
mely ékes bizonyítéka sokoldalúságának.A bibli-
ográfia egyhangúságát néhány illusztráció és egy
a korabeli lapokban Herman Ottóról megjelent
vers töri meg.

Kutatómunkánkban sok segítséget kaptunk az
általunk felkeresett könyvtárak -Debreceni Egye-
tem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár: Folyóirattár,
Herman Ottó Múzeum Könyvtára, Magyar Tu-
dományos Akadémia Könyvtára, Miskolci V áro-
si Könyvtár, Lévay József Muzeális Könyvtár,
Oszágos Széchényi Könyvtár: Hírlapok és folyó-
iratok gyûjteménye, Sárospataki Református Kol-

légium Tudományos Gyûjteményei, Somogyi
Károly Városi és Megyei Könyvtár, Magyar
Természettudományi Múzeum Könyvtára, Tiszán-
túli Református Egyházkerületi és Kollégiumi
Nagykönyvtár -munkatársaitól.

Támogatásukért ezúton is szeretnénk köszö-
netet mondani.

Herman Ottó: "Az utolsó magyarpolihisztor" 
: bibliográfia / [össze-áll. 

Bokrosné Stramszky Piroska, Szabóné
Lenkefi Ildikó] ; [kiad. a II. Rákóczi
Ferenec Megyei Könyvtár] .-Miskolc:II. 

RFMK, 2003. -232 p.

Bokrosné S. Piroska

Szabó Ervin (Szklanica, 1877. aug. 22 -Buda-
pest, 1918. szept. 30.) életéról és munkásságáról
bármily sok kiváló könyv, tanulmány, cikk tájé-
koztat is, úgy tûnik, hogy az eredményekben gaz-
dag rövid életével (mindössze 41 évet élt) és
hatalmas munkásságával (amelynek csúcspontja
a Fõvárosi Könyvtár korszerû társadalomtudomá-
nyi könyvtárrá való fejlesztése volt) foglalkozó
minden konferencia, illetve kiadvány újabb és
újabb szempontokkal, összehasonlításokkal, ada-
tokkal, adalékokkal gazdagítja, egyre ámyaltabbá
teszi a Szabó Ervin-képet.

Így van ez jelen esetben is, a 2002. október
20-án, Szabó Ervin születésének 125. évforduló-
ja tiszteletére rendezett konferenciával. Az aláb-
biakban ismertetendõ könyv ennek az emlékkon-
ferenciának az anyagát adja közre. Bár a Fõváro-
si Szabó Ervin Könyvtár (FSZEK) százéves tör-
ténete során számos nagy értékû kiadványt, kiad-
ványsorozatot jelentetett meg, nem mehetünk el
szó nélkül amellett, hogy ez a könyv is egy kon-
ferenciához tartozik, hogya FSZEK új, igen ígé-
retes kiadványsorozata (A F6v ÁROS! SZABÓ

össze. Hogy mi volt
ennek az oka? A vá- ;
lasz a bibliográfia ösz- '

szeállítása során egyre
világosabbá vált szá- i
munkra. i

Munkásságának sok-1
rétûsége -zoológia, i
botanika, etnográfia, f
régészet, nyelvészet és
más tudományágak -,
al . li ikai.,1v' amInt po t teve-; ..",.. .

kenysége, írásainak hatalmas mennyisége, publi-
kációinak számtalan megjelenési helye az ország
határain belül és kívül nehéz feladat elé állított
bennünke.t. Nehéz, de ugyanakkor nagyon szép
munkára vállalkoztunk. A kutatás a különbözõ
könyvtárakban, a régi újságok, folyóiratok lapo-
zása, a cikkek olvasása nagy öröm volt számunk-
rz.. Egy kis idõutazás volt ez, melynek során meg-
i~mertük a korabeli sajtót, a folyóiratok hasábjain
dúló vehemens tudományos és kevésbé tudomá-
nyos vitákat, képet kaptunk a politikai csatározá-
sokról, betekintést nyertünk városunk politikatör-
ténetébe, és nem utolsó sorban megismertük
Hennan Ottó szárnyaló fantáziáját, az idõnként
humoros, máskor gunyoros stílusát.

Munkánk során arra törekedtünk, hogy minél
teljesebb legyen az összeállítás, de még fonto-
sabb volt számunkra az, hogy a dokumentumokat
kézbe vegyük, a bibliogI'áfiai adatokat ellenõrizzük
~S a doícumentumok tartalmát megismerjük.

A most megjelent kötet közel százötven év
termését veszi számba. Herman Ottó könyveit,
értekezéseit, cikkeit, beszédeit, nyomtatásban
megjelent levelezéseit, továbbá a róla napvilágot
látott írásokat. A három fejezetet -Herman Ottó
munkái, Herman Ottóról szóló mûvek, Herman Ottó
levelezése -mutatók egészítik ki, melyek lehetõvé
teszik a bibliográfia szakszerû használatát.

A címmutatóból többek között megtudhatjuk
azt, hogy egy-egy könyve hány kiadást ért meg,
vagy eg~y-egy cikke hány helyen jelent meg. Az
id6szaki kiadványok jegyzéke azt mutatja meg,
hogy milyen folyóiratokban publikált, illetve hol
,jelentek meg róla írások.

A szerzõi névmutató sorolja fel azokat a sze-
mélyeket, akik írtak Herman Ottóról vagy a saj-
tóban megszólították õt. A tárgymutatót végigla-
POZv& pedig láthatjuk azt a sokszínû és szinte
minden tudomárlytefÜletre kiterjedõ munkásságot,
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nulmányában a tudomány (jobban mondva a tár-
sadalomtudomány) és a politika viszonyát vizs-
gálja Szabó Ervin munkásságában (Tudomány és
politika Szabó Ervin életmûvében). Szorosan kap-
csolódik hozzá Hajdú Tibor rövid, beszédes címû
tanulmánya: Szabó Ervin és a szocialista mozga-
lom. Saád József tanulmánya pedig egy máig
izgató témára hívja fel a figyelmet az 1903-ban
lezajlott vita ismertetése kapcsán, A természeti
törvény társadalma és a társadalom természeti
törvénye. Somló Bódog és Szabó Ervin vitája
1903-ban címen.

A harmadik fejezet három történeti-mûvelõdés-
történeti tanulmánya a századforduló, a XX. szá-
zad eleje Budapest jét idézi fel Szabó Ervin élet-
mûve jobb megismerése szempontjából. Gyáni
Gábor Kulturális modernizmus és identitásválság
a századelõ Budapest jén címû tanulmányában ma
is aktuális és alapvetõnek mondható mûvelõdés-
történeti, szociológiai és kultúrpolitikai kérdésrõl
értekezik. Hasonlóan fontos és tárgyban rokon
kérdést tárgyal Erdei Gyöngyi tanulmánya is,
melynek címe elsõ része a "beszédesebb" az ér-
tekezés tárgyát illetõen: A mintaadó fõváros.
Mûvelõdéspolitika, mecenatúra a Bárczy-korszak-
ban. A tanulmány Bárczy Istvánról (Pest, 1866-
Budapest, 1943), a jogászról, liberális polgári
várospolitikusról is szól. 1906 és 1918 között
Budapest polgármestere volt, s mint széles látó-
körû, mûvelt várospolitikus a községi politika
minden területén újat kezdeményezett, megnyer-
ve célkitûzéseihez a fõváros haladó, liberális, ra-
dikális, szabadkõmûves polgárságának támogatá-
sát. Budapestet valóságos XX. századi nagyvá-
rossá formálta. Szeretett intézményekben gondol-
kodni, így született meg az õ bábáskodásával,
Szabó Ervin elképzelései, tervei szerint a Fõváro-
si Könyvtá!- is (1903). A konferencián két Bárczy-
elõadás is elhangzott, s így kötetünkben egy másik
Bárczy Istvánt érintõ tanulmány is található, Sí-
pos András tollából: Szabó Ervin Bárczy István
"agytrösztjében". Természetesen Szabó Ervin
"agytrösztjéról" is beszélhetünk. Fodor Péter kö-
szöntõjében tett is erre, illetõleg tagjaira célzást.
Szabó Ervin agy tröszt je a századforduló nagyhí-
rû Galilei Körébõl, Társadalomtudományi Társa-
ságából kinõtt, a Huszadik Század körül csopor-
tosult, felvilágosult liberális szemléletû, polgári
szocialista, legtöbbször a korabeli szociáldemok-
rata párthoz tartozó, erõsen teoretikus színezetû,
kiváló szakemberekból állt. [Madzsar József (Bp.,

ERVIN KÖNYV-
TÁR KÖZLEMÉ-
NYEI) második szá-
maként jelent meg.
Ennek a kiadványso-
rozatnak az,elsõ szá-
mára is vissza kell te-

kintenünk, mégpedig
azért, mert az is egy,
a FSZEK -ben rende-
zett kiáIIÍtáshoz-kon-
ferenciához kapcsoló-
dott (Fodor Péter -

Szabó Ágnes /szerk./: Félhold és kereszt. Konfe-
rencia és kiállítás a Fõvárosi Szabó Ervin Könyv-
tárban 2001. október 17. -A Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtár Közleményei 1. Budapest, 2002. 188
p.). Fel lehet tételeznünk, hogy Fodor Péter ezt a
kiadvány sorozatot abból kiindulva hozta létre,
hogy a különben is a több oldalú érdeklõdés kö-
zéppontjába került FSZEK-ben ajövó'ben is ren-
deznek ehhez az elsõ kettóllöz hasonló konferen-
ciákat és kiállításokat, amelyek anyaga ennek a
kiadvány sorozatnak a köteteiben lát majd napvi-

lágot.
A város könyvtámoka négy fejezetre osztva

adja közre a 2002. október 10-ei konferencia anya-
gát, fejezetenként három-három tanulmánnyal. A
Köszöntó'k címû bevezetõ fejezetben Schiffer Já-
nos, Budapest fõpolgármester-helyettese azt hang-
súlyozta, hogy bár a konferencia elsõsorban a
könyvtáros, könyvtártudós Szabó Ervint állítja
elénk, szólnunk kell arról is, hogy Szabó Ervin
"egyben nemzetközi hírû társadalomtudós, a szo-
cialista forradalom teoretikusa (is) volt, s ennek a
konferenciának az is lehet az egyik fõ célja, hogy
a város könyvtámokának személyisége és mun-
kássága teljes egészében állhasson elõttünk". A
másik köszöntõt a házigazda, Fodor Péter, a
FSZEK fõigazgatója mondta. Fodor Péter hang-
súlyozta, hogy ez a konferencia fóllajtás és tisz-telgés: 

"Fóllajtás a teoretikus elõtt, s egyben a
vita, az eszmecsere lehetõségével kíván hozzájá-
rulni az eddigi Szabó Ervin-kép továbbformálá-
sához. Az utókor feladata, hogy a források újra-
gondolásával, kutatások újabb eredményeinek
felhasználásával differenciáltabb képet rajzoljon
Szabó Ervinrõl."

A második fejezet -Szabó Ervin a 20. század
fordulójának szellemi-politikai mozgalmaiban -

három tanulmányt tartalmaz. Litván György ta-
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EGY rÓlDaÉSI .5zülõan~ává" válhatott: ezt kapta

vigaszdijként a szépségeI lány az Olümpo\Z iste

neinek urától azéIt. amiélt az -miután szelid.

lelymfl él hóffhér \Zóro. aran~zarvü él gyé

mántpatájü bika képébfn magával ragadta -ra-

val/ él frÓlzakol módon beteljelítftte iránta er-

Zftt Izfrelm~t Kr~ta lziget~n. A IZÚZ által mfg

babonázott, nárabló Jóilten tfrmélzetesen Ifu5z.

az áldozat pedig a mitológia szfrint Agénor fö

ninai király és lélephollzo lánya Europé.

.Elfog a nevftel. ha látom. hogy sokan mfg-

lajzolUk már a földkereklég térk~pét anélkül.

hogy éltették volna. Ó,zerintük az Okeáno,z tel.

je,en körbefol~a a földft, amely olyan kerfk.

mintha körzóvfl rajzolták volna. Ázsiát él Euró- I

pát pedig egyenlõ nag~ágúnak ábrázolják. -ol- !

valható Hhodotosznól. Kélóbb azt il megjegyzi.
hogy nem lehetünk bizto;ak abban. hogy konti '

nen,ünk miröl vagy kilói kapta a nevét, .hac;ak

nfm fogadjuk el tenynek. hogya türo;zi i

Européról. (...) Csakhogy tudjuk. fZ a ná ázsiai:

freóetú volt, I még csak nem il lépett arra a föld:

If, amelyet a hptltnfk Európának nfVfznpk: !
Hérodotosz óta számtalan Európa fogalom. i

be- és korulhatáro!ás született. politikai, kultu i

rális él földrajzi szempontbó! egyaránt. Molt, ha :

zánk európai unió\ csatlakozása elótt tlthptó, :

hogy fokozott ngyPltmmel fordulunk kontinfn

lünk fele. Hemzélek el ki.dványok látnak napvl

lágot. kérve. kérftienul. Már-már tlegunk il lehtt-

nt beló!ük. ha ntm bukkanna fe! köztük idóról
;

iMre egy 1et kivetelel .d.rab". Ezfk sorát gazda. i

gitja a Európa Ihképei 1520-2001 címü dilzal- :

bum. amely az O~zágos Szechényi Könyvtaf:

1876 -Archangelszk, 1940) eredetileg orvos,
kiváló, külföldön is ismert társadalomtudós, a Gali-
lei Kör tagja, elõadója, a Társadalomtudományi
Társaság elnöke, a Huszadik Század munkatársa
stb. 1912-tó1 a Fõvárosi Könyvtár munkatársa volt,
Szabó Ervin halála után (1918-1919) a Fõvárosi
Könyvtár igazgatója. Vagy Braun Róbert (Arad,
1879 -Budapest, 1937), aki eredetileg középiskolai
tanár, szociológus, korai kulturális antropológus volt
(A falu lélektana. Bp. 1913.), 1911 és 1918 között
viszont a Fõvárosi Könyvtár vezetõ munkatársa,
Szabó Ervin barátja. Az elsõk között foglalkozott a
trianoni béke által elszakított magyarok nemzetisé-
gi-kisebbségi kérdéseivel (Magyarország feldarabo-
lása és a nemzetiségi kérdés. Budapest, 1919.)]

A negyedik fejezet három közleménye könyv-
tártudományi jellegû. Közülük csak egy szól ki-
fejezetten a könyvtáros Szabó Ervinró1, illetve a
Szabó Ervin által is kezdeményezett közkönyvtá-
ri rendszer, hálózat módszertani kérdéseiró1 (Re-
mete László: Szabó Ervin külföldi könyvtári kap-
csolatai). Voit Krisztina A nyilvános közkönyv-
tár eszményének alakulása a 20. század forduló-
ján címû könyvtártörténeti, könyvtárszervezet-
módszertani tárgyú tanulmányában arról érteke-
zik, hogy Szabó Ervin és köre, illetó1eg a Társa-
dalomtudományi Társaság, a Galilei Kör, a Hu-
szadik Század a polgári liberális elveknek megfe-
lelõen a közkönyvtárak szervezését, mú'ködteté-
sét, hálózati kiépítését az egyik legfontosabb fel-
adatának tekintette. Ezekrõl a kérdésekró1, felada-
tokról szól Katsányi Sándor csaknem azonos tar-
talmú tanulmánya (A közkönyvtári hálózat létre-
hozása. Ideák és reáliák) is.

Mindezekben a tanulmányokban az erõs, ma-
gas színvonalú szakmaiság mellett hangot kaptak
az egyes alkotó emberek vagy az újat hozó intéz-
mények "beskatulyázását" ellenzõ elvi-eszmetör-
téneti törekvések is. Összegezésként elmondhat-
juk, hogy a közlemények dicséretes módon sok-
ban hozzájárultak Szabó Ervin jobb megismerésé-
hez és rendkívül jelentõs kultúrtörténeti-könyvtártu-
dományi munkássága helyesebb értékeléséhez.

Horváth Zsolt, Kiss Bori, Sándor Tibor
(szerk.): A város könyvtárnoka. Konfe-
rencia Szabó Ervin születésének 125.
évfordulója alkalmából 2002. október 10.
-Budapest, 2003. 134 p. -(A Fövárosi
Szabó Ervin Könyvtár Közleményei 2. ;Sorozatszerkesztö: 

Fodor Péter.)

Dankó Imre
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I (OSZK) fl a Helikon Kiadó gondolálában jelent

! meg Plihól Katohnnok, az OSZK térképlára veZf

tójentk slerkeszteseben, Hapók Jó/St! fotóival.

A kiadvány kimondatlan a rsatlakolás tiszttltte.

rt szülttett meg sót nemzeti konyvtálunk egyik

nagy tárlata is Európa törtenftpl üszül bemutat

ni a terkelWk st9ilseqével ,annak tllenére, hogy

tudjuk: al Eufópai Unió soha ntm Itll al0nO\ fu.

répával sem foldrajzi, stm kulturalis értflem~n.

Klinghommtr István tf~eptórténMek, az

El TE rtktorának szavaival élve elmondható, hogy

I a tórténelem idóbeli foldrajl. a földrajl terbeliI
torténeltm -al öSlztkótó kapocs pedig a kettóI 

kÖ1Ött: a térkép. A nemlég megjelent albumban

látható mintt9y 170 térkélWn (amelytk t9ytól

eg~g az OSZK kincsei) az az évszázadokon keresz! 
tül felhalmozódott tudás es ilmfletanyag tukro-

lödik, amelyIf al Európában elók utazásaik, meg

figyetéseik, tudományai méréseik soran tettek

Izert, A kotelbPn éppúgy helyet kap az filé fu.

répa-térkép -melyet az a Moltin Woldseemi/llfr

adott közre 1 S 11-ben, aki a Kolumbusl Ujvilági

nak az Amerika nevel adta -, nlint az elsö magyar

nyelvû Európa-térkep. Utóbbi Bad Peter prédiki-

tor konyveben, a XVIII. mzad közepén {atta mer;

a napl1lágot. A kartonokon nyomon kovethetjlik

a kontinens határainak változisait, a kúlönboló

politikai esemenyek kovetkezménytit.

[ mappák -mint a ,rajzolt tortenelem" forrá

sai -könnyen ,szór, bilha1"!, él segilsegükkfl

külonleges utazásra indulhatunk, melynek ~en

megállapíthatjuk: [UIOpé iga/án sajnálhatja,

hogy \aha nem lélWtt a róla flneveletl földre.

V, N. V.


