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rozott csoportjaival, s hogy az egyéni irodalmi, 
retorikai teljesítmény mellett egyenlő hangsúllyal 
vizsgálja a szónoki beszéd, az írott müvek és 
ezek befogadásának társadalmi, intézményi és kul
turális feltételeit. 
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Sears Jayne klasszikusnak számító műve óta 
(Library Catalogues of the English Renaissance. 
1956. reprint: 1983) az angol kutatók számos 
tanulmányban számoltak be a sorra előkerülő 16-
17. századi könyvjegyzékekről. Jayne az 1500-1640 
közötti időből 574 jegyzéket említ, s az egyik leg
utolsó tanulmány csupán a 17. század első feléből 
67 olyan püspöki gyűjteményt regisztrál, amelynek 
katalógusa is ránk maradt. (David Pearson: The 
Libraries of English Bishops, 1600-40. In: The 
Library. The Transactions of the Bibliographical 
Society 14(1992) 221-257.) 1500-tól 1640-ig a most 
ismertetendő kötetek szerzői összességében kö
rülbelül 700 fennmaradt könyvjegyzékkel számol
nak (összehasonlításként: ugyanebből az időből 
a magyarországi területekről ma 195 jegyzéket 
ismerünk). Fontos különbség azonban, hogy az 
angolok „jegyzékként" értelmezik már az olyan 
dokumentumokat is, amelyek egyetlen, azonosít
ható tulajdonosú könyvet említenek. Ezzel szem
ben, könyvjegyzéknek csak az olyan feljegyzést 
tartjuk Magyarországon, amelyen öt tételről leg
alább annyi kiderül, hogy könyv volt. Az olyan 
könyves feljegyzést, amely csak összességében em
líti a nyomtatványokat vagy a kéziratokat (pl. „36 
különböző könyv, kicsi és nagy"), ők sem tartják 
jegyzéknek. A továbbiakban az angol kutatók 
kiadási és az egyes könyvtételek azonosításában 
követett módszereit mindig összehasonlítjuk a sa
ját módszerünkkel, azzal, amit a magyarországi 
könyvjegyzékek feltárása, nyilvántartása, kiadása 
és feldolgozása terén követtünk. 

Az angliai és a magyarországi kutatómunka 
között az az alapvető különbség, hogy ott azok, 
akik ezt a munkát végzik, alapvetően e munkából 
élnek, s nem csupán az „ellopott" időben tud
nak ezzel foglalkozni. Terveik előre rögzítettek, a 
program fontossága elismert, s ennek megfelelő
en számíthatnak arra, hogy amíg ezt a projektet 
be nem fejezik, addig támogatásban részesülnek. 
Ennek, és az eddigi feltárómunka előrehaladott
ságának megfelelően a feltárt anyag regisztrálását 
nem végzik külön sorozatban, hiszen azt egyrészt 
az említett Sears Jayne-kötet, másrészt az egyes 
résztanulmányok már elvégezték. A kiadás és fel
dolgozás a következő lépésekben történik: 

1. Kiadják az egyes jegyzékek olvasatát, és 
rögtön az egyes tételek azonosítását is nyomtatott 
formában, a terv szerint 7 kötetben (eddig a most 
ismertetendő három kötet jelent meg ebből). 

2. Rögtön, tehát elképzelhetően ezen ismerte
tés megjelenését is megelőzve megjelenik ugyane
zen kötetek CD ROM változata is, és ahogy kijön 
egy, vagy két újabb kötet, a revideált CD ROM-
kiadás is követi. 

3. Folyamatosan épül az azonosított tételek 
adatbázisa. 

4. Megjelenik majd az appendix-kötet és egy 
nyomtatott kumulatív index is. 

A munkát közel két évtizede kezdték (nagyjá
ból azzal egyidőben, ahogy Magyarországon Kla-
niczay Tibor és Keserű Bálint is elindította az ez-
irányú szervezett kutatásokat), s az azonosítással 
most állnak úgy, hogy gyors ütemben megjelen
hetnek a kötetek. (Mi Magyaroszágon alapvetően 
más módszert követünk, jóllehet az eredményt te
kintve ugyanoda szeretnénk eljutni. Az intézmény
nélküliség és az egész munka anyagi hátterének 
teljes bizonytalansága arra kényszerít bennünket, 
hogy a feltárt anyagot lehetőleg minél gyorsabban 
a szakközönség rendelkezésére tudjuk bocsátani. 
A bibliográfiai nyilvántartás után (Könyvtártörté
neti Füzetek) tehát az egyes jegyzékek olvasatát 
az azokban említett művek azonosítása nélkül kö
zöljük. Adattár köteteink használati értéke ezzel 
természetesen csökken, de előnyei is vannak en
nek a módszernek: (a.) ami már megjelent, annak 
a támogatását már nem lehet elvonni; (b.) hazai 
és külföldi kollégáink viszonylag gyorsan kézbe 
vehetik az egyébként levéltárakban lévő forráso
kat. Az azonosítási munkát a magyarországi ku-
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tatások során érdemben csak utazva (tehát Buda
pesten, vagy éppen külföldön) lehet elvégezni, hi
szen egyetlen vidéki könyvtárnak sincsen alkalmas 
kézkönyv-állománya. Ez lassítja, és drágítja a mun
kát. Az azonosított tételek adatbázisba szervezése 
halad, s talán egy-egy nagyobb mennyiségű azo 
nosított rekord CD ROM kiadása sem álom. A 
kumulatív indexet mi is nyomtatott formában 
képzeljük el.) 

A megjelent három kötet nem egyszerűen 
kronologikus rendben közli az azonosított jegyzé
keket. A sorozat első darabjában összesen négy 
magánkönyvtár katalógusát találja az érdeklődő: 
Richard Cox püspökét (1581 - 196 tétel); Sir 
Edward Stanhope-ét (1608 - 161 tétel), Sir Roger 
Townshend-ét (1625 körül - 286 tétel) és a Sir 
Edward Dering of Kent-ét (1640 körül - 631 
tétel). A második kötet egy kivétellel diákkönyv
tárakat foglal magában (62 jegyzék, 1507-1554,1-
120 tételes jegyzékek), a harmadika tulajdonosok 
származását tekintve már teljesen vegyes anyag 
(20 jegyzék, 1569-1565, 2-225 tételes jegyzékek), 
főként hagyatéki összeírásokból. 

A jegyzékek provenienciáját tekintve csakúgy, 
mint mindenütt Európában, a hagyatéki inven-
táriumok számítottak fő forrásnak. Ha valamely 
tulajdonos valamelyik könyve ma is megtalálha
tó, akkor az azonosítás természetesen az alapján 
történt — ez azonban Angliában is ritka esetnek 
számít. A pusztán possessorbejegyzések alapján 
rekonstruált könyvtárakat ők sem dolgozzák fel a 
kutatásnak ebben a fázisában. A források termé
szetéből adódóan sok tétel nem volt megfejthető 
még a nagy kézikönyvapparátussal, vagy a már mű
ködő számítógépes rendszerek segítségével sem. 
Főként olyan esetekben nem, ahol csak egyetlen 
név szerepel tételként, s az illető szerzőnek számos 
könyve megjelent, vagy olyankor, amikor egy nem 
angol könyvről csupán egy-két angol szót említ 
az összeírás készítője. Az egyes könyvjegyzékeket 

először egyszerű olvasatban, majd újra az olvasat 
után a feloldással is közölnek. Egy-egy jegyzék 
bevezetése a tulajdonos életrajzát tartalmazza. 

Mindhárom kötet hatféle mutatóval jelent meg: 
(1) szerzők és műveik, anonymák; (2) editorok és 
kompilátorok; (3) fordítók; (4) kiadók (nyomdász, 
könyvkiadó, terjesztő) (5) a nyomdahelyek; (6) az 
egyes könyvek megjelenési éveinek mutatója. A 
harmadik kötet végén a majdani kumulatív index 
mintáját is megtaláljuk a már közölt 86 jegyzékre 
nézve. Ezen index egyes fejezetei mutatják ponto
san, hogy milyen adatokat rögzítenek egy-egy (a.) 
tulajdonosról, (b.) könyvtárról, (c.) jegyzékről, (d.) 
könyvtételről. 

Külön említésre érdemes az az óvatosság, ahogy 
az egyes nem egyértelmű azonosítású könyvek 
(és ilyen a nagy többség) adatait a mutatókban 
elhelyezték. A mutató ugyanis sokszor beszéde
sebb az előszónál, s a rossz csoportosítás rossz 
interpretáció forrása lehet. Akiadási helyek muta
tójának legnagyobb tételei a „Britain", a „Britain 
or Continent" és a „Continent", jelezve, hogy 
a feloldások többsége a kiadási hely megálla
pításában bizonytalan. Konkrét hely, nyomdász, 
kompilátor, fordító stb. csak akkor szerepel a 
mutatóban, ha a vonatkozó tétel biztosan, vagy 
igen nagy valószínűséggel az illető kiadás. Az 
egyes könyvek azonosításakor ennél több adatot 
közölnek, hiszen a „feltehetően", „talán", „és még 
kiadták" megjelölés nagyon sok helyen kell, hogy 
szerepeljen. 

A lassúság, késettség lehet előny is. Most leg
alább van egy olyan európai könyvjegyzék-kiadási 
mintánk, amelyhez a talán csakazértis elkészülő 
magyarországi kumulatív indexet már hasonlítani 
tudjuk. Munkánk során az angol tapasztalat mind 
elvi, mind módszertani oldalról nagyszerűen hasz
nálható. 
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