
„A középszert még érinteni sem óhajta-
nám...” – Fryderyk Chopin története címmel
nyílt reprezentatív tárlat a Méliusz Juhász
Péter Megyei Könyvtár és Mûvelõdési Köz-
pontban 2009. november 10-én, kedden dél-
után. A lengyel zeneszerzõ halálának 160. és
születésének közelgõ 200. évfordulója alkal-
mából a varsói Nemzeti Fryderyk Chopin In-
tézet, a budapesti Lengyel Intézet, az Orszá-
gos Idegennyelvû Könyvtár, valamint három
megyei könyvtár – köztük a Méliusz Köz-
pont – és a budapesti Lengyel Ház vándorki-
állítást rendezett.  A kiállítást a Nemzeti
Fryderyk Chopin Intézet – Fryderyk Chopin
Múzeum munkatársai készítették, míg a
Fryderyk Chopin Magyarországon címû fe-
jezetet az Országos Idegennyelvû Könyvtár
Zenemûtárának munkatársa, Sárközi Andrea
állította össze. A tárlat különlegessége, hogy
tetszõleges sorrendben lehet megtekinteni
azt a 14 tematikus „szigetet”, amelyre a kiál-
lítás épül. A szigetek felölelik Chopin életút-
ját születéstétõl a haláláig. Külön sziget fog-
lalkozik követõivel, zenéjének hatásával.  

A tárlatlátogató megismerheti a mûvész
alkotómunkájának sajátosságait, személyisé-
gének titkait. Ezt a bepillantást segíti a para-
vánok elrendezése: a téma megnevezése, 
rövid bemutatása után be lehet menni a para-
vánok mögötti „kuckóba”, ahol fotók, kordo-

kumentumok másolatai várják az érdeklõdõt.
Könyvészeti szempontból rendkívül értékes
a zeneszerzõ kéziratos kottáinak 14 kötetes
fakszimile kiadása. A tárlatot multimédiás
tartalmak egészítik ki. A Méliusz Központ
nyitva tartása alatt mindvégig láthatják és
hallhatják az érdeklõdõk a Centre Screen
Productions (Michigan, Milano) kép- és
hanginstallációját, amely a kiállítás anyagá-
ból is közöl részleteket. A vándorkiállítást
hangverseny egészíti ki.

A Méliusz Központ igazgatója, Cs. Tóth Já-
nos köszöntõje után Mohos Nagy Éva, a
Debreceni Egyetem Magánének Tanszé-
kének vezetõje nyitotta meg a tárlatot. Chopin
jelentõségérõl elmondta, hogy a varsói egye-
tem tanári kara a „zenei lángész” megneve-
zéssel  bocsátotta útjára tanítványát. 1830-ra
Chopin híre már bejárta az országot. Sokan a
nemzet költõjét tisztelték benne. Chopin ze-
neszerzõ és zongoramûvész volt. Zongora-
muzsikájába több nép zenei motívumait be-
leszõtte, így a magyar népdalok dallamait is.
A magyar zeneszerzõk közül Chopin külö-
nösen Liszt Ferenccel ápolta  kapcsolatait. 
A tartalmas megnyitó beszédet A romantika
jegyében címmel egy koncert követte. Szilá-
gyi Szilvia elõadómûvész Chopin-dalokat
énekelt. Zongorán Anducska Katalin kísérte.
A hallgatóság megismerkedhetett Chopin
egyik mazurkájával is Anducska Katalin elõ-
adásában. Az ünnepélyes és információkban
gazdag megnyitó után ki-ki böngészhetett az
elsõ emeleten elhelyezett szigetek anyagá-
ban, megtekinthette a kották fakszimile ki-
adását, vagy megnézhette a multimédiás pro-
dukciót. Chopin gyönyörû zenéje kísérte 
végig a látogatókat a tárlaton. Aki a barango-
lás után pihenni vágyott, élvezettel nézte a
nagy képernyõre kivetített installációt és
közben élvezte a muzsikát. Örömünkre idõ-
rõl idõre megtelt a multimédiás vetítésre
szánt alkalmi nézõtér. A kiállítás 2009. 
december 2-ig volt látogatható a könyvtár
nyitvatartási idejében. ■

K ö z h í r r é  t é t e t i k

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2010. január24

Rendhagyó Chopin-kiállítás a Méliusz Központban

✒✒ Szabó Eszter

Anducska Katalin


