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ügyet szolgáló embereket persze nem kell meg-
gyõzni az olvasás fontosságáról, a változást kö-
vetelõk hallatják a hangjukat, s a konferencia
résztvevõi láthatóan-hallhatóan fontosnak tartot-
ták az ügy szolgálatát, a segítés követelését.

Eltöprenghetünk utólag is a fölöttébb nyugta-
lanító tényeken, az elõadók kinyilatkoztatás ér-
tékû kijelentésein, de a legfontosabb mégiscsak
az, hogy a lehetõ legreálisabban lássuk a helyze-
tet, a törekvéseket.

Gárdonyi, Móra, Móricz

Elgondolkoztató volt hallani arról, hogy itt
van a globalizálódó kulturális kínálati piac –
világszerte ugyanazok a sorozatok ültetik képer-
nyõ elé az embereket –, és itt van Európa is,
gazdagodunk tõle, a gyermekek még olvasnak.
De – kérdezte az elõadó – tõlünk gazdagodott-e
Európa? A dilemma az: nemzeti kánon vagy
globalizáció? Az alkalmazkodás mihez vezet?
Fontos az önazonosság-tudat, de ha nem Gárdo-
nyi, Móra, Móricz, ha nem õk lesznek a sark-
csillagok a hazai iskolarendszerben, hanem a
Harry Potterek az irány- és példamutatók, az már
megváltozott magyarságtudat lesz, nem biztos,
hogy az összetartozásról szól, a nemzeti öntu-
datról. A folyamatos változás kikerülhetetlen,
akárcsak a dolgok újraértékelése, megvitatása.
A pálya hepehupás, a startvonal nem mindenki-
nek ott van, ahol lennie kellene, a teret be kell
és be lehet játszani: okosan, felkészülten verse-
nyezve. Az, hogy egykor Európa bástyája vol-
tunk, a mai uniós piacon semmit nem jelent. Más
kérdés persze, hogyan kezelnek bennünket a régi
tagok, hol jelölték ki a helyünket.

Merre szárnyal a hintaló? Hol van a kortárs
magyar és európai gyerek- és ifjúsági irodalom
legjava? Hogyan épül a lelkekben a magyar és
az európai kultúra? Sokat mondanak ezekkel
kapcsolatban a friss tapasztalatok, számsorok, az
angolszász olvasnivalókról érkezõ hírek. Hogy
mennyiben változik a helyzet a világban és ná-
lunk, jövõ nyáron kiderül. 2006. augusztus 7. és
10. között a Nemzetközi Olvasástársaság Buda-
pesten tartja világkongresszusát. Jelmondata: Be-
tûhidak – a mûveltség összeköt. Elképzelhetõ,
hogy mindjárt az elsõ napon valaki helyzetjelen-
tést ad arról, hol jár a Harry Potter jégtörõ, és
milyen hajók úsznak a nyomában.

Jóó József

Szopori Nagy Lajos
emlékezetére

(1935–2005)

Nehezen tolulnak a
szavak a tiszta papír-
ra, hogy emlékezze-
nek a neve után im-
már mindörökké két
dátumot hordozó kol-
légánkra, barátunkra,
Szopori Nagy Lajosra.

Néhány hónapja
csupán, hogy az Író-
szövetség termei zsú-

folásig megteltek az irodalomtörténész, mûfor-
dító, tanár, könyvtáros és diplomata hetvenedik
születésnapját köszöntõkkel. Az alattomos kór
már bujkált benne, de az ünnepelt felülemelke-
dett minden szorongáson és fájdalmon, „iroda-
lomórája” felejthetetlen marad minden jelenlé-
võnek. A mûfordítás örömeirõl és küzdelmeirõl,
a hitelesség és mûvészi tolmácsolás rejtelmeirõl
beszélt derûsen és szemléltetõen.

Szopori Nagy Lajost magát is a hitelesség jel-
lemezte. Valószínûleg ettõl tudott kiváló tanár len-
ni, ezt érezhették meg benne tanítványai is, kicsik
és nagyok egyaránt. 1958 és 1962 között, frissen
végzett magyar-történelem szakos tanárként a
polgárdi általános iskolában tanított, majd Székes-
fehérvárra került a Vasvári Pál Gimnázium és
Szakközépiskola tanárának, itt 1975. április végéig
nevelte diákjait. Tanári tevékenységét leginkább
azzal jellemezhetnénk, hogy élete végéig felkeres-
ték volt tanítványai, tanácsot kértek tõle az élet
nagy és kisebb dolgaiban, hallgattak szavaira, el-
gondolkodó, emberismerõ jó tanácsaira. 1975.
május l-jén került az Országos Széchényi Könyv-
tárba, a Társadalomtudományi és Információs Cso-
port, becenevén a TINTI tudományos fõmunkatár-
sának. A Könyvtártudományi és Módszertani Köz-
pont (KMK) hálózatfejlesztési osztályán is a társa-
dalomtudományi információk közvetítésének mód-
szereivel foglalkozott, precíz és gondolatgazdag
írásai, tanulmányai máig korszerûek.

A nagy szerelem, a finn irodalom és nyelv
gyermekkorában találta meg, pedagógus édesap-
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ja kapcsolta be Alszopor osztatlan kis iskolájában
a gyerekeket, köztük saját fiát is a negyvenes évek
elején a finn–magyar diáklevelezési mozgalomba.
Évek múlva az egyetemen, majd magánszorgalom-
ból tanulta meg a nyelvet és vitte a mûfordítói
tökéletességig. Felfedezte magának és nekünk a
finn irodalmat, verset, regényt és színmûvet egy-
aránt. Kapcsolatot teremtett a Tamperei Egyetem
és a KMK között, Yrjö Varpio professzorral írt
közös munkájuk, a két ország irodalmának
befogadástörténete alapmunka az irodalomtörténé-
szek és olvasáskutató könyvtárosok számára egy-
aránt. A Könyvtári Figyelõben közölt referátumai
hozták hozzánk közel a finn könyvtári életet.

Hûsége és hitelessége meghozta számára a
harmadik Magyar Köztársaság elsõ szabadon
választott kormányának felkérését külügyi szol-
gálatra. Helsinkiben 1991 és 1995 között követ-
ségi tanácsosként szolgálta a két nemzet kulturá-
lis ügyeit. 1996-ban nyugdíjba vonult, de ebben

az idõszakban tanított az ELTE Finnugor Tan-
székén és a Miskolci Egyetem bölcsészkarán finn
irodalomtörténetet.

1997. január 1-jétõl 2005. június 30-áig a
Könyv, Könyvtár, Könyvtáros szerkesztõjeként
dolgozott. Visszatért tehát a Könyvtártudományi
és Módszertani Központba, új nevén a Könyvtá-
ri Intézetbe. Olyan szerkesztõ volt, aki tisztelte
a szerzõt, mondandóját sose változtatta meg, de
tisztelte az olvasót is, bicegõ mondatokat nem
hagyott az írásokban.

Szelíd, kedves, fanyar humorát, higgadt taná-
csait, biztos szakmai tudását mindannyian nél-
külözzük. Hamvai a Kelenföldi Evangélikus
Egyházközség Bocskai úti templomában nyug-
szanak. Tomi Kontio finn költõ szavaival búcsú-
zunk, a verset Szopori Nagy Lajos fordította:
„Ha el is távozol, nem tûnsz el.”

Emléke velünk marad!
Gyõri Erzsébet

.


