bibliográfiája, ismét szólnunk kell róla, hiszen
Kormos László a Nagykunság, a Tisza mente
szülötte és tudósa volt. Itt, ezen a tájon —
Kunmadarason és Kenderesen — fejtette ki
tevékenységét, itt nőtt a magyar levéltárosok
egyik legnevesebb személyiségévé. Ennek a
gazdag munkásságnak ezúttal inkább a
megyénkhez kötődő helytörténeti vonatkozá-
saira szeretnénk felhívni a figyelmet. Bár azt
sem érdektelen megemlíteni, hogy a Kormos
László által újraszervezett és kutatásra al-
kalmassá tett Tiszántúli református Egyház-
kerületi és Kollégiumi Levéltár (Debrecen)
megyénkre vonatkozóan is hihetetlenül gazdag,
helytörténeti kutatásaink-feldolgozásaink során
nélkülözhetetlen és mellőzhetetlen, megkerül-
hetetlen forráshely. Ennek bemutatására, iga-
zolására is szolgál Szabadi István bibliográfiája.

A bibliográfia Kormos László szakmai
önéletrajzával kezdődik. Nekünk is szükséges,
hogy Kormos László életét és munkásságát
ebből az Önéletrajzból megismerjük és különös
figyelemmel legyünk az életrajz azon mozza-
nataira, amelyek több-kevesebb megyebeli
kötődésre utalnak.

Kormos László Törökszentmiklóson szü-
letett (1919), iparos család gyermeke volt.
Elemi és polgári iskolát szülővárosában végzett.
Gimnáziumba Szolnokon járt, 1940-ben
érettségizett a Verseghy Ferenc Gimná-
ziumban. Érettségi után teológus lett a deb-
receni Tudományegyetem Református Hit-
tudományi Karán. A hittudományok mellett
érdeklődése a történelem, az egyháztörténet
felé fordult, nem kis mértékben kiváló pro-
fesszorai hatására is. Bár teológiai tanulmányait
csak 1945-ben fejezte be, mint exmittált,
egyházi szolgálatát már 1944-ben megkezdte

Kunmadarason. Hosszas kunmadarasi és rövid
törökszentmiklósi szolgálat után, 1959-ben a
Kenderesi Református Egyház lelkészévé
választotta a már akkor jó nevű, tekintélyes fiatal
lelkészt. Kenderesi lelkészsége nagy fordulatot
hozott életébe. Bár a történelem, az egyház-
történet, a helytörténet kérdései kora ifjúságától
kezdve foglalkoztatták és kunmadarasi lelkész-
sége alatt erőteljesen be is kapcsolódott a helyi,
a megyei, sőt az országos helytörténeti
munkálatokba, vonzódása a kutatás-gyűjtés;
feldolgozás iránt Kenderesen bontakozott ki. Itt
kapott igazán szabad utat történelmi érdeklődése
kielégítésére egyrészt úgy, hogy a Nagykunsági
Református Egyházmegye levéltárosának vá-
lasztották, másrészt pedig úgy, hogy beirat-
kozott a debreceni Kossuth Lajos Tudomány-
egyetem Bölcsészettudományi Karára, ma-
gyar—történelem szakra. Történeti tanul-
mányait nagy odaadással, hihetetlen szorga-
lommal végezte, hangsúlyt helyezve a történeti
segédtudományok tanulmányozására és a
néprajzi szempontok érvényesítésére. Egyetemi
tanulmányai betetőzéseként, 1964-ben bölcsész-
doktorátust szerzett magyar történelemből és
filozófiából, mint főtárgyakból és történeti
segédtudományokból — néprajzból —, mint
melléktárgyból. A Kormos László által tanult
„történeti segédtudományok"-on elsősorban
levéltártant, forráskritikát kell értenünk.

Levéltárosi elhivatottságát először a Nagy-
kunsági Református Egyházmegye Levél-
tárának (Kenderesen) nemcsak rendszerezé-
sével, rendezésével, hanem valóságos újjá-
alapításával, újraszervezésével bizonyította.
Nagy gondot fordított arra, hogy a levéltár-
tudományt, a levéltárosságot gyakorlatban is
megismerje, és hogy a különböző levéltárakban
(Szolnok Megyei Levéltár, Hajdú-Bihar Megyei
Levéltár, Országos Levéltár, NDK egyházi
levéltárai, Olasz egyházi levéltárak stb.) tett
hosszabb-rövidebb tapasztalatcseréi során lá-
tott, tapasztalt, megismert legújabb, legkor-
szerűbb módszereket alkalmazni is tudja.
Hamarosan híre kelt világi szakkörökben is,
hogy a kenderesi református pap, Kormos
László, a Nagykunsági Egyházmegye Levél-
tárából csodát csinált... Mi sem volt termé-
szetesebb, hogy amikor mód kínálkozott rá, a
Tiszántúli Református Egyházkerületi és
Kollégiumi Levéltár igazgatójává nevezték ki.
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Az egyház akkori szegénységére jellemzően
úgy, hogy a levéltár igazgatását csak másod-
állásban vihette; főállása a Debreceni Nagy-
erdei Református Gyülekezetben (Bolyai utca)
volt, ahol 1973-ban lelkésszé választották.

A Nagyerdei Gyülekezet ekkor, Kormos
László lelkészsége alatt építette fel templomát,
rendezte be és szervezte meg önmagát, a
Nagyerdei (volt Egyetemi) Gyülekezetet. Az
Egyházkerületi és Kollégiumi Levéltárat,
bármilyen kiváló emberek felügyelete alatt állt
is előzőleg, szinte teljes egészében újra kellett
szerveznie, rendeznie és a legkorszerűbb esz-
közök, berendezések felhasználásával kutató-
képes állapotba hoznia. Mindkét „alkotásnak"
valósággal csodájára jártak.

Építő lelkipásztori és levéltárszervező igaz-
gatói tevékenysége során mindig végzett tör-
téneti, egyháztörténeti, helytörténeti, tudo-
mánytörténeti és nem kevésbé fontos levéltár-
tudományi, levéltár-módszertani, forráskeze-
lési, forrásközlési tudományos kutató- és
feldolgozómunkát. Szakmai cikkei, tanulmá-
nyai egymás után jelentek meg a legrangosabb
szakfolyóiratokban, tanulmánykötetekben.
Sajnos számos feldolgozása „nyomdakész
állapotban", kéziratban maradt. Némelyik
tanulmányát forgatva joggal vetődik fel a
kérdés: talán nem is kiadásra, megjelentetésre
szánta, hanem eleve levéltárban való el-
helyezésre készítette munkái egy részét.

Vérbeli levéltáros volt, nagyon is jól látta,
hogy kész kéziratai levéltári elhelyezése ho-
gyan, miként biztosítja az anyag könnyű
felhasználását, gyors beépülését a különféle
kutatásokba. Az utód, Szabadi István által
összeállított bibliográfia erről a nagyívű
életműről tájékoztat bennünket az ugyancsak
képzett levéltáros-történész pontosságával. A
bibliográfiai rész mindenképpen megemlí-
tendő, fontos részei azok az adatok-tételek,
amelyek Kormos László kéziratban maradt és
még maga által levéltári dobozokba osztott
munkáiról adnak könyvészeti felvilágosítást.

A tudományos közélet ismert alakja volt.
Hazai és külföldi konferenciák, tanácskozások
hosszú során vett részt és tartott előadásokat.
Nemzetközi elismertségét főleg levéltár-
tudományi előadásainak, hozzászólásainak és
természetesen tanulmányainak köszönhette.
1993-ban a Magyarországi Egyházi Levél-
táré sok Egyesülete elnökévé választották,
1995-ben Prágában a Nemzetközi Levéltári
Tanács Egyházi Levéltári Szekciója titkára,

1996-ban pedig Münchenben a Nemzetközi
Levéltári Tanács Európai Csúcsbizottsága
titkára lett. Mint lelkész 1990-ben nyugdíjba
ment és 1991 -tői csak mint az Egyházkerületi és
Kollégiumi Levéltár igazgatója tevékenykedett.
Utolsó éveiben megfeszített munkával dolgo-
zott, de betegségével nem tudott megbirkózni.
Nyugdíjba kényszerült és nyugdíjbamenetele
után hamarosan meghalt.

Szabadi István összeállítása Szabadi rövid,
de magvas Bevezetőjével, majd ezt követően
Kormos László 1996-ban készített Önélet-
rajzával kezdődik. Ezek után következik Sza-
badi István Dr. Kormos László munkái című,
évenkénti tagolásban felépített bibliográfiája.

Úgy gondoljuk, hogy a kötetecske megje-
lentetésének jelentősége messze túlnő a
tiszteletteljes emlékezés-emlékeztetés határain
és minden magyar történész, egyháztörténész,
tudománytörténész, helytörténész számára nél-
külözhetetlen segédeszköz. Természetesen az
nagykunsági vonatkozásban is. Adatai nem
nélkülözhetőek a Jász-Nagykun-Szolnok me-
gyei helytörténészek, levéltárosok, muzeoló-
gusok számára sem.

Dankó Imre

A magány és a meditáció
költészete

Rékasy Ildikó: Belesimulva
Rékasy Ildikót a könyvszerető szolnokiak jól

ismerik mint könyvtárost, akik egy fokkal
mélyebben érdeklődtek az irodalom iránt, azok
ismerték kitűnő bibliográfusként is, de azt csak
nagyon kevesen tudták — ha egyáltalán voltak
ilyenek —, hogy verseket ír. Sőt nemcsak
verseket ír, ilyenek sokan vannak még a köl-
tészet megbecsülésének mai apályos idő-
szakában is, hanem költő. Ritkán fordul elő,
hogy egy költő képes évtizedekig elrejtőzni,
csak önmagának írni, nem adni közre a verseit.

Nem tudjuk, hogy a büszkeség vagy a sze/
rénység gátolta-e meg Rékasy Ildikót, hogy
költőként a nyilvánosság elé lépjen. Ő így ír
erről: „Nem kell, hogy kihallatsszék / a kórusból
a hangod. / Nem kaptál szólószerepet; / arra
ügyelj inkább, / hogy jobban belesimuljon. /
Észrevétlen izmosítsd / a dal szárnyát:
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