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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.


