
Rózsa Ferenc jelenleg a Kolozsvári Ma-
gyar Opera állandó vendégkarmestere. Õ az,
aki felkutatta Ciro Pinsuti Mattia Corvino
címû operájának kéziratát. A mû egyes rész-
letei ismertek voltak ugyan, ám teljes elõ-
adására 2008-ban, a reneszánsz évében 
került sor Kolozsvárott, Rózsa Ferenc ve-
zényletével.

Földes Imre, a zenei ismeretterjesztés
legismertebb személyisége is elfogadta
meghívásunkat. A professzor 1988 és 1994
között rendszeres elõadója volt a Zenei
Klubnak. A jubileumi esten elmondta, hogy
bár az ismeretterjesztõ elõadások szabadab-
bak, mint az egyetemiek, hiszen a kötelezõ
vizsga feszültsége nem lebeg a hallgatóság
feje felett, formailag nem nagyon különböz-
hetnek. Földes Imre játékosan, rejtvénysze-
rûen, a társmûvészeteket bevonva tanít. Ün-
nepi programunkra Az utolsó vacsora címû
elõadásával érkezett. A bibliai jelenetet áb-
rázoló festmények elemzése után bemutatta,
Bach milyen zseniális zenei eszközökkel 
ábrázolta a Máté-passióban az apostolok
gondolatait, Júdás majdani árulását.

Olsvay Endre zeneszerzõ, a Liszt Ferenc
Zenemûvészeti Egyetem adjunktusa 1992
óta minden évben színes és tartalmas elõ-
adásokkal örvendezteti meg a klubtagokat.
A talányos, Egy kelta címertõl a Paripame-
zõig címet viselõ elõadása során Schubert
Arpeggione-szonátáját tárgyalta. Az arpeg-
gione hathúros nagygitár, amelyet vonóval
szólaltattak meg, vonósgitárnak is nevezték.
Schubert komponált egy zongorakíséretes
szonátát erre a hangszerre. A mûnek általá-
ban csellóra, hegedûre, gitárra, fuvolára
vagy más hangszerre szánt átiratait szokták
elõadni, de Olsvay Endre egy olyan különle-
ges felvételt hozott magával, amelyen
arpeggione hallható.

Paukovics László zenetanár, klubvezetõ
Olsvay Endre Allegória címû, elektroakusz-
tikus darabját vette górcsõ alá. A felvételen
„egy óriási terjedelmûvé növelt, egyetlen
pendítésnyi dorombhangból modulált hang-
szerhang hallható” – így fogalmaz a mûrõl
maga a szerzõ.

Emlékül egy plakett-tel ajándékoztuk
meg a résztvevõket, melyet a helyi zene- és
mûvészeti iskola kisdiákjai készítettek. ■
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Más-kép – Molnár Iscsu István kiállítása
Könyvek, könyvjegyek és könyves fegyverek   

A hagyományos könyvjegy, az ex libris, drá-
ga mûfaj. Ráadásul a nyomtatott könyvnél
olcsóbb és gyorsabb az internetes megjelen-
tetés is. – Ezt hallva akár igazat adhatnánk
azoknak, akik a Gutenberg-galaxis végét bi-
zonygatják. Mindennek ellentmond viszont
Molnár Iscsu István Más-kép címû kiállítá-
sa. A miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei
Könyvtárban rendezett tárlaton – április 22-
étõl május 14-éig – helyet kaptak a mûvész
által tervezett könyvek, könyvborítók, ex
librisek és azok az objektek, amelyek ugyan
némán, de arról „beszélnek”, hogy a leírt
szó életveszélyes is lehet.
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 a miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtárban

✒✒    Filip Gabriella – Petrigán György (fotó)

A miskolci megnyitón:
Molnár Iscsu István
képzõmûvész,
Venyigéné Makrányi
Margit könyvtárigaz-
gató és Dobrik István
mûvészettörténész

Ahogy a könyvtárak a könyvek mellett
más dokumentumokat, különbözõ informá-
cióhordozókat is gyûjtenek és hozzáférhetõ-
vé tesznek az olvasók számára, ugyanígy
helyet kapnak itt a különbözõ mûvészeti
ágak. A miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei
Könyvtárban az író-olvasó találkozók, isme-
retterjesztõ elõadások, zenei programok
mellett rendszeresek a képzõmûvészeti kiál-
lítások is. Az intézmény kiemelt feladatának
tekinti, hogy azoknak az alkotóknak adjon
bemutatkozási lehetõséget, akiknek a mun-
kája valamiképpen kapcsolódik a könyvhöz,
a könyvkiadáshoz, mondta köszöntõjében
Venyigéné Makrányi Margit, a megyei
könyvtár igazgatója, Molnár Iscsu István ki-
állításának április 22-én tartott megnyitóján.

A salgótarjáni születésû Molnár István –
aki a megkülönböztethetõség, könnyebb
azonosíthatóság érdekében gyakran hasz-
nálja hivatalosan is a barátaitól kapott Iscsu
becenevet – elsõsorban kisgrafikáinak kö-
szönhetõen vált ismertté. Borsod-Abaúj-
Zemplén megyében több kiállítása volt már
korábban is, visszatérõ vendége a miskolci
grafikai biennáléknak, a téli tárlatnak. 
A mostani kiállításra azonban – a rézkarcok,
alkalmi grafikák, ex librisek, könyvillusztrá-

ciók mellett – elhozta az általa tervezett
könyveket is. Ezek közül nagyon sok megta-
lálható a megyei könyvtár állományában,
így az olvasó, ha kézbe veszi, képzõmûvé-
szeti alkotásként is értékelheti ezeket a köte-
teket.

Molnár Iscsu István készítette például
Nagy Sándor Versenybringa és társai címû
kötetének borítóját, illusztrációit, az õ keze
munkáját dicséri Roald Dahl Szofi és a
Habó vagy Garai Péter Az ég a földig ér címû
könyve. Az 1956-os Intézet számára terve-
zett tanulmánykötetek közül a II. Rákóczi
Ferenc Megyei Könyvtár állományában is
megtalálható például Rainer M. János Öt-
venhat után; Germuska Pál Indusztria bûvö-
letében; Standeisky Éva Gúzsba kötve.

A kulturális elit és a hatalom; Kövér György
Losonczy Géza; Kõrösi Zsuzsanna–Molnár
Adrienne Titokkal a lelkemben éltem. Az öt-
venhatos elítéltek gyermekeinek sorsa címû
kötete. 

A kiállítás lehetõséget teremtett arra is,
hogy önálló grafikaként, fekete-fehérben,
majd színesben vagy éppen könyvborítóként
tekintsünk ugyanarra az alkotásra. Erre utal-
hat a kiállítás címe is: Más-kép. Dobrik Ist-
ván mûvészettörténész megnyitó beszédé-



ben elmondta, hogy miután megkapta a kiál-
lítás tervét, sokat gondolkodott ezen a cím-
adáson, majd megkérdezte a mûvésztõl, mi-
ért éppen ezt a hívószót választotta. „Õ egy-
értelmûen és készségesen elmondta, mire
gondolt: a képzõmûvészeti mûfajok és tech-
nikák, a képalkalmazás, a funkció oldaláról
egészen más variációk is létezõek, mint a
megszokott képalkotó módszerek. Egészen
más alkotni és gondolkodni a könyv közelé-
ben vagy egy könyvvel való kontextusban,
és ez indokolta a címadást.”

Molnár Iscsu István hagyományos tech-
nikával készült mûvei is mutatják, hogy
kedveli a játékosságot, a szokatlan megoldá-
sokat, így nem idegenkedett az új technikák-
tól sem, ügyesen használja ezeket a lehetõ-
ségeket.

Dobrik István értékelése szerint: „Sze-
mélyében a homo creator és a homo ludens
egyaránt megtestesül. A metaforákat és
szimbólumokat teremtõ erejét gyakran szövi
át a szellem tisztálkodását segítõ humor és
irónia. Ha mélyebben akarjuk megfejteni 
és megérteni sokszor a mikro- és makrokoz-
moszt is idézõ, díszítõ és jelalkotó szándé-
kát, mûvészetében a képek mágikus karak-
terét is figyelembe illik venni. Azt hiszem,
hogy õ mélyrõl, ösztönösen is érzi, hogy a
kép, a mítosz, a szimbólum a szellemi lét lé-
nyegének mélyrétegeihez tartozik. Minden
fragmentuma, legapróbb történése és moz-
zanata elválaszthatatlan része az egyszeri és
megismételhetetlen emberi létezésnek, a tel-
jességhez tartozóak, és jelekké nemesedve
tanító üzenetek a mának és a jövõnek.
Konkrétságukban is a létezés mélyreható
igazsága felé terelnek bennünket.” ■
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A II. Rákóczi Ferenc
Megyei Könyvtár

ajándékát, a mûvész
születésekor történt
eseményeket idézõ

összeállítást Venyigéné
Makrányi Margit 

igazgatónõ adta át
Molnár Iscsu Istvánnak

A 81. Ünnepi Könyvhét és a 9. Gyermek-
könyvnapok alkalmából a Vörösmarty Mi-
hály Megyei Könyvtár igyekezett minél
több, tartalmasabb és valamennyi korosz-
tály érdeklõdését felkeltõ rendezvényt tarta-
ni. Székesfehérváron május végén zajlott a
Kortárs Mûvészeti Fesztivál, melynek kere-
tében idén elõször a könyvtár is több ren-
dezvényt tartott, mialatt már folyt a készülõ-
dés a júniusi könyvünnepre.

Székesfehérvár fõterén, a Városház té-
ren, a könyvkiadók, könyvesboltok mellett
a helyi könyvtárak is kaptak egy-egy pavi-
lont. A könyvtáraknak ezúton is lehetõsé-
gük nyílt gyûjteményeik, szolgáltatásaik be-
mutatására. A megyei könyvtár könyvekkel,
játékokkal, ismertetõkkel, lufikkal várta az
érdeklõdõket, s a könyvtár integrált rend-
szerével való online kapcsolat révén lehetõ-
ség adódott az azonnali beiratkozásra is.
Sajnos az idõjárás nem volt túl kedvezõ, a
hideg szél miatt a tervezett három nap he-
lyett két nap állt rendelkezésre a külsõ hely-
színen. A leginkább népszerûnek mondható
könyveket lelkes kollégák válogatták össze,
majd vitték ki a térre kölcsönzésre, ahol fél
áron lehetett beiratkozni vagy olvasójegyet
érvényesíteni, sõt, minden tizedik regisztrá-
ció ingyenes volt. A pavilon dekorációja is a
könyvtárosok ízlését dicsérte. Az érdeklõ-
dés folyamatos volt, a kitelepült kollégák
egész nap tájékoztatták a meglévõ és a leen-
dõ olvasókat. A program a Könyv-tár-tér
nevet kapta.

A szervezésben a média is partner volt,
több helyi internetes újság közölte a progra-
mokat, cikkek, beszámolók jelentek meg a
megyei napilapban, a város egyik belvárosi
bevásárlóközpontjának rádiója is folyama-
tosan játszotta a könyvtár reklámját. 

Minden részleg tartogatott programot,
látnivalót a könyvhét kapcsán. A gyermek-
könyvtárban Boldizsár Ildikó meseterapeuta
foglalkozására több mint hatvanan voltak
kíváncsiak. Ugyanitt mutatkozott be a Nap-
hegy Kiadó. A kisebbeknek és nagyobbak-
nak szóló programok közül a Kerekítõ és a
Gombolyító foglalkozásán, valamint Erdé-
lyi Andrea kézmûves óráján, ahol könyves
játékok készültek, közel harminc gyerek


