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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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minden műve egy-egy gondolat, úgy a kötetben
szereplő versek is egy-egy élményt és a benne
rejlő gondolatiságot ragadják meg. A vers-
gyűjtemény kezdő és záró verse mintegy
keretbe foglalja a többi művet. P. Nagy István
versírói helyzete párbeszédes. A szerző vala-
kinek ajánlja művét, valakit megszólít- benne
vagy valaki által megszólítatott. Pl. B. D.,
Verskeringő W. S.-nek vagy a magánéletből
vett nevek. Költészetének hitelét személyes
hangvételű versei adják: „Ez az utca, ez a város
nem az enyém. Idegen, (há)borús az ég.
Kitapintom egy fa ütőerét— még élek; még él."

Verseiben idő és időtlenség alapfogalmak
mellé társul a Tér vonatkoztatása: látás, láto-
más, álom, látvány, fény. A költeményekben
kitágulnak a képek, vagy lelassulnak, megfi-
gyelhetövé válnak a mozdulatok. „Nem is hin-
néd: mifelénk még / kékvásznú az égbolt, / amo-
lyan hol-volt-hol-nem-volt-folt / a levegő üveg-
testében."

A művek gondolatisága, érzékenysége: ez az
intellektuális líra P. Nagy István kötetének igazi
értéke. A most megjelent könyv nem összegzés,
hanem egy hosszú folyamat újabb állomása a
„Kiűzetés"-től.

Pató Mária

ESO

Az 1995 októberétől megjelenő Parnasszus
adott otthont a '98 decemberétől induló Esőnek.

Ahogy Jenéi Gyula megjósolta, a folyóirat
2000-re megerősödve és önállósulva lépett a
világ elé. (Ugyanis a Verseghy Ferenc Megyei
Könyvtár jóvoltából a számok Interneten is

olvashatóak néhány alkotó életrajzával egye-
temben, bár eme szolgáltatás szünetel a Magyar
Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület (ARTISJUS)
közleménye miatt.)

Egy irodalmi folyóiratnak ugyanúgy szűk/
sége van támogatókra — itt a Pilinszky szerinti
isteni rokonságra utalnék a szegénység és a
költészet között —, mint a megyének egy önálló
Esőre. Míg a Parnasszussal a kapcsolat csak a
költészet volt, addig az Eső alkotógárdája, mint
a kortárs színjátszás, már a kezdetektől felül-
múlta a szakmai tudást mélyebb érdekek
jelentkezése végett. Egy új közösség jött létre,
ahol a szellemi együttélés és a közös kifejezés
keresése az elsődleges, és ez az, amire nekünk
olvasóknak szükségünk van.

Az önálló szám első blokkja Paál Istvánra, a
szolnoki Szigligeti Színházban is dolgozott,
mára már legendává vált színházi rendezőre
emlékezik. Dienes Eszter és Zalán Tibor
versekben idézik fel alakját

„ Férges ez a föld
és meghalni muszáj
ha támad a sötét
ha győznek a buták
ha alkonyodik és a szíveken

jól szabott kabát. "
(Dienes Eszter:

Egy mondat Paál Istvánnak)

Notheisz János a JATE egyetemi színpadon
rendezett Paál István-produkciót elevenít fel,
melynek részese volt

70


