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értelem. Szociófotográfia. Értelem, erő, meg-
döbbenés, amire a múló szavak nem képesek. És
egy látni képes ember. Tabák Lajos szociófotós
— az 1929-ben alakult Szolnoki Fotóegylet
alapító tagja — a hajdani, '32-es bűnténnyé
minősített szolnoki szociófotó kiállítás szerve-
zője, kiállítója, újra a nagyközönség elé tárja a
múlt és jelen valóságát. Mindebben tökéletes
segítője az író és szerkesztő Tál Gizella, aki a
vizuális kommunikációs múlt gyakorlatát, a
képek tartalmát, minőségét és ami a legfon-
tosabb, a képek mögötti ember érzékeny látását,
társadalmi képi érzékenységét vetíti elénk egy
életrajz, monográfia és egyben egy fotótörténeti
kordokumentum egyesítésével.

A szociófotográfia a fényképezés egy fo-
lyamatos történeti, történelmi szelete. A kötet a
jelen képi visszatekintése a fénnyel rajzolt
társadalmi valóságra,... a távoli, a múltat kutató
jelen, a jövő számára.

(A könyv a Jászkunság folyóirat szerkesz-
tőségében megvásárolható vagy megrendel-
hető.)

Berta Ferenc

Az irodalom és Szolnok

Szurmay Ernő: Emlékjelek

Régóta makacsul él a köztudatban az a som-
más vélemény, hogy Szolnok fehér folt az
irodalom képzeletbeli térképén, az egyetlen
Verseghy kivételével nem született, nem élt
huzamosabb ideig iró-költő a városban, leg-
alábbis olyan, aki méltán viselhetné ezt a nevet.

Szurmay Ernő részint több évtizedes szol-
noki tapasztalatai, részint elmélyült kutató-
munka alapján bizonyítja, hogy az idézett véle-
mény kiegészítésre, árnyalásra szorul. Ver-
seghyn kívül valóban nem született, élt itt
országosan ismert nevű író vagy költő, mint
közelibb-távolibb vidéki városokban, Debre-
cenben, Szegeden vagy akár Kecskeméten. Ám
éltek és dolgoztak olyanok, akik publikáltak
helyi és országos folyóiratokban, könyveket
jelentettek meg. Műveik ma már szinte hoz-

záférhetetlen lapokban és kötetekben rejtőznek.
Túl egyszerű volna azzal elintézni a sorsukat,
hogy a maguk idején nem keltettek széles körű
érdeklődést, tehát nem is érdemes megőrizni
őket az irodalmi köztudatban. A művészetek
története számtalan olyan életművet ismer,
amely hosszú idő után, sokszor csak a vélet-
lenek következtében került csak az érdeklődés
homlokterébe, s váratlanul értékeket csillantott
meg.

Miután eddig semmiféle összefoglaló mun-
ka nem jelent meg a szolnoki irodalomról,
Szurmay Ernő könyve úttörő jelentőségű a
maga nemében. A kötet két részből áll. Az első
címe: „Szolnok az irodalomban", és olyan szer-
zőket illetve műveket idéz föl Tinóditól Szath-
máry Györgyig, akik jelentős alkotásokban írtak
Szolnokról. Bár éppen a szolnoki születésű
Szathmáry Györgyről inkább a „Szolnoki iro-
dalom" című második, terjedelmesebb részben
kellett volna írni. Hiányolom viszont innen
Galambos Lajost, aki Küszöbön állnak a hegyek
címmel drámát írt a Szigligeti Színháznak. A
szolnoki tárgyú darabot végül a színház nem
mutatta be, de közölte a Jászkunság folyóirat.

Szurmay Ernőnek kedvenc témája egy-egy
város vagy táj megjelenése az irodalomban.
Kurjantásnyi Magyarország címmel 1980-ban a
megyei könyvtár kiadásában már megjelentetett
egy versantológiát, amelyben a megye városai-
ról, községeiről, tájairól szóló költeményeket
gyűjtötte össze. Az Emlékjelek szűkebb és
bővebb válogatást közöl. Szűkebbet, mert csak
Szolnokról szól, és bővebbet, mert prózát is
közöl, és olyan szerzőket is felvonultat, akik
nem szerepeltek a Kurjantásnyi Magyaror-
szágban.

Nem lehet elvitatni az ilyen válogatások lét-
jogosultságát, de mindkét gyűjtemény külön-
külön eléggé vázlatos. A két kötet összeolvasz-
tásával és további kutató munkával megalapo-
zott bővítéssel talán össze lehetne állítani egy
érdekes antológiát ilyen szempont alapján. Az
Emlékjelek Szolnok az irodalomban című része
inkább előmunkálatnak látszik egy később
esetleg megjelenő antológiához.

A kötet irodalomtörténeti szempontból ér-
dekesebb része a Szolnoki irodalom című feje-
zet, amely Szolnokon született és(vagy) ott
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huzamosabb ideig élő, dolgozó írók, költők
munkásságát taglalja.

A szerző a munka céljának és jellegének
megfelelően teljességre törekedett. Aki az első
világháború utáni időktől kezdve Szolnokon
rendszeresen publikált verset vagy prózát, az
bekerült a kötetbe. Szurmay Ernő nem nagyon
mérlegelt, válogatott, véleményét legföljebb
egy-egy megjegyzéssel jelzi. Azt vállalta, hogy
összegyűjt mindent, ami kutatásának körébe
esett, az értékelést ezútal nem tartotta felada-
tának. Ám lehetővé tette, hogy a későbbiekben
ő maga vagy más elvégezze ezt a munkát.

A két világháború közötti időszak szerzőit
szemelvényekkel is bemutatja, a későbbiekben
már inkább csak sorokat, szakaszokat idéz, a
mai szerzők esetében pedig már azokat is alig,
mivel, mint okkal írja, az ő műveik már vi-
szonylag könnyen hozzáférhetők antológiákban
és kötetekben is.

Mindez azzal jár, hogy eltérő tehetségű al-
kotók kerültek egymás mellé, ez különösen azok
esetében feltűnő, akik elsősorban a két világ-
háború közötti időszakban dolgoztak. Vannak
itt jó szándékú, de könnyen elfelejthető dilet-
tánsok is, de a könyv előásta a feledésből olya-
nok műveit, elsősorban verseit is, akik meg-
érdemelnék, hogy életművükre több elemző,
kritikai figyelem irányuljon. A kevés eredeti
szöveg alapján is közéjük kell sorolnunk a
szobrász Szandai-Szabó Sándort, aki verset és
novellát is írt, de tevékenységének ez a területe
még nem került igazán a kritika mérlegére.
Varga Sándor Frigyes, Szolnoki Ernő, Kis
Gábor, s talán mindegyikük közül a korán
elhunyt, de így is értékes életművet teremtett
Baradlai-Remillong Albert munkásságának
vizsgálata ígér izgalmas fölfedezéseket. Tabán
Gyula nevét is itt lehet említeni, bár neki az
elmúlt években két kötete is megjelent (Csend
muzsika ünnep; Mert a Szegény-Isten csókja
vagyon rajtam).

A felszabadulás utáni szolnoki irodalmi
életben rövidebb-hosszabb ideig fontos szerepet
játszottak olyan szerzők, akik nevét később
széles körben megismerte az irodalom iránt
érdeklődő közönség, mint például a nagyszerű
költő, Ladányi Mihály, vagy az inkább tény-
feltáró riportjairól ismert Szekulity Péter.

Az elmúlt évek és a jelenkor irodalmáról
szóló rész arról győzi meg az olvasót, hogy
Szolnokon néhány évtizednyi szinte teljes
„csend" után ismét megélénkült az irodalmi
élet. Rendszeresen kötetekkel jelentkező költők
és prózaírók élnek itt, akik munkássága nyomán
a városban is létrejöttek a rangos publikálás
feltételei, például az Eső című folyóirattal, a
Pelikán könyvek sorozattal és más, alkalmi
kiadványokkal. Ide sorolható a millennium al-
kalmából indított, ötkötetesre tervezett Szolnoki
Téka könyvsorozat is, amelyet az önkormányzat
jelentet meg, s amelyben Szurmay Ernő úttörő
munkája is napvilágot látott.

(A könyv a Millenniumi Irodában kapható;
Szolnok, Hild téri.)

Bistey András

Kálnási Árpád: Cívis
beszélgetések Debrecenből

A nagyszerű kötetet Kálnási Árpád, a KLTE
BTK Magyar Nyelvtudományi Intézetének
docense, tudománytörténeti jellegű előszava
vezeti be. Ebben elmondja, hogy a nagynevű
Csűry-iskola, illetőleg Csűry Bálint terveiben
szereplő debreceni, vagy más néven cívis szótár
munkálatai, az 1930-as évek impozáns elő-
készületei abbamaradtak (ennek legjelentő-
sebb darabjai a különböző, gyors egymásután-
ban megjelenő úgynevezett „tárgykör-monog-
ráfiák" voltak). Áttekintve a Debrecenről szóló
gazdag irodalmat úgy tűnik, hogy az utóbbi 50
évben a helytörténeti kutatások és feldolgo-
zások kerültek előtérbe, míg a nyelvészetiek
háttérbe szorultak. Ezen a helyzeten napjaink-
ban tapasztalható némi változás, amelynek
során előtérbe került a debreceni, vagy ismer-
tebb nevén cívis szótár munkálatainak folyta-
tása, befejezése és megjelentetése is.

1998-ban megkezdődött a munka. Először a
meglévő anyagot nézték át, amelynek során
kiderült, hogy a meglévő gyűjtések — amelyek
idestova fél évszázaddal ezelőttiek — hiá-
nyosak, és a gyűjtést a „fehér foltok" felszámo-
lása végett folytatni kell. Megindult az újabb
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