
Hitetlenkedve szemléltük az évszámokat a
megsárgult, stencilgéppel sokszorosított pa-
pírlapokon: 25 éve, 1984-ben kezdõdött a
Zenei Klub megszervezése a Sylvester János
Könyvtárban (ma: Nádasdy-vár Mûvelõdési
Központ és Könyvtár). Az évforduló megün-
neplését az 1984/1985-ös évad májusi, befe-
jezõ elõadásának idõpontjához igazítottuk.

A klub elõzményei még régebbre nyúl-
nak vissza. 1980-ban Takács Éva zenei
könyvtáros és Rózsa Ferenc zenetanár, ké-
sõbbi elõadó közös ötlete eredményeként
sor került egy Weiner Leó-, majd egy
Heinrich Schütz-estre. A következõ években
már elõadás-sorozatok várták az érdeklõdõ-
ket: A hangszerek világa, Nagy mesterek –
híres zenemûvek.

1984-ben Paukovics László zenetanár és
Martos Gáborné, az akkori zenei könyvtá-
ros hívta életre a Zenei Klubot: beszélgeté-
sekre, zenehallgatásra, a zene mélyebb meg-
ismerésére invitálták a zenebarátokat. 
A klubvezetõ, aki Földes Imre tanár úrtól sa-
játította el a zenei ismeretterjesztés alapjait,
azóta is lelkesen készül az újabb és újabb
elõadásokra. Azt mondja, számára a felké-
szülés idõszaka a legfontosabb, munkájához
pedig mozgatórugó a klubtagok elvárása.

Az októbertõl májusig tartó évadok során
közel kétszáz elõadás hangzott el: stílus-,
mûfaj- és hangszerismertetések, zenetörté-
neti összefoglalók, évfordulókhoz kapcsoló-
dók, a zene és a társmûvészetek kapcsolatá-
ról szólók.

A klub tagsága természetesen kicserélõ-
dött 1984 óta, a szervezés folyamatos mun-
kát jelent. A jelentkezõket az a szándék ve-
zérli, hogy bõvítsék, netán megalapozzák
zenei ismereteiket, értõbb módon tudjanak
közeledni egy-egy darabhoz, szerzõhöz, elõ-
adóhoz, elsajátítsanak bizonyos zenei alap-
fogalmakat. Mindezt esztétikus környezet-
ben tehetik, hasonlóképpen tanulni vágyó és
a mûvészi értékekre fogékony érdeklõdõk
között, oldott hangulatban. Az elõadások
immár interaktívakká váltak.

1999 óta minden évben szerveztünk egy-
egy hangverseny-látogatást. Legutóbb, miu-
tán két elõadás keretében foglalkoztunk
Haydn A teremtés címû oratóriumával, ezt
az elõadást választottuk ki a szombathelyi
Bartók Terem koncertprogramjából, és élõ-
ben is meghallgattuk a mûvet a Savaria
Szimfonikus Zenekar, a Nemzeti Énekkar,
valamint Sáfár Orsolya, Kálmán László és
Hámori Szabolcs elõadásában, Vashegyi
György vezényletével.

2005-ben – Olsvay Endre elõadásának
hatására a bécsi klasszikusokról – elutaz-
tunk Bécsbe, és felkerestük azokat a hely-
színeket, amelyek e zenetörténeti korszak
emlékeit õrzik.

A jubileumi találkozóra meghívtuk a régi
és a jelenlegi klubtagokat, az egykori zenei
könyvtárosokat, Molnár Zoltán nyugalma-
zott igazgatót, a vendégelõadókat, tehát
mindazokat, akik munkájukkal és támogatá-
sukkal elõsegítették a klub mûködését, fenn-
maradását. Bõdi Piroska könyvtárvezetõ kö-
szöntõje után megemlékeztünk azokról az
egykori klubtagokról, akik már eltávoztak
közülünk. 

Természetesen felidéztük a kezdeteket is,
néhány érdekes történettel és személyes em-
lékekkel fûszerezve.
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25 éves a sárvári Zenei Klub
Jubileumi találkozó a zenei könyvtárban

✒✒    Sulyokné Matócza Eleonóra



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.


