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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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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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