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A kiadvány az Országos Széchényi Könyvtár egyik legrégebbi kéziratá-

val ismerteti meg az olvasót. Az ezeréves  kézirat (Cod. Lat. 4) egy ké-

ső antik kalandregény, a Historia Apollonii regis Tyri (Apollonius tyrusi 

király históriája) legkorábbi ismert illusztrált példánya. A regény a kö-

zépkorban és a kora újkorban nagy népszerűségnek örvendett: fordu-

latokban gazdag elbeszélése inspirálta Shakespeare Periklész című 

drámájának cselekményét is. A kézirat harmincnyolc színezetlen toll-

rajza egy szinte teljesen elveszett műfaj, a késő antik regény-

illusztráció legfontosabb tanúja, emellett az első ezredforduló világi el-

beszélő kép-sorozatainak egyedi példája is. A budapesti kézirat (amely 

töredékességében a regény mintegy felét őrizte meg számunkra) nem-

csak a cselekményt szinte képregényszerűen megjelenítő rajzok miatt 

érdemel figyelmet, legalább annyira értékes a benne olvasható korai 

szövegváltozat is. A 11–12. század során a rajzokat főként német ne-

veket tartalmazó bejegyzésekkel egészítették ki, amelyek egy szerze-

tes-közösség különleges humorán keresztül egyedülálló bepillantást 

engednek a regény korai fogadtatásába is. A kiadvány, amely a kézirat 

hasonmását és egy a kéziratot különböző tudományágak felől bemu-

tató tanulmánykötetet foglal magába, mindezen (és további) részletek 

felfedezésére, értelmezésére invitálja az olvasót. 



A kötetben a mű gazdagságának megfelelően különböző tudományága-

kat művelő szerzők tanulmányai kaptak helyet, bemutatva többek között 

a kézirat izgalmas történetét, művészettörténeti jelentőségét, a késő 

antik és az Ottó-kori vizuális nyelv sajátos kettősségét, a kéziratban 

megőrzött szöveg nyelvi különlegességeit, az illusztrátor és a scriptor 

együttműködésének a mű hagyományozódása során időről időre változó 

gyakorlatát és az utólagos bejegyzéseket. A kötet Marosi Ernő ajánlását, 

Xavier Barral i Altet, Boreczky Anna, Herbert L. Kessler, Németh András, 

Andreas Nievergelt és Beatrice Radden Keefe angol / német / francia 

nyelvű, képekkel illusztrált tanulmányait, azok magyar nyelvű összegzé-

sét, a kézirat alapadatainak és az illusztrációciklus jeleneteinek kétnyel-

vű (angol, magyar) leírását, valamint a kéziratban megőrzött szövegvari-

áns kritikai átiratát tartalmazza.  

 

A kötet az OSZK könyvesboltjában vásárolható meg, vagy megrendelhe-

tő a kiadvanytar@oszk.hu címen. 
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