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Az Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár egyik leg ré gibb
kéz ira ta (Cod. Lat. 4) egy ké sõ-an tik ka land re gényt
tar tal maz, Apollonius türoszi ki rály históriájá-t. A re gény
a kö zép kor ban és a ko ra-új kor ban nagy nép sze rû ség -
nek ör ven dett: for du la tok ban gaz dag el be szé lé se ins pi -
rál ta Shakes peare Pericles cí mû drá má já nak cse lek mé -
nyét is. A kéz irat ban meg õr zött szö veg a re gény egyik
szö veg va ri án sá nak leg ré geb bi és leg fon to sabb em lé ke.
Bár a kéz irat több szem pont ból is kü lö nös fi gyel met ér -
de mel, mind ez idá ig még szak mai kö rök ben is szin te
tel je sen is me ret len volt. 

A per ga men re írt kéz irat az el sõ ez red for du ló vá ra ko -
zás sal te li idõ sza ká ban ké szült. Az 1000 kö rül for má ló -
dó Eu ró pa sok szí nû sé gét, a tra dí ció és a meg úju lás 
ket tõs sé gét hor doz za ma gán, amen  nyi ben az an tik ha -
gyo má nyo kat a ke resz tény ség szel le mé ben adap tál ja. 
A mû vet egy ben cés ko los tor ban má sol ták: a köl ni 
ér sek ség te rü le tén fek võ Werden an der Ruhr-ban. 
A kéz irat ban 38 szí ne zet len toll rajz lát ha tó, így az mai
tu dá sunk sze rint a re gény leg ko ráb bi fenn ma radt 
il luszt rált pél dá nya. A raj zok ma gu kon vi se lik a má ra
el ve szett ké sõ-an tik il luszt rá ció cik lus szá mos jel leg ze -
tes sé gét, mi köz ben ki emelt hely il le ti meg õket úgy 
a vi lá gi el be szé lõ kép so ro za tok tör té ne té ben, mint 
a kor szak alap ve tõ en szak rá lis cé lo kat szol gá ló könyv -
kul tú rá já ban is. 

Ami a kéz irat sor sát il le ti: a raj zok mel lett 11–12. szá -
za di írás sal szá mos né met név, az egy ko ri hasz ná lók

ne vei ol vas ha tó ak. Ez nem csak a kéz irat tör té ne te, de 
a nyelv tör té net, sõt a kéz irat fo gad ta tá sa, hasz ná la ta,
funk ci ó ja szem pont já ból is na gyon ér de kes. A kéz i-
ra tot a 15. szá zad má so dik fe lé ig min den jel sze rint 
a werdeni ko los tor ban õriz ték, ek kor egy köl ni pro fesz  -
szor tu laj do ná ba ke rült. Leg ké sõbb a 18. szá zad ban
már a sop ro ni Evan gé li kus Kon vent bir to ká ban volt,
on nan 1814-ben a Kon vent aján dé ka ként ju tott mai
he lyé re, az Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár ba. 

A kéz irat az egy sé ges Eu ró pa kö zös kul tu rá lis kin cse,
így an nak ér de ké ben, hogy az ér dek lõ dõk a tel jes mû-
 rõl ké pet kap has sa nak, az ös  sze sen 8 ol dal ter je del -
mû kéz irat ha son más ki adá sá hoz egy kom men tár-
kö te tet, ran gos ta nul mány kö te tet ké szí tet tünk. Eb ben 
a kéz irat ban meg õr zött szö veg va ri áns ki adá sa mel lett, 
a mû gaz dag sá gá nak meg fe le lõ en hat, kü lön bö zõ
diszciplinákat mû ve lõ szer zõ, köz tük el is mert kül föl di
ku ta tók ta nul má nya kap he lyet, be mu tat va töb bek kö -
zött a kéz irat tör té ne tét, mû vé szet tör té ne ti je len tõ sé -
gét, szö ve gé nek nyel vi kü lön le ges sé ge it. A ki egé szí tõ
ta nul mány kö tet an gol és né met nyel vû, ké pek kel 
il luszt rált szak ta nul má nyai biz to sít ják, hogy a mû 
a szak mai köz tu dat ban az õt rég óta meg il le tõ hely re
ke rül jön, majd az eu ró pai kol lek tív em lé ke zet ma ra -
dan dó em lé ké vé vál jon. 
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EZER ÉVES SZEMMEL…

„APOLLONIUS PRO JEKT” – A HISTORIA APOLLONII REGIS TYRI 
CÍ MÛ KÉZ IRAT FAK SZI MI LÉ JE

ÉS A TA NUL MÁ NYO KAT KÖZ LÕ, TÖBB NYEL VÛ KÍ SÉ RÕ KÖ TE TE
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