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e) nem megoldott a gyûjtõkörükbe tartozó
internetes tartalmak archiválása, tartalmi és for-
mai feldolgozása, szolgáltatása.

 
4. Az országos tanácskozás résztvevõi ezért

javasolják, hogy:
a) digitalizálással kapcsolatos problémáikat

egy megfelelõ szakemberekbõl álló munkacso-
port tekintse át, azokra kíséreljen meg érvényes
és minden könyvtártípusra kiterjedõ, a napi
könyvtári gyakorlatban alkalmazható megoldást,
megoldásokat adni;

b) a könyvtári dolgozók számára szervezze-
nek olyan célzott tanfolyamokat, illetve kezde-
ményezzék olyan akkreditált tanfolyamok indí-
tását, amelyek elõsegítik, lehetõvé teszik az aján-
lott megoldások gyakorlati alkalmazását, segítik
a szerzõi jogi törvény betartását;

c) a késõbbiekben kiírásra kerülõ pályázatok
elsõsorban az e megoldásokhoz szükséges esz-
közök (gépek és szoftverek) beszerzését, vala-
mint az e megoldásokon alapuló szolgáltatások
létrehozását preferálják.

 
Tagságunk kész e munkacsoport számára

körülményeit, feladatait, gondjait részletesebben
is megfogalmazni, kész a megoldás, megoldá-
sok keresésében részt venni.

 
5. Az országos tanácskozás résztvevõi meg-

fontolásra ajánlják:
a) olyan központi digitalizáló mûhely, mûhe-

lyek létrehozását, melyek az e munkához csak
rövid idõre szükséges, költséges berendezések
(pl. gerinckímélõ könyv-
szkenner, A/5-ös méretnél
nagyobb síkszkenner [pla-
kátok digitalizálására], mik-
rofilmszkenner stb.) eléré-
sét, használatát teszik lehe-
tõvé;

b) olyan digitalizáló al-
központok létrehozását,
melyek egy-egy szoftver
vagy nagyobb szakértelmet
kívánó részmûvelet (külön-
bözõ konverziók, karakter-
felismertetés, szöveg adat-
bázisba szerkesztése stb.)
elvégzésében nyújtanak se-
gítséget.

„Számtalanszor jártam
már ezen a tájon”

A Móricz-emlékév rendezvényei
Szabolcs-Szatmár-Bereg

megyében

A Móricz Zsigmond Társaság kezdeményezésé-
re – a Petõfi Irodalmi Múzeummal szoros együtt-
mûködésben, a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma (NKÖM) támogatásával – a 2004
júniusa és 2005. június vége közötti idõszak
Móricz Zsigmond-emlékév lesz. Ennek keretében
– elsõsorban azok az intézmények, amelyek nagy
írónk nevét viselik – különféle rendezvényeken
fognak megemlékezni Móricz Zsigmond szüle-
tésének 125. évfordulójáról.

A felújított Móricz-emlékszoba

A kulturális közvagyon digitalizálása, a digi-
tális nyersanyagok közgyûjteményekbe kerülése
eminens érdekünk. Közkönyvtáraink munkatár-
sai ebben szeretnék kivenni részüket. Ehhez
kérjük az önök segítségét!

Szolnok, 2004. július 14–16.

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Hely-
ismereti Könyvtárosok Szervezete

XI. Országos Tanácskozásának résztvevõi
nevében:

Takáts Béla

elnök
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Természetesen megyénk, illetve intézményünk
is kapcsolódik az egy évig tartó eseménysoro-
zathoz. A jeles jubileum méltó megünneplésére
február 26-án Móricz Zsigmond Emlékbizottság

alakult Nyíregyházán. A Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Önkormányzat és a Móricz Zsigmond
Megyei és Városi Könyvtár által alapított em-
lékbizottság elnöke dr. Bihari Albertné, a Mó-
ricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár igaz-
gatóhelyettese lett, tagjai: Vida János, a megyei
önkormányzat vezetõ fõtanácsosa, Tasnádi Csa-

ba, a Móricz Zsigmond Színház igazgatója, Dám

László, a Jósa András Múzeum igazgatója, dr.

Nagy Ferenc, a Megyei Levéltár igazgatója és
Sivadó Sándor, a Megyei Pedagógiai, Közmû-
velõdési és Képzési Intézet igazgatóhelyettese.

 Az ülésen meghatároztuk azokat a jelentõ-
sebb rendezvényeket, amelyekkel megyénk tisz-
telegni fog nagy szülöttünk emléke elõtt.

 Az ünnepségeket a szülõfalu, Tiszacsécse ön-
kormányzata egész napos rendezvénnyel indítot-
ta. A megemlékezés a református templomban
kezdõdött, ahol az ünnepi istentiszteleten Bölcskei

Gusztáv, a Tiszántúli Református Egyházkerület
püspöke hirdetett igét. Azt követõen a templom
falán felavatta Balogh Géza szobrászmûvész al-
kotását, mely hirdeti, hogy ebben a templomban
keresztelték meg a gyermek Móricz Zsigmon-
dot. Az emlékház parkjában dr. Hatházi Gábor,
a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Mú-
zeumi Fõosztályának helyettes vezetõje tolmá-
csolta minisztere üdvözletét. Az ünnepi köszön-
tõt Hopka András, Tiszacsécse polgármestere
mondta, aki felelevenítette azt a 75 évvel ezelõt-
ti június 30-át, amikor nagy szülöttüket díszpol-
gárrá avatták. Ezután idézett Móricz ekkor el-
hangzott beszédébõl, majd így fejezte be mon-
danivalóját: „Nekünk az a dolgunk, hogy ebben
az Európában, ma, amikor Tiszacsécse Magyar-
ország keleti kapuja lehet, nagy szülöttünk taní-
tását megfogadva okosak, felvilágosultak, erõ-
sek és határozottak legyünk. Okosak, hogy tény-
leg mi lehessünk a Kelet kapuja, felvilágosultak,
hogy megfeleljünk a XXI. század követelménye-
inek, erõsek és határozottak, hogy a remélt nagy
változások közepette meg tudjuk õrizni falunk
sajátosságait, hogy továbbra is vonzó, békés,
boldog sziget legyen ez a fatornyos kis temp-
lom, a szalmatetõs ház és Tiszacsécse közössé-
ge. Ha ez mind sikerül, akkor méltó utódai le-
szünk Móricz Zsigmondnak.”

Õze Áron színmûvész után Gazda Lászlónak,
a megyei közgyûlés elnökének köszöntõje hang-
zott el, aki többek között a következõket mond-
ta: „Móricz rendkívüli tehetségét, kimagasló áb-
rázolókészségét még irigyei, ellenfelei is elis-
merték. A szülõföld szerencsére – és nem kis
büszkeségünkre – bõvelkedik kiemelkedõ telje-
sítményt nyújtó szakemberekben, ezt még a ver-
senytársaink is méltányolják. Móricz is – ahogy
a mi megyénkben élõk többsége – dolgos, szor-
galmas, iparkodó, a maga erejébõl boldoguló
ember volt.”

Szegedi Ferenc, Az Új Buda Baráti Kör elnö-
ke arról szólt, hogy miként ápolják az író emlé-
két, Ratzky Rita, a Petõfi Irodalmi Múzeum fõ-
igazgatója pedig a Móricz életmûvét bemutató
új kiállításról beszélt. A vendégek nagy figye-
lemmel hallgatták Móricz fogadott fiának, Mó-

ricz Imrének az üdvözlõ szavait: „A lelencsor-
ból emelt magához, s a fiának fogadott. A deb-
receni református kollégiumba járhattam, ugyan-
oda, ahová õ is.” Ezt követõen az emlékháznak
ajándékozta nevelõapja kedves sétabotját, me-
lyet Hopka András polgármester vett át.

Kolos Virág, az író unokája a család nevében
emlékezett. Személyes hangú beszédében töb-
bek között ezt mondta: „Összesen tizenkét le-
származottja él a nagy írónak. Nincs közöttük
író, de olyan pályákon tevékenykednek, amelye-
ken a sikerességhez szükséges az a tartás, amit
Móricz Zsigmondtól lehetett elsajátítani.”

A köszöntõk után a Tiszacsécsei Gyermek- és

Ifjúsági Önkormányzat tagjai az író Rektor bá-

csi címû mûvébõl adtak elõ részletet, majd a
vendégek – közöttük a Móricz Zsigmond Me-
gyei Könyvtár képviselõi is – megkoszorúzták
az író egészalakos szobrát.

Az állófogadást követõen (a falunap program-
jaként) a környezõ települések iparmûvészeti
kirakodóvásárában gyönyörködhetett az ide lá-
togató több száz vendég, s akár tájjellegû étele-
ket is fogyaszthattak az ínyencek. Az emléknap
utcabállal zárult.

Az emlékév további programjai

A megyei könyvtár által – 2004. július 19. és
25. között – szervezett, Szomszédoló elnevezésû
nemzetközi olvasótábor központi témája Móricz
élete és munkássága volt. A tábor programjában
csoportos foglalkozásokkal, dramatikus játékkal,
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mûveltségi vetélkedõvel, illetve megyénk Mó-
ricz-emlékhelyeinek megtekintésével és koszo-
rúzással tisztelegtek a gyerekek az író emléke
elõtt. A táborlakók találkozhattak Móricz Zsig-
mond unokájával, Kolos Virággal is. A ma már
nyugdíjas irodalomtanár unoka – jómagam köz-
remûködésével – hangulatos beszélgetés kereté-
ben hozta közel mindenki szívéhez a nagyapjá-
hoz fûzõdõ élményeit.

„Csak kötelezõ olvasmány ne legyek soha,
mert akkor senki sem fog olvasni!” – idézte az
író szavait Virág asszony, de az íróvá válás korai
jeleirõl is beszélt a hallgatóságnak. A kezdetben
megilletõdött táborlakók hamar feloldódtak, és
bátran bekapcsolódtak a beszélgetésbe. Végül
közösen elénekeltek egy magyar népdalt, melyet
Móricz gyûjtött a megyében, és a gyerekek az
általuk aláírt ajándékkönyvvel búcsúztak el Ko-
los Virágtól.

Bizonyára sokáig emlékezetes marad a me-
gyénkbõl és a határon túlról érkezett magyar
gyerekek számára ez a beszélgetés, hiszen Ro-
mániában csak érintõlegesen, fakultatív formá-
ban ismerkednek meg a magyar irodalom, törté-
nelem nagyjaival, így számukra hiánypótló „tan-
óraként” is szolgált ez a találkozás. Nagy él-
ményt jelentett a Légy jó mindhalálig címû regény
dramatizált változatának elõadása is Abonyiné An-

tal Anna drámatanár feldolgozásában.
Az újraolvasott Móricz címmel a Nyíregyházi

Fõiskola Irodalom Tanszéke – egyetemi, fõisko-
lai oktatók, kutatók részvételével – 2004. októ-
ber 7–8-án országos tudományos emlékülést ren-
dez. Ez alkalommal kerül sor Nyíregyháza Mó-
ricz-szobrainak, illetve emléktábláinak megko-
szorúzására. A konferencia ideje alatt megtekint-

hetõ lesz a Móricz Zsigmond Megyei
és Városi Könyvtár által rendezett, az
író életét és munkásságát bemutató
fotó- és dokumentumkiállítás.

Könyvtárunk az Égi madár címû
országos Móricz prózamondó ver-

seny meghirdetésével kívánja az if-
júsággal megismertetni és népszerû-
síteni nagy klasszikusunk mûveit. A
versenyen az ország Móricz nevét
viselõ iskoláinak felsõ tagozatos ta-
nulói, valamint középiskolásai ve-

hetnek részt. A döntõ 2004. november 10-én
Nyíregyházán, a Móricz Zsigmond Színházban
lesz.

„Számtalanszor jártam már ezen a tájon”
címmel a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Ön-

kormányzat és intézményünk irodalmi zarándok-
latra invitálja az ország diákjait, érdeklõdõit. Kol-
légám, Babosi László – a helyismereti részleg
dolgozója – összeállított egy irodalmi útikalauzt
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Móricz-emlék-
helyeinek megtekintéséhez. Ezt az összeállítást
elküldjük az ország Móricz nevét viselõ iskolá-
iba, intézményeibe. A megyénkbe látogató ven-
dégeknek a település szakavatott ismerõje fogja
megmutatni a látnivalókat. Hívunk és várunk
minden irodalombarátot!

A Móricz Zsigmond Színház Forgách And-

rás rendezésében Móricz és a színésznõ: avagy

a szép, a jó, a gonosz címû darabot mutatja be.
A nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános

Iskola 2005. március 30. és április 1. között
különféle rendezvényekkel emlékszik meg név-
adójáról. Olvasottsági vetélkedõ, kosárlabda
kupa, koszorúzás, színházlátogatás, fordított nap,
irodalmi emléktúra egyaránt szerepel a három
nap eseményei sorában.

A programokat a társintézményekkel – a
Megyei Pedagógiai, Közmûvelõdési és Képzési
Intézettel, a Móricz Zsigmond Színházzal, a Jósa
András Múzeummal és a Megyei Levéltárral –
együttmûködve szervezzük. Az emlékév költsé-
geit az NKÖM, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-
gyei Önkormányzat és Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Kulturális Bizottsága fedezi.

Móricz szellemi hagyatékának ápolását, az író
életmûvének ébren tartását – a mai társadalmi,

A megyei könyvtár koszorúját

dr. Bihari Albertné helyezte el
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irodalmi és mûvészeti közéletben – nemcsak az
emlékévben szeretnénk felvállalni, hanem a ké-
sõbbiekben is. E célból az õsz folyamán tervez-
zük létrehozni az értelmiségiekbõl álló Móricz

Társaságot, Nyíregyháza székhellyel. Az önál-
lóan mûködõ egyesület céljait az író szellemé-
hez méltó új formák és keretek között kívánja
megvalósítani; irodalmi, mûvészeti, zenei talál-
kozók, bemutatók rendezésével, kiállítások szer-
vezésével, díjak alapításával, pályázatok hirde-
tésével és vetélkedõk tartásával; irodalmi és tör-
ténelmi nevezetességû helyekre szervezendõ or-
szágjárásokkal, a határainkon túl élõ magyar
anyanyelvû lakosság szellemi életének támoga-
tásával. Az alapvetõ célkitûzések megvalósítását
kiadványok megjelentetésével, az író mûveinek
terjesztésével és más alkalmi rendezvényekkel
kívánja szolgálni.

Szeretnénk, ha minél több könyvtáros kollé-
ga is részt venne a társaság munkájában, várjuk
a csatlakozni szándékozók jelentkezését! (Érdek-
lõdés és jelentkezés a Móricz Zsigmond Megyei
és Városi Könyvtárban, dr. Bihari Albertnénál).

A XX. század legnagyobb prózaírójának szel-
lemisége ma is egyre aktuálisabb. Varga Domo-

kos szerint: „Móricz ma is élõ példakép. Nem
mi ébresztjük õt, neki kell ébresztenie minket
magyarságra, emberségre, hûségre, igazságra,
magunk és a világ tiszta látására.” E gondolatok
jegyében mindannyiunknak azt kívánom, hogy
Móricz messzire világító fáklya legyen az éle-
tünkben!

Dr. Bihari Albertné

városi igazgatóhelyettes
Móricz Zsigmond

Megyei és Városi Könyvtár

Nagy Attila
(1979–2004)

A bölcsek szerint a
„Sors könyvében” min-
den benne van. Igen,
errõl beszélünk, errõl
suttogunk, de még nem
látta, nem olvasta sen-
ki. Hiánycikk, a mi
könyvtárunk polcain
sem található. Talán ez-
úttal ez nem is baj. Nem
lett volna szerencsés
elõre tudni, hogy rövid

ideig lehetett a kollégánk, fájdalmasan hamar
lezárult pályafutása a könyvtárban.

Mindig õ írt, szavalt nekünk különbözõ alkal-
makkor. Most nekünk kellene búcsúznunk tõle –
s nincsenek szavaink. Az emlékek nehezen áll-
nak össze jól fésült mondatokká. Túl elevenek,
túl személyesek… Csak azok érthetik meg, akik
részesei voltak. Nagyon nehéz ezeket szavakba
önteni, beszélni. Beszélni Attiláról, lendületes-
ségérõl, hitérõl, akaratáról. Még nem sikerült
megértetni magunkkal, hogy többet nem találko-
zunk, hogy soha többet nem jön – mert nem
jöhet!

Minden iskolai szinten megállta a helyét. Már
gimnazista korában felhívta magára a környeze-
te figyelmét. Magával ragadta a közönséget
amikor szavalt, de akkor is, ha a dobfelszerelés
mögött ült s minden idegszálával a zene ritmu-
sára figyelt.

Érettségi után jöttek a fõiskolás évek. Mûve-
lõdésszervezõ-könyvtár szak a jászberényi fõis-
kolán, a következõ évtõl gazdasági szak a gyön-
gyösi fõiskolán. Öt év alatt két diplomát szer-
zett, nem is akármilyen eredménnyel. Már akkor
fáradhatatlan volt.

Fõiskolás szakmai gyakorlatain volt alkal-
munk megismerni. Megismerni a komolyságát,
a pontosságát, a humorát, a vidámságát. Har-
madéves korában már úgy éreztük, mintha évek
óta velünk dolgozott volna. Épp ma három éve,
hogy aktív dolgozóként a Városi Könyvtár csa-
patát erõsíti. Így, jelen idõben. Hiszen lélekben
itt van közöttünk. Elõször csak könyvtárosként

Kolos Virág és lánya a Móricz
Zsigmond Könyvtár
munkatársai körében


