
és a 2002. évi könyvtáravató ünnepségeket, meg-
nézhettünk ma már nagypapa korú gyermekol-
vasókat, "megleshettük" az olvasószolgálat, a
gyermekrészleg munkatársait farsangi jelmezben
-fáraóként, angyaIkaként, ördögként. Megható
volt az idõs kollégák arca, amikor megpillantot-
ták a rég nem látott falakat, polcokat, termeket,
a kedves munkatársakat, akikkel már nem talál-
kozhatunk. A rendezvény sikerét, visszhangját
bizonyítja, hogy a szolgálatot ellátó s ezért kény-
szerûségbõl távol maradó kollégák kérésére a ve-
títést egy késõbbi idõpontban meg kellett ismé-
telnünk. A jó hangulatú találkozó estig tartó be-
szélgetéssel zárult.

Az évfordulók kapcsán országosan is nagyon
sok szakmai ös,szejövetelt, találkozótszerveztek,

kiállításokat, katalógusokat készítettek, vagy
éppen könyvtártörténeti írásokkal emlékeztek
meg az elmúlt évtizedekrõl. Mindez nagyon
hasznos, ugyanis szakrnánk gyökereinek, elõde-
ink munkájának, életpályájának megismerése
rendkívül fontos, részben az új generációk, rész-
ben a társadalom számára, hiszen lendületet ad a
jövõhöz, valamint ismertebbé, elismertebbé,
megbecsültebbé teszi munkánkat.

Virághné Vámos Kiffi

könyvtáros

Zrínyi Ilona

emlékünnepség
a sárospataki ~árosi

könyvtárban
"Tiszteld az embereket,
érintkezz szívesen az
idegenekkel, mert aki
másokat tisztel, önmagát
tiszteli. ..."

(Zrínyi Ilona)

Intézményünk a millennium évében, 2000. szep-
tember 6-án vette fel Patak egyik nagyasszonya,
Zrínyi Ilona nevét. Kiemelkedõ feladatunknak
tekintjük a fejedelemasszonnyal kapcsolatos re-
likviák és dokumentumok gyûjtését, szerzemé-
nyezését és bibliográfiai feltárását. Terveink

megvalósításához hatékony segítséget nyújtanak
a munkácsi Zrínyi Ilona Könyvtár és a kassai
Jan Bocatius Városi Könyvtár munkatársai is.

Az emlékek ápolása mellett elengedhetetlenül
fontosnak tartjuk a nagyasszony életével, tevé-
kenységével kapcsolatos tudományos kutatási
eredmények közkinccsé tételének lehetõségét, a
történelmi ismeretek közvetítését, hiszen Zrínyi
Ilona személyisége, felkészültsége, anyasága,
magatartása, helytállása és nõiessége példa a
huszonegyedik században élõk számára is.

Ez év elején névadónk halálának háromszá-
zadik évfordulója alkalmából rendezvénysorozat-
tal tisztelegtünk emléke elõtt.

Általános iskolás gyermekek részére hirdet-
tük meg az Így élt Zrínyi Ilona címû könyvil-
lus~rációs pályázatot. Zrínyi Ilona és Sárospa-
tak, valamint Zrínyi Ilona a történelemben cím-
mel pedig irodalmi pályamunka készítésére is
biztattuk a tanulóifjúságot. Örömünkre a sáros-
pataki pályázók mellett a munkácsi II. sz. Kö-
zépiskolából és a nagykaposi általános iskolából
is kaptunk igen értékes és színvonalas munká-
kat. Munkájukhoz nagy segítséget nyújtott a
Zrínyi Ilona élete címû reprezentatív könyvkiál-
lítás, amelyet könyvtári dokumentumainkból
(könyv, képek stb.) rendeztünk.

Február 13 -án küldöttség utazott Kassára,
hogy (a városi könyvtár és a Magyar Könyvtá-
rosok Egyesülete Zempléni Könyvtárosok Szer-
vezete nevében) Zrínyi Ilona végsõ nyughelyén,
a Dóm altemplomában elhelyezhessük az emlé-
kezés és a tisztelet koszorúját.

Az emlékünnepség kétnapos programja feb-
ruár 17-én délután R. V árkonyi Agnes A fejede-
lem gyermekkora címû könyvének bemutatójá-
vaI kezdõdött meg. A neves író és történész új
kiadásban megjelent reprezentatív kötetét dr.
Dienes Dénes, a sárospataki Református Kollé-

gium Tudományos Gyûjteményeinek fõigazga-
tója mutatta be a nagyszámú hallgatóság elõtt. A
neves egyháztörténész kiváló pszichológiai ér-
zékkel rajzolta fel a kötet borítóján látható (ti-
zenkét éves) gyermek II. Rákóczi Ferenc szemé-
lyiségét, lelkiségét, jellemét és korunk olvasójá-
ra gyakorolt hatását. A könyvbemutató a jubile-
um tiszteletére kiírt képzõmûvészeti és nemzet-
közi irodalmi pályázat díjkiosztó ünnepségéveI
zárult.

Február 18-án délelõtt, a nagyasszony halálá-
nak háromszázadik évfordulója napján bensõsé-
ges ünnepségre került sor. A zsúfolásig megtelt
városi könyvtárban elõször dr. Jánosdeák Gá-
bor, Sárospatak polgármestere üdvözölte meleg
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Fent: Dr. lánosdeák Gábor polgármester

ünnepi beszédét tartja

(elöl az avatásra váró Zrínyi Ilona-festmény)

Alatta: R. Vákonyi Ágnes megnyitja a Zrínyi Ilona

élete és kora címû képeslevelezõlap-kiállítást

hangon a kassai, a munkácsi és a beregszászi
vendégeket, a könyvtárosokat és a többi jelenlé-
võt, majd a neves évfordulóra készült olajfest-
mény avatására került sor. A "gyöngyös" Zrínyi
Ilonát ábrázoló nagyhatású mûalkotás készítõje
Frimmerné lhnáth Mariann, a sárospataki Ár-
pád Vezér Gimnázium igen tehetséges müyész-
tanára.

Ezt követõen a Mûvelõ-
dés Háza Galériájában Zrí-
nyi Ilona és kora címmel

képes levelezõlap-kiállítás
megnyitására került sor. A
felbecsülhetetlen értékû, igen

gazdag dokumentumanyag
Steiner Józsefné nagyatádi
gyûjtõ több évtizedes lelki-
ismeretes munkáját prezen-
tálja. A különleges kiállítást
R. Várkonyi Ágnes pro-
fesszor nyitotta meg.

Az emlékünnepség prog-
ramja a "Nincs a világon
szebb és dicsõbb dolog,
mint a becsületes név és a

jó hír" címû nemzetközi tu-
dományos felolvasó üléssel

folytatódott.
R. V árkonyi Ágnes, a ne-

ves történész Zrínyi Ilona és
fia, II. Rákóczi Ferenc címû
nyitó elõadásában az édes-
anya és fia szeretetteljes
kapcsolatát a nagy fejede-
lem visszaemlékezései alap-
ján mutatta be. Megismer-
hettük II. Rákóczi Ferenc
neveltetésének körülménye-
it, a nagyasszony nevelési
módszereit, a fia iránt érzett
gyengéd és féltõ szeretetét,
valamint a politikai életre
történõ tudatos felkészítését.

Dr. Köpeczi Béla akadé-
mikus nálunk kevésbé ismert források alapján
különleges elõadást tartott Zrínyi Ilona a kora-
beli irodalomban címmel. Prechac, a tizenhete-
dik századi francia irodalom jeles képviselõje
"történelmi novella" formájában dolgozta fel Zrí-
nyi Ilona és Thököly Imre kapcsolatát. Ez a szel-
lemes, kissé bonyolult szerelmi történet több (né-
met, olasz, holland stb.) nyelven is megjelent, és
a korabeli európai olvasók körében is nagy tet-
szést aratott.

Dr. Gyûre Lajos kassai történész-tanár Felsõ-
Magyarország leggazdagabb fõurainak, a Rákó-
czi családnak a városhoz fûzõdõ kapcsolatát ele-
mezte. A Rákócziak Kassán (1619-1700) címû
elõadásábql a premontrei templom kriptájában



A jubileumi irodalmi pályázat nyertesei

A nemzetközi tudományos ülés elõadóinak egy része
ûobbról balra: R. Várkonyi Ágnes, dr. Köpeczi Béla,
dr. Gyüre Lajos, Dobay Béla)

eltemetett 1. Rákóczi Ferenc és édesanyja, Bá-
thory Zsófia hamvainak tragikus sorsáról eddig
ismeretlen részleteket is megtudhattunk.

Zrínyi Ilona és a felsõ-magyarországi várak
címmel dr. Csorba Csaba történész, író, fóisko-
lai docens a fejedelemasszony kedvelt tartózko-
dási helyeit (Patak, Regéc, Munkács) mutatta be
igen szemléletesen. A jelenlévõk figyelmébe aján-

lotta a CD-RaM-on is fel-
dolgozott, különös hangula-
tú várakat, amelyekrõl rész-
letes leírást és mûvészien
szép felvételeket is találha-
tunk.

Fakász Mihály munkácsi
tanár, hadtörténész "Személy
szerint is nagyságodnak udva-
rolhatok" címû elõadásában
Zrínyi Ilona és Thököly Imre
szerelmi házasságáról, vala-
mint a munkácsi vár 1685-
1688-as ostromáról, a fejede-
lemasszony példa értékû helyt-
állásáról adott elemzõ tájékoz-
tatást.

Zrínyi Ilona életének utol-
só, kevésbé ismert és igen
szomorú szakaszáról Egy bõ
évtized a török félhold ,,01-
talma" alatt címmel Dobay
Béla sárospataki történész-ta-
nár tartott meghatóan szép
elõadást.

Balassa Zoltán kassai új-
ságíró, történész Ahol Zrínyi
Ilona megpihen címmel pub-
likált és publikálatlan forrá-
sok alapján számolt be a fe-
jedelemasszony és bujdosó-
társai hamvainak 1906-os ha-
zahozataláról és újratemeté-
sérõl.

A felolvasó ülést követõ-
en Patak nagyasszonya: Zrí-

nyi Ilona címû kötetünket is bemutattuk, amely
a 2000. szeptember 6-ai névadó ünnepség és a
nemzetközi tudományos ülés elõadásait (R.
Várkonyi Ágnes, dr. Csorba Csaba, dr. Fehér
Erzsébet, Kristofory Olga, Dobay Béla) közli.

A jubileumi rendezvénysorozat február 26-án
a Páncél alatt szív címû történelmi vetélkedõvel
zárult. A sárospataki iskolák négy csapata nagy-
szerûen versenyzett. Az elsõ helyet az Árpád
Vezér Gimnázium tanulói szerezték meg, amit

értékes könyvekkel jutalmaztunk.
A neves évforduló programjához a Nemzeti

Kulturális Örökség Minisztériuma, a Nemzeti
Kulturális Alapprogram, Sárospatak Város Ön-

kormányzata, a Rákóczi Szövetség Sárospataki
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Szervezete és az MKE Zempléni Könyvtárosok
Szervezete nyújtott támogatást, amelyet nagy tisz-
telettel köszönünk meg.

Halász Magdolna
könyvtárigazgató

Nekünk, könyvtárostanároknak, mindig is szük-
ségünk volt azokra a lobogó, energikus társakra,
akiknek életfelfogása példaként, megtartó erõ-
ként állt elõttünk -az elkeseredett, pályaelha-

gyás gondolatával játszó pillanatokban.
Ilyen lehetett Gyõri Gáspár is. Lehetett, mert

személyesen nem ismerhettem. Az elsõ "nyom",
amely hozzá vezetett, csak most válik értelmez-
hetõvé számomra, most, amikor a kettõs évfor-
duló kapcsán egyre jobban megismerhettem
munkáját. Hadd kezdjem hát ezzel a nagyon

személyes foszlánnyal!
Pályakezdõ, kisgyermekes anyaként munkát

kerestem. Akkor épült Budapest új gimnáziuma
a Városmajorban. Természetesen a jövendõ igaz-
gató a meghirdetett állásokra "gyûjtötte" a tan-
testületet. Amikor átadtam önéletrajzomat, egy-
ben fölvázolta, milyen könyvtárost keres: a
könyvtár vezetése mellett érts en a technikai be-
rendezések kezeléséhez, tanítson egy osztályban,
akár legyen osztályfõnök és könyvtárpedagógus,
természetesen. Most már tudom, akit minden
pályázóban keresett, az Gyõri Gáspár volt...

Gyõri Gáspár. Olvasom sorait, amelyekben
lelkesen számol be a gyûjtemény változásairól,
büszkén ír az akkor igen modernnek és nagyon
soknak számító technikai bereridezésrõl, a
könyvtárostanár és a diákok-tanárok-könyvtáros-
tanár kapcsolatáról. Gyõri Gáspár igen modern
nézeteket vallott vagy inkább valósított meg a
Táncsics Mihály Gimnázium könyvtárostaná-
raként. Olyan könyvtárat teremtett, amely for-
rásközponttá lett, s amely a szolgáltatást olyan
fokon biztosította diáknak-tanárnak, hogy az már
egy gimnázium kereteit szinte szétfeszítette.

Nézem az irányító táblákat, feliratokat, kataló-
gusát, amelyek mind a jobb tájékozódást szolgál-
ták. Igazi könyvtárépítõ volt, akánnerre keresem a
nyomát, újabbakra bukkan ok. Nevelõotthontól a

, ,
Virányosi Altalános Iskolán át a Kós KárolX ,Alta-
lános Iskoláig mindenhol könyvtárat teremtett. Tette

ezt úgy, hogy emberi kapcsolatai egyre szerteága-
zóbbak lettek. Akárhol említem a nevét, minden-
hol újabb és újabb diákok, tanítványok, tanártár-
sak, helytörténészek szeme csillan fól...

Nyomokat keresek, egy gazdag éJetút nyoma-
it. ..TaJán minden könyvtárostanár számára ad
tanulságot életmûve, annak sokszínûsége.
Merítkezzünk meg tehát a múltban, hogy feltöl-
tõdjünk a jövõ kihívásaira.

Erre adott aJkaJmat a hegyvidéki könyvtáros-
tanárok kezdeményezése, ameJynek keretében -

kapcsolódva Gyõri Gáspár haJálának huszadik,
születésének nyolcvanadik évforduJójához -né-
hány mindannyiunk számára fontos kérdéskört
vitattunk meg. Március 21-én a Kós Károly Ének-
Zene Tagozatos Áltajános Iskolában találkoztunk,
ahol Holtságné Csipán Agnes igazgató méltatta
Gyõri Gáspárt, majd három témát jártunk körül
egy-egy elõadó segítségével: a helytörténetet
(Bényei Miklós), a könyvtárostanár kapcsolatrend-
szerét (Könyves-Tóth Lilla) és a könyvtárépíté-
szetet (Papp István).

A déli harangszó bensõséges ünnepségre hí-
vott minket: a Hegyvidék könyvtárostanárai Gyõri
Gáspár Emlékdíjat adományoztak két kollégá-
juknak életmûvükért. Ez évben Gyõri Gáspárné
nyugdíjas könyvtárostanárt és Dercsényi Kriszti-
nát, az EL TE TÓFK Gyakorló Általános Iskolá-
jának tanárát köszöntöttük.

A délután Farkasréten kezdõdött, ahol az
emlékezés virágait helyeztük el. A Táncsics
Mihály Gimnázium kedves kiállítását, amelyet
Gyõri Gáspár tárgyaiból, írásaiból állított össze
Tóth István könyvtárostanár, dr. Acs Katalin
igazgató nyitotta meg. Balogh Mihály, az Orszá-
gos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum fõigazga-
tója a könyvtárostanár életútját bemutatÓ köny-
vérõl szólt az egybegyûltekhez. A napot a kerü-
leti nyugdíjasok találkozója zárta.

Péntek délutánra csupán egyetlen, de nagyon
szerteágazó témát terveztünk: a könyvtár-
pedagógia módszertana -sok tekintetben még
kiforratjan terüJete a könyvtárostanári páJyának.
Ezért is neveztük módszertani ötJetbörzének a
Városmajori Gimnáziumban megrendezett talál-
kozót. A vártnál is sokszínûbbre, csapongóbbra
sikerült ez a délután. Igyekeztünk minden lénye-
ges kérdést körbejárni: a bejövõ diákok és az
évenkénti követõ mérések, a könyvtárhasználati
ismeretek oktatásának keretei, a fõbb könyvtári
ismeretek Ca kézikönyvek típusaitól a katalógus-,
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