
Mészáros Tamás

Megjegyzések a Chalkokondylés-életrajzhoz*

Mindaz, amit az utolsó bizánci történetíró, Laonikos Chalkokon-
dylés életéről tudunk,1 néhány mondatban összefoglalható.2 Mű-
vének elszórt utalásaiból arra következtethetünk, hogy az athéni 
származású történetíró feltehetően valamikor 1430 körül szü-
letett.3 Szülővárosát akkoriban a firenzei Acciaiuoli/Acciaioli/
Acciajuoli-ház kormányozta,4 de miután az I. Antonio halálát 

* A tanulmány az OTKA K 116371 és NN 104456 jelzetű pályázatok támogatásá-
val készült.

1 A név maga több különböző alakban is előfordul: Χαλκοκονδύλης, Χαλκον-
δύλης, Χαλκοκανδύλης stb., mindnek latinos formája Chalcocondyles, 
Chalcondyles, Chalcocandyles stb., hogy a modern változatokról ne is be-
széljünk. Bár a történeti műben a szerző saját apját Χαλκοκανδύλης néven 
említi, magunk a továbbiakban a nemzetközi szakirodalomban is elterjedt 
Χαλκοκονδύλης alakot használjuk. A Laonikos névalak a Nikolaos szándéko-
san archaizáló alakja.

2 Vö. A. Akışık: Self and Other in the Renaissance: Laonikos Chalkokondyles and 
the Late Byzantine Intellectuals. PhD dissertation. Harvard University 2013, 
4–10; A. Kaldellis: A New Herodotus. Laonikos Chalkokondyles on the Ottoman 
Empire, the Fall of Byzantium, and the Emergence of the West. Washington 
2014, 1–15. 

3 Laonikos művének elején (I, 8) felsorolja, mely területek voltak bizánci fenn-
hatóság alatt születésekor. A leírás leginkább az 1429 és 1432 közti évekre illik. 

4 Mégpedig Laonikos saját bevallása szerint (IV, 58) mindenki megelégedésére. 
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(1435) követő politikai harcban Laonikos apja, Geórgios alulma-
radt a rivális trónkövetelőkkel szemben, a családnak többé nem 
volt maradása Athénban. A II. Murad szultántól támogatást remé-
lő apa a törökök börtönébe,5 a kisfiú pedig rokonai társaságában a
peloponnésosi Mystrasba került.6 Az itt töltött idő, leginkább
a mystrasi udvarban munkálkodó Geórgios Gemistos Pléthón-
nak köszönhetően, meghatározónak bizonyult Laonikos életében: 
a fiatalember értő vezetés mellett ismerkedett meg a görög iro-
dalommal és filozófiával, kialakult és megerősödött benne saját 
görögségének tudata, s mesteréhez hasonlóan maga is minden 
bizonnyal megmaradt pogánynak.7 Sajnálatos módon azonban 
az 1447 utáni időszakra vonatkozóan semmilyen biztos adatunk 
sincs Laonikos életéről és működéséről: művét valószínűleg az 
1460-as vagy az 1480-as években fejezte be,8 a szerző további sor-
sáról azonban nincs tudomásunk. Minden egyéb kizárólag speku-
láció, csupán puszta találgatás, igaz, ebből bőven akad.9 

5 Geórgios később ismét megjárta a szultán börtönét: VII, 19.
6 Részletesebben lásd: VI, 50–51.
7 A mystrasi évekről érzékletes életképet nyújt az anconai Kyriacus beszámo-

lója 1447 júliusából: Kyriacus of Ancona: Later Travels. Edited and translated 
by E. D. Bodnar (with C. Foss). Cambridge MA 2003, 298–303.

8 A korai datálás mellett A. Kaldellis: The Date of Laonikos Chalkokondyles’ His-
tories. GRBS 52 (2012) 111–136. A kései datáláshoz H. Wurm – E. Gamillscheg: 
Bemerkungen zu Laonikos Chalkokondyles. JÖB 42 (1992) 213–219.

9 Jelen állás szerint például nem dönthető el teljes bizonyossággal, hogy a Mi-
chaél Apostolios levelezésében szereplő Laonikos azonos-e a történetíróval 
vagy sem. A leveleket lásd: E. Legrand: Bibliographie hellénique des XVe et 
XVIe siècles II. Paris 1885, 234–259 és H. Noiret: Lettres inédites de Michel 
Apostolis. Paris 1889. A két személy azonossága mellett leginkább Darkó Jenő 
érvelt, lásd Darkó J.: Zum Leben des Laonikos Chalkondyles. BZ 24 (1924) 29–
39; Michael Apostolios levelei Laonikoshoz. In: Emlékkönyv Csengery János 
születésének hetvenedik évfordulójára. Szeged 1926, 108–112; Neue Beiträge 
zur Biographie des Laonikos Chalkokandyles. BZ 27 (1927) 276–285; Neuere 
Beiträge zur Biographie des Laonikos Chalkokandyles. In: Actes du IIe Congr. 
Intern. des Études Byz. Belgrad 1929, 276–285. Manapság inkább az ellenkező 
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Így aztán a Laonikos munkásságával ismerkedő kutató már 
csak az újabb adatok reményében is fokozott kíváncsisággal for-
dulhat az „Antónios Kalosynas orvos természettudós bevezetése és 
Chalkokondylés életével kapcsolatos megjegyzései” címen hagyomá-
nyozott rövidke, de annál több talányt tartogató írásműhöz. A mű 
editio princepse,10 amit azóta sem követett újabb kiadás, meglehe-
tősen régi, ám elavultságánál is nagyobb baj, hogy a Karl Hopf 
által közölt szövegben – melynek megértését öt szűkszavú, rész-
ben felesleges lábjegyzettől eltekintve semmiféle magyarázat, ér-
telmezés, apparatus nem segíti – már első olvasásra nyilvánvaló 
hibák és következetlenségek fedezhetők fel. Ráadásul a kiadás 
alapjául csak az egyik kézirat, a Monacensis Graecus 150 szolgált, a 
művet tartalmazó másik kódex, a Parisinus Graecus 1779 létezéséről 
a kiadó nem tudott.11 Mindez részben megmagyarázza, miért ma-
radt a szövegben a terjedelemhez képest viszonylag sok hibás ol-
vasat. A mindenkori kiadó dolgát mindamellett nagyban nehezíti, 
hogy a szöveg – tárgyi tévedései, nyelvezetének egyenetlenségei 
és stiláris csiszolatlansága miatt – helyenként az érthetetlenségig 
homályos. Először is tehát magát a forrást kell rekonstruálnunk, 
csak azután juthatunk el a Laonikos életére vonatkozó, esetlege-
sen új adatokhoz. Erre teszünk kísérletet a következőkben.12

álláspont látszik valószínűbbnek. Vö.: Akışık: i. m. (2. j.) 10–21; Kaldellis: i. m. 
(2. j.) 243–248.

10 Ch. Hopf: Chroniques gréco-romanes inédites ou peu connues. Berlin 1873, 
XXX–XXXI (bevezetés) és 243–245 (görög szöveg).

11 Tudomásunk szerint a kis írást csak az alább ismertetésre kerülő két kézirat 
őrizte meg.

12 A Hopf-féle szövegkiadás színvonalának megítélése tudományos körökben 
egyértelműen rossz. Bár az új kiadás gondolata felvetődött (vö. O. Kresten: 
Phantomgestalten in der byzantinischen Literaturgeschichte. JÖB 25 [1976] 
221, 48. jegyzet: „Eine kommentierte Neuausgabe, die den nicht sehr geglückten 
Druck bei Hopf ersetzen soll, möchte der Autor der vorliegenden Studie, so sich die 
Gelegenheit dazu ergibt, publizieren”), ilyen tudtunkkal nem készült.
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Az 1873-ban megjelent szövegkiadás elkészítése során figye-
lembe vett kézirat, a müncheni Bayerische Staatsbibliothekben 
őrzött, 325 foliumból álló Codex Monacensis Graecus 150 jelzetű kó-
dex két művet tartalmaz.13 A minket ezúttal érdeklő rövidke írás 
az első néhány lapon (1r – 3r) olvasható.14 Az auctor feltehetően 
valamiféle bevezetésnek szánta munkáját a kézirat sorrendben 
második, terjedelmesebb darabjához, nevezetesen az athéni La-
onikos Chalkokondylés Ἀποδείξεις ἱστοριῶν című történeti mű-
véhez (4r – 321r). A papírkézirat másolását a subscriptio tanúsá-
ga szerint 1567. november 21-én Toledóban fejezte be a scriptor.15

A kéziratot egyelőre csak a mikrofilmről készített papírmásolatról 
volt lehetőségem tanulmányozni. Mivel az írás néhány helyen ne-
hezen olvasható, a későbbi alaposabb ellenőrzés elengedhetetlen. 

Az editio princepset jegyző Karl Hopf a műről és a kiadás körül-
ményeiről szűk egy lapos bevezetőben szól. Érdemes ebből a szo-
kottnál kissé hosszabban idéznünk: „A következő mű – írja Hopf –
a müncheni könyvtár 150-es sorszámú görög kéziratának 1–3 folióján ta-
lálható; a XVI. században írták, a hibáktól hemzsegő másolat a jól ismert 
Darmarios munkája. Remélve, hogy ebben a kéziratban találok néhány 
utalást Athén vezető családjának, a Chalkokondylésnek és az Acciaiuoli-
háznak a kapcsolatára, 1855-ben kértem Thomas professzor úrtól egy 

13 Részletesen lásd: Katalog der griechischen Handschriften der Bayerischen 
Staatsbibliothek München III. Codices Graeci Monacenses 110–180. Neu be-
schrieben von K. Hajdú. Wiesbaden 2003, 226–228. A régi katalógus, I. Hardt: 
Catalogus codicum manuscriptorum Graecorum Bibliothecae Regiae Bava-
ricae II (106–233). München 1806, 164 a foliumok számát tévesen hozza. Az 
ott olvasható 521 első számjegye bizonyára nyomdahiba (recte: 3), továbbá 
Hardt nem számolta be a terjedelembe a 4 üres foliumot. 

14 Az életrajz pontos címe: Ἀντωνίου τοῦ Καλοσυνᾶ ἰατροῦ φυσικοῦ προοίμιον 
καὶ εἰς τὸν βίον τοῦ Χαλκοδύλου. A romlott Χαλκοδύλου genitivusi alak mel-
lett a mű szövegében a Χαλκόδηλος forma is előfordul. 

15 321r: Ἐτελειώθη τὸ παρ(ὸν) χρονικ(ὸν) τοῦ (áthúzva: δημητρίου τοῦ) 
νικολάου τ(οῦ) | χαλκοδήλου λαονικέως, ͵α-ωφωξζʹ | μηνὶ νοευρίου στὰς καʹ| 
ἐν τὸ τωλέτῳ | τῆς ἱσπανί(ας).
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másolatot. Thomas úr volt szíves személyesen teljesíteni a kérést, de egy-
szersmind tájékoztatott, hogy az athéni hercegségre vonatkozó adat elő-
kerülésével kapcsolatos reményem nem fog valóra válni. Mindenesetre, 
mivel ezek a Nikolaos (Laonikos) és Démétrios Chalkokondylés testvéri 
kapcsolatát említő életrajzi feljegyzések érdekesek a humanizmus iroda-
lomtörténetének szempontjából, nem akartam kihagyni az írást, annál is 
inkább, mert a két görög tudós közt fennálló rokonság foka mind ez idáig 
vita tárgyát képezte.”16 

A kiadó szemérmesen fogalmazott mondatai alapján élhetünk 
a gyanúperrel, hogy maga Hopf személyesen nem is látta az álta-
la kiadott szöveget, hanem mindössze az arról kapott másolatot 
közölte, az átírás pedig valójában a „Thomas úr” néven emlege-
tett tudós filológus, vagyis Georg Martin Thomas munkája.17 Ha 
felütjük a megfelelő helyen a Münchenben őrzött görög nyelvű 
kéziratok Hardt-féle katalógusának azt a példányát, mely ma is
a Staatsbibliothek tulajdonában van, sejtésünk máris bizonyos-
sággá válik.18 Az említett kötetben ugyanis a kézirat nyomtatott le-

16 Hopf: i. m. (10. j.) XXX: „La pièce qui suit se trouve dans le ms. grec no. CL de la 
bibliothèque de Munich fol. 1-3 ; écrite dans le XVIe siècle, elle y a été copiée assez 
fautivement par le bien connu Darmarios. Ayant espéré trouver dans ce ms. quelques 
notices sur les relations entre les Chalcocondylas, primats principaux d’Athènes, et la 
maison des Acciajuoli, je priai en 1855 Mr. le professeur Thomas de m’en procurer une 
copie. Mr. Thomas eut la complaisance de l’exécuter lui-même, mais il avisa en même 
temps que mon espoir d’y trouver quelque chose sur le duché d’Athènes, ne devait 
point être réalisé. Néanmoins comme ces notices biographiques sur les frères Nicola 
(Laonicos) et Démétrius Chalcocondylas sont intéréssantes pour l’histoire littéraire de 
l’humanisme, je n’ai pas voulu les omettre, d’autant plus que le degré de parenté qui 
existe entre les deux savants grecs, était jusqu’à présent matière à contestation.”

17 Georg Martin Thomas (1817–1887) pályafutásához lásd: K. Bosl (Hrsg.): Bosls 
bayerische Biographie. Regensburg 1983, 776. 

18 Hardt: i. m. (13. j.) 164. A szóban forgó példány fényképfelvétele elérhető
a következő web-oldalon (2015.05.20): http://daten.digitale-sammlun-
gen.de/~db/bsb00008170/images/index.html?fip=193.174.98.30&sei-
te=168&pdfseitex= 
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írása mellett három, kézzel írott lapszéli jegyzetet találunk,19 me-
lyek közül legalább az egyik, ha nem tévedünk, éppen Thomastól 
származik.20 A szóban forgó középső bejegyzés – ez véleményünk 
szerint kronológiai rendben megelőzi a másik kettőt – így hang-
zik: „Exscripsi in usum Car(oli) Hopf, qui edidit in Chroniques gréco-
romanes p. 243–245”,21 vagyis a szöveggel érdemben nem Hopf, ha-
nem Thomas dolgozott.22 Ami Hopf Darmariosra vonatkozó ész-
revételét illeti, az egyértelműen a katalógust összeállító Ignaz 
Hardt – téves – megállapításának átvétele.23 Pontosan ezt az állí-
tást kommentálja – a nyomtatott szövegben Darmarios nevét alá-
húzva és csillaggal utalva a jegyzetre – a talán szintén Thomastól 
származó felső és alsó bejegyzés, melyek szoros összetartozását 
a tartalmi kapcsolaton túl a felső bejegyzés végére és az alsó be-
jegyzés elejére írt csillag is bizonyítja. Éppen ez igazolja a jegyzet-
elés sorrendjére vonatkozó nézetünket. Thomas ugyanis először 
Hopf kérésének eleget téve átírta a kézirat megfelelő részét, s er-
ről megemlékezett a katalógus margóján (= középső bejegyzés). 
Később, amikor – akár maga Thomas,24 akár más – a nyomtatott 
szöveg egyik konkrét szavához, vagyis Darmarios nevéhez kívánt 
kommentárt fűzni a kérdés újabb szakirodalmának ismeretében, 

19 A kötet egyébként sem szűkölködik hasonló jellegű margóbejegyzésekben. 
Kódexünk másik darabjához, Laonikos történeti művéhez például a követke-
ző megjegyzést fűzte egy ismeretlen személy (Hardt: i. m. [13. j.] 165): „Laonici 
Chalcocandylae Historiarum demonstrat(io). Ed. Eug. Darko. Vol 1. (1922) S XXII.”

20 Legalábbis erre utal az exscripsi igealak singularis első személye, valamint a 
mondat végén olvasható Th. rövidítés (= Thomas). 

21 A zárójelben olvasható hist. gr. 556 feloldása nem világos. Talán könyvtári 
jelzet?

22 Thomas még szövegjavítást is ajánlott Hopfnak, amennyiben az értelmetlen 
προιστησῶν olvasat helyett a προιστησαμένων vagy a προεστώτων alakot 
javasolta. A kiadásban maradt a προιστησῶν forma.

23 Hardt: i. m. (13. j.) 164: „scriptura minuta et nitida A. Darmarii”. Vö. 35. jegyzet.
24 A középső és a másik két bejegyzés kézirása nem teljesen azonos. A különb-

ségek magyarázatául szolgálhat a közben eltelt kb. hét esztendő is, de elkép-
zelhető, hogy a felső és alsó jegyzet nem Thomastól származik.
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ezt a névvel egy sorban kezdte meg (= felső bejegyzés: „Contra 
Car<olus> Graux cod<icem> ab Andrea scriptum esse negat, Essai sur les 
origines du fonds grec de l’Escurial, 1880, p. 343 sqq.”), de mivel ész-
revétele a korábbi jegyzet miatt nem fért ki, jobb híján az alatt 
folytatta az írást (= alsó bejegyzés: „Fuit enim Antonius Calosynas 
medicus Toletanus Darmarii discipulus nostrumque codicem scripsisse 
videtur v<ide> Graux l<ocus> c<itatus> de Calosyna p. 342 sq.”).

A Thomas által hivatkozott Charles Graux szerint tehát a kéz-
irat az életrajzi írás szerzőjeként feltüntetett Antónios Kalosynas 
munkája, vagyis autographonnal van dolgunk.25 Kalosynas scripto-
ri tevékenysége jól ismert,26 úgyhogy az állítás valóságtartalmá-
ról személyesen is megpróbálhatunk bizonyosságot szerezni, ha 
összevetjük a müncheni kódex írásképét egyéb, bizonyíthatóan
Kalosynas kezétől származó kéziratokéval.27 Elgondolkodta-
tó, hogy a Kalosynasra vonatkozó adatokat összegyűjtő Ernst 
Gamillscheg éppen a Monacensis 150-et másoló kéz kapcsán ad 
hangot óvatos fenntartásainak,28 s a paleográfiai sajátosságok 
alapján magunk sem vagyunk teljesen meggyőződve arról, hogy 

25 Ch. Graux: Essai sur les origines du fonds grec de l’Escurial. Paris 1880, 342–344.
26 Kalosynas pályafutásáról lásd: Β. Λαούρδας: Κρητικά παλαιογραφικά. 8.

Ο κωδικογράφος Αντώνιος Καλοσυνάς. ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 4 (1950) 245–251; 
M. Vogel – V. Gardthausen: Die griechischen Schreiber des Mittelalters und der 
Renaissance. Leipzig 1909, 37–38.

27 Az összehasonlítás alapjául egy 1563 körül másolt, Madridban őrzött Ióannés 
Damaskénos-kézirat (Cod. Matr. 4792) két oldala (183v, 202v), valamint a szin-
tén madridi, 1562-ben keletkezett Nyssai Szent Gergely-kézirat (Cod. Matr. 
4857) egyik oldala (6r) szolgált.

28 E. Gamillscheg – D. Harlfinger: Repertorium der griechischen Kopisten 800–
1600. 1. Teil: Handschriften aus den Bibliotheken des Grossbritanniens.
A: Verzeichnis der Kopisten. Wien 1981, 40: „Duktus des Mon. 150 weicht von 
dem der anderen Hss. ab; ähnlichkeit mit anonymem Mitarbeiter des Andreas Dar-
marios.” Vö.: O. Kresten: Eine Sammlung von Konzilsakten aus dem Besitz des 
Kardinals Isidoros von Kiev. Wien 1976, 53–57, A. 147.
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kéziratunkat Kalosynas másolta.29 A hasonlóságok közé tartozik 
a gamma és a tau magasra felhúzott szára, a végsigma haszná-
lata a szó közepén, az ómega és a rajta lévő hajtott ékezet egy-
beírása, a gyakori trema az ióta és az ypsilon fölött stb. Graux
a subscriptióban olvasható sajátos aphairesist, az ἐς τάς (ti. ἡμέρας) 
praepositiós szerkezet στάς formában történő összevonását tekin-
tette perdöntőnek, amely állítása szerint Kalosynasnál egyébként 
is előfordul.30 Csakhogy a különbségek katalógusa sem elhanya-
golható: másutt gyakran találkozunk a καί különböző ligaturái-
val, az -ον, -ων, -αις esetvégződések rövidítéseivel, horribile dictu: 
Kalosynas saját keresztnevét máshol Andónios formában, vagyis 
deltával írta. Ugyanakkor másutt nem találtunk példát a tau és az 
omikron Monacensis Graecus-ban megfigyelhető jellegzetes ligatú-
rájára. A másoló a hehezeteket és ékezeteket többnyire jelzi, ióta 
subscriptumot nem használ. Ráadásul, bár a müncheni kézirat 4-5 
évvel később keletkezett, mint az összehasonlítás során vizsgált 
többi Kalosynas-kódex, írásképe ennek ellenére sokkal rendezet-
lenebb, tapasztalatlanabb kéz munkájának tűnik. Mindent egybe-
vetve több érv szól amellett, hogy a Monacensis 150 nem autográf.

Ami a szerző személyét illeti, Antónios Kalosynas Krétán szüle-
tett egy Geórgios nevű pap fiaként. Eredetileg orvosi mesterséget 
tanult, majd a híres-hírhedt másoló és könyvkereskedő, Andreas 
Darmarios vette szárnyai alá. Maga is feltűnt az ellenreformáció 
kezdetét jelentő tridenti zsinaton (1563-ban), s feltehetően ott 
került kapcsolatba az Escorial könyvtárának egyik görög máso-
lójával, nem mellesleg földijével, Nikolaos Turrianosszal (Nicola-
os de la Torre), továbbá néhány jeles spanyol egyházi személy-
lyel és könyvgyűjtővel (Martín Pérez de Ayala, Segovia püspöke, 

29 Vö.: H. Hunger: Repertorium der griechischen Kopisten 800–1600. 1. Teil: 
Handschriften aus den Bibliotheken des Grossbritanniens. B: Paläogra-
phische Charakteristika. Wien 1981, 18–19.

30 Graux: i. m. (25. j.) 344. Az általunk látott néhány Kalosynas-foliumon nem 
szerepelt a rövidítés. 
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Garcia de Loaysa toledói érsek, vagy éppen Diego és Antonio de 
Covarrubias) is. Az ő meghívásukra telepedett át előbb Madridba, 
majd Toledóba, ahol több évtizeden át élt (1567–1598), miközben 
orvosi praxisát fenntartva lankadatlan szorgalommal körmölte
a görög kéziratokat. A buzgó másolás mellett saját műveket is írt: 
az „életrajzon” kívül fennmaradt néhány ajánlása (dedicatoria), 
melyeket pártfogóihoz címzett. Szerzője volt továbbá egy dicsőí-
tő beszédnek is,31 ám ez áldozatául esett az Escorialt 1671-ben kis 
híján elpusztító tűzvésznek – rossz nyelvek szerint az olvasókö-
zönség jelentős megkönnyebbülésére.32

Nem szóltunk még a müncheni kézirat talán leginkább külö-
nös soráról. Közvetlenül a cím mellett, a jobb oldali margón a kö-
vetkező olvasható: εἰς τὸν βίον χαλκονδύλου ‖ ἰωάννου κυζί ‖
κου. A más kéztől származó, más színű tintával írt correctio sze-
rint tehát a kis mű valódi szerzője nem Kalosynas, hanem egy 
bizonyos kyzikosi Ióannés. A név hallatán támadt tanácstalansá-
gunk nem véletlen.33 Az állítólagos szerző – csakúgy, mint Ióannés 
Kerameus, a meliténéi Theodosios, vagy éppen Ióannés Sikelió-
tés – kitalált személy,34 mégpedig a mondatot a kéziratba író And-
reas Darmarios agyszüleménye.35 Az epidaurosi Darmarios scrip-

31 Λόγος καὶ ἐγκώμιον πρὸς τὸν λαμπρότατον καρδηνάλιον υἱὸν Μαξιμιλιανοῦ.
32 Graux: i. m. (25. j.) 343: „Grâce à l’incendie de 1671, nous sommes préservé de toute

tentation de lire un certain grand discours qu’il avait composé dans le genre des
Eloges.” Ugyancsak Grauxtól (i. m. [25. j.] 342) származik a rövid jellemzés: „ce 
Grec est un bavard intarissable”.

33 Darkó J.: Kézirati tanulmányok Laonikos Chalkondylés történeti művéhez. 
EPhK 31 (1907) 29–33: a Κυζίκου alakot hibás képzésű melléknévnek tekinti 
(a szabályos Κυζικήνου helyett). A Κυζίκου forma azonban sokkal inkább Ky-
zikos városnév genitivusa, mely előfordul ugyan a fenti hasonló szerkezet-
ben (pl.: Sózomenos Egyháztörténet IV, 13, 5: Ἐλεύσιος ὁ Κυζίκου; Sókratés: 
Egyháztörténet I, 13: Θεωνᾶς Κυζίκου, stb.), vagyis tulajdonnév mellett, de 
ez Darmarios hamisításának tényén nem változtat. 

34 Kresten: i. m. (12. j.) 207–222. 
35 Vö. Hardt: i. m. (13. j.) 164: „in margine A. Darmarii manu notatum εἰς τὸν βίον 

χαλκονδύλου ἰωάννου κυζικοῦ”. Utóbbi megjegyzés – eltekintve a görög átírás 
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tori tevékenysége meglehetősen jól ismert,36 így hosszas leírás 
helyett most elegendő, ha felidézünk két rövid, de annál találóbb 
véleményt. A Laonikos-szövegkiadó Darkó Jenő szerint Darma-
rios „a szerzőnevek és műcímek gyalázatos elferdítője”,37 Lodovico An-
tonio Muratori megfogalmazása pedig magáért beszél: „egy szóval 
Andreas Darmarios annyira elvetemült volt, hogy semmit nem szabad 
elhinnünk neki, még a címeket sem”.38 Summa summarum: Darmarios, 
feltehetően azért, hogy drágábban adhassa el a lemásolt kézira-
tot, a valódi szerző nevét lecserélte egy jobb hangzásúnak vélt 
névre.

Erre egyértelmű bizonyítékot találunk a másik, korábban
figyelmen kívül hagyott kéziratban. A művet tartalmazó másik 
említett kézirat ugyanis történetesen Darmarios keze nyomát 
őrzi, aki éppen a Monacensis Graecust használta mintának a máso-
láshoz.

A Codex Parisinus Graecus 1779 jelzetű papírkódex, melynek má-
solását a subscriptio szerint 1579. március 4-én fejezte be Andreas 
Darmarios, 652 foliumból áll, s ugyanabban a sorrendben ugyan-
azt a két művet tartalmazza. A kéziratot digitális fényképeken 
tanulmányoztam. A Kalosynas-írást (2r – 7r) itt is Laonikos tör-

pontatlanságától (helyesen: κυζίκου) – helytálló. Hardt figyelmét tehát elke-
rülte, hogy a főszöveg és a lapszéli jegyzet nem ugyanattól a kéztől szárma-
zik. Nota bene: Hopf sem a bejegyzésről, sem Hardt észrevételéről nem vett 
tudomást. 

36 Részletesen O. Kresten: Der Schreiber Andreas Darmarios. Eine kodikolo-
gisch-paläographische Studie (diss.). Wien 1967; Juhász E.: A Húsvéti krónika. 
Prolegomena. Budapest 2014, 48–51.

37 Laonici Chalcocandylae Historiarum demonstrationes. Ad fidem codicum 
recensuit, emendavit, annotationibusque criticis instruxit Eugenius Darkó. 
Tomus I. Praefationem, codicum catalogum et libros I–IV continens. Buda-
pestini 1922, XXIII: „infamis depravator nominum titulorumque”. 

38 L. A. Muratori: Dissertazioni sopra le Antichita Italiane III. Napoli 1753, 21: 
„uno verbo, ita scelestus erat Andreas Darmarios, ut nihil illi credere debeamus, nec 
titulis eius”.
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téneti munkája követi (8r – 652r),39 csakhogy a párizsi kódexben
a Laonikos-vita szerzőjeként már kizárólag a kyzikosi Ióannés 
neve szerepel, Antónios Kalosynasról egyetlen szó sem esik, bár 
a másolásnál használt minta nyilvánvalóan a müncheni kézirat 
volt.40 Darmarios tapasztalt másoló volt, írásképe szép, jól olvas-
ható. A hehezeteket, ékezeteket jelzi, az ióta subscriptumot kiír-
ja. A tulajdonneveket a föléjük írt vonallal jelöli, néhány esetben 
(πατρίδα, ἀνθρώπων) összevonást alkalmaz.

Az események sorrendje tehát a következőképpen rekonstru-
álható. Egy Laonikos-kézirat másolása során a scriptor – vagy az 
írói ambíciókat is dédelgető Antónios Kalosynas, vagy egy má-
sik, a Darmarios-körhöz tartozó másoló – a rövidke írásművet
a müncheni kézirat elejére illeszti. Mikor aztán a mester, Andreas 
Darmarios ugyanerről a kódexről saját kezűleg készít egy újabb 
másolatot, átveszi az életrajzot is, ám úgy ítéli meg, hogy kifize-
tődőbb számára, ha a szerző nevét megváltoztatja. Ráadásul nem 
éri be annyival, hogy a párizsi kódexbe már eleve csak a Ióannés 
Kyzikos név kerül, a mintául szolgáló kéziratban is meghamisítja 
a szerző nevét.

Ami immár magát a szöveget illeti, a textus meghatározá-
sa során az alábbiak szerint jártunk el. Először összevetettük a 
müncheni kódex szövegét az editio princeps változatával, ami 
korántsem bizonyult felesleges munkának, hiszen az editio prin-
ceps mintegy tucatnyi helyen szorult javításra. A párizsi kézirat 

39 H. Omont: Fac-similés de manuscrits grecs des XVe et XVIe siècles de la Bibli-
othèque Nationale. Paris 1887, 9.

40 Erre utal az is, hogy a Laonikos mű címe azonos formában szerepel mindkét 
kéziratban. Vö.: H. Wurm: Die handschriftliche Überlieferung der Ἀποδείξεις 
ἱστοριῶν des Laonikos Chalkokondyles. JÖB 45 (1995) 229–230. Darmarios en-
nek ellenére nem említi a Cod. Mon. 150-et, sőt a subscriptióban az Escorial-
ra hivatkozik (652r): ὑπὸ τῆς βασιλικῆς βιβλιοθήκης μεταγραφθὲν τῆς ἐν τῷ 
ἁγίῳ λαυρεντίῳ τοῦ σκουριαλίου. ἐν τῷ ἔτει ͵αφοθʹ· μαρτίῳ δʹ. ὑπὸ ἀνδρέου 
δαρμαρίου τοῦ ἐπιδαυρίου.
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átírása jelentősen javította a szöveg állapotát, a tapasztalt Dar-
marios ugyanis számos helyen kiigazította tanítványa baklövé-
seit: az értelmetlen λυτελῶς helyett λυσιτελῶς, ναῖοι helyett 
νέοι stb. A kisebb-nagyobb correctiók száma csaknem eléri a fél-
százat – igaz, akad köztük téves is (pl.: ἀποστρέφοντο igealak 
nincs), néhány nyilvánvaló hiba pedig Darmarios figyelmét is 
elkerülte (pl.: πυθανωτέρα helyett πιθανωτέρα, ἐγκεχαρισμένην 
helyett ἐγκεχειρισμένην, ἐγγυλιδῶνται helyett ἐγκυλινδῶνται). 

Kalosynas nyelve jelentősen eltér az általa többször is mél-
tatott atticista nyelvhasználattól. Az eltérések azonban nem 
feltétlenül hibák, a különbségek mögött részben bizonyára
a XVI. században beszélt köznyelv hatását vélelmezhetjük.
A klasszikus görögtől való eltérés leglátványosabban a hang-
tanban, azon belül is a magánhangzók írásában mutatkozik 
meg. A kiejtésben a hosszú és rövid magánhangzók közti kü-
lönbség fokozatosan eltűnt, a magánhangzót jelölő egyes be-
tűk hangértéke pedig megváltozott, s ennek következménye 
művünk helyesírásában komoly zavarokat okozott. Az egyes 
jelenségek ráadásul még egy kéziraton belül sem jelentkeznek 
következesen, egységes változásról nem beszélhetünk. A mün-
cheni kéziratban például egyszer az ει diphthongus helyett ió-
tát látunk, máskor pedig éppen ellenkezőleg, az iótából lesz ει.
A végeredmény mindkét esetben hibás alakot eredményez. A hi-
ba az előbbi esetben még értelemzavaró is: a helyes παιδεία „mű-
veltség” helyett a hibás παιδία „fiatalság”; utóbb csak helyes-
írási jellegű: a „szabad idő hiánya” jelentésű kifejezés ugyanis 
görögül ἀσχολία, nem pedig ἀσχολεία. A rövidség és hosszú-
ság megszűnése különösen zavaró lehet a mindkét hangzóval 
adatolható értelmes szavak esetében. Az egyetlen kitapintható 
tendencia, hogy Darmarios többnyire igyekezett visszaállíta-
ni a „klasszikus”, attikai formákat. Lényegesen egyszerűbben 
felismerhető jelenség a mássalhangzók téves egyszerűsődé-
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se (τυρανίς egy nű-vel a helyes τυραννίς helyett), vagy éppen 
téves kettőződése (μάλλιστα két lambdával a helyes μάλιστα 
helyett). A névszóragozásban is mutatkoznak sajátosságok: né-
hány esetben a mássalhangzó tövű névszók a szabályos singu-
laris accusativus végződés (-α) mellé időnként a magánhangzós 
tövek analógiájára felveszik a -ν esetragot is. A rövid szövegben
a klasszikus normák szerint szabályos πατρίδα és Ἑλλάδα alakok 
mellett szerepelnek a szabálytalan πατρίδαν, Ἑλλάδαν formák 
is. Egy alkalommal pedig a singularis accusativus -ν rag elmarad,
s Φλωρεντίαν helyett Φλωρεντία áll a szövegben. A „firenzei” 
jelentésű melléknév mindkét kéziratban kétféle képzéssel sze-
repel. Az -ινος (pluralis genitivus Φλωρεντίνων) képzős mellett 
(analógiás alapon) -ιος képzős alakokat is találunk a szövegben 
(pluralis genitivus Φλωρεντίων, pluralis dativus Φλωρεντίοις). 
Nyelvjárási ingadozás is előfordul: a γλῶσσαν forma mellett
a γλῶτταν változat is megtalálható a szövegben. Akadnak to-
vábbá egyeztetésbeli tévesztések (οἵτινες alany mellett ἐστίν ál-
lítmány) stb. A szókincs is szolgál érdekességekkel. Feltehetően
a beszélt nyelv hatása, hogy a kiejtés változása ritkább szavak, ki-
fejezések írásban torz, nem létező alakokat eredményez: például 
a helyes ἐγκυλινδοῦνται helyett ἐγγυλιδῶνται, κενοσπούδαξιν 
helyett καινοσπούδαξιν, κατατρύχουσι helyett κατατρίχουσι sze-
repel a kéziratokban. A tulajdonnevek esetében a legérdekesebb 
észrevétel éppen a tárgyul választott szerző, Laonikos nevére 
vonatkozik. A családnév esetében nem meglepő a tarka kavalkád, 
hiszen a pontos betűzési gyakorlat ma sem egyértelmű. Ennek 
megfelelően nem csodálkozunk, hogy a müncheni kéziratban
a singularis nominativus Χαλκόδηλος mellett előfordul a singu-
laris genitivus Χαλκοδύλου és singularis accusativus Χαλκόδυλον 
forma (mindkettő alanyesete Χαλκόδυλος), míg a párizsi kézira-
tot másoló Darmarios Χαλκόνδηλος alanyeset mellett két singu-
laris genitivusi formát is használ, a müncheni kéziratba utólag 
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javított címben Χαλκονδύλου formában használja a történetíró 
nevét, a párizsi kódexben viszont visszatért a nominativushoz 
képest szabályos Χαλκονδήλου genitivusi alakhoz. Ennél is kü-
lönösebb azonban, hogy a Νικόλαος keresztnév archaizáló for-
mája, az összetétel elemeinek felcserélésével képzett Λαόνικος 
alak helyett mind a müncheni kódexben, mind Darmariosnál 
Λαοδικεύς formát találunk, amire tudomásom szerint máshol 
nincs példa. Ami az összképet illeti, tökéletesen egyetértünk 
Otto Kresten megállapításával: „Már a helyesírási és mondattani 
hibák elegendőek, hogy kétségbeesésbe kergessék a tiszta görög nyelv-
használatot követőket.”41 

A nyelvi egyenetlenséget csak tetézi, hogy a gondolatmenet 
csapongása miatt helyenként rendkívül nehezen érthető, mit 
akar egyáltalán mondani a szerző: az egyik pillanatban még
Laonikosról beszél, majd egyszer csak minden átvezetés nélkül 
a másik Chalkokondylés, Démétrios lesz a mondat alanya. Az ap-
róbb érdekességek közé tartozik, hogy az utánzásra érdemesnek 
tartott, tiszta attikai stílus fő képviselőjének a szerző – Thukydi-
dés mellett – Héródianost tartja, akinek művét a bizánciak két-
ségtelenül nagyra értékelték, latin fordítását pedig a szövegben 
szintén hosszasan méltatott Angelo Poliziano készítette. Már 
ennyiből is látszik, hogy Kalosynas szívesen elkalandozik szű-
kebb tárgyától. Mi több, az összes tény, valamennyi adat mind-
mind a család ismertebb tagjára, az Itáliában páratlan karriert 
beteljesítő, Rómában, Perugiában, Padovában, Firenzében és 
Milanóban is rendkívül eredményesen működő Démétrios Chal-
kokondylésre vonatkozik, Laonikosról csak semmitmondó álta-
lánosságokat tudunk meg – azt is erősen közhelyszerű megfo-
galmazásban.

41 Kresten: i. m. (12. j.) 221: „allein seine orthographischen und syntaktischen Fehler 
genügten, um einen puristischen Gräzisten zur Verzweiflung zu bringen”.
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Annyi világosan látszik, hogy az írás nem járul hozzá újabb 
adattal Laonikos életrajzához. A mű – címe ellenére – sokkal in-
kább a görög műveltségeszmény ügyetlen idealizálása,42 de ebbéli 
minőségében is számot tarthat a tudományos közvélemény ér-
deklődésére. 

42 Kresten: i. m. (12. j.) 221: „Der Text gibt sich nicht so sehr als biographische Informa-
tion, sondern als ein – in seiner stilistischen und grammatikalischen Unbeholfenheit 
fast schon rührendes – Plädoyer für die überlegene kulturelle Bedeutung griechischen 
Bildungsgutes.”


