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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
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Bérces László, a Varga Katalin Gimnázium
egykori tanára egy művész-diák találkozó kap-
csán tér ki az akkori Szolnok kulturális
viszonyaira. A további kiemelkedő írásokban is
központi szerepet kap a színház, melyeket
Szeivolt Katalin képei fonnak csokorba.

A kötetet Sarusi Mihály, Vasy Géza, Fecske
Csaba, Vass Tibor, Magyari Barna, Simon
Ferenc, Zoltán Gábor és Bistey András érte-
kezései zárják és teszik egy kiemelkedő irodalmi
folyóirattá.

Jámbor Csaba

HÍREK

A Jászok Egyesületének hírei

„Honnan hová Jászság?" címmel három polgár-
mester tanulmánya jelent meg a Jászság legújabb
regionális besorolásával kapcsolatban. Magyar Le-
vente (Jászberény), Fodor István Ferenc (Jászjákó-
halma) és Dankó István (Jászladány) írása — melyet
,A Jászságért" Alapítvány támogatásával adtak közre
— fontos kordokumentum, üzenet a jövőnek. A
füzetet rendezvényeinken terjesztjük.

*

A Száz Magyar Falu Könyvesháza Kht. (1590
Budapest, Pf. 144.) száz kötetből álló könyvsorozatot
indít a magyar állam millenniumára. Örömmel
értesültünk arról, hogy egy a százból jászsági kötet:
Jászdózsáé. A kiadó kérésre tájékoztatót küld az
érdeklődőknek.

*

Az év végén jelent meg a Magyar Statisztikai
Évkönyv legújabb kötete. A kiadványból ezúttal a
jászsági városok demográfiai adatait emeljük ki 1990
és 1999 évekre. A kilenc év alatt a megye és ezen belül
a Jászság népessége tovább csökkent. Jászapáti
lakossága 9822-ről 9300-ra, Jászárokszállásé 8694-ről
8330-ra, Jászberényé 29461-ről 28132-re, Jászfény-
szarué 5839-ről 5650-re apadt.

*

Még az elmúlt év novemberének krónikájához
tartozik, hogy a Városi Könyvtár és egyesületünk
meghívására Jászberényben nagysikerű előadást
tartott a XX. századi Ma- gy arországról Romsics Ignác
történész, egye- temi tanár.

*

December közepén minősítő hangversenyen
szerepelt Jászberényben tagszervezetünk, a Palotásy
János Vegyeskar. A nagy jelentőségű szakmai
megmérettetésen a dalosok „Hangversenykórus 1999"
minősítést értek el.

*

Csányi Sándor, az OTP Bank Rt. elnök-vezér-
igazgatója Az év vállalkozója Magyarországon Díjat
nyerte el.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közműve- lődési
Díjban részesült a jászkiséri Csete Balázs Honismereti
Szakkör. Szívből gratulálunk!

*
Korényi Attilánéval, a Független Női Szövetség

országos alelnökével készült interjú jelent meg a Kis
Újságban. Amikor gyökereiről kérdezik — többek
között — a következőket mondja: „Mi a Jászságból
származunk. Hihe- tétlenül jól esett, amikor a Jászok
Egyesülete rám talált Pesten, hogy volt egy közösség,
s az idegen varosban is felém nyújtották a kezüket.
Számukra fontos volt az, hogy egy helyről jövünk, s
lakjunk bárhol, mi összetartozunk."

*

Egy mára elenyészett emléktábla szövegét idéz-
zük fel a pesti Ferenciek tere (korábban Felszabadulás
tér, azelőtt Apponyi tér) egyik házfaláról: „Ez a tér
nevét nyerte napjaink díszétől, a nemzet dicsőséges
fiától, Apponyi Albert gróftól, 1921. május 28-án,
amikor az ország egy szívvel, lelkesen megülte e fiának
betöltött hetvenötödik évét és közéleti sze- replésének
ötvenedik évfordulóját. Élete tisztaságát, önzetlenségét
a haza szolgálatában, kátói jellemét és cicerói
ékesszólását e kőbe vésve tanúságot kívántak az utókor
számára tenni azok, akik vele egy időben éltek.
Magyar! aki ezt olvasod és e téren áthaladsz, vidd az ő
dicső emlékét magaddal a szívedben."

Dobos László

A Szolnoki MAV Kórház
és Rendelőintézet

tudományos programja
2000. első negyedévében

Január 5-én:
Szűcs Sándor, írás Mátyás (Intenzív osztály, Fül-
orr-gégészeti osztály): Narcosisban végzett ton-
silloadenotomia az anaesthesiologus sz mével
írás Mátyás, Szűcs Sándor, Nagy Imre (Fül-orr-
gégészeti osztály és Intenzív osztály): Intra-
trachealis narcosisban végzett gyermekkori
tonsillo-adenotomiák tapasztalatai
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