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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
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tevékenykedett, késõbb bekapcsolódott a prog-
ramok szervezésébe, majd a könyvektõl átpár-
tolt a számítógépekhez. Sajnos nagyon rövid
idõre!

Nem tudjuk, hogyan csinálta. Mindenre volt
ideje, energiája. Százhúsz százalékosan megállta
a helyét a munkában, a tanulásban, a zenekar-
ban. Mindehhez – sokszor mondta – családja adta
a biztonságos hátteret, szülei, testvére, barátnõ-
je. Tervei voltak a magánéletben, tervei voltak a
munkahelyen.

Sokat dolgozott, többek között a könyvtár új
honlapját készítette. Már nem tudta befejezni…
Hirtelen félbeszakadt minden.

Nagyon hiányzik nekünk! Fiatal kora ellené-
re végtelen volt a bölcsessége, s nagyon jól tá-
jékozódott a világ dolgaiban. Minden kollégával
megtalálta a hangot. Épp ezért a kollektíva egy
emberként szurkolt vizsgái eredményességéért,
szereplései sikeréért. S ebben az évben egy
emberként álltunk mellette súlyos betegségében,
édesanyja elvesztésekor érzett mély gyászában.

Reménykedtünk, hogy legyõzi a tornyosuló
akadályokat. Reménykedtünk – sajnos hiába. A
kórházból hazatérve, lefogyva, kissé bánatosan
mondta: „… hát felnõtt lettem!” Az utóbbi he-
tekben szárnyalt, s mi észre sem vettük, hogy
sebes a szárnya. Csak azt láttuk, hogy jó a ked-
ve, kettesével szalad a lépcsõn – az utolsó két
napig. Nagyon fognak hiányozni a reggelente
elhangzó – mindenkinek egyszerre szóló – kö-
szönések: csókolom, sziasztok, helló, jó reggelt!

A csendet sokszor õ oldotta. Ugyanúgy nyi-
tott szemmel és szívvel nézett a világra, mint
régen. Naponta bombáztuk kérdéseinkkel, ami-
kor a számítógép nem akart engedelmeskedni
parancsainknak. Jött, és türelmesen, játszi
könnyedséggel szóra bírta a legmakrancosabb
masinát is. Mobiltelefonról még a betegágyból
is küldte a tanácsokat. Valószínûleg most is,
ezután is ezt teszi, csupán a földi csatornát cse-
rélte fel égire. A mennyei interneten szörfözik,
és mosolyogva figyeli botladozásainkat vagy
éppen sikereinket.

Szabó Jánosné

igazgató
*

Nagy Attila a jászberényi Városi Könyvtár és

Információs Központ dolgozója volt. A temeté-

sén, 2004. szeptember 1-jén elhangzott gondola-

tokból idéztünk.

Az OIK rendezvénysorozata

A rendezvényekrõl a http://www.oik.hu/
meghivok/EU/tervezet.htm címen lehet informá-
lódni.


