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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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titkára, később túrkevei jegyző, majd Jászkun
kerületi tisztségviselő, végül nagykun kapitány
Voltaire: Zair című tragédiájának fordítása
képezi. A Laczka János által 1778-ban elsőként
magyarra fordított tragédia kéziratának má-
solata Kovács Sándor Iván professzornak, a
Magyar Irodalomtörténeti Társaság elnökének
révén jutott el végül a MIT karcagi cso-
portjához.

Az ő meleg hangú bevezetője adja meg az
alaphangulatot a kötetben sorjázó tanulmányok
s magának a betűhíven közölt tragédiának az
olvasásához.

A textológiai munkát végző Hegedűs Attila
a Voltaire-fordítás születésének körülményeire,
a helyesírás sajátosságaira hívja fel a figyelmet.

Éliás Balázs, Koós István, M.Papp Zsolt a
Miskolci Egyetem Kovács professzor által
vezetett Textológiai Műhelyének egykori hall-
gatói a Bessenyei Györgyről szóló nekro-
lógokat és életrajzokat — az utóbbiak között a
Laczka által írtat is — közlik.

Őrsi Júlia, a túrkevei Finta Múzeum igaz-
gatója nagyívű tanulmányában „Laczka János
élete és kapcsolata nagykunsági környezetével"
címen széles körű kutatáson alapuló tudomá-
nyos igényességgel dolgozza fel nemcsak
Laczka János, hanem a kiterjedt Laczka-család
és rokonsága élettörténetét és munkásságát.
Őrsi Júlia tanulmányának értékét növeli, hogy
abból a korabeli kunsági értelmiség élet- és
gondolkodásmódját is megismerheti a ma
olvasója. Erre utal a kötet utószavát író Fazekas
Sándor, Karcag város polgármestere is, amikor
ezt írja: „Számomra... a legmegkapóbb annak a
régen letűnt kornak szemünk láttára történő
megelevenedése, amely a magyar felvilá/
gosodáshoz és reformidőszakhoz köthető."

Csak elismeréssel szólhatunk a kötet gon-
dozását végző Rideg Istvánnak, a MIT karcagi
csoportja vezetőjének munkájáról, akit az a
nemes gondolat vezérelt, hogy hagyományt
teremtsen Karcagon, és ezzel példát adjon más
városoknak is a „lokálpatriotizmus" tudo-
mányos igényű ápolásához.

(Laczka János emlékezete, Karcag, 1999.
223. p.)

Szurmay Ernő

P. Nagy István:
A hely grammatikája

Amikor 1999-ben az MTA Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Tudományos Testülete a Jász-
kunság című folyóirattal közösen új művé-
szeti-irodalmi sorozatot indított Pelikán
Könyvek címmel, kettős szándék vezette.
Egyrészt jelezni kívánta — a cím is erre utal —,
hogy szolnoki vagy szolnoki kötődésű mun-
káknak kíván helyet adni. Másrészt új fórumot
teremt az irodalom művelőinek. Mindezt azzal a
nem titkolt szándékkal tette, hogy tudassa az
olvasókkal: Szolnokon és a megyében ma is
jelen van az irodalom, közvetlen környeze-
tünkben élnek azok az alkotók (írók, költők),
akik a helyi lírát képviselik.

A sorozat első kötete Forlí és Szolnok test-
vérvárosi kapcsolatának új lehetőségeit mutatja
be: „Találkozás" az irodalom révén olasz és
magyar költőkkel, írókkal.

A sikeres első kötet után újabb művel bővült
a sorozat, P. Nagy István önálló verses-
kötetével.

P. Nagy István Jugoszláviából származó
magyar költő, kritikus. A vajdasági Székely-
kévén született 1961-ben. Pancsován és Kovin-
ban végezte el a középiskolát. Az Újvidéki
Egyetem Bölcsészettudományi Karának ma-
gyar nyelvi és irodalmi tanszékén szerzett
diplomát. 1987-től az újvidéki Forum Könyv-
kiadónál dolgozott szerkesztőként. Ez a kiadó
jelentette meg három kötetét (Alkalmatlan
évszak, 1985.; Köralagút, 1989.; Holt idény,
1993.) Sinkó-díjas és Móricz-ösztöndíjas alkotó.

1993-ban a Vajdaságból Magyarországra
települt át, jelenleg Szolnokon tanár. Versei
megjelentek az Új Symposionban (Újvidék),
hazai folyóiratokban, az Eső irodalmi folyó-
iratban rendszeresen publikál, az olvasók nem
először találkozhatnak verseivel.

A most megjelent — A hely grammatikája
című — kötet a költő első Magyarországon
megjelent önálló versgyűjteménye. A könyv
borítójára Paul Klee: Foglyul ejtve című műve
került. A választás a verseket végig olvasván
tudatosnak tűnik. A párhuzam kép és P. Nagy
István versei között egyértelmű: ahogy Klee
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