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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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gyűjtés, amelynek során az derült ki, hogy a
gyűjtők egyáltalán nincsenek könnyű helyzet-
ben, mert Debrecenben az utóbbi 50 évben oly
nagyméretű migrációs kulturális változások
mentek végbe, hogy nehéz jó, minden tekin-
tetben megfelelő adatközlőt találni. Puszta szó-,
illetve kifejezésgyűjtésről nem is nagyon lehet
szó. Helyette Kálnási Árpád az úgynevezett
„beszélgetések", „népi beszélgetések" — azaz
egy-egy meghatározott tárgykörről szóló
nyelvészeti interjúk készítésének — módszerét
alkalmazta. Már régebben is ezt a módszert
ajánlotta és használta: 1995-ben jelent meg
Népi beszélgetések Szatmárból című gyűjte-
ménye, amelyet az akkor folyó nagyarányú
szatmári helynévkutatás és feldolgozás tett
különösen aktuálissá.

Jelen kötetünk hét beszélgetőpartnerrel foly-
tatott, összesen 13 különböző tárgyú, külön-
böző terjedelmű interjút tartalmaz. A beszél-
getéseket Kálnási az egyezményes hangjelölési
rendszer szerint írta le. Kerülve a „sematizáló
átírást" úgy igyekezett közreadni a szövegeket,
ahogyan azokat az interjúalanyoktól hallotta.
Kálnási a hét interjúalanyt egyenként jellemzi
és megnevezi, hogy a vele való beszélgetés
mely tárgykörhöz szolgáltat legtöbb és leg-
értékesebb anyagot. Elsőnek dr. Balogh Istvánt
mutatja be és közli a vele folytatott két be-
szélgetés szövegét (7—28. p.). Dr. Balogh
István a „cívis tudós", a tudományok doktora, a
Déri Múzeum volt igazgatója, majd levéltár-
igazgató, országosan ismert és elismert törté-
nész (agrártörténész elsősorban), címzetes
egyetemi tanár először a régi Debrecenről
mondott el mind a néprajz-történettudomány,
mind pedig a nyelvi kifejezés, a nyelvészet
szempontjából értékes adalékokat. Második
beszélgetésében nagyrészt személyes tapaszta-
latai, élményei alapján Csokonai Vitéz Mihály
sírjának feltárásáról, illetve szélesebb körre
kihatóan, az ötvenes évek, a Rákosi-korszak
kultúrpolitikájáról van szó. Bak Gáborné (Jóna
Erzsébet) volt Kálnási legtermékenyebb interjú-
alanya, összesen hat interjúja szerepel a kö-
tetben, hetvennégy oldalon (29—103. p.). Bak
Gáborné az egykori elemi iskoláról, a nagy-
gazdák világáról, például a nagygazdabálokról,
több női foglalatosságról: kenyérsütés, disznó-

ölés, valamint a karácsonyi ünnepkör szoká-
sairól beszélt. Bak Imre beszélgetésének fő
témái a gazdálkodás, a lótartás és a lótenyésztés
kérdései voltak (104—124. p.). Kálnási, Ménes
Andrásné Nagy Katalint nevezi meg a „cívis
szótári szógyűjtése legjobb adatközlőjének". Itt
a családi életről, a lakodalomról, a földmű-
velésről beszélt (125—138. p.). Erdei Lászlóné
főleg a debreceni fiatalság társaséletéről és a
tímárságról szólt (139—153. p.). Pálóczi László
hentes- és mészárosmester, az egyik legje-
lentősebb, nagy hírű debreceni iparágról, kis-
mesterségről, a debreceni hentesek és mé-
szárosok világáról beszélt (154—168. p.).
Kálnási utolsóként közli Lajos Gézáné több
szempontból is érdekes és rendkívül értékes in-
terjúját (169—180. p.). „Az írástudatlan
asszony nehéz sorsának története mintegy
ellenpontozása annak az életformának, amiben
a cívis középréteghez tartozó adatközlőim
ifjabb éveikben éltek. Lajos Gézánénak fiatal
korában sohasem volt új ruhája, táncolni nem
tudott, nem járt bálokba sem. De az úgynevezett
felszabadulás az ö társadalmi helyzetén sem
javított. A többiekén, és ez is kiderül a be-
szélgetések egyik-másik részletéből, csak ron-
tott. Tisztes parasztpolgári, kispolgári létüktől
fosztotta meg őket a magyar társadalom egészét
kiszolgáltatottá tevő szocialista rendszer"
(5. p.).

A kötet végén tárgymutató ad számot a
beszélgetésekben szóba került témákról. Ez a
tárgymutató rendkívül hasznos része a könyv-
nek, mert a kötetet könnyen kezelhetővé teszi.
Ezt nézve is láthatjuk, hogy a kötet milyen
sokoldalú és rendkívül értékes anyagot tárt fel
szakszerűen a debreceni népéletből. A közlésre
került anyag nemcsak nyelvészetileg értékes és
felhasználható, hanem szoros összefüggésben a
nyelvészettel, elsősorban az általános kultúr-
történet-művelődéstörténet, a néprajz, a folk-
lorisztika szempontjából bír felmérhetetlen
haszonnal.

(A Debreceni Kossuth Lajos Tudomány-
egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének
Kiadványai 74. Debrecen, 1999. 183 p.)

Dankó Imre
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