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IN MEMÓRIÁM DREXLER ISTVÁN

Egy könyvkötő dicsérete

Néhány évvel ezelőtt, éppen karácsony kö-
zeledtével az egyik muzeológus kollégám
könyvkötőt keresett. Időszűkében lévén rám
bízta, hogy minél hamarabb találjak valakit, aki
karácsonyig beköt neki néhány összeválogatott
munkát. Nem vagyok szolnoki, így nem maradt
más hátra, mint fellapozni a telefonkönyvet, s
ott keresni valakit. Furcsa néven akadt meg a
szemem: Drexler Könyvkötészet. A telefonban
kedves és udvarias hang magyarázta meg, hogy
merre találom a Pólya Tibor utcát. Szép kará-
csonyi ajándék volt belépni a könyvkötő mű-
helybe, ahol maga a mester fogadott. Igencsak
megörültem a jó szagnak, meglepett a betű-
szekrény, meg a látvány, ahogy a lisztből főzött
ragasztót kavargatta.

Tanulóéveimről beszélgettünk, a betűsze-
désről, a papírról, s arról, hogyan kerültem
kiadványszerkesztőként a szolnoki múzeumba,
no meg a könyvekről! Szerettem nála lenni, szót
váltottunk mi mindenről, ahogy a munka, az
időjárás, az évszakok meg az élet hozta. Ő pedig
szerette a múzeumot! Olyannyira, hogy a Szol-
noki Képtár ajándékot is kapott tőle: Szlányi
Lajos szép festményét a régi Zagyva-hídról. De
szerette a mesterségét is nagyon, ezt a vele
köttetök polcain sorakozó pontos, gondos mun-
kák bizonyítják.

Végigélt egy századot szinte, hiszen 1906.
augusztus 10-én született Szolnokon. De a
család története ugyancsak érdekes. Katona-
orvos volt a nagyapa, s Temesvárról helyezték
az ország különböző városaiba, Drexler Urbán
— Drexler István édesapja — még Kassán
született 1878-ban. Aztán Szolnokra került az
egész család az 1890-es évek táján, s itt is
maradtak. Már itt született a két Drexler-testvér:
Mária 1902-ben, István pedig 1906-ban. Az
édesapa papírkereskedő és könyvkötő volt, még
Temesvárott volt segéd, de Szolnokon 1903-ban
már önálló üzletet vezetett. Gyermekei mellette
tanulták ki a papírkereskedés és a könyvkötés
fortélyait, s István a harmincas évektől már az

üzletvezetésbe is besegített. Hogy Drexler Ist-
ván a könyvkötő mesterséget nemcsak elleste,
hanem mestere is lett, annak az 1940-ben,
Debrecenben tett mestervizsga a bizonyítéka.

De jött a háború — immár a második, amit
átéltek —, és az mindent, amit lehetett, el-
pusztított: a család könyvkötő mühelyét, a
Tisza-hídnál lévő papírkereskedést, a nyomdát.
Ami mégis megmaradt, azt államosították...

Drexler István ekkor az Ostor utcai Vas- és
Faipari Szövetkezetben volt szinte szó szerint
mindenes: raktáros, ügyintéző stb. — 1948-ban
a KISOSZ egy kirakati versenyben elért szép
munkájáért még elismerő oklevelet is adott
neki. Ezekben az években történt, hogy egyszer
távollétében — nem tudni, kik — feltörték a
Pólya Tibor utcai családi házat, és szinte
kirabolták. De a könyvkötészetet nem vették
észre, és az csodával határos módon megma-
radt! — Zűrzavaros évek ezek, ki emlékszik
mindenre? — Egyedül dolgozott tovább, aztán
a KTSZ-ben könyvkötőként cipősdobozokat
készített, meg díszdobozokat, még Hruscsov
számára is!

1956-ban hozta vissza a gépeit a Pólya Tibor
utcai házba, amelyet újra meg kellett vásárolnia,
s azóta itt dolgozott tovább, immár valóban
egyedül.

Az évek során azonban egyedüli könyvkötő
kisiparosként igen sokan kereshették fel és
lehettek elégedettek Drexler István munkájával,
mert 1966-ban a Kisiparosok a lakosság szol-
gálatában mozgalomban való részvételéért elis-
merő oklevéllel jutalmazták, 1979-ben pedig a
KJOSZ ismerte el egy emléklappal 25 éves
munkáját. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kézműves Kamara 1996-ban — 90. születés-
napján — emléklappal, a Magyar Kézműves
Kamara pedig 1998-ban Aranydiplomával
ajándékozta meg.

A hosszú évek során a család átköltözött a
Tisza másik oldalára, s Drexler István naponta
maga vezette autóján járt át a Pólya Tibor utcai
műhelybe, hogy megrendelőinek eleget tegyen.
Szeretett autót vezetni, utazni, szívesen mesélt
lányaival együtt megtett görög és horvát ten-
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Munka közben a Pólya Tibor utcai műhelyben

gerparti útjairól. Egyik vejét még a könyv-
kötésre is megtanította. Büszke volt a kertvárosi
családi ház szépen parkosított kertjére, bár nem
sok ideje és ereje maradt azt gondozni. Kertje
helyett a tudomány kertjét, a könyveket ren-
dezte szép formába. De sok szépen kötött dip-
lomamunka és doktori dolgozat viseli a keze
nyomát!

Szinte élete legvégéig, csaknem az utolsó
napokig dolgozott. 2000. május 21-én távozott
közülünk. De műhelye nem árvult el, hiszen
Szolnok szerencsés város: „Arany kezekbe" ke-
rültek a betűszekrények, a szabóasztal és a
vágógép. Arany Józsefné, Marika néni könyv-
kötő-papírrestaurátor értő kezében tovább él
Drexler István könyvkötő mestersége.

Igaz, már nem a Pólya Tibor utcai mű-
helyben kapnak új borítót a régi könyvek, de
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Drexler István

számítógépes-mozis világunkban varázslatos
múltidéző öröm egy-egy szépen-mívesen kö-
tött, újjávarázsolt könyvet fellapozni és meg-
simogatni. Ezt az örömet olyan mestereknek
köszönhetjük, amilyen Drexler István volt.

Bodolai Mária

KÖNYVESPOLCRA VALÓ

Tabák Lajos

írta és szerkesztette: Tál Gizella

A kommunikációt tudók és ismerők körében
még ma is úgy vélik, hogy az általános infor-
mációs gondjainkat, legalábbis azok zömét a
vizuális kommunikáció képes megoldani. A
vizualitás fokozatosan a kommunikáció alap-
vető, leghatékonyabb módszerévé vált. Korunk
egyik termékét, a mindennapi és célzott fotog-

ráfiát három jellegzetességgel látták el a hosszú
évtizedek során, amelyek a klasszikus két-
dimenziós valóságtükrözés a térhódító szoció-
fotográfía jellemzőivé is váltak. Az egyik a
gyorsaság. Üzenet, szimbólum és a valóság ter-
mészetes rögzítése. „Olvasható" vizuális lát-
vány. A második, a kép tartalmi meggyőző
ereje. „Hiszem, ha látom", mint érzéki tapasz-
talat. A harmadik fontos tulajdonság, hogy a
másokhoz nem fogható és hasonlítható érzéki
világ megállítja a múló pillanatot, amire más
nem képes. A szem felfogja és továbbítja —
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