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A Magyar Könyvtárosok Egyesületének (MKE) Bibliográfiai Szekciója az elmúlt évtizedekben 

több tudományos ülésszakot és kötetet szentelt a bibliográfus szakma jeles személyiségei 

életművének Emlékezzünk jeles elődeinkre…! című emlékülés-sorozatában. 1996-ban 

megjelent az id. Szinnyei József és 2014-ben a Petrik Géza munkásságával foglalkozó kötet. 

2015-ben a „a XIX. századi, nagy szakmaalapító bibliográfus triász” harmadik tagja, Szabó 

Károly (1824-1890) munkássága előtt tisztelgett az MKE Bibliográfiai Szekciója tudományos 

ülés megtartásával, ezt követte az előadások kötetbe szerkesztése. 

 

Szabó Károly fő műve a legkorábbi korszakra vonatkozó retrospektív nemzeti bibliográfia, a 

Régi Magyar Könyvtár (RMK). Rendkívül szerteágazó és sokoldalú munkásságot fejtett ki, 

korának elismert tudósa volt. Rendes tagja volt a Magyar Tudományos Akadémiának, a 

Magyar Történelmi Társulat választmányának, s nyilvános rendes professzora a kolozsvári 

Ferenc József Tudományegyetemnek, majd hosszú évekig folytatta tudományos 

tevékenységét a Kolozsvári Egyetemi Könyvtár élén. Szabó Károly rendkívül gazdag történészi 

életművet hagyott az utókorra. 

 

Az emlékkönyv anyagát elsősorban a 2015-ben, Szabó Károly halálának 125. évfordulójáról 

megemlékező tudományos ülésen elhangzott előadások szerkesztett változata adja (szerzőik: 

Bényei Miklós, Pogányné Rózsa Gabriella, Pogány György és P. Vásárhelyi Judit). Szabó Károly 

születésének 195. évfordulójára átfogó Szabó Károly-tanulmánnyal egészült ki kötet Szabó 

Sándor tollából, valamint Pogány György Lukinich Imre bibliográfusi működéséről írott 

közleményével. A kötet 2020-ban, Szabó Károly halálának 130 éves évfordulóján jelenik meg. 

További, nagy jelentőségű újdonságokat tartalmaz: Gazda István kigyűjtötte az RMK (és 



pótlásainak) természettudományos anyagát, Kégli Ferenc pedig elkészítette Szabó Károly 

műveinek teljes, 354 tételes bibliográfiáját. A kötetet több szempontú mutató-rendszer 

egészíti ki. Az emlékkönyvben fontos szerepet töltenek be a tanulmányokat kiegészítő archív 

fotók, illusztrációk. 

 

Az előadásokat tartalmazó kötet Szabó Károly halálának 130 éves évfordulójára jelenik meg a 

Nemzeti Kulturális Alap támogatásával, az Országos Széchényi Könyvtár és a Gondolat Kiadó 

közös kiadásában, a Nemzeti Téka sorozat részeként. Ezzel a kötettel tiszteleg a nagy 

bibliográfus előtt a könyvtáros szakma. 

 

A kötet adatai: 

Szerző: Szőnyi Éva (szerk.) 

Cím: Szabó Károly-emlékkönyv 

ISBN: 978 963 200 713 7 

Kiadás éve: 2020. 

Sorozat: Nemzeti téka, 36. 

Példányszám: 400 

Formátum: A/5 (142x197 mm) 

Belív: 80 g famentes ofszet, 1+1 szín 

Borító: 250 g-os ofszet karton, 2+1 szín, UV lakk, visszahajtott fül (11 cm) 

Kötészet: ragasztókötött 

Terjedelem: 296 p. 

 

A kötet tartalomjegyzéke: 

SZABÓ SÁNDOR: Szabó Károly (1824–1890), a bibliográfusok nagy triászának első tagja 

BÉNYEI MIKLÓS: Szabó Károly (1824–1890) történetírói munkássága 

GAZDA ISTVÁN: Magyar tudománytörténet-írás Szabó Károly nyomdokain 

POGÁNYNÉ RÓZSA GABRIELLA: „Szabó Károly nagy vállalatának méltó örököse” – Hellebrant 

Árpád (1855–1925) 

POGÁNY GYÖRGY: Szabó Károly „könyvtárnokinasa” Debrecenben: Dézsi Lajos (1868–1932) 

POGÁNY GYÖRGY: Lukinich Imre könyvtárosi és bibliográfusi működése 

P. VÁSÁRHELYI JUDIT: Beszámoló a Régi magyarországi nyomtatványok (RMNy) munkálatairól 



Szabó Károly nyomtatásban megjelent munkálatainak bibliográfiája. Összeállította: Kégli 

Ferenc 

Személynévmutató a tanulmányokhoz 

Címmutató Szabó Károly nyomtatásban megjelent munkásságának bibliográfiájához 

Felhasznált irodalom 

A kötet szerzõi 

 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete szerzői kifizetésekre és a nyomdai költségek részbeni 

fedezésére fordította az NKA támogatását. 

 

A kötet megjelenése a pandémia okozta nehézségek következtében 2020 február végén 

várható. A kötetet az NKA előírásainak megfelelően eljuttatjuk a megadott könyvtáraknak, 

erről igazolásképpen hiánypótlást nyújtunk be. Egy példányt megküldünk az NKA Könyvkiadás 

Kollégiumának. 

 

Köszönjük a Nemzeti Kulturális Alap támogatását, amellyel lehetővé tette a kötet 

megjelenését. 

 

 

 

Budapest, 2021. február 11. 


