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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. 
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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. 
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A Bibliográfia első kötete egy ember, Jean-
Marie Culot műve volt. Nevét az ötödik kötet 
címlapján mint alapítóét tüntetik fel. A második, 
harmadik és negyedik kötetet Roger Brucher irá
nyításával könyvtárosok kis csoportja hozta létre. 

1981 márciusában a királyi Akadémia Bibliog
ráfiai Bizottsága megbízta Jacques Detemmer-
mant és munkatársait (A. Art, J. Blogie, R. Bra
cher, R. Fayt, C. Prins, R. Van De Sande) az 
ötödik és további kötetek elkészítésével. Munká
jukat különböző intézmények, könyvtárak, a Le 
Soir című brüsszeli napilap támogatták. A kutatá
sok központja az Archives et Musée de la Littéra
ture volt, mely az elmúlt évtizedben a belga iroda
lomtudomány egyik legfontosabb (ha nem a leg
fontosabb) műhelyévé vált. Ez az ötödik kötet, a 
korábbiakkal ellentétben, kollektív vállalkozás
nak tekinthető. 

Az ötödik kötetben ötvenegy szerző (költő, re
gényíró, drámaíró, esszéista, irodalomtörténész) 
szerepel. Az 1881-es határt természetesen nem ve
szik mereven, hiszen például a költő, drámaíró, 
történész és filozófus Charles Potvin (1818—1902) 
esetében feltüntetik többtucatnyi 1881 előtt ki
adott művének adatait is. 

Minden cikk három jól elkülönülő részre oszlik: 
címre, a tulajdonképpeni cikkre (a szerző művei
nek bibliográfiájára) és a consulter alcímen a szer
zőre vonatkozó bibliográfiára. 

1) A cím tartalmazza a szerző irodalomban 
használatos nevét (családnév vagy állandó írói 
álnév, keresztnév), születési és halálozásai adatait, 
további alkalmi álneveit. Amennyiben állandó ál
nevet használ, a cím végén a családnevét is feltün
tetik. 

2) Minden cikk a következő részekből áll: 
a) a szerző műveinek bibliográfiai leírása (cím, 

alcím, esetleges előszó vagy illusztráció, a kiadás 
helye, a kiadó neve, oldalszám, a kötet(ek) formá
tuma, sorozat. Újrakiadás esetében az azonos ki
adót „idem" jelzi, más kiadót pedig leírása. 

Fordítás esetén a nyelvek ábécé sorrendben kö
vetik egymást. Közlik a fordítás címét, a fordító, 
(esetleges) előszóíró nevét, a megjelenés helyét, a 
kiadó nevét és a kiadás dátumát. 

A bibliográfia műnek (ouvrage) tekint minden 
olyan könyvet, melyet legfeljebb három szerző írt, 
tíz lap terjedelmet elérő különlenyomatot, az ér
tékkritériumra figyelve minden olyan antológiát 
vagy szövegválogatást, melynek nem célja az, 
hogy a kísérő tanulmányt illusztrálja. A bibliográ
fia továbbá műnek tekinti más szerzők művének 
tudományos igényű kritikai kiadását. 

b) a szerző más szerzők műveihez írt előszavai, 
utószavai, jegyzetei 

c) a szerző fordításai 
d) a szerző részvétele antológiákban, folyóira

tok különszámaiban, háromnál több szerzőt tar
talmazó könyvekben. 

d) folyóirat és napilap közlemények (évszám
mal jelölve) 

3) az a consulter a szerzőre vonatkozó szakiro
dalmat ismerteti. Első tétel: általános irodalom
történeti összefoglalás(ok). 

Második tétel: a szerzővel foglalkozó önálló ki
adványok. 

Harmadik tétel: folyóirat és napilap cikkek (a 
cikk írója, a periodika neve, a cikk pontos dátuma: 
év, hónap, nap, oldalszám. A szakirodalmat 1965. 
december 31-ig közlik. 

A Bibliográfia rendkívül könnyen használható, 
szép szedésű, jól áttekinthető kiadvány. Hátránya 
viszont, hogy a műveket csupán 1960-ig, a szakiro
dalmat pedig csupán 1965-ig gyűjtötték. Ezért 
néha már megjelenése pillanatában is teljesen 
elavult. Nem tájékoztat az 1922-ben meghalt Pan-
saers „feltámadásáról", sem az 1952-ben elhunyt 
Plisnier folyamatos népszerűségéről. A Bibliográ
fia egészét tekintve rendkívül hasznos és megbíz
ható mű. 
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