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került, holott a Pelbárt-műveket borító eredeti 
kötéseknek csak egy része reneszánsz, a művek 
nagyobb része még gótikus bőrkötésben van. Sok
szor nem sikerült a magyar elválasztás, vagy fel
cserélődött az sz és a zs, pl. kö-nyvtár, kö-nyve, 
kö-nyvkötés, renes-zánzs-kötések stb. 

A 3973. tételszám kétszer szerepel, az egyik 
nyilvánvalóan 3073. helyett, ahogy 4554. helyett 
4544-nek kell lennie. Mindkét szerzőnél (Fiorillo és 
Fraknói) az indexben helyesen van a tételszám. 
Téves lehet viszont a névalak a szerzői betűrendes 
mutatóban Anton Kisa, ill. Anton Kiss esetében, 
mindkettőnél 5227. a tételszám, s a kérdéses cikk 
szerzőjének neve helyesen Kisa. Ahogyan sajtóhi
ba miatt áll Cobden-Sanderson helyett Cobden-
Anderson a szerzői betűrendes indexben (a könyv
kötők mutatójában helyesen szerepel ugyanez a 
név). Nem sikerült megállapítani, hogy Elisabeth 
Soltésznek melyik cikke lehet a 3647-re tévesen 
besorolva, vagy Anton Kobergernek mi köze lehet 
az 1997-es tételhez. Mindezek persze apró sajtóhi
bák, a bibliográfia értékét aligha csökkentik. 

Alapvető kézikönyvet kapunk tehát Schmidt-
Künsemüller-től. Dicsérendő az egész bibliográfia 
jó áttekinthetősége, könnyű kezelhetősége, kelle
mes tipográfiája. Ennek a műnek minden nagyobb 
könyvtár kézikönyvtárában ott a helye. 
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A British Library három évezred szellemi kin
cseit őrzi. A szerző, Nicolas Barker, tartalmilag és 
kiállításában egyaránt csodálatos könyvével, 
meghívja olvasóját, hogy kiválasztott kincsek be
mutatásával a világ egyik legnagyobb és leggazda
gabb könyvtárában kalauzolja. A könyv fejezetei 
nagyjából a könyvtár és egyes gyűjteményei törté
netét követik. 

Egyáltalán nem könnyű meghatározni, hogy 
melyek is egy nagy könyvtár kincsei. Egy múzeum 
vagy galéria darabjai egyenként műtárgynak szá
mítanak, a könyvtárak állományát viszont jobbá
ra ezrekben vagy folyóméterekben mérik. Még a 
legkiválóbb könyv is csak eszköze valamely cél
nak, s a könyv értéke abban van igazán, amit 
olvasója nyer általa. A könyvek értékesebbek 
együtt, mint egyenként. Egy nagymúltú könyvtár 

minden egyes könyve az egész könyvtár történeté
hez járul hozzá a magáéval, s csakis ezáltal válik 
az adott könyvtár története teljessé. Egy nemzeti 
könyvtár igazi értéke, hogy benne helyeztetett el 
a nemzet kollektív bölcsessége. Nicolas Barker 
gondolatai ezek a könyv előszavában. 

A British Library az 1753-ban alapított British 
Museum könyvtárából nőtt ki, s ma Nagy-Britan
nia nemzeti könyvtára. Évszázadokon keresztül 
összekapcsolódott a könyvtár és a múzeum törté
nete. 1973-ban szétválasztották a könyvtárat és a 
múzeumot, s lett a könyvtár új neve British Libra
ry. Ekkor csatolták hozzá a Szabadalmi Hivatal 
könyvtárát (Patent Office Library) és a központi 
nemzeti könyvtárat (National Central Library), 
amely az ország public library rendszerének magja 
volt. 1982-ben csatlakozott az India Office könyv
tára, 1983-ban pedig a Nemzeti Hangarchívum 
(The National Sound Archive). Persze a régi osztá
lyok is átalakultak, mind nevükben, mind szerke
zetükben. 

1. A British Library egy sor különgyűjtemény-
ből jött létre. Alapítójának Sir Hans Sloane (1660 
—1753) tekinthető, orvosi és természettudományi 
könyvek írója, korának egyik legnagyobb gyűjtő
je, aki a könyvek és kéziratok mellett képet, grafi
kát, térképet, érmet, hangszert, pecsétet, ásványt, 
állatokat és növényeket is gyűjtött. Később a 
Royal Society elnöke lett. Könyveit nem önzőn
féltőn szerette, hanem nagylelkűen kölcsönözte is. 
így történt például, hogy ifj. Köleséri Sámuelnak, 
kérésére, elküldött egy walesi nyelven nyomtatott 
bibliát. (Barker is kiemeli ezt, de bővebben ír a 
kölcsönzés körülményeiről Gömöri György a Ma
gyar Könyvszemle 1989/3. számában, és tőle tud
hatjuk meg, hogy éppen Sloane javaslatára Köle
séri a Royal Society tagja lett 1729-ben. Az angol 
Tudományos Akadémiának ő az első magyar tag
ja.) 

Sloane végrendeletileg a nemzetre hagyta nagy 
értékű könyvtárát és természettudományos gyűj
teményét, a British Museum létrehozására vonat
kozó olyan feltételekkel, hogy azokat az angol 
Parlament nem hagyhatta figyelmen kívül. Az 
alapítást tehát 1753 júniusában királyi jóváha
gyással szentesítették, sőt II. György (1721— 
1760) az ún. Old Royal Libraryt 1757-ben a Bri
tish Museumnak adományozta. A tudós és érdek
lődő közönségnek a British Museum és könyvtára 
1759. január 15-én nyitotta meg kapuit. 1823—57 
között új épületet kapott, 1854—57 között emel
ték bámulatos kupolatermét, a legendássá vált 
olvasótermet. Ennek képe látható Barker könyvé
nek elején. 1882-ben a természettudományos 
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gyűjtemény a South Kensington múzeumba ke
rült. 

2. Az Old Royal Library anyaggyűjtésének kez
dete IV. Eduárd (1442—1483) nevéhez fűződik, s 
ettől kezdve az angol királyok és királynők, akik 
olykor maguk is könyvek szerzői voltak — hadd 
utaljuk pl. VIII. Henrik Luther ellen írott munká
jára, vagy a sok autográf bejegyzésre egykori 
könyveiben, amelyeket ma a British Library eme 
gyűjteményében őriznek —, tudatosan gyűjtötték 
a kéziratokat és a könyveket. I. Erzsébet korából 
e könyvtér állományáról egy vázlatos katalógus 
tájékoztat, s ez időre esik az Elisabethan Society 
of Antiquaries megalakulása (1586), amelynek 
tagjai főúri könyvgyűjtők voltak. De kiemelhet
jük I. Jakab királyt (1603—1625), aki a tudomá
nyok patrónusaként kora tudósaival levelezett. Az 
Old Royal Library története egy kicsit Anglia ki
rályainak is története. 

3. A British Museum 1753-as alapítását meg
előzően már mások is próbálkoztak nemzeti könyv
tár létrehozásával. Sir Robert Cotton (1571— 
1631) és a két Harley, Robert (1661—1724) és fia, 
Edward (1689—1741), mind a bibliofilek legneme
sebb fajtájából valók voltak. Nemcsak felbecsül
hetetlen értékű kódexeket gyűjtöttek — ilyen pél
dául a VII. századból való Lindisfarne Evangeli
um, a VIII. századi angolszász Psalterium, avagy 
a legfontosabb angolszász nyelvemlék, az óangol 
epikus költészet remeke, a Beowulf unikum példá
nya —, hanem okleveleket is. Az első angol törté
nészek, a fentebb említett Elisabethan Society of 
Antiquaries tagjai, a szó legszorosabb értelmében 
régiségbúvárok voltak, angol nemesek, akiknek 
nem csupán akadémiai kérdés volt címereik, titu
lusaik, birtoklevelük, kinevezési okmányaik és 
egyéb okleveleik stb. gyűjtése, hanem egyéni, jól 
felfogott érdekük, jogaik és kiváltságaik bizonyí
téka. A Cotton-gyűjteményben található az 1215-
ben kelt Magna Charta egy eredeti példánya is. 
Robert Cotton érdeklődése nemcsak Angliára és 
Európára terjedt ki, hanem Keletre, sőt a Távol-
Keletre is. (Gyűjteményében kínai kéziratok is 
találhatók.) 1700-ban Cotton unokája a mérhetet
lenül gazdag családi könyvtárat felajánlotta az 
államnak. — Edward Harley könyvtárában korá
nak tudósai, írói és költői (pl. Pope, Swift) és más 
gyűjtői is megfordultak, épp a British Museum 
alapítója, Hans Sloane is gyakori vendég volt ott. 
A Harley-féle gyűjtemény Anglia legkiemelke
dőbb magánkönyvtára volt. Különösen gazdag 
latin és görög klasszikusok kézirataiban, pl. Cicero 
De oratore című műve IX. századi másolatban 
van meg, vagy Livius műve Petrarca annotációi

val, ill. részben az ő másolásában! Az ifjabb Harley 
nyilvános közkönyvtárat akart alapítani, de mi
előtt kivitelezhette volna nemes tervét, meghalt. 
Könyvtárából sokmindent eladtak, de a kézirat
gyűjteményt, beleértve a kódexeket, leánya hatá
rozott kívánságára a Cotton-könyvtárhoz csatol
ták, s így együtt kerültek a British Museum 
Könyvtárába. 

4. A British Museum az ún. Montague-házban 
kezdte működését, s a könyvtárnak juttatott érté
kesnél értékesebb adományok továbbra sem szűn
tek meg. Ezek története teszi ki a negyedik fejeze
tet. Közülük ki kell emelni Clayton Mordaunt Cra-
cherode (1730—1799) gyűjteményét. Ez az első 
olyan kollekció, amelyben tudatosan érvényesült 
a külső szépség, így a kódexek pazar kiállítása, a 
könyvek szép kötése is. Cracherode az angolok 
közül az első, aki Grolier- és Maioli-kötéseket vásá
rolt és gyűjtött. A Londonba érkező tehetséges 
német könyvkötők patrónusa volt, de igazi ke
gyeltje a kortárs Roger Payne, minden idők talán 
legnagyobb angol könyvkötőművésze. Ez a gyűj
temény ma is együtt van, speciális különgyűjte-
ményként kezelik. 

5. Anglia történelmében a legnagyobb külföldi 
vállalkozás India volt. Az angol kereskedők által 
1600-ban ott alapított Kelet-indiai Társaság 
(East India Company) kereskedelmi, politikai s 
közvetett kulturális hatása a British Museumra is 
nagy befolyással volt. Az Indiában évekig szolgáló 
angol hivatalnokok közül sokan gyűjtöttek keleti 
kéziratokat, régi térképeket, indiai miniatúrákat. 
Megnőtt az érdeklődés a hindu kultúra, a szanszk
rit dokumentumok, egyáltalán a keleti nyelvek, a 
nyelvi és irodalmi emlékek iránt. Sorra alapították 
az angol tudósok a folyóiratokat: Oriental Magazi
ne, The Asiatick Miscellany (mindkettőt 1785-
ben), az Asiatick Researches (1788-ban). Ugyan
akkor angol betűmetszők elkészítették néhány in
diai írás: bengáli, módi, gudzsaráti stb. betűit. 
Ennek előmozdításában elévülhetetlen érdemei 
vannak Charles Wilkinsnek (1749—1836), a maj
dani India Office Library and Records egyik kez
deményezőjének. De feltétlenül meg kell említe
nünk Sir William Jones (1746—1794) nyelvész, 
orientalista (eredetileg jogász) nevét is, aki a 
szanszkrit, görög, latin és gót nyelvek közötti ro
konság felfedezésével megvetette az indoeurópai 
nyelvészet alapjait. A Kelet-indiai Társaság ira
tai, az ottani angol adminisztráció jegyzőkönyvei 
(bár jó részük mint elévültnek ítélt veszendőbe 
ment), az ott élő, ott született vagy elhunyt ango
lok anyakönyvei stb. végül is az East India Com
pany 1801-ben megalapított könyvtárába kerül-
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tek. És természetesen sok orientalista angol tudós 
és Indiában tevékenykedő magasrangú angol hi
vatalnok gyűjteménye, sok régi könyv, kódex, 
metszet, amatőr és művészi rajz és akvarell, ké
sőbb fotó, térkép stb. is a Társaság könyvtárának 
kincsévé lett. Az új alapítású könyvtárnak nyúj
tott első nagy adomány az a dokumentumanyag 
volt, amelyet Robert Orme (1728—1801) gyűjtött 
össze a Társaság történetének megírásához. 

E gyűjtemények további történetében (11. feje
zet) az India Office veszi át a Társaság szerepét. Az 
India Office könyvtára már 1867-ben törvényesen 
megkapta az indiai könyvek kötelespéldány jogát, 
amelyet tíz évvel később kénytelenek voltak mó
dosítani a könyvek nagy száma miatt. A könyvtár 
ezután csak válogatott könyveket fogadott, s ma 
már az Indiában megjelent könyvekért fizetnie is 
kell. A XX. század derekára, India függetlenségé
nek idejére, a brit-indiai kapcsolatok mintegy 350 
éves történetének inkább tudományos értékűvé 
váló dokumentumai számára egy összevont 
könyvtár és levéltár (India Office Library and 
Records) létrehozása vált szükségessé, melynek 
felügyelete 1982-ben a külügyminisztériumból a 
British Library jogkörébe ment át. Ez a British 
Library minden addiginál nagyobb gyarapodását 
jelentette. 

6. A svájci származású Joseph Planta 
(1743—1827) 54 évet szolgált a British Museum 
könyvtárában, s ebből 28 évig a könyvtár élén állt. 
Kiváló képzettsége és jó szervezőkészsége folytán 
a könyvtárnak olyan struktúráját alakította ki, 
amely az 1973-as nagy átszervezésig működőképes 
volt. Igazgatása alatt kapta meg a könyvtár a 
kötelespéldány jogot, s jutott további felbecsülhe
tetlen értékű gyűjteményekhez (pl. William Pitt 
hagyatéka). E fejezet címét, The King's Library, 
mégis III . és IV. György király könyvtárának a 
British Museumba kerülése határozta meg. Ehhez 
azonban új könyvtárépület, s benne a királyi 
könyvtár befogadására méltó terem kellett, amit 
1828-ban meg is valósítottak. 

7. Plantához méltó igazgatót kapott a Könyv
tár Antonio Panizzi személyében. Panizzi Modena 
mellett született 1797-ben, s Itália függetlenségé
ért játszott szerepe miatt kényszerült Angliába 
menekülni 1823-ban. 1831-ben került a British 
Museum könyvtárába, és 1837-ben már a Depart
ment of Printed Books élére. Határozott egyénisé
géből következően tevékenységének jegyeit a 
könyvtár mind a mai napig magán viseli. Az is
mertetésben lehetetlen felsorolni azokat a kincse
ket, első kiadásokat, amelyeket a könyvtár ez idő 
tájt szerzett be (pl. az 1472-ben Folignóban nyom

tatott Dantét vagy az első, 1470-ben Franciaor
szágban nyomtatott könyvet, Gasparino Barziz-
za: Epistolae c. művét, vagy kínai és héber könyv
ritkaságokat). De Panizzi nemcsak a válogatottan 
jó és ritka könyvek beszerzését, hanem egy ritka jó 
könyvtárosi kollektíva létrehozását is célul tűzte 
maga elé. (Akkor is, ha netán egyik-másik kollégá
val enyhén szólva nem volt baráti viszonyban.) 

8. Ha az előző fejezet a nyomtatott könyveknek 
volt szentelve, akkor természetes, hogy a 8. feje
zetben a Kézirattár kerül sorra. Sir Frederic Mad-
den (1801—1873) már fiatalon nevet szerzett ma
gának mint paleográfus. 1826-ban került a British 
Museumba, majd 1828-ban a Kézirattárba. 1837-
től 1866-ig volt a Kézirattár vezetője. Neki is fan
tasztikus kéziratokat sikerült megszerezni, pl. Lo-
pe de Vega autográf színdarabjait 1624—28-ból, 
vagy egy Tours-ból származó, IX. századi, karo-
ling minuszkulával írt Evangeliariumot, két cso
dálatos Herbáriumot (az egyik Paduából az 1400 
körüli évekből való), hóráskönyveket, Michelange-
lo-leveleket, Leonardo da Vinci vázlatkönyvét 
stb. 

9. A következő fejezetben a Keleti Gyűjtemény 
fejlődését mutatja be a szerző az előzőekhez ha
sonló élénk és olvasmányos stílusban. A British 
Library kiemelkedő dél-ázsiai könyvészeti és kézi
ratgyűjteménye a csaknem 200 éves indiai angol 
uralomnak köszönhető. Csak a figyelmet tudjuk 
felhívni ezekre az oldalakra, a recenzens meg sem 
kísérelheti a kopt, török, tibeti, perzsa, kínai, 
arab, indiai, örmény, egyiptomi, japán irodalmi, 
nyelvészeti, történeti, csillagászati, orvosi, művé
szeti stb. kincsek felsorolását. Egyetlen nevet 
azonban nekünk magyaroknak meg kell jegyez
nünk a British Library Keleti Gyűjteményével 
kapcsolatban: a magyar származású indológus és 
régész Sir Stein Aurélét. Neki és 1900—01-es, 
1906—08-as és 1913—16-os expedícióinak köszön
hető, hogy ez az osztály ma a világ leggazdagabb 
közép-ázsiai dokumentumgyűjteménye. Utazásai
ról, régészeti ásatásainak történetéről naplót veze
tett. Leletei nemhogy az addigi kora ázsiai gyűjte
mény jellegét változtatták meg nagyon, de átfor
málták a korai civilizációról addig kialakított tör
ténelmi képet. A Stein Aurél-gyűjtemény zöme 
kézirat, de van benne húsz nyomtatvány is, ame
lyek egyike a világhírű Gyémánt Sutra 868-ból. Ez 
a világ legrégibb nyomtatott könyve! 

10. Egy nagy könyvtár sem teljes földgömbök 
és térképek nélkül. A British Museum könyvtárá
ban 1867-ben önálló osztállyá lett Térképtár is 
több mint kétszáz éves múltra tekinthet vissza. 
Természetesen igen gazdag történeti atlaszokban 
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és glóbuszokban, hiszen szinte mindegyik irodalmi 
hagyaték, amely a British Museumba került, tar
talmazott térképeket, pl. a Cottonian Library is. 
Olyan térképek is találhatók itt, amelyekből nincs 
több a világon: Giovanni Matteo Contarini 1506-os 
világtérképe az első, amelyen már Amerika is lát
ható. De ahogy a térképgyűjtemény nem különít
hető el élesen a Kézirattártól, ugyanúgy a zenei 
gyűjtemény sem. A térképek, ill. kották mellett 
mindkettőben vannak kéziratos anyagok, levelek, 
jegyzetek, vázlatok stb. A Harley-féle kéziratok 
között van a leghíresebb angol középkori zenei 
kéziratgyűjtemény. A legtöbb komponistától őriz
nek autográfot. 

12. Bár először a Cracherode-féle gyűjtemény
ben (4. fejezet) találkozhattunk kimondottan a 
kötésükért megszerzett könyvekkel, azért a ko
rábbi gyűjtemények, pl. a Sloane-féle vagy az Old 
Royal Library is gazdagok történeti könyvköté
sekben. Ez utóbbi éppen hogy bővelkedik a királyi 
család tagjai számára készített, gyakran címerrel 
díszített kötésremekekben. II. Károly udvari 
könyvkötője Sámuel Mearne volt (megh. 1683), 
akinek neve a könyvkötéstörténetben az ún. all-
over és cottage-roof stílus megteremtésével kap
csolódott össze. Az első nagyobb könyvkötésgyűj
temény, amelyet tudatosan úgy gyűjtöttek, hogy 
darabjai a kötéstörténet fejlődését illusztrálják, 
Felix Slade-é, akinek hagyatéka 1868-ban került a 
British Museumba. Nicolas Barker néhány kiemel
kedő példát hoz a British Museum kötésgyűjtemé-
nyéből, kezdve X. századi nemesfém ötvösköté
sektől XX. századi csodás modern kötésekig. Per
sze közben találkozhatunk az angol könyvkötés
kutatás nagy neveivel is, mint W. Y. Fletcher, W. 
H. J . Weale, H. M. Nixon stb. A legnagyobb kötés
gyűjtemény, amely mindezidáig a British Library-
ba került, a Henry Davis-féle gyűjtemény. Erről 
külön két nagy kötetben számol be M. M. Foot (vö. 
a Magyar Könyvszemle 1990/1 számában a könyv
ismertetést). Ugyanebben a fejezetben olvasha
tunk a British Library folyóiratrészlegéről (News-
paper Library) és a szintén felbecsülhetetlen érté
kű bélyeggyűjteményéről. 

13. A könyvek és kéziratok XX. századi gyara
pítása nagyon tudatosan folyik az angol Nemzeti 
Könyvtárban. A sok értékes szerzemény említése 
mellett azonban nem lehetett szó nélkül hagyni a 
századunkra eső háborús pusztítást sem. A II. 
világháborúban a British Museum délnyugati 
szárnyát bombatalálat érte, s 150.000 könyv pusz
tult el, köztük XVI. századi pótolhatatlan görög 
nyomtatványok. De kellemesebb témára térve 
vissza, néhány magyar szerzeményt szeretnénk itt 

kiemelni: Thuróczy János Chronica Hungarorum 
c. művét Augsburgból 1488-ból, Misztótfalusi Kis 
Miklós magyarul Amszterdamban nyomtatott 
1685-ös Bibliáját, Bessenyei György Ágis tragédiá
ját (Bécs 1772), Jókai Mór A gazdag szegények 
teljes kéziratát, végül Ady Endre összes műveit 25 
egységesen bekötött kötetben. Még érdekesség
ként hadd említsük meg, hogy 1934-ben a British 
Museum megvette a szovjet kormánytól a IV. 
századi Codex Sinaicus görög kódexet 100.000 
fontsterlingért. 

14. Az utolsó fejezetet a szerző az egykori angol 
kolóniák: az Egyesült Államok, Ausztrália, Új-
Zéland stb. könyvtári kapcsolatainak szenteli. 

A British Library története, mint ahogy Nico
las Barker könyve is, több szálból fonódik össze. A 
szerző követi az időrendet, de a párhuzamos törté
néseket is csak egymás után mondhatja el. így 
fordulhat elő, hogy összefüggő részek egymástól 
messzebbre kerülnek. Például az 5. fejezet, a Ke
let-indiai Társaság könyvtára és levéltára történe
te majd a l l . fejezetben az India Office könyvtárá
nak történetével folytatódik, s mindkettőtől füg
getlen, de ugyancsak keleti vonatkozású a British 
Library Keleti Gyűjteménye. A szakmabeli sem 
fogja bizonyára a könyvet egyvégtében elolvasni, 
hanem egy-egy éppen őt érdeklő fejezetet tanul
mányoz majd. Mindegyik fejezet gazdagon van 
illusztrálva (330 kép!), így az is érdeklődéssel és 
haszonnal lapozgathatja, aki nem akar a részletek
ben elmélyedni. 

Ez a gyönyörű albumkötet nemcsak arról győz 
meg bennünket, hogy a British Library micsoda 
kincsek őrzője, hanem arról is, hogy ez a könyv 
maga is kincset ér. 

ROZSONDAI M A R I A N N E 

Bibliographie des écrivains français de Belgique 
1881—1960. Tome 5 (O—P—Q) sous la direction 
de Jacques DETEMMERMAN, Bruxelles, Palais des 
Académies, 1988. 249. 

Belgium 1830-ban lett független ország, az 
újabb belga irodalomtörténet jobbára mégis 1881-
re datálja a belga irodalom megszületését. Az előz
ményeket Gustave Charlier Le mouvement ro
mantique en Belgique (1815—1850) című monu
mentális monográfiája (I. köt. 1948, II . köt. 1959) 
és más kézikönyvek ellenére is többnyire elhanya
golják. Ez magyarázza a címben az 1881-es dátu
mot. 


