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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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testvéreiddel / együtt röpítsen a magasba."
(Belesimulva)

Ez a szerénység hangja—mondhatnánk —,
de a dolog nem ilyen egyszerű. A büszke
öntudat és a szerénység nem mondanak ellent
egymásnak, őszintén szerény csak az lehet, aki
tisztában van saját értékeivel, aki nem érzi
szükségét, hogy másnak, többnek látsszék.

Zavarba ejtő könyv a Belesimulva, hiszen
sok mindent még most is elrejt: nem tudjuk,
hogy a ciklusokba rendezett költemények
milyen sorrendben születtek, így nem lehet
fölvázolni a költői pálya ívét. Nincsenek az első
kötetes költőkre jellemző zsengék, nincs
példaképek követésének nyoma. Rékasy Ildikó
a semmiből bukkant elő teljes költői vérte-
zetben. Ez megnehezíti, de meg is könnyíti a
recenzens dolgát. Nem lehet összehasonlítani a
verseket korábbiakkal, mert korábbiak nin-
csenek, nem tudjuk honnan hová vezet a költő
útja, „csak" egy kötetnyi vers van. A fejlődés
fölmutatásának lehetetlensége az elemzést
statikusságra kényszeríti, s ez bizonyára aka-
dályozza a megértést is. Minden dolog azonos
önmaga történetével, Rékasy Ildikó költé-
szetének azonban még nincs története, illetve az
egészet egyszerre kell jelen idejűnek tekin-
tenünk.

A Belesimulva verseit olvasva gyorsan
szembetűnik néhány vezérmotívum, elsőként és
legnagyobb hangsúllyal a magányosság, amely
nem börtön és nem menedék ebben a köl-
tészetben, hanem létforma. Néha elvágyódik
belőle a költő, de visszatérhet hozzá, ha elfá-
rasztotta a világ „nyűgös lármája".

Nem tágas horizontú ez a világ, a sok ma-
gányos óra meditációja, az emlékezés, a
„családi fényképalbum", a hétköznapok apró
eseményei töltik ki, de a tágasság hiányáért a
költő mélységgel kárpótol. Jellegzetesen olyan
költészet a Rékasy Ildikóé, amellyel azonosulni
lehet, elkerüli a közhelyszerűséget, s a benne
lévők mégis megmaradnak valamennyiünk
lehetséges érzelmeinek, gondolatainak.

Említettem, hogy Rékasy Ildikó költői esz-
közeinek teljes birtokában lépett elő, de ezzel
keveset mondtam. Ritka ma az, az élőbeszéd
természetességével folyó versbeszéd, amely a
költészetét jellemzi. Annyira természetes, hogy

néha már-már úgy érezzük, egy korábbi kor,
Babits, Kosztolányi, Tóth Árpád kora talán
jobban befogadta volna, mint a mai, darabosabb,
az érzelmeket elutasító költészet. Különösen
Tóth Árpád néhány nagy verse bukkant fel az
emlékezetemben a magányról írott sorokat
olvasva, leginkább talán a Leiektől lélekig:
„Küldözzük a szem csüggedt sugarát, / S köz-
tünk a roppant, jeges űr lakik!"

Annak ellenére sem korszerűtlen azonban
Rékasy Ildikó költészete, hogy bizonyos stí-
luselemei korábbi korszakok hangját idézik,
nagyon is mai gondolatokat, érzelmeket hor-
doznak ezek a sorok, amelyeket ma, és csak ma
lehet gondolni és érezni. „A vízparti házto-
ronyból / egyszemélyes páholyomból / szemközt
a hatalmas éggel," — így kezdi az Alkonyati
jelenéseket, vagy idézzük teljes egészében a
Fekete lyuk című költeményt: „Fény nem jut ki
belőle; / az életem fekete lyuk: / szökési se-
bessége / a fénysebességnél nagyobb." De
idézhetem a Felnőtt-titok című vers részletét is:
„Azt hittük, megválaszolatlan / kérdéseinkre
majd felel / a felnőtt élet. Nem sejtettük, / hogy
a kérdések kopnak el."

Néha művészeti alkotások késztetik vers-
írásra, de ezekben a költeményekben is mindig
túllép az ihlető képen, zenén, s valami általános
emberit mond ki. Erre talán a Sors című vers a
legjobb példa, amely nem is egy konkrét
szoborról szól, hanem a kődarabról, amely talán
meg sem születő szobrot rejt, s ezt olvasva
lehetetlen nem gondolnunk Michelangelo
márványtömb-szonettjére. De amíg Michelan-
gelo azt mondja: a márványtömbben ott rejtőzik
a szobor, csak ki kell szabadítani a kő fog-
ságából, a Sors című vers azt kérdi, mi a sorsa
annak a szobornak, amelyet fogságban tart a kő?
„...s mindörökre csak kő marad / emlék nélkül s
jövőtlenül"

Még egy színt kell fölmutatnunk Rékasy
Ildikó költészetében, a humort. Félő ugyanis,
hogy a leírtak alapján ez a költészet valami
világfájdalmas, talán szentimentális lírának
látszana, pedig erről szó sincs. Rékasy Ildikó
éles szemmel észreveszi a világ visszásságait, és
nevetni, de legalábbis mosolyogni tud rajtuk. A
„Közhely védelmében" ciklus ilyen versekből
áll. A mindenáron, izzasztó erőlködéssel mo-
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dernnek látszani akaró „költök"-nek szól a
Versdivat: „minél nagyobb a képtelenség /
annál módisabb a kép. / Bár e kunszttal már a
pajzán / gyerekkánon kirukkol: / »Száraz tónak
nedves partján / döglött béka kuruttyok /" „Mit
hullat most a Pegazus, / tollat — vagy mint a
többi ló?" — kérdezi a Kezdem megkedvelni
utolsó két sorában, s a példákat még lehetne
szaporítani annak bizonyítására, hogy a humor
sem idegen a költőtől.

Rékasy Ildikó első kötete nem a hagyo-
mányos első kötetekre, sokkal inkább az
ötödik-hatodikként megjelenő „Válogatott köl-
temények" összegző könyvekre emlékeztet.
Nehéz találgatni, hogy az összegzés után milyen
lesz a folytatás, de jó volna, ha nem kellene rá
újabb évtizedekig várni.

(Stádium 1999)
Bistey András

Verseghy és Laczka

A millenniumi év nyitó rendezvényeként
zajlott le Karcagon 2000. január 20-án, a
magyar kultúra napja alkalmából a „Laczka
János emlékezete" című könyv országos be-
mutatója. Ennek jegyében a karcagi városháza
dísztermében több tudományos kiselőadás
hangzott el. Ezek megszerkeztett anyagát bo-
csátja most olvasói elé a Jászkunság.

Két helyismereti, illetve nyelv- és irodalom-
tudományi szempontból is jelentős kiadvány
látott napvilágot megyénkben az elmúlt
esztendőben: Verseghy Ferenc: „Bevezetés a
magyar nyelv törvényeibe" és Laczka János
emlékezete. Együttes említésük oka abban
rejlik, hogy mindkettő megjelentetése a Magyar
Irodalomtörténeti Társaság és annak Jász-
Nagykun-Szolnok megyei tagozata, illetve kar-
cagi csoportja közreműködésével történt.

A Verseghy-könyv a polihisztor tudós köl-
tőnek mindössze egyszer, 1793-ban, akkor is
csak latin nyelven megjelent alapozó jellegű
nyelvtudományi munkájának magyar fordítása.
Az alapozó jelleg hangsúlyozása nem véletlen.
Verseghy maga is e műve megjelenésétől szá-
mítja nyelvtudományi munkásságának kez-

detét. Minden későbbi munkája lényegében arra
a rendszerre épül, amelynek alapjait ebben a
műben rakta le.

Verseghy műve első részében a nyelvre, mint
a kommunikáció legfontosabb eszközére vonat-
kozó gondolatait fejti ki Adelungnak, a német
nyelvtudósnak elméletét követve. A magyar
nyelvtudományban elsőként mutat rá a magyar
nyelv sok esetű jellegére. Ezzel egyszersmind
szakít az addigi nyelvtanoknak a latin nyelv öt
esetű rendszeréhez ragaszkodó berögződésével.
Ugyanúgy szembeszáll az igeragozásnak a latin
konjugáció korlátaiba történő erőltetésével. Itt
fejti ki először az ikes ragozásra vonatkozó
ismert és később annyi vitát kiváltó nézetét,
amelynek lényege az igeragozás megóvása az
alanyi és tárgyas ragozás toldalékainak össze-
keverésétől.

Ugyancsak e műben találjuk meg először a
nyelvszokáson kívül az analógia, az etimológia
és a jó hangzás meghatározó szerepének hang-
súlyozását, valamint a három fő nyelvjárásnak:
a tiszainak, az erdélyinek és a dunainak a magyar
nyelvhasználatban betöltött jelentőségét.

A kötetet Éder Zoltánnak, a kiváló nyel-
vésznek és Verseghy nyelvtanai legjobb is-
merőjének utószava zárja. Szintén az ö érdeme,
hogy a hosszú ideig kéziratban heverő, ezért
korszerűsítésre szoruló fordítását a MIT megyei
tagozatának rendelkezésére bocsátotta. Ez
utóbbi munkát Győri Gyula, az avatott Ver-
seghy-fordító végezte el.

A „Bevezetés..." megjelenésének anyagi-
technikai terheit Szolnok Megyei Jogú Város
Önkormányzata támogatásával a Verseghy
Ferenc Megyei Könyvtár viselte. (Verseghy
Ferenc: Bevezetés a magyar nyelv törvényeibe,
amely Adelung rendszere, nemkülönben a keleti
nyelvek szelleme, valamint a tiszai és az erdélyi
nyelvjárás alapján készült. — Verseghy Ferenc
Megyei Könyvtár, Szolnok, 1999. 97. p.)

Karcag Város Önkormányzatának kiadá-
sában került az érdeklődő olvasók kezébe a
„Laczka János emlékezete" című könyv,
amelynek megjelenését számos szervezet, in-
tézmény és a karcagi képviselőtestület tagjai
támogatták.

Az emlékkönyv gerincét a karcagi születésű
Laczka Jánosnak, Bessenyei György egykori
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