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BEVEZETÉS 

 

 Önéletrajzi ihletésű dialógusa, az 1347–1353 között írt Secretum végén Petrarca 

alteregója, Franciscus ígéretet tesz beszélgetőpartnerének, a Szent Ágostont 

megszemélyesítő Augustinusnak: „Amennyire csak képes vagyok, nem hagyom el magam, 

s lelkem szétszóródott cserepeit [sparsa anime fragmenta] összegyűjtöm, és éberen 

őrködöm önmagam felett.”
1
  

A Petrarca-kutatók szoros kapcsolatot látnak Franciscus szavai és a Canzoniere 

eredeti latin címe, a Rerum vulgarium fragmenta között. Nem egyszerűen csak 

intertextuális párhuzamról van szó: a dialógusban olvasható ígéret összhangban van a 

versgyűjtemény felépítését meghatározó eszmei, filozófiai alapelvekkel. Többek között 

ebből az észrevételből kiindulva, Marco Santagata rendkívül izgalmas monográfiában 

elemezte azt a hatalmas irodalmi projektet, amelynek keretében Petrarca megkezdte 

korábban szétszórva terjedő versei – valamint prózai és verses levelei – összegyűjtését, ami 

egyúttal azt is jelentette, hogy megkísérli lelke „helyreállítását”, amely ifjúkori vétségei, 

különösen szerelmi „tévelygése” miatt vesztette el belső egységét. A projekt mögött 

meghúzódó, sztoikus alapokon nyugvó filozófia szerint ugyanis az írások fizikai 

„töredezettsége” tükrözi szerzőjük lelkének „töredezettségét”, így a fragmentumok 

egységes gyűjteményekbe szerkesztésével Petrarca egy olyan sztoikus – és egyben 

keresztény – bölcs képét kívánta közvetíteni magáról a kortársak és az utókor felé, aki 

„újjáalkotta” és immár tökéletesen uralja önmagát.
2
 

Élete második felében Petrarca lázasan dolgozott önmaga „mozaikjának” 

összeállításán, és ez háttérbe szorította korábbi nagy projektjeit, amelyeknek a 

középpontjában még az Örök Város állt. A Rómáról korábban megkezdett tablóját sosem 

fejezte be. Az eredeti terv szerint az antik római hősökre koncentráló De viris illustribus és 

                                                 
1
 Secr., III; LÁZÁR 1999, p. 149 (Lázár István Dávid fordítása); vö. FENZI 1992, p. 282: „Adero michi ipse 

quantum potero, et sparsa anime fragmenta recolligam, moraborque mecum sedulo.” A Secretum datálásáról 

ld. RICO 1974; magyarul vö. SZÖRÉNYI 1999, pp. 152–153. 
2
 Ld. SANTAGATA 2004, pp. 41–99; a Secretum fent idézett passzusa kapcsán különösen p. 63: „Ecco dunque 

la prova testuale che la raccolta letteraria è il corrispettivo, simbolico e insieme oggettivo, dell’imporsi del 

controllo razionale sugli impulsi sentimentali. I »varii affectus«, le contrastanti spinte interiori, si 

materializzano in »frammenti dell’anima«: quella frase, con il rendere evidente la doppia referenzialità del 

termine »frammento«, certifica che la composizione del libro e ricomposizione dell’»io« sono un unico, 

inscindibile processo. Quando Francesco dice di voler essere presente a se stesso e si propone di »restare con 

se stesso« (»morabor … mecum«) rende esplicito l’orizzonte filosofico entro il quale si colloca la sua 

aspirazione alla mutatio. Quelle parole condensano infatti il nucleo stoicizzante della saggezza: alla 

condizione dell’uomo rinnovato, in quanto nuovamente padrone di sé, contrappongono implicitamente lo 

stato di alienazione di chi vive in preda alle passioni e alle false illusioni.”; vö. még SANTAGATA 2008, pp. 

LXXX–LXXXV. 
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a második pun háború eseményeit feldolgozó Africa című eposz vázlatai a költő halálakor 

több darabban, hiányosan hevertek az íróasztalán, rendszerezésüket csak a hagyaték 

gondozói kezdték meg.
3
 Azok a „mozaikdarabok” pedig, amelyeken Petrarca az antik 

mellett a középkori Rómát is megfestette, szét vannak szórva a hatalmas életműben. A 

legjelentősebb közülük a Familiares-korpusz hatodik könyvének második levele, amelyhez 

a kilencedik könyv tizenharmadik episztolájának egy hosszabb részlete és az Epystole-

gyűjtemény második könyvének ötödik verse társul. E három városleíráson kívül csak apró 

töredékek állnak rendelkezésünkre, ha rekonstruálni akarjuk azt a képet, amelyet Petrarca a 

korabeli Rómáról felvázolt. 

Tovább nehezíti a dolgunkat, hogy alkotás közben Petrarca nemcsak a saját 

megfigyeléseire támaszkodott, hanem korábbi – antik és középkori – szerzők műveire is. A 

festményhasonlatot továbbgondolva: olyan, mintha egy festő megszemlélte volna az 

ábrázolni kívánt tárgyat, jelen esetben Róma városát, majd műtermébe visszatérve, részben 

emlékezetből, részben korábbi mesterek munkáinak elemeit felhasználva kezdte volna 

felrajzolni saját Róma-képét, de végül csak befejezetlen vázlatai maradtak volna ránk. 

Részben e munkamódszernek köszönhetően a kép anakronisztikus, történelmi szempontból 

nem ábrázolja hitelesen a XIV. századi Rómát, ez nem is célja. Petrarca Rómáját egyszerre 

jellemzik az antik és a korabeli város vonásai, falai között és a környékén megtaláljuk az 

ókori építmények maradványait és azokat az épületeket, amelyeket a költő képzelete az 

írott források segítségével rekonstruált a romokból, vagy akár anélkül, hogy materiális 

támpontjai lettek volna. A keresztény kultuszhelyek hol a vértanúk korának dicsőségétől 

övezve, hol pedig XIV. századi állapotukban, leégett tetőszerkezettel és omladozó falakkal 

tárulnak szemünk elé. Az Örök Város utcáin együtt sétálnak a köztársaság korának hősei a 

császárokkal, a keresztény mártírokkal és szentekkel, sokkal ritkábban Petrarca saját 

kortársaival. 

Amikor dolgozatomban e bonyolult, de kaotikusságában is rendkívül izgalmas kép 

ismertetését tűzöm ki célul, tisztában vagyok vele, hogy a végeredmény csak töredékes 

lehet: rerum Romanarum fragmenta. Ez egyrészt a vizsgált tárgy fragmentumjellegéből 

adódik, másrészt pedig abból, hogy a téma, töredékessége ellenére is, igen komplex, így 

lehetetlen egy doktori disszertáció keretei között minden szempontból részletesen 

elemezni. Teljességre törekvés helyett így néhány jelentősebb résztémára koncentrálok – 

az Örök Város topográfiai leírása, Róma szerepe Petrarca történelemperiodizációjában, a 

                                                 
3
 A De viris illustribusról ld. FERA 2007, az Africáról FERA 1984. 
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költő képe a korabeli római társadalomról stb. –, s a felhasznált számos forrás közül is 

kiemelek egyet, a már említett Familiares, VI 2-t, és azt elemzem a legrészletesebben. A 

kérdéses levél így némi kohéziót is biztosít az egyes fejezetek között, hol érintőlegesen, 

hol központi szerepben bukkanva fel. 

Az első, bevezető jellegű fejezet Petrarca és az Örök Város konkrét kontaktusait 

mutatja be, és a történelmi kontextus vizsgálata, valamint filológiai elemzések segítségével 

próbálja meg kiegészíteni vagy pontosítani a költő életrajzával kapcsolatos ismereteinket. 

A második fejezetben röviden felvázolom a Familiares-gyűjtemény és a Fam., VI 2 

levél általános vonásait, majd a harmadik fejezetben az irodalmi kapcsolatot mutatom ki 

Petrarca és a Fam., VI 2 címzettje, a korabeli Róma egyik legtekintélyesebb családjához 

tartozó domonkos szerzetes és történetíró, fra Giovanni Colonna di Gallicano között. 

Ehhez a költő egy másik levelét, a Fam., II 9-et hasonlítom össze a historiográfus barát 

Mare historiarum című művének egyik passzusával. 

A negyedik fejezet, amelyet kiegészít a függelékben található részletes filológiai-

topográfiai elemzés, a Fam., VI 2 datálásának problémáját járja körbe. A ránk maradt 

szövegváltozatok összehasonlításával, a felhasznált források és Petrarca vonatkozó 

glosszáinak elemzésével újra megvizsgálom és pontosítani próbálom a korábbi 

szakirodalom által kínált datálási javaslatokat. 

Az ötödik fejezetben, részben a Fam., VI 2 elemzésének eredményeire 

támaszkodva, Petrarca és a keresztény Róma kapcsolatának néhány aspektusát veszem 

górcső alá, kitérve az időbeli és periodizációs kérdésekre, a keresztény legendairodalom 

forrásértékére és a szent helyek szerepére Petrarca Róma-leírásaiban. 

Az utolsó fejezetben azt vizsgálom, hogyan viszonyult Petrarca Cola di Rienzo 

1347-es vállalkozásához, és kitekintek a korabeli római társadalom és a politikai élet 

néhány jellemző vonására is. A költő és a néptribunus közötti kapcsolat főbb 

interpretációinak felvázolása után megkísérlem rekonstruálni azt az értelmezést, amely 

szükségképpen kiindulópontul szolgál az összes többi számára: Petrarca saját 

magyarázatát, amelyet ideális önéletrajznak szánt levélgyűjteményében, a Familiaresben 

hagyott az utókorra. 

A kutatás során Petrarca művein és ránk maradt kódexeibe írt glosszáin kívül 

számos antik és középkori forrásra, többek között historiográfiai munkákra, levelekre, 

útleírásokra, zarándokkalauzokra, mirabilia-gyűjteményekre és legendákra támaszkodtam. 

Négy, eddig kiadatlan vagy nem modern filológiai elvek szerint közölt dokumentumot, 

Giovanni Colonna bíborosnak a lateráni bazilika kanonokjaihoz címzett levelét, a már 
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említett Mare historiarum egyik fejezetét és VI. Kelemen pápa két levelét a függelékben 

publikálom, ahol közlöm a Fam., VI 2, illetve a Fam., IX 13 egyik részletének első magyar 

fordítását is. Itt kapott helyet továbbá a Fam., VI 2 részletes filológiai-topográfiai 

kommentárja is. Mivel az egyes fejezetekben érintett témák szakirodalma elég szerteágazó, 

nem írtam külön historiográfiai összefoglalót, hanem az adott kérdéssel foglalkozó 

fontosabb munkák eredményeit mindig a gondolatmenet logikájának megfelelő helyen 

ismertettem. 

 A témában folytatott kutatásaim több éven át húzódtak, és ezalatt tanáraimtól, 

kollégáimtól, csoporttársaimtól és barátaimtól rengeteg segítséget kaptam. A Fondazione 

Lemmermann kutatói ösztöndíja lehetővé tette, hogy 2013. január-februárban római 

könyvtárakban és levéltárakban tekintsem át a szükséges kéziratokat és szakirodalmat. Ott-

tartózkodásom alatt a Római Magyar Akadémia vendégszeretetét és szakmai támogatását 

élveztem, amiért Molnár Antal igazgató úrnak tartozom köszönettel. Draskóczy Eszter, 

valamint Gerencsér Anikó és Miklós önzetlen baráti segítségének köszönhetően bolognai, 

padovai és velencei könyvtárak anyagát is hasznosíthattam. Hozzájuk hasonlóan, fontos 

dokumentumokhoz segített hozzá és/vagy számos hasznos tanáccsal látott el Agnese 

Bellieni, Maurizio Fiorilla, Giuseppe Frasso, Lengyel Réka, Pajorin Klára, Marco Petoletti, 

Angelo Piacentini, Laura Refe, Serkédi Orsolya és Szörényi László. A dolgozat 

műhelyvitája során további hasznos javaslatokat kaptam Kiss Farkas Gábortól, Lengyel 

Rékától, Mátyus Norberttől és Szegedi Esztertől. Köszönettel tartozom továbbá az általam 

látogatott magyar és olasz könyvtárak, különösen a Magyar Tudományos Akadémia 

Könyvtár és Információs Központ munkatársainak, akik nyitottak voltak beszerzési 

javaslataimra, és több, idehaza korábban elérhetetlen forráskiadvány és szakmunka 

olvasását tették számomra lehetővé. Ha valakit véletlenül kifelejtettem volna a nekem 

segítő személyek sorából, azt kizárólag memóriám megbicsaklásának kell tulajdonítani. 

Témavezetőim közül Takács József – José – sajnos még azelőtt távozott körünkből, 

hogy a dolgozatot olvashatta volna, de kutatásaim kezdetén bizalommal fordulhattam 

hozzá kérdéseimmel, amiért mindig hálás szívvel fogok emlékezni rá. Végül, de nem 

utolsósorban köszönettel tartozom Falvay Dávidnak, aki José halála után magára vállalta a 

témavezetés olykor hálátlan feladatát, és a dolgozatot alaposan végigolvasva, további 

dokumentumokat ajánlott figyelmembe, valamint rengeteg hasznos tanáccsal és korrekciós 

javaslattal látott el. Kizárólag az én felelősségem, ha végül valamit nem fogadtam meg, és 

emiatt a dolgozatba hibák és tévedések csúsztak. 
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I. PETRARCA RÓMÁBAN 

 

1333. augusztus 9-ének reggelén Petrarca fáradtan érkezett meg Lyonba. Költőhöz 

vagy filozófushoz méltatlanul, egy futár sebességével szelte át Észak-Franciaországot.
1
 

Egy bő hónappal korábban, június 29-én távozott Kölnből, egyedül kelt át a vad és 

félelmetes Ardenneken, háború sújtotta vidékeket is bebarangolt,
2
 majd engedelmeskedve 

barátja, Giacomo Colonna lombezi püspök sürgetésének, sietve indult Avignon felé. 

Lyonban azonban váratlan és csalódást keltő hír fogadta: korábbi ígérete ellenére Giacomo 

nem várta meg őt a provence-i pápai székhelyen, és nélküle indult Rómába, hogy a 

Colonna család ügyeiben intézkedjen.
3
 

Giacomo Colonnával még bolognai egyetemi éveik alatt ismerkedtek meg,
4
 és 

Petrarca 1330-ban elkísérhette lombezi püspökké frissen kinevezett barátját új székhelyére. 

Az ott töltött hónapokat később élete legboldogabb nyarának nevezte.
5
 Ugyanebben az 

évben a püspök ajánlására léphetett annak testvére, Giovanni Colonna bíboros 

szolgálatába.
6
  

                                                 
1
 A városba való megérkezéséről részletesen beszámol Giovanni Colonna bíboroshoz címzett Familiares-

levelében (I 5, 16–17). Sietségét hangsúlyozza Giacomo Colonnához írt episztolája elején; Fam., I 6, 1: 

„Revertebar e Germania et iam Lugdunum perveneram, precum tuarum et desiderii mei uncis retrahentibus, 

non tam poetico aut philosophico quam cursorio more festinans.” 
2
 Fam., I 5, 15: „Ad. tertio Kalendas Iulias Colonia discessi, tanto sole ac pulvere, ut sepe Alpinas nives ac 

frigora Rheni a Virgilio requirerem. Inde Arduennam silvam, scriptorum testimonio pridem michi cognitam, 

sed visu atram atque horrificam, transivi solus et, quod magis admiraveris, belli tempore.” Kardos Tibor 

fordításában tévesen július 30. szerepel (KARDOS 1962, p. 62). 
3
 Fam., I 5, 17: „Huc ego cum mane pervenissem et intranti forte familiaris hic tuus occurrisset, mille eum 

questiunculis, ut mos est peregre redeuntium, aggredior; illet autem nichil ad reliqua, sed preclarissimum 

fratrem tuum, ad quem maxime properabam, sine me Romam petiisse narravit.”; Fam., I 6, 2: „Illic cursui 

meo molestissimum freno adhibuit insperatus rumor: aufugisse te, absentie mee velut oportunitate captata, et 

sine me Romam petiisse, quod te profecto nunquam facturum esse promiseras.”; vö. Fam., IV 6, 1; 

PARAVICINI BAGLIANI, Agostino, s.v. Colonna, Giacomo, DBI, XXVII (1982), pp. 316–318: p. 317; DOTTI 

2004, p. 30; WILKINS 2003, p. 17. (Wilkins Petrarca-életrajza először 1961-ben, Dottié pedig 1987-ben jelent 

meg.) 
4
 Petrarca bolognai tanulmányairól ld. legújabban MORELLI 2012. 

5
 Sen., XVI 1, 12 (NOTA 2002–2013, V, p. 27): „Quartus et quadragesimus annus est: nunquam, puto, letior 

estas fuit.”; vö. Post., II 35 (REFE 2014, p. 10): „[…] in Vasconiam ductus, sub collibus Pireneis estatem 

prope celestem multa et domini et comitum iocunditate transegi, ut inde semper tempus illud memorando 

suspirem.”; ld. még Fam., IV 12, 11–12; WILKINS 2003, p. 16. és DOTTI 2004, p. 28. 
6
 Giuseppe Billanovich úgy vélte, hogy Petrarca már 1325-ben Giacomo és az idősebb Stefano Colonna 

szolgálatába lépett (BILLANOVICH 1981, p. 187; vö. DOTTI 2004, pp. 22–23), de az erre utaló bejegyzés a 

párizsi Bibliothèque nationale de France (a továbbiakban BnF) Lat. 7595 jelzetű kódexében valójában nem 

Petrarcától származik. A kézirat Sevillai Szent Izidor Etymologiae és De fide catholica ex Veteri et Novo 

Testamento contra Iudaeos c. műveit tartalmazza, valószínűleg 1326-ban lopták el Petrarcától, és 1347-ben 

szolgáltatta vissza neki barátja, Ildebrandino Conti padovai püspök, amikor rájött, hogy a költő volt a könyv 

eredeti tulajdonosa. A kódex 93. fóliójának verzóján, Isid., Etym., X 9 („Nam quid est avarum esse, nisi [nisi 

om. LINDSAY 1911] progredi ultra quam sufficit? Avarus ex eo dictus, quod sit avidus auri.”) mellett, a jobb 

margón egy figyelemfelhívó jel és az alábbi glossza olvasható: „Nota contra patrem et filium, dominos meos, 

scilicet S(tephanum) et Ia(cobum), immo ingratos penitus et pellaces, quia ingratitudo ex avaritia procedit 

secundum Senecam tertio de ingratis.” (vö. Sen., De ben., III 3, 1–2). A két Colonnával szembeni éles 



11 

 

Annál nagyobb volt Petrarca csalódása, hogy barátja és egykori „vezére” most 

faképnél hagyta.
7
 Egyrészt így nem tudta megmutatni neki legújabb, rendkívül fontos és 

izgalmas felfedezését, Cicero Pro Archia poeta című beszédét, amelyet Liège-ben saját 

kezűleg másolt le;
8
 másrészt elesett attól a lehetőségtől, hogy beteljesítse régi vágyát, és 

végre saját szemével láthassa az Örök Várost, amelynek szépségéről és múltbéli 

dicsőségéről annyit olvasott.
9
 A sietésre késztető ok megszűntével rövid ideig még 

Lyonban maradt, hogy kipihenje az út fáradalmait, majd – talán a Rhône-on lehajózva – 

visszatért Avignonba, Giovanni bíboros szolgálatába.
10

  

Csaknem négy évet kellett még várnia, hogy végre eljusson Rómába, de gondolatai 

továbbra is gyakran az Örök Város körül forogtak. Ebből az időszakból maradtak ránk első 

Rómát dicsőítő írásai, XII. Benedek pápához írt verses levelei. Az 1335–1336-ban papírra 

vetett két episztolában (Epyst., I 2 és I 5) a gyámoltalan, ütött-kopott ruhát viselő 

asszonyként megszemélyesített Urbs felidézi hajdani fényét, elpanaszolja közelmúltbeli és 

jelenlegi sérelmeit, és könyörög hitveséhez, a pápához, hogy térjen vissza hozzá. A római 

történelemben való jártasságról igen, de alapos helyismeretről még nem tanúskodó 

költemények szélesebb körben is hírt szereztek az ifjú poétának, legalábbis az elsőt – a más 

témájú Epyst., I 3-mal együtt – Rinaldo Cavalchini grammatikus és költő nyilvánosan 

felolvasta és magyarázta Veronában, ahol zajos sikert aratott.
11

 Szerzőjüket azonban 

különböző, valószínűleg a bíboros szolgálatával kapcsolatos ügyek Avignonban tartották,
12

 

hiába hívta őt maga után Giacomo Colonna az Örök Városba. 1336 vége felé a püspök fel 

is rótta neki hosszas késlekedését, Petrarca Róma iránti vágyakozását tréfásan üres póznak, 

költői fikciónak titulálva.
13

 Nem sokkal később, valószínűleg 1336 decemberének végén 

                                                                                                                                                    
kritikát megfogalmazó megjegyzést Marco Petoletti azonosította Ildebrandino Conti glosszájaként 

(PETOLETTI 2003, p. 44, n
o
 11; a kódexről általánosságban ld. ugyanezt a tanulmányt). Bár így az idősebb 

Stefano Colonnával való korai kapcsolatra utaló adatról le kell mondanunk, az biztos, hogy Petrarca Giacomo 

Colonnának köszönhetően került a Colonna család bizalmasai közé 1325–1326 körül, ld. Sen., XVI 1, 9 

(NOTA 2002–2013, V, p. 25).  
7
 Fam., I 5, 19: „De fratre item tuo, duce olim, nunc – da dolori veniam – desertore meo, nusquam alibi quam 

apud ipsum conqueri visum est […].” 
8
 Vö. Sen., XVI 1, 17 (NOTA 2002–2013, V, p. 31). Az 1333. év az általánosan elfogadott időpont, de a 

felfedezés datálásának nehézségeiről ld. FEO 2006, p. 32, n. 31. 
9
 Vö. Post., II 39 (REFE 2014, p. 10): „[…] Romam adii, cuius vidende desiderio ab infantia ardebam […]”; 

vö. Fam., II 9, 24–28. 
10

 Fam., I 5, 18. 
11

 FEO 1987, pp. 13–50; vö. FEO 1994, pp. 204–205. 
12

 Fam., II 9, 29: „Que cum ita sint, quid me segnem vocas, cum scias quod iter meum ex alieno pendet 

arbitrio? Ego me ipsum tibi dederam, parvum quidem sed perpetuum munus; tu me alteri parere voluisti, si 

alter proprie dicitur talis et tam unanimis germanus. Nichil hic michi conscius sum; si culpa est, vel tibi parce 

vel fratri.” 
13

 Fam., II 9, 21: „Quis autem erit facetiarum modus? ubi desines? quid ais? tentatum te quoque fictionibus 

meis ac prope delusum, imo vero delusum, aliquandiu expectasse me Rome, simulantem ingens veniendi 
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Petrarca a bíboros engedélyével kihajózott Marseille-ből a Rómához közeli Civitavecchia 

kikötője felé, hogy meglátogassa barátját, és saját szemével győződjön meg arról, amit a 

költői művekben és a történeti munkákban az Örök Városról olvasott.
14

 

 

I. 1. Az első találkozás (1337) 

 Avignonból Rómába szárazföldi és tengeri úton egyaránt el lehetett jutni. Lóháton 

az út az időjárási viszonyoktól, az útminőségtől, a közbiztonsági helyzettől, az utazók 

személyétől, társadalmi rangjától és szándékaitól függően kettő-négy hetet vett igénybe.
15

 

A hajóút hosszát elsősorban az időjárás befolyásolta, de a tengert preferálók életét időről-

időre az egymással rivalizáló városállamok közötti háborúk és kalózok is 

megkeseríthették.
16

  

Nem rendelkezünk pontos adattal arról, hogy Petrarca mennyi idő alatt tette meg a 

Marseille és Civitavecchia közötti távolságot. 1336. december 21-én még Avignonból írt 

levelet Giacomo Colonnának,
17

 és valószínű, hogy a bíboros házi káplánjaként a 

karácsonyt is a pápai székhelyen töltötte, így legkorábban csak december utolsó napjaiban 

hajózhatott ki Marseille-ből. 1160-ban Tudelai Benjamin rabbi négy nap alatt ért a 

provence-i kikötőből Genovába;
18

 1174 elején Richard of Dover választott canterburyi 

érsek kilenc napig hánykolódott a viharos tengeren Genova és Civitavecchia között.
19

 

1341-ben Petrarca február 16-án indult Avignonból Nápolyba, és a hónap végére már meg 

is érkezett.
20

 Elfogadva, hogy első római útján vihar is lassíthatta haladását,
21

 és szem előtt 

tartva, hogy 1337 januárjának közepe előtt már Capranicában vendégeskedett a 

Colonnákkal rokonságban álló Orso dell’Anguillara várában,
22

 valamikor a hónap első 

                                                                                                                                                    
teque revidendi desiderium; tandem, quod spectatores callidi in circulatorum prestigiis solent, aperienti tibi 

oculos et in artes meas profondius intendenti, omnem ingenii mei scenam patuisse.” 
14

 DOTTI 2004, p. 42; WILKINS 2003, p. 20. 
15

 Egy futár kettő, egy kereskedő körülbelül négy hét alatt tette meg az utat; ld. DI CARPEGNA FALCONIERI 

2002, p. 45; vö. még CARDINI 2002, p. 280. 
16

 Vö. BIRCH 1998, pp. 50–51. 
17

 Fam., II 9, 31: „Avinione, XII Kal. Ianuarias”. 
18

 WRIGHT 1848, p. 66, vö. BIRCH 1998, p. 48. 
19

 Radulfus de Diceto, Ymagines Historiarum, a. D. 1174, in Historiae Anglicanae Scriptores X, London, 

typis Jacobi Flesher, 1652, col. 579: „Diebus itaque nataliciis Placentiae celebratis, quia transitus sibi per 

Tusciam plurimum haberetur suspectus Januensem divertit ad urbem, ubi navem ascendens xix kal. Februarii 

maris saevitiam, fluctuum elationem, procellarum fragores, piratarum incursus frequenter expavit. Novem 

ergo diebus in tali voluptate decursis appulsus est aput civitatulam veterem scilicet Centum cellis.”; vö. 

BIRCH 1998, p. 51. 
20

 WILKINS 2003, p. 36. 
21

 Fam., IV 6, 3: „Veni tandem, ut vidisti, hieme pelago belloque tonantibus […].”; vö. WILKINS 2003, p. 20; 

és PETOLETTI 2012, p. 583. 
22

 Nem sokkal január 26. előtt írt levelében azt állítja, hogy már a tizenhatodik napot tölti Capranicában; 

Fam., II 12, 7: „His in locis, pater inclite, inter volentem ac nolentem dubius, iam sextumdecimum diem ago 

[…].”; vö. DOTTI 2004–2009, I, p. 283n és p. 287, n. 12.  
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felében szállhatott partra Civitavecchiában.
23

 Vagyis a hajóút körülbelül 10–15 napot 

vehetett igénybe. 

A kikötővárosban Petrarca a Districtus Urbis, a capitoliumi városvezetés közvetlen 

vagy közvetett joghatósága alatt álló vidék területére lépett,
24

 de az ottani állapotok miatt 

nem indulhatott azonnal az Örök Városba, hanem Capranicában kellett időznie. A többi 

középkori városhoz hasonlóan Róma és a környező vidék kapcsolatrendszere is rendkívül 

összetett volt. Bár a városfalak nemcsak fizikai, hanem mentális határvonalat is képeztek 

közöttük, a két terület szoros szimbiózisban élt.
25

 A környező mezőgazdasági területek 

biztosították a város élelmiszer-ellátását, így aki a vidék földjeit és a közlekedési 

útvonalakat uralta, a város politikai életében is döntő befolyást szerzett. Amikor 1347 

májusában Cola di Rienzo néptribunusként átvette Rómában a hatalmat,
26

 első törekvései 

között szerepelt a közbiztonság, a zavartalan kereskedelem és az élelmezés elősegítése: 

  

„Most felolvastatta egy lapról a jó kormányzat rendelkezéseit. […] A fontosabb pontok a következők voltak: 

[…] 6. A római fertőkben és tavakban, valamint a római tengerparton a kereskedők védelmére állandóan hajó 

tartandó készenlétben. […] 8. A római várakat, hidakat, kikötőket, kapukat és erődítményeket a bárók csak a 

nép rektorának megbízásából őrizhetik. […] 10. A bárók kötelesek az utak biztonsága felett őrködni. 

Latroknak és gonosztevőknek ne nyújtsanak menedéket. Ezer ezüstmárka büntetés terhe alatt kötelesek a 

város élelmezéséről gondoskodni. […] 12. Róma minden kerületében magtár létesítendő, és abban a jövőre 

gabona raktározandó el. […] 14. A Róma határában található városok és földek a római nép fennhatósága alá 

tartoznak.”
27

 

 

 Ugyanezen év decemberében a néptribunus uralma megbukott. Kudarcában 

meghatározó szerepet játszott az élelemellátás akadozása és a gabonaárak hirtelen 

emelkedése, ellenfelei ugyanis lezárták a városba vezető utakat, ellehetetlenítve az 

utánpótlás biztosítását:
28

 

 

                                                 
23

 Paolo Piccari a hónap közepe tájára helyezi Petrarca érkezését, ld. PICCARI 2004, p. 184. 
24

 Vö. CACIORGNA 2009, pp. 94–103. 
25

 PICCINNI 2002, vö. FRUGONI–FRUGONI 2011, pp. 25–48. 
26

 Cola di Rienzo vállalkozásáról részletesebben ld. az VI. fejezetet. 
27

 Anonimo Romano, Cronica, XVIII, KOLTAY-KASTNER 1942, pp. 275–276 (Koltay-Kastner Jenő fordítását 

kis mértékben módosítottam); vö. PORTA 1991, pp. 113–114: „Puoi fece leiere una carta nella quale erano li 

ordinamenti dello buono stato. […] Questi fuoro alquanti suoi capitoli: […] Lo sesto, che nelli paludi e nelli 

staini romani e nelle piaie romane de mare sia mantenuto continuamente un legno per guardia delli 

mercatanti. […] Ottavo, che lle rocche romane, li ponti, le porte e lle fortezze non deiano essere guardate per 

alcuno barone, se non per lo rettore dello puopolo. […] Decimo, che li baroni deiano tenere le strade secure e 

non recipere li latroni e li malefattori, e che deiano fare la grascia so pena de mille marche d’ariento. […] 

Decimosecunno, che in ciasche rione de Roma sia uno granaro e che se proveda dello grano per lo tiempo lo 

quale deo venire. […] Decimoquarto, che lle citate e lle terre, le quale staco nello destretto della citate de 

Roma, aiano lo reimento dallo puopolo de Roma.” A rendelkezésekről ld. MODIGLIANI 2004, pp. 71–77. 
28

 Vö. DI CARPEGNA FALCONIERI 2002, p. 133; SEIBT 2000, p. 115. 
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„A bíboros legátus, akiről föntebb már szó esett, kiátkozta és eretneknek bélyegezte őt, aztán a nemesek, azaz 

Luca Saviello és Sciarretta della Colonna pártjára állt, mindenben nekik kedvezve. Erre az utakat lezárták. A 

környékbeli gazdák nem szállítottak gabonát Rómába. Nem múlt el nap zavargás nélkül.”
29

 

 

A Districtus Urbis így a XIV. század első felében egyre nagyobb hatalomra szert 

tevő bárók, a comune városvezetése és a Szentszék közötti joghatósági viták, a nemesi 

családok közötti hatalmi ellentétek, örökösödési vagy egyéb kérdésekből fakadó, családon 

belüli nézeteltérések, kisebb csetepaték és komolyabb hadmozdulatok állandó színterévé 

vált. A XIV. század második évtizedétől az összecsapások egyre inkább a Colonna és az 

Orsini család rivalizálásából eredtek.
30

 A két fél között 1333-tól rövid megszakításokkal öt 

éven keresztül valóságos háború dúlt. Ennek volt köszönhető, hogy 1337 januárjában 

Petrarca Civitavecchiából nem vehette azonnal Róma felé az irányt.
31

 Giovanni 

Colonnához címzett levelében festői színekkel, talán némileg túlozva mutatja be az állandó 

veszélyérzettől nyugtalan vidéket: 

 

„Egyedül a béke van innen számkivetve. Ki hibájából, milyen felsőbb törvény akaratából, mely fátum 

végzéséből, mely csillag erejéből, nem tudom. Gondold csak el, a pásztor fegyverben vigyázza az erdőt, de 

nem farkasoktól tart, hanem rablóktól. A szántóvető páncélingben jár, s paraszti ösztöke helyett lándzsával 

noszogatja a vonakodó ökröket; a madarász pajzzsal fedi le hálóit; a halász a csüngő csalétket nem ravasz 

horogra, de kemény kardra fűzi, és – ne nevess rajta! – ha vizet akar meríteni a kútból, rozsdás sisakját köti 

mocskos kötélre. Vagyis itt mindig fegyverben állnak. Őrök süvöltenek éjjel a falakról, kiáltások szólítanak 

fegyverbe, s e hangok jutnak el hozzám a zengő hangok helyett, melyeket a nyájas húrokról szoktam kicsalni. 

E vidékek lakosai között nincs semmi biztonság, nincs békesség, nincs emberiesség, háborúról, gyűlöletről, s 

hasonló démonok műveleteiről hallhatsz csupán.”
32

 

 

                                                 
29

 Anonimo Romano, Cronica, XVIII, KOLTAY-KASTNER 1942, p. 446 (Koltay-Kastner Jenő fordítását kis 

mértékben módosítottam.); vö. PORTA 1991, p. 153: „Lo legato cardinale, dello quale de sopra ditto ène, lo 

maledisse e iudicaolo per eretico. Puoi compuse colli signori, cioène Luca Saviello, Sciarretta della Colonna, 

e davali in tutto favore. Allora le strade fuoro chiuse. Li massari delle terre non portavano lo grano a Roma. 

Onne dìe nasceva uno romore.” 
30

 A két család ekkorra már több okból is kiemelkedett a többi bárói család közül, és kiterjedt klientúrájuknak 

köszönhetően frakcióik uralták a római politikai életet, vö. CAROCCI 1993a, pp. 60–61. 
31

 Vö. DUPRÉ THESEIDER 1952, pp. 493–502; WILKINS 2003, pp. 20–21; DOTTI 2004, pp. 42–43.  
32

 Fam., II 12, 5–6, KARDOS 1962, p. 95 (Kardos Tibor fordításában csak a központozást módosítottam): 

„Pax una, quonam gentis crimine, quibus celi legibus, quo fato seu qua siderum vi ab his terris exulet, ignoro. 

Quid enim putas? pastor armatus silvis invigilat, non tam lupos metuens quam raptores; loricatus arator, 

hastam ad usum rustici pugionis invertens, recusantis bovis terga solicitat; auceps retia clipeo tegit et piscator 

hamis fallacibus herentem escam rigido mucrone suspendit; quodque ridiculum dixeris, aquam e puteo 

petiturus rubiginosam galeam sordido fune connectit. Denique, nichil sine armis hic agitur. Quis ille pernox 

ululatus vigilum in menibus, que voces ad arma conclamantium, que michi in sonorum locum quos blandis e 

fidibus exprimere consueveram, successere? Nichil incolis harum regionum inter se aut tutum videas, aut 

pacatum audias, aut humanum sentias; sed bellum et odia et operibus demonum cunta simillima.” 
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Hasonlóan expresszív képekkel találja magát szemben az, aki a kortárs névtelen 

krónikaíró, az Anonimo Romano szinte költői igénnyel megkomponált művét lapozza 

fel:
33

 

 

„Mikor ezt történt, Róma városa nagy zavarok közt hányódott. Vezetői hiányoztak. Az összetűzések 

mindennaposak voltak. Mindenfelé raboltak. A kolostorokban apácákat gyaláztak meg. Nem volt menedék. 

Zsenge lánykákat raboltak el és becstelenítettek meg. Az asszonyt férje mellől ráncigálták ki ágyából. A 

városból dolgukra igyekvő parasztokat kirabolták. És hol? Róma kapujában. A zarándokokat, akik lelkük 

üdvét keresve járják végig a szentélyeket, senki sem védte: lemészárolták és kirabolták őket. Maguk a papok 

is gonosztevők voltak. Mindenütt erkölcstelenség, gonoszság, igazságtalanság, féktelenség! Nem volt 

jogorvoslat. Az emberek hullottak. Annak volt igaza, aki jobban bánt a karddal. Nem volt más menekvés, 

mindenki a rokonaival és a barátaival védekezett. Minden nap fegyveres gyülekezeteket lehetett látni.”
34

 

 

 A leírások esetleges túlzásai ellenére tény, hogy a római vidék messze nem volt 

biztonságos: Petrarca addig nem mozdulhatott ki Capranicából, míg Giacomo és testvére, 

Stefano Colonna érte nem jöttek száz lovassal, ellenfelük – az Orsini család – erejénél 

állítólag így is ötször kisebb erővel.
35

 Noha a csapat már január 26-án megérkezett, 

Petrarca egyik kódexbejegyzése szerint még február 13-án sem indultak vissza Rómába, 

arra valószínűleg csak a hónap második felében kerülhetett sor.
36

  

Észak felől közelítve a város felé, valószínűleg a zarándokok által általánosan 

használt útvonalat, a via Francigena utolsó szakaszát követték, így a szent helyekre 

                                                 
33

 Az Anonimo Romano stílusáról vö. SEIBT 2000, pp. 37–57. 
34

 Anonimo Romano, Cronica, XVIII, KOLTAY-KASTNER 1942, p. 275 (Koltay-Kastner Jenő fordítása, 

módosításokkal), vö. PORTA 1991, pp. 111–112: „Fatto questo, la citate de Roma stava in grannissima 

travaglia. Rettori non avea. Onne dìe se commatteva. Da onne parte se derobava. Dove era luoco, le vergine 

se detoperavano. Non ce era reparo. Le piccole zitelle se furavano e menavanose a disonore. La moglie era 

toita allo marito nello proprio lietto. Li lavoratori, quando ivano fòra a lavorare, erano derobati, dove? su 

nella porta de Roma. Li pellegrini, li quali viengo per merito delle loro anime alle sante chiesie, non erano 

defesi, ma erano scannati e derobati. Li prieiti staievano per male fare. Onne lascivia, onne male, nulla 

iustizia, nullo freno. Non ce era più remedio. Onne perzona periva. Quello più avea rascione, lo quale più 

poteva colla spada. Non ce era aitra salvezza se non che ciascheuno se defenneva con parienti e con amici. 

Onne dìe se faceva adunanza de armati.”  
35

 Fam., II 13, 3–4: „Accessit divinus et singularis vir Iacobus de Columna, Lomberiensis epyscopus, 

germanus tuus; ad quem cum adventus mei nuntium premisissem per literas quid me agere vellet interrogans, 

quoniam, obsidentibus omnes aditus domus tue hostibus, non tuto videbar Romam petiturus, rescripsit ille 

congratulatus adventui et expectare iubens. Paucisque post diebus, ad. septimo Kal. Februarii, affuit cum 

Stephano fratre primogenito, cuius etiam virtus eximia magna quidem materia vatum est; neque amplius 

quam centum armatis equitibus stipatus uterque, non sine spectantium horrore, transiverat, cum quingentos et 

eo amplius sub hostium signis esse constaret.” 
36

 Az ún. „Codice degli abbozzi” (Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana [a továbbiakban: BAV], 

Vat. lat. 3196) 9. fóliójának rectóján, a Perch’io t’abbia guardata di menzogna kezdetű szonett (később Rvf, 

49) mellett, a jobb margón az alábbi glossza olvasható: „13 februarii 1337, Capranice” (PAOLINO 1996, p. 

829). A már korábban is ismert bejegyzés jelentőségére Petrarca első római tartózkodásának kronológiájában 

Paolo Piccari hívta fel a figyelmet (PICCARI 2004, pp. 186–187), aki úgy vélte, Petrarca csak február végén 

indult el Capranicából. A glosszáról megfeledkezni látszott Ernest H. Wilkins, aki szerint január 26. után 

„néhány nappal”, és Ugo Dotti, aki szerint „nem sokkal később” a csapat Rómába kísérte Petrarcát 

(WILKINS 2003, p. 21; DOTTI 2004, p. 43). 
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tartókhoz hasonlóan Petrarca is a Monte Marióról, az „Öröm Hegyéről” (Mons Gaudii) 

pillanthatta meg először áhított célját.
37

 Petrarca nagyon szűkszavú az első találkozást 

illetően, így gyakorlatilag lehetetlen azonnali benyomásait feltárnunk. Giovanni 

Colonnának mindössze néhány sort írt, jelképesen a Capitoliumra, március idusára datálva, 

mellyel inkább Róma addig is szorgosan alakított mítoszát farigcsálta tovább:
38

 

 

„Azt gondoltad, valami nagy dolgot írok majd neked, ha Rómába értem. Kimeríthetetlen téma tárult fel 

előttem, amit talán a későbbiekben megírhatok, de most, a számtalan csodától és a döbbenettől lenyűgözve, 

nem merek semmibe belekezdeni. […] Nagyobb volt Róma, és nagyobbak az ereklyéi, mint gondoltam. Már 

nem csodálom, hogy ez a város leigázta a világot, csak azt, hogy olyan későn igázta le.”
39

 

 

 Bár a részletes beszámolótól ezúttal megfosztott minket, a Monte Marión állva 

Petrarca előtt is először a városfalak, tornyok és monumentális épületek látványa 

tárulhatott fel, amely bő száz évvel korábban a Rómába zarándokló Gregorius magistert is 

lenyűgözte: 

 

„Úgy vélem, igen erősen kell csodálnunk a város látképét, ahol annyi a torony, annyi az épület, hogy ember 

nem tudná megszámlálni. Amikor távolról, a hegy oldalából először megpillantottam, lenyűgözött elmémbe 

ötlöttek Caesar szavai, aki hajdan, miután legyőzte a gallokat, átkelt az Alpokon, és a nagy Róma falain 

elámulva így szólt: »Istenek őrlaka! hát harc nélkül hagytak-e árván / férfiaid? Hát mely falakért fog küzdeni 

e nép?« [Luc., Phars., III, 91–92] […].”
40

  

 

Az említett építészeti elemek hangsúlyosan szerepelnek a képi forrásokon is. A 

középkori Róma-ábrázolások jelentős része ugyan idealizált, szimbolikus városképet tár 

elénk, de a XIV. század első felében olykor már a topográfiai pontosság igénye is 

megjelenik rajtuk. Paolino da Venezia ferences szerzetes (1270-es évek–1344), Pozzuoli 

püspöke Compendium sive Chronologia Magna című művének három kéziratában a késő 

                                                 
37

 Vö. NARDELLA 1997, p. 14. 
38

 Vö. DOTTI 2004, p. 44. 
39

 Fam., II 14, 1 és 3: „Putabas me grande aliquid scripturum, cum Romam pervenissem. Ingens michi forsan 

in posterum scribendi materia oblata est; in presens nichil est quod inchoare ausim, miraculo rerum tantarum 

et stuporis mole obrutus. […] Vere maior fuit Roma, maioresque sunt reliquie quam rebar. Iam non orbem ab 

hac urbe domitum, sed tam sero domitum miror.” Ha a fordítót nem tüntetem föl, az idézeteket a saját 

fordításomban közlöm. 
40

 Narracio, 1, NARDELLA 1997, p. 144: „Vehemencius igitur admirandam censeo tocius urbis inspectionem, 

ubi tanta seges turrium, tot edificia palatiorum, quot nulli hominum contigit enumerare. Quam cum primo a 

latere montis alonge vidissem, stupefactam mentem meam illud Cesarianum subiit, quod quondam victis 

Gallis cum Alpes supervolaret inquid, magne miratus menia Rome: »tene, deum sedes, non ullo Marte coacti 

/ deseruere viri? Pro qua pugnabitur urbe?« […].” (Mivel a pontos Lucanus-idézet a 91. sorral kezdődik, a 

kiadásban a „miratus” szó előtt álló belső idézőjelet hátrébb helyeztem. A 90. sor eredetileg így hangzik: 

„miratusque suae sic fatur moenia Romae”.) Az eposzt Baksai Sándor fordításában idézem (BAKSAI 1869, p. 

51), a helyesírás modernizálásával. A Narracio datálásáról ld. NARDELLA 1997, pp. 25–26. 
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középkori Róma-térképek prototípusa maradt ránk.
41

 A velencei kódexben, a 

legrészletesebben kidolgozott ábrán (1. kép) a tornyokkal megerősített, csipkézett falak 

nagyjából oválisan ölelik körbe a várost, csak a nyugati oldalon – a kép alsó részén – 

igazodnak a terepviszonyokhoz. Belül, a templomok, antik maradványok, erődítmények és 

házak erdejében feliratok könnyítik meg a fontosabb épületek azonosítását. A 

városkapukon, néhány nevezetes szentélyen és erődítményen kívül az alkotó érdemesnek 

tartotta megjelölni a Szenátori Palotát a Capitoliumon (palacium Senatorum), a Torre dei 

Contit a Capitolium és a Colosseum között (turris Comitis), attól északra pedig az 

impozáns Torre delle Miliziét (Milicie). A Tiberis kanyarulatánál, az északnyugati 

falszakasz közelében erősebb vonalak és az „Angeli” felirat emelik ki az Angyalvárat. 

 

1. kép 

Róma ábrázolása Paolino da Venezia Compendium sive Chronologia Magna c. művében 

Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, Lat. Zan. 399 (= 1610), f. 98r 

                                                 
41

 CANTATORE 2005, p. 166; BENOCCI 1982, pp. 69–72. Paolino da Venezia életéről ld. FONTANA, Emanuele, 

s.v. Paolino da Venezia, vescovo di Pozzuoli, in DBI, LXXXI (2014), 

http://www.treccani.it/enciclopedia/paolino-da-venezia-vescovo-di-pozzuoli_(Dizionario-Biografico)/ (utolsó 

látogatás dátuma: 2015. 07. 29.). 

http://www.treccani.it/enciclopedia/paolino-da-venezia-vescovo-di-pozzuoli_(Dizionario-Biografico)/
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2. kép 

Petrarca szimbolikus Róma-ábrázolása 

Paris, BnF, Lat. 6802, f. 266v 

 

 A város legjelentősebb erődítményei közé számító tornyok
42

 nem maradhattak le a 

kevésbé részletgazdag vatikáni változatról sem, és valószínűleg helyet kaptak volna a 

párizsi kézirat befejezetlenül maradt ábráján is, 

amelyen azonban csak a megerősített városkapuk 

és az Angyalvár kerültek kidolgozásra.
43

  

Más korabeli itáliai városokhoz hasonlóan 

tehát falak, tornyok és erődítménnyé alakított antik 

épületek határozták meg a XIV. századi Róma 

látképét is, ha valaki a távolból, például a Monte 

Marióról szemlélte. Talán nem véletlen, hogy 

Plinius-kódexének egyik lapszéli rajzán Petrarca is 

két csipkézett mellvédű toronnyal megerősített 

kapu segítségével szimbolizálja a „világon egyedül 

csodálatra méltó” várost (2. kép).
44

 

 A középkorban többször felújított 

aurelianusi városfalak,
45

 kiegészülve a Civitas Leonina körül húzódó védművekkel, 

körülbelül 1500 hektárnyi területet öleltek körbe,
46

 amely a középkor folyamán soha nem 

népesült be teljesen. A lakosságszám 1300 körül a korszakban jelentősnek számító 30–40 

ezer fővel tetőzött, és a lakott terület is ekkor érte el legnagyobb kiterjedését, mely a maga 

350–400 hektárnyi területével nagyságrendileg Bologna és Firenze méreteinek felelt meg. 

                                                 
42

 Vö. CUSANNO 1991; VATTUONE 2011, p. 80. A Torrei dei Contit Petrarca a „világon egyedülálló” 

építménynek nevezte; Fam., XI 7, 5: „[…] turris illa toto orbe unica que Comitis dicebatur […]”. 
43

 Città del Vaticano, BAV, Vat. lat. 1960, f. 270v; Paris, BnF, Lat. 4939, f. 27r. 
44

 A kupola és a magasabb torony csúcsa a két fiatoronnyal valószínűleg nem Petrarcától származó, későbbi 

hozzátoldás. A kép felirata: „Roma sola mirabilis toto orbe terrarum”. Az ábráról ld. FIORILLA 2005, pp. 58–

63. Giulia Perucchi hívja fel a figyelmet arra, hogy Petrarca eredeti rajza hasonlít a paloták – különösen a 

capitoliumi Szenátori Palota (Palazzo Senatorio) – ábrázolására Paolino da Venezia művének Róma-

térképén. Bár Petrarca ismerhette a szerzetes munkáját, e lehetséges kapcsolatról szinte semmit nem tudunk; 

ld. PERUCCHI 2014, p. 37 és p. 143, fig. 2a–c. (A 2c jelzetű kép a vatikáni Paolino-kódex Capitolium-rajzát 

reprodukálja.)  
45

 Amikor idősebb korában Historia Augusta-kódexében (Paris, BnF, Lat. 5816) Aurelianus életrajzát 

olvasta, Petrarca több glosszát is szentelt a császár által építtetett városfalaknak. A 94. fólió rectójának első 

szövegoszlopában találta róluk az első információt: „[…] adhibito consilio senatus muros urbis Rome 

dilatavit.” (Hist. Aug., Aurel., XXI, 9); e mellé, a bal margóra az alábbi megjegyzést írta: „Muri Urbis”. Nem 

sokkal alább (f. 96vb) a falak méreteiről is tudomást szerezhetett: „Muros urbis Rome sic ampliavit, ut 

quinquaginta prope milia murorum eius ambitus teneant.” (ibid., XXXIX, 2). Itt, a jobb margón, kicsit 

kibővítve megismételte korábbi glosszáját: „Muri urbis Rome”; és a lap aljára kanyarított megjegyzésében 

összehasonlította Róma falainak méretét Babilon falaiéval: „Babilon LX
a
. Solinus, c

o
. ultimo” (Solin., 56, 2). 

Másik Historia Augusta-kódexében ugyanezen passzus mellé, a jobb margóra általa gyakran használt 

figyelemfelhívó jelet, ún. „fiorellinót” tett (Città del Vaticano, BAV, Pal. lat. 899, f. 192r). Vö. PETOLETTI 

2007, pp. 482–483; és ld. még Sen., XIV 1, 39 (NOTA 2002–2013, IV, p. 255). 
46

 HUBERT 2006, p. 159; vö. CECCHELLI 1958, pp. 202–205. 
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Róma városának esete azonban különleges volt a középkorban, mert az antik városfalak 

határolta lakóterület jelentős része kihasználatlan maradt. Az ókori kiterjedéséhez képest 

nagyjából egynegyedére csökkent városról joggal állapította meg Petrarca: „méretéhez 

viszonyítva kihaltnak tűnik, noha tömérdek lakosa van […].” Különösen találó a 

megjegyzése, ha figyelembe vesszük, hogy első látogatása idejére a XIII. század végéig 

tartó népességnövekedés megállt, sőt lassú recesszióba fordult.
47

 

 Petrarca valamelyik északi kapun léphetett be a városba – a porta Flaminia például 

a Colonnák ellenőrzése alatt állt –,
48

 és a via Lata környékén, vendéglátói egyik erődített 

palotájában vehetett szállást.
49

 Tíz évvel később az idősebb Stefano Colonnához írt 

levelében felidézi első látogatásakor tett sétájukat a Stefano házától a Capitoliumig vezető 

via Latán, de mivel az említett út közelében több Colonna-rezidencia is volt, nehéz 

meghatározni, Petrarca pontosan melyikre utalt;
50

 legfeljebb bizonytalan információkon 

alapuló, óvatos hipotézist fogalmazhatunk meg. Ha hinni lehet a Gentile Delfinónak 

tulajdonított „napló” beszámolójának, miszerint Stefano Colonna 1341-ben a Santi 

Apostoli-téren álló házában adott bankettet az aznap megkoszorúzott költő tiszteletére
51

 – 

Petrarca ugyanis ezt nem említi –, és feltételezzük, hogy már 1337-ben is az volt a család 

elsődleges rezidenciája, akkor élhetünk a gyanúval, hogy Petrarca első római tartózkodása 

alatt ott szállt meg, vagy legalábbis ott is időzött. 

 Valószínűleg erre a látogatásra datálható az a kiadós barangolás is, melynek során a 

család gallicanói ágához tartozó Giovanni Colonna domonkos szerzetessel járta be Róma 

nevezetes helyeit. Az ezt felidéző levelet (Fam., VI 2) a későbbi fejezetekben és a 

függelékben részletesen elemzem. 

 Nem tudjuk, pontosan mikor tért vissza Petrarca Avignonba – valószínűleg a nyár 

elején –, csak az biztos, hogy júliusban már a pápai székhelyen tartózkodott.
52

 Következő 

                                                 
47

 Fam., VI 2, 5: „[…] que [scil. urbs] cum propter spatium vacua videatur, populum habet immensum […].” 

Vö. HUBERT 2006, pp. 159 és 173–175. A középkori városok népességszámáról általában ld. NAGY 2005, p. 

333 és KATUS 2001, p. 238. 
48

 CUSANNO 1991, p. 21. 
49

 A via Lata a mai via del Corso egy szakaszának felel meg, ld. ibid., és BERNACCHIO 2004, p. 211. A bárók 

városi megtelepedéséről általában ld. CAROCCI 1993b, a Colonnák kapcsán különösen pp. 170–171. 
50

 Fam., VIII 1, 22: „Memento ergo – michi enim imago illius temporis ante oculos est –: dum ante annos 

decem Rome tecum agerem, et forte soli diei iam sera essemus, deambulantes in Via Lata, que a domibus tuis 

ad Capitolii arcem ducit, constitimus tandem illic ubi transversa illa secat via que a Montibus ad Camilli 

arcum atque inde ad Tyberim descendit […].” Vö. BERNACCHIO 2004, pp. 211–212 és p. 212, n. 29. 
51

 ISOLDI 1910, p. 75 (vö. ibid., p. 128): „In nelli 1341 fu laureato ms. Francesco Petrarca esaminato per lo re 

Roberto in presenza dello puopolo de Roma, et foroli posta una corona in capo per lode delli poeti, et ms. 

Stefano in Santo Apostolo dé a magnare ad esso et a tutti li laureati senatori.” 
52

 DOTTI 2004, p. 46; WILKINS 2003, p. 21. 
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római útjára négy évvel később, sokkal ünnepélyesebb körülmények között, költővé 

koszorúzása alkalmából került sor. 

 

I. 2. A capitoliumi koronázás (1341) 

 Mivel már többen részletesen feldolgozták, hogyan nyerte el Petrarca a költői 

babérkoszorút,
53

 most kizárólag az eseménysorozat azon elemeire helyezem a hangsúlyt, 

amelyek a korabeli Róma politikai viszonyaihoz szorosabban köthetők. 

 Giovanni Colonna bíboroshoz írt levelének tanúsága szerint Petrarca 1340. 

szeptember 1-jén váratlanul két meghívást is kapott költővé koszorúzásra: egyet a római 

szenátustól, egyet pedig barátjától, Roberto dei Barditól, a párizsi egyetem kancellárjától. 

Nem tudván dönteni, a kardinálistól kért tanácsot, melyik ajánlatot fogadja el.
54

  

Az episztola eredeti szövege nem maradt ránk, így nem zárható ki, hogy a 

kanonikus változatba Petrarca néhány fiktív elemet is beleszőtt.
55

 Gyanús egybeesés, hogy 

a két meghívó ugyanazon a napon érkezett, ugyanakkor teljesen kizárt, hogy a költőt az 

invitálás váratlanul érte volna. Bár régi vágya volt a babérkoszorú elnyerése, 1340-ben 

még nem rendelkezett olyan életművel, amely minden további nélkül érdemessé tette volna 

erre, így az idő előtti kitüntetéshez sok követ kellett megmozgatnia, és kétségkívül igénybe 

kellett vennie felsőbb kapcsolatait is.
56

 Az sem volt soha kérdés, hogy a római 

meghívásnak fog eleget tenni. Érdekesebb, hogyan indokolja választását: 

 

„[…] bevallom, hogy örömet szerez ugyan, ami történt, lelkem mégis habozik: egyik oldalról az újság ingere 

késztet, a másikról az antik kor iránti tisztelet. Emitt barátom van [ti. Roberto dei Bardi], amott hazám. A 

mérleg serpenyőjét az is erre vonja, hogy Szicília királya Itáliában lakozik, márpedig minden halandók közül 

őt fogadnám el legszívesebben bírámul. Látod gondjaim viharzó árját! Te, aki soha nem voltál rest gondjaim 

kormányát kezedbe ragadni, irányítsd hányódó lelkemet tanácsaiddal!”
57

 

 

                                                 
53

 Alapvető e téren Ernest H. Wilkins tanulmánya: WILKINS 1943, ld. továbbá GENSINI 1980 és DOTTI 2004, 

pp. 78–89. 
54

 Fam., IV 4; magyar fordítása: KARDOS 1962, pp. 98–99 (a levél előtt tévesen 1340. augusztus 23-ra, a 

végén – helyesen – szeptember 1-re datálva). Az eseményről ugyanígy számol be Petrarca az utókorhoz írt 

levelében is, ld. Post., II 46–48 (REFE 2014, pp. 12–14). 
55

 A Familiares-levelek szövegváltozatairól és a fiktív írások kérdéséről ld. a II. fejezetet. 
56

 Vö. WILKINS 1943, pp. 158–172, különösen p. 172: „In any case, the invitations to be crowned were 

extended on the basis of faith rather than of performance.” 
57

 Fam., IV 4, 5; KARDOS 1962, p. 99 (Kardos Tibor fordítása): „[…] fateor, ut letus eventu sic dubius animi 

sum; urget enim hinc novitatis gratia, hinc reverentia vetustatis; hinc amicus, hinc patria. Unum ab altera 

lance preponderat, quod rex Siculus in Italia est, quem e cuntis mortalibus equiore animo ingenii iudicem pati 

possum. Curarum mearum fluctus vides; tu, quem ad earum gubernacula manum porrigere non puduit, 

fluctuantem animum consilio tuo reges.” 
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 Noha a passzus alapján úgy tűnik, hogy Giovanni Colonnának csak tanácsadói 

szerep jutott Petrarca költővé koszorúzásának folyamatában, és hogy az elismerés 

független volt a család támogatásától, mégis biztosak lehetünk abban, hogy a római 

szenátus döntésében nem elhanyagolható szerepet játszott a Colonnák befolyása.
58

 

Tudtommal még senki nem vizsgálta meg, pontosan kik küldték Petrarcának a meghívót. 

Ha hihetünk a bíboroshoz címzett levél keltezésének,
59

 és az invitálást valóban szeptember 

legelején kapta kézhez Petrarca, akkor az 1340. március 1-től szeptember 1-ig hivatalban 

lévő Tebaldo di Sant’Eustachio és Martino Stefaneschi szenátoroknak kellett azt 

aláírniuk.
60

 Míg Stefaneschi a Colonnákkal ellenséges Orsini családdal állt rokonságban, 

ám nem ápolt velük különösebben jó viszonyt,
61

 addig a Sant’Eustachio család a Colonnák 

klientúrájához tartozott, maga Tebaldo pedig különösen szoros kapcsolatban állt Petrarca 

patrónusaival.
62

 Jogosnak tűnik a feltételezés, hogy ez a kapcsolat sem maradt 

kihasználatlan a költővé koronázás előkészítésekor. 

 Bár familiárisuk kitüntetése elsősorban a Colonnák presztízsét növelhette,
63

 nincs 

jele annak, hogy a velük rivális bárói családok – különösen az Orsinik – jelentősebb 

akadályt gördítettek volna elé, sőt az elismeréshez való hozzájárulásuk 

megkérdőjelezhetetlen. Ennek oka részben az lehetett, hogy az esemény a római comune 

dicsőségét is öregbítette, melynek vezető pozícióiban őket és klienseiket is folyamatosan 

ott találjuk. Petrarca ugyan azt hangsúlyozta, hogy a költővé koszorúzással egy 

évszázadokon át elhanyagolt és feledésbe merült antik szokást újít fel,
64

 és mivel Róma az 

általa feltámasztott műveltségeszmény híveinek közös hazája,
65

 a ceremónia bizonyos 

szempontból egyetemes jellegű, túlmutat a municipális kereteken. Valójában azonban a 

XIV. század első felében több költővé koszorúzás is történt Itáliában – kezdve Albertino 

Mussato 1315. évi padovai kitüntetésével –, amelyekben a városi önkormányzatok politikai 

céljai legalább olyan fontosak voltak, mint a kulturális megfontolások.
66

 Ha Petrarcától 
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 Vö. CRETONI 1960, p. 141. 
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 Fam., IV 4, 5: „Ad fontem Sorgie, Kal. Septembris, ad vesperam.” 
60

 Vö. CAPPELLI 1930, p. 432. 
61

 Ld. REHBERG 2004, pp. 61–62.  
62

 REHBERG 1998, pp. 41–44, különösen p. 42; vö. REHBERG 2004, p. 89 és n. 229. A Sant’Eustachio 

családról ld. még CAROCCI 1993a, pp. 404–413. 
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 Vö. GENSINI 1980, pp. 174–175. 
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 Ld. például Fam., IV 7, 2. 
65

 Róma számos helyen „közös hazaként” bukkan fel a petrarcai életműben, ld. pl. Fam., IV 6, 2; XI 16, 1; XI 

17, 1; XV 7, 1; XXIII 2, 34; Sen., IX 1, 76 (RIZZO 2014, p. 34); SN, IV, 60 (CASCIO 2015, p. 74). 
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 Vö. GENSINI 1980, pp. 172 és 179. Albertino Mussato költővé koszorúzásáról és annak hátteréről ld. 

CHEVALIER 2004, különösen pp. 49–51; életéről általában ZABBIA, Marino, s.v. Mussato, Albertino, in DBI, 

LXXVII (2012), pp. 520–524. 
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távol is állt a municipalizmus,
67

 a babért neki ítélőktől korántsem. Nem véletlen, hogy a 

ceremónia a capitoliumi Szenátori Palotában, a római comune hivatali életének 

központjában,
68

 a római nép képviselőinek jelenlétében történt, és hogy Petrarca frissen 

elnyert privilégiumai között ott találjuk a középkorban nehezen megszerezhető római 

polgárjogot is.
69

 

 A Giovanni Colonnához írt levélben Petrarca azt is kijelenti, hogy legszívesebben 

Anjou Róbert nápolyi királyt fogadná el bírájául. Az uralkodó szerepe a költővé 

koszorúzás folyamatában közismert, ahogyan az a mítosz is, amit Petrarca épített Róbert 

alakja köré.
70

 Az 1341. évi ceremónia dokumentumait elemzők arról sem szoktak 

megfeledkezni, hogy a babérkoszorúval együtt Petrarca magisteri címet és tanítási jogot 

nyert, mely titulust a nápolyi egyetem statútumai szerint csak a király adhatta meg.
71

 

Kevesebb figyelmet szoktak azonban fordítani Anjou Róbert kiterjedt római 

kapcsolatrendszerére, amellyel Petrarca is tisztában kellett legyen. A nápolyi uralkodó 

1313 és 1336 között – kisebb megszakításokkal – Róma szenátora volt, mely időszakban 

számos tisztségviselőt nevezett ki mind a városban, mind a Districtus területén. Befolyását 

tekintélye és főleg kliensei révén később sem vesztette el. Különösen szoros kapcsolat 

fűzte az Orsini családhoz, akik egyes birtokaik után a király vazallusai voltak.
72

 Róbert 

aktív szerepvállalása Petrarca költővé koszorúzásában újabb garanciát jelenthetett arra, 

hogy a Colonnák ellenlábasai nem fogják megvétózni a tervet és megakadályozni a 

ceremónia megvalósulását. E hipotézis alátámasztásához közvetlen bizonyítékkal ugyan 

nem rendelkezünk, de tény, hogy Petrarca kiváltságlevelét mindkét hivatalban lévő 

szenátor, a Colonnákkal rokonságban álló Orso dell’Anguillara és Giordano Orsini is 

aláírta.
73

 

                                                 
67

 Vö. CRETONI 1962, pp. 36–37. 
68

 Petrarca ez esetben is az antikvitással való kontinuitást hangsúlyozta, azt állítva, hogy már Cicero is a 

koronázási ünnepség színteréül szolgáló teremben intézte szavait Iulius Caesarhoz (Collatio laureationis, 7, 

3; GODI 1975, p. 1266), vagyis látványosan „megfeledkezett” arról, hogy a Szenátori Palota középkori (XII. 

századi) épület; ld. WILKINS 1943, p. 192. 
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 Vö. GATTO 2004, pp. 78–81; MODIGLIANI 2003, p. 491; és Privilegium laureationis, 4, 9 (MERTENS 1988, 

p. 246): „Insuper eundem Franciscum propter insignes ingenii sui dotes ac propter notissimam devotionem, 

qua ad hanc urbem nostramquem rem publicam affici eum et communis omnium fama et actus eius ac verba 

testantur, civem Romanum facimus, pronuntiamus, decernimus et declaramus, ipsum et veteribus et novis 

civium Romanorum privilegiis ac nomine decorantes […].” (Kiemelés tőlem.) 
70

 Ld. legalább DOTTI 2004, pp. 82–86. Róbert alakjáról újabban Samantha Kelly írt monográfiát (KELLY 

2003), Petrarca dicséreteiről ld. különösen pp. 2 és 288–290. 
71

 WILKINS 1943, p. 188; BILLANOVICH 1947, pp. 68–69; GENSINI 1980, p. 173. 
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 Vö. CACIORGNA 1995, különösen p. 192. 
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 Privilegium laureationis, 8, 1 (MERTENS 1988, p. 247): „Ursus comes Anguillariae et Jordanus de Ursinis 

miles collegae urbis senatores.” A koronázási ceremónián Orso dell’Anguillara méltatta Petrarcát, mert a 

nápolyi királyt képviselő Giovanni Barrili egy rablótámadás következtében nem érkezett meg időben. Arról 

azonban nincs egyértelmű adatunk, hogy Giordano Orsini részt vett-e az ünnepségen, ld. DUPRÉ THESEIDER 
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 A koszorúzást megelőző költői vizsgára Petrarca 1341. február 16-án indult 

Avignonból, és Marseille-ből kihajózva csaknem kéthetes út után, a hónap végén érkezett 

meg Nápolyba. A királyi székhelyen körülbelül egy hónapig tartózkodott, majd szárazföldi 

úton ment Rómába, az ünnepélyes koszorúzás színhelyére. Április 6-án érkezett az Örök 

Városba,
74

 ezúttal azonban rövidre fogta látogatását: az április 8-án lezajlott ceremónia 

után nem sokkal már távozott is. Indulásának pontos időpontját nem ismerjük, de Anjou 

Róberthez és Barbato da Sulmona királyi titkárhoz írt leveleinek keltezése szerint 30-án 

már biztosan Pisában volt.
75

 Eugenio Dupré Theseider minden hivatkozás nélkül azt állítja, 

hogy Petrarca már a koronázás másnapján útra kelt, Ugo Dotti szerint viszont erre csak a 

hónap vége felé került sor.
76

 Támpontot egyedül a Barbato da Sulmonához írt levél rövid 

beszámolója szolgáltat: 

 

„[…] alighogy a Város falain kiléptünk, társaimmal, akik elkísértek engem szárazföldön és tengeren, 

fegyveres rablókba ütköztünk; hosszú lenne elbeszélni, hogyan menekültünk el előlük, és hogyan 

kényszerültünk visszatérni Rómába, mily nagy volt a nép felháborodása, s másnap hogyan indultunk el újra 

fegyveresek biztosabb védelme alatt, és mi történt még velünk az úton. Mindent megtudsz majd 

küldöncömtől.”
77

 

 

 Eszerint Petrarca először egy kisebb társasággal indult el Rómából, a várostól nem 

messze rablótámadás miatt kénytelenek voltak visszafordulni, de másnap egy fegyveres 

csapat védelme alatt ismét útra keltek. A fegyveresek valószínűleg jó darabon elkísérhették 

őket, talán a Districtus határáig is, és bár így sokkal nagyobb biztonságban érezhették 

magukat, a csoport létszámának növekedése biztosan nem gyorsította meg a haladásukat. 

Ha a zarándokok által leggyakrabban használt, forgalmas útvonalat követték, Viterbón, 

Bolsenán, Radicofanin és Sienán át,
78

 körülbelül 340 kilométert megtéve jutottak Pisába. 

                                                                                                                                                    
1952, p. 515. Megjegyzendő ugyanakkor, hogy az Africa szerint Petrarcát a „szenátus” kísérte az 

ünnepségen, melynek természetesen Giordano is tagja volt; ld. Afr., IX, 237–241: „[…] seroque triumpho / 

Hic tandem ascendet Capitolia vestra, nec ipsum / Mundus iners studiisque aliis tunc ebria turba / Terrebit 

quin insigni florentia lauro / Tempora descendens referat comitante Senatu.” Bár Victoria Kirkham ebből 

Giordano Orsini részvételére következtet (KIRKHAM 2009, p. 9), az eposz szóválasztása metrikai tényezőktől 

is függ, így nem érdemes messzemenő következtetést levonni belőle. 
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 WILKINS 2003, pp. 36–37; vö. DOTTI 2004, pp. 81–86. 
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 Fam., IV 7, 12 és IV 8, 3: „Pisis, II Kal. Maias”. 
76

 DUPRÉ THESEIDER 1952, p. 515; DOTTI 2004, p. 89. 
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 Fam., IV 8, 3: „[…] vix menia Urbis egressi, ego cum his qui me terra et pelago secuti erant, in latronum 
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causam populi motus, et ut die postero certiori armatorum fulti presidio discessimus ac ceteros vie casus si 

explicare tentavero, longa erit historia. Cunta igitur ex latore presentium cognosces.” 
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 Vö. STOPANI 1986, p. 52; BIRCH 1998, p. 44; CAUCCI VON SAUCKEN 1999, pp. 140 és 179. Petrarca 1343-

as útja során is Pisából Sienába ment, onnan azonban nem haladt tovább egyenesen Rómába, hanem – 

minden bizonnyal Giovanni Colonna bíboros megbízását teljesítve – letért Perugia, Todi és Narni felé; ld. 

Fam., V 3, 5: „Per Pisas, relicta ad levam Florentia, Senas atque inde Perusium veni, inde Tudertum, ubi a 
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Norbert Ohler számításai szerint egy „átlagos” középkori utazó lovakkal és kísérőkkel 30–

45 kilométert haladhatott naponta, de sebességét számtalan tényező befolyásolta. 

Valamivel több mint 300 kilométer megtételéhez tíz napra volt szükség, ha közben lovat 

váltottak, és nem tartottak pihenőnapot.
79

 E bizonytalan és hozzávetőleges adatokat 

figyelembe véve Petrarcáék 7,5–11 napon át poroszkálhattak. A már említett Tudelai 

Benjamin rabbi 1160. évi útleírása szerint azonban a Pisához közeli Luccából hat nap alatt 

el lehetett jutni Rómába,
80

 ezért reálisabbnak tűnik, ha Petrarcáék esetében is 6–7 nappal 

számolunk. Így, amennyiben költőnk már Pisába érkezése napján megírta leveleit Róbert 

királynak és Barbato da Sulmonának – amire nincs bizonyíték –, akkor a koszorúzás után 

maximum két hetet tölthetett az Örök Városban, és április 20. után egy-két nappal útra kelt 

Toscana felé. Legközelebb két év múlva, Nápoly felé átutazóban láthatta Rómát. 

 

I. 3. Átutazóban (1343) 

 1343. szeptember közepe táján Petrarca élete során másodszor indult Nápolyba, 

ezúttal Giovanni Colonna bíboros és VI. Kelemen pápa megbízásából. Elsődleges feladata 

az volt, hogy elérje az ifjú Anjou Johanna királynőnél és a régenstanácsnál Giovanni 

Pipino altamurai palotagróf és testvérei kiszabadítását. Az ellene fellázadó urakat még 

Róbert király vetette börtönbe 1341-ben, egyidejűleg elkobozva birtokaikat is. Kelemen 

pápa a foglyok anyja, Giovanna kérésére, de magasabb politikai céloktól is vezérelve, 

1343-ban több levélben is igyekezett elérni a szabadon bocsátásukat.
81

 A sikertelen 

kísérletek után, Giovanni Colonna bíborossal együttműködve Petrarcát bízta meg a kényes 

feladattal, hogy vegye rá Nápolyt: e kérdésben és általában is engedelmeskedjen a 

Szentszék óhajának.
82

 Nem tudjuk, hogy a kardinálisnak milyen közvetlen érdekei 

fűződtek a lázadó urak kiszabadításához, de rendelkezünk adatokkal arról, hogy a Colonna 

és a Pipino család legkésőbb a XIV. század eleje óta szoros kapcsolatban állt egymással.
83

 

 Petrarca hajóval indult Nizzából, és valószínűleg valamelyik toscanai kikötőben 

akart partra szállni – feltehetőleg Pisa környékén –, mert ki kellett térnie Umbria felé, hogy 

                                                                                                                                                    
Claravallensibus tuis magno gaudio exceptus; per Narniam ipsis ducibus Romam ingredior, quarto Nonas 

Octobris; et iam bona pars noctis erat.” A bíboros megbízásáról ld. REHBERG 2006, p. 87, aki egyébként 

tévesen állítja, hogy Petrarca Firenzén is átutazott. Az idézett passzus tanúsága szerint a költő bal kéz felől 

hagyta el a várost Pisából Siena felé menet. 
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 Città del Vaticano, Archivio Segreto Vaticano, Registri Vaticani, 137, f. 46v, n
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 Ld. Fam., V 3, 15–20; vö. TIRELLI 1958, pp. 108–117; WILKINS 2003, p. 52; DOTTI 2004, pp. 113–114. 
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REHBERG 2006, p. 83 és n. 46. 
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a bíboros familiárisainak ügyeiben eljárjon.
84

 Hajóútját azonban a kedvezőtlen időjárás 

miatt többször is meg kellett szakítania, és bosszantó viszontagságok után végül Motrone 

közelében lépett a szárazföldre, majd Pisán és Sienán át jutott előbb Perugiába, aztán 

Todiba.
85

 Onnan Narni érintésével, valószínűleg a Tevere völgyében haladva és a régi via 

Flaminiát követve,
86

 október 4-én éjjel érkezett Rómába.  

Szokatlan ez az éjszakai utazás, amit Petrarca a nagy sietséggel indokol; még 

meglepőbb, hogy a késői időpont ellenére bejutott az éjszakára mindig bezárt 

városkapukon.
87

 Útja korábbi szakaszán nem volt ilyen szerencsés: Porto Mauriziónál 

partot érve a városon kívül, egy szerény és kényelmetlen szállásra kellett behúzódnia, mert 

túl késői órán ért a városfalak alá.
88

 Lehet, hogy Rómába érkezéséről beszámolva kicsit 

eltúlozta a bíboros szolgálatában tanúsított, minden fáradtságot megvető buzgalmát, és 

„éjszakai” helyett legfeljebb estig tartó utazásra kell gondolnunk, melynek végén még a 

kapuk zárása előtt a falak által határolt biztonságosabb területre léphetett. Egy középkori 

utazónak ez mindig nagy megkönnyebbülést jelentett, mert a városon kívül rekedni 

nemcsak kényelmetlen, de veszélyes is lehetett. Az éjszakára kiszorult és magára maradt 

ember félelmét jól ábrázolja X. (Bölcs) Alfonz león–kasztíliai király egyik éneke és az azt 

kísérő miniatúra a Cantigas de Santa María firenzei kéziratában. A mű és a kép szerint 

magának a Szűzanyának a csodatételére volt szükség, hogy egy mindig nagy áhítattal 

imádkozó alcazari asszony visszajuthasson a bezárt városba.
89

 Persze nem kizárt, hogy 

olykor a szentek közbenjárása nélkül is célt érhetett a megkésett utazó. 1347. november 

19-ről 20-ra virradó éjjel a Colonnák és szövetségeseik erős fegyveres csapattal próbáltak 

bejutni Rómába, hogy megdöntsék Cola di Rienzo uralmát. Míg a bárók a San Lorenzo 

fuori le mura kolostornál gyülekeztek, az ifjabb Stefano (Stefanuccio) Colonna, az idősebb 

Stefano elsőszülött fia a porta San Lorenzóhoz (porta Tiburtina) lovagolt, hogy az előre 

megbeszélt terv szerint kinyittassa a kaput. Az Anonimo Romano beszámolója szerint az 

esemény a következőképp játszódott le: 
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reprodukcióját közli FRUGONI–FRUGONI 2011, pp. 28–29, és p. 27, fig. 6. 
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„[…] Stefano Colonna, a sereg fővezére, mivel mindenkinél előbb érkezett oda, először csak egy gyalogostól 

kísérve, egy nemes paripán ülve Róma kapujához ment, és nevén szólítva hangosan hívni kezdte az őrt. 

Kérte, hogy nyissa ki a kaput. Így érvelt: »Római polgár vagyok. Haza akarok menni. A jó kormányzat 

érdekében jövök«.”
90

 

 

Tekintsünk el a különleges körülményektől, mert Stefano Colonna a csel érdekében 

teljesen átlagos polgárként mutatkozik, aki egyszerűen csak kívül rekedt a kapukon, és 

szeretne hazajutni. Érvelése természetesnek, szokványosnak tűnik, csak utolsó mondata 

gyanús, mellyel békés szándékait, sőt az aktuális kormányzati rend iránti elkötelezettségét 

igyekszik hangsúlyozni.
91

 Nem lehetünk biztosak abban, hogy az esemény pontosan így 

zajlott le, de a lényeg, hogy az Anonimo Romano szerint akár így is történhetett. A 

kiemelkedő irodalmi készségekkel megáldott történetíró olyan szavakat adott szereplője 

szájába, amelyek szerinte egy ilyen szituációban természetesnek hangoznának. Joggal 

feltételezhetjük hát, hogy Stefanuccio indoklása nem kirívóan különleges, bármely 

megkésett polgár hasonlóan érvelhetett a kapuőrnek, akinek a jóindulatától a városba való 

bejutása függött. Hasonló akadályt kellett tehát leküzdenie Petrarcának is, ha útja római 

állomásához érve tényleg jócskán benne jártak már az éjszakában – „iam bona pars noctis 

erat” (Fam., V 3, 2) –, és a kapukat zárva találta. Ez esetben előnyére válhatott, hogy a 

porta Flaminia, melyhez útirányát figyelembe véve meg kellett érkeznie, a Colonna család 

ellenőrzése alatt állt.
92

 

A városba érve Petrarca első dolga volt, hogy felkeresse idősebb Stefano Colonnát, 

aki e késői órán éppen lefekvéshez készülődött, így csak néhány szót válthattak. A költő 

„félmeztelenül” találta patrónusa apját, vagyis az a felsőruháit már levetette, hogy aztán a 

korabeli szokásoknak megfelelően az ágyban ingétől is megváljon, és meztelenül aludjon. 

A következő napot reggeltől estig végigbeszélgették, és Stefano kifejezte reményét, hogy 

Petrarca küldetése sikerrel fog járni.
93

 Az érkezése után harmadik napon, október 7-én 

                                                 
90

 Anonimo Romano, Cronica, XVIII, PORTA 1991, p. 146: „[…] Stefano Colonna, capitanio de tutta l’oste 

generale, como ionze là denanti a tutti, la prima cosa, solo con un fante, a cavallo a un palafreno ne gìo alla 

porta de Roma e comenzao a chiamare ad aita voce la guardia a nome. Pregava che operissi la porta. 

Adduceva queste rascioni: »Io so’ citatino de Roma. Voglio a casa mea tornare. Vengo per lo buono stato«.” 

A fordításhoz figyelembe vettem Koltay-Kastner Jenő magyarítását is, ld. KOLTAY-KASTNER 1942, p. 442. 
91

 A „jó rend”, „jó kormányzat” vagy „jó állam” (buono stato) fogalmát Cola alkalmazta saját kormányzati 

rendszerére, ld. fent, p. 13 és n. 27. 
92

 Vö. fent, p. 19. 
93

 Fam., V 2, 6–7: „Visum est tamen magnanimum patrem tuum, priusquam me quieti traderem, invisere. 

[…] Pauca ibi – nam seminudum et iam in cubiculum euntem illum reppereram – de te tuisque rebus affectu 

patrio percontatus est; cetera in diem posterum reiecimus. Illum diem a mane ad vesperam secum egi, cuius 

ne una quidem hora in silentio acta est; sed de reliquis coram. Mirum in modum exhilaratus est adventu meo, 

sperans, ut aiebat, amicos vestros per industriam meam finem carceris ac miserie reperturos; quam senis 

spem falsam esse doleo.” A korabeli alvási szokásokról ld. FRUGONI–FRUGONI 2011, p. 15. 
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aztán az idős családfő kikísérte vendégét a városfalakon kívülre, ő pedig Palestrina 

érintésével folytatta útját Nápolyba.
94

 

Petrarca missziója minden téren kudarcot vallott, a Pipino testvérek szabadon 

bocsátását sem sikerült elérnie, amit főleg a nápolyi udvarban uralkodó kaotikus 

viszonyokkal és a dicső Róbert király emlékéhez méltatlan új vezetők ellenségességével 

indokolt.
95

 A foglyok csak 1344 nyarán léphettek ki a börtönből, nagyobb léptékű politikai 

megfontolásoknak köszönhetően, ám elkobzott földjeik jelentős részét ekkor sem kapták 

vissza, és korábbi hatalmi pozícióikat is elvesztették.
96

  

1347 őszétől Giovanni Pipino a római Districtus területén tartózkodott, és 

együttműködve a Colonnákkal és Bertrand de Deaulx pápai legátussal, döntő szerepet 

vállalt Cola di Rienzo megbuktatásában. Miután ellentétbe került a néptribunussal, aki 

kiutasította őt a Districtus területéről, a palotagróf százötven lovassal Rómába ment, és 

elbarikádozta magát a Colonna városrészben (rione). December 4-én innen szólították 

fegyverbe a római népet Cola ellenében. A felkelés nem volt nagy kiterjedésű, és könnyen 

elfojtható lett volna, de a néptribunus meghátrált, és december 15-én visszahúzódott az 

Angyalvárba, majd hamarosan teljes titokban távozott Rómából. A sors iróniája, hogy Cola 

di Rienzo, akitől – legalábbis 1347 késő őszéig – Petrarca Róma régi dicsőségének 

visszaszerzését várta, részben annak az embernek köszönhette bukását, akinek a börtönből 

való kiszabadításáért a költő négy évvel korábban annyit fáradozott.
97

 

Küldetése befejeztével, december elején Petrarca Nápolyból Parmába utazott. 

Pontos útvonalát nem ismerjük, de egy későbbi levele alapján biztos, hogy ismét áthaladt 

Rómán, élete során negyedszer lépve a város földjére.
98

 Következő és egyben utolsó 

látogatására 1350-ben, a jubileumi szentév alkalmából került sor. 

                                                 
94

 Palestrinában rövid ideig az idős Stefano unokájánál, Giovanni bíboros hasonnevű unokaöccsénél időzött, 

és itt találkozott utoljára Giovanni Colonna domonkos szerzetessel, aki egykor társa volt a Fam., VI 2-ben 

felidézett római barangolásai során; ld. Fam., V 2, 5; XXIII 12, 26; vö. WILKINS 2003, p. 53; DOTTI 2004, p. 

115. 
95

 Ld. erről ERTL 2011. 
96

 Vö. TIRELLI 1958, pp. 118–126. 
97

 Vö. ibid., pp. 135–137; DI CARPEGNA FALCONIERI 2002, pp. 136–138; REHBERG 2006, pp. 83–84 (aki 

tévesen állítja, hogy Giovanni Pipino Cola 1354-es megbuktatásában vállalt szerepet). 
98

 A Giovanni Boccaccióhoz 1350. november elején írt Fam., XI 1 állítását nem vették figyelembe azok a 

kutatók, akik csak hipotézisként vetették fel Petrarca negyedik római tartózkodását 1343 végén; ld. Fam., XI 

1, 5–6: „[…] Vulsinio egressus […] sacram urbem quinto visurus alacriter festinabam […]. Quartusdecimus 

annus est ex quo Romam miraculo rerum duntaxat et videndi desiderio primum veni; secundo me huc aliquot 

annis interiectis nescio an immatura sed dulcis lauree cupiditas attraxit; tertii ac quarti itineris causa fuit 

illustrium amicorum miseratio, quorum tunc deiectis miserabilibusque fortunis impares licet humeros 

admovere non timui. Hec michi nunc quinta – quis scit an et novissima? – peregrinatio romana est, tanto 

ceteris felicior quanto generosior est anime cura quam corporis quantoque optabilior eterna salus quam 

mortalis gloria.” (Kiemelések tőlem.); vö. BERNACCHIO 2004, p. 198, n. 11; BILLANOVICH 1947, pp. 34–35 

és p. 35, n. 1; WILKINS 2003, p. 58. Paolo Piccari november végére datálja Petrarca távozását Nápolyból 
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I. 4. Zarándoklaton (1350) 

 A korábbiaktól eltérően ebben az alfejezetben nemcsak Petrarca életrajzára és a 

történelmi kontextusra koncentrálok, hanem filológiai elemzések segítségével azt is 

megvizsgálom, hogy milyen szerepe lehetett Petrarcának a második szentév 

meghirdetésében, illetve annak a levélnek a megfogalmazásában, amelyet Giovanni 

Colonna bíboros küldött 1346-ban a lateráni bazilika kanonokjaihoz, felszólítva őket, hogy 

mondjanak köszönetet a pápának az új jubileumért. 

 

I. 4. 1. Petrarca és a második szentév meghirdetése 

A jubileumi szentév, melynek során római zarándoklattal teljes búcsút lehet nyerni, 

a késő középkor találmánya. Az elsőt 1300-ban hirdette meg VIII. Bonifác pápa (1294–

1303).
99

 Antiquorum habet kezdetű bullája szerint (1300. február 22.) a következő 

feltételek teljesítésével lehetett bűnbocsánathoz jutni és a purgatóriumi büntetésektől 

megszabadulni: 

 

„[…] hogy Szent Péter és Szent Pál apostolok tisztelete római bazilikáik buzgó látogatása által tovább 

növekedjék, és hogy a hívek a látogatásukból a legnagyobb lelki hasznot meríthessék, mi, a mindenható Isten 

irgalmában és az ő apostolainak érdemeiben és tekintélyében bízva, bíboros testvéreink tanácsára és apostoli 

teljhatalmunknál fogva mindazoknak, akik a mi Urunk Jézus Krisztus születésének ünnepével nemrég 

elkezdődött jelenlegi 1300. esztendőben, és azoknak, akik minden ezután következő századik évben e 

bazilikákat tisztelettel, igaz bűnbánattal, bűneiket meggyónva meglátogatják, vagy igaz bűnbánatot fognak 

tartani és meg fognak gyónni, ebben az esztendőben és minden következő századik évben összes bűneik után 

járó büntetéseikre nemcsak teljes és bőséges, hanem a lehető legteljesebb búcsút […] engedélyezzük. 

Elhatároztuk, hogy azoknak, akik részesülni akarnak ebben a búcsúban, amelyet engedélyezünk, ha rómaiak, 

folyamatosan vagy megszakításokkal legalább harminc napon keresztül, naponta legalább egyszer meg kell 

látogatniuk ezeket a bazilikákat, ha pedig zarándokok vagy külhoni látogatók, ugyanezt kell tenniük tizenöt 

                                                                                                                                                    
(PICCARI 2004, p. 189), megfeledkezve arról, hogy a költő december 1-jén még innen írt levelet Giovanni 

Colonnának, melynek végén kijelentette, hogy három napon belül elhagyja a várost; ld. Fam., V 6, 6: „[…] et 

nisi aliud audieris, ante triduum vel infectis rebus effugisse me credito in Cisalpinam primum Galliam, inde 

in Transalpinam et ad te; qui omne tempus, omne michi preter equoreum delectabile iter facis. Vale. Neapoli, 

Kal. Decembris.” Ugyanezen passzus figyelmen kívül hagyásáról árulkodik Ugo Dotti állítása, miszerint 

Petrarca december közepe táján indult volna Parmába (DOTTI 2004, p. 123). A korabeli utazási sebességeket 

figyelembe véve egyébként is szinte teljesen kizárt, hogy Petrarca nagyjából két hét alatt eljutott volna a dél-

itáliai királyság fővárosából Parmába, ahonnan december 27-én már levelet írt Giovanni d’Andreának, ld. 

Fam., V 7, 16; vö. DOTTI 2004, pp. 123–124. 
99

 Az első szentévvel kapcsolatban alapvető munka FRUGONI 2000a, melyre a továbbiakban is támaszkodom; 

ld. továbbá PARAVICINI BAGLIANI 1997b és FRUGONI 2000b. 
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napon át. De mindenki annál nagyobb érdemet szerez, és a megnyert búcsúja annál gyümölcsözőbb lesz, 

minél gyakrabban és minél nagyobb áhítattal látogatja meg ezeket a bazilikákat.”
100

 

 

 A kezdeményező azonban nem a pápai udvar, hanem a római nép volt. 1299 

karácsonya előtt nem sokkal eljutott a kúriába az a városban terjengő szóbeszéd, miszerint 

a következő esztendőben, csakúgy, mint korábban is minden századik évben, bűnei teljes 

bocsánatát – más vélemények szerint csak százévnyi purgatóriumi büntetés elengedését – 

nyerheti az, aki elzarándokol Szent Péter templomához. Korábbi centenáriumi búcsúk 

nyomát ugyan hiába keresték a régi iratokban a pápa által megbízott személyek, ám 

akadtak vénséges vén tanúk, akik határozottan állították, hogy gyermekként részt vettek az 

ezt megelőző nagy zarándoklaton. VIII. Bonifác, bár erősen kételkedett a hír 

valóságtartalmában, „apostoli teljhatalmánál fogva”
101

 végül engedélyezte és kihirdette a 

jubileumi búcsút.
102

 

 A szentév nemcsak lélekben tette gazdagabbá a rómaiakat, akik közül jó páran 

kihasználták a lehetőséget, és magasabbra srófolt árakkal húztak hasznot az üdvösséget 

keresők áradatából. Giovanni Villani szerint „a zarándokok felajánlásaiból az egyház és a 

rómaiak nagy vagyont szereztek: az ellátásukból mind meggazdagodtak”.
103

 Bár a firenzei 

krónikaíró megállapítása kissé túlzó és általánosító, hiszen más forrásokból arra 

következtethetünk, hogy az árak az októberrel kezdődő esős hónapokig viszonylag 

mérsékeltek maradtak, a jubileumi zarándoklat nem volt rossz jövedelemforrás a város 
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 CIC, Extravagantes Communes, lib. V, tit. IX, cap. I (FRIEDBERG 1959, coll. 1303–1304): „Ut […] 

beatissimi Petrus et Paulus Apostoli eo amplius honorentur, quo ipsorum basilicae de Urbe devotius fuerint a 

fidelibus frequentatae, et fideles ipsi spiritualium largitione munerum ex huiusmodi frequentatione magis 

senserint se refertos: nos de omnipotentis Dei misericordia, et eorundem Apostolorum eius meritis et 

auctoritate confisi, de fratrum nostrorum consilio et apostolicae plenitudine potestatis omnibus in praesenti 

anno millesimo trecentesimo, a festo Nativitatis Domini nostri Iesu Christi praeterito proxime inchoato, et in 

quolibet anno centesimo secuturo ad basilicas ipsas accedentibus reverenter, vere poenitentibus et confessis, 

vel qui vere poenitebunt et confitebuntur in huiusmodi praesenti, et quolibet centesimo secuturo annis, non 

solum plenam et largiorem, immo plenissimam omnium suorum […] concedimus veniam peccatorum, 

statuentes, ut, qui voluerint huiusmodi indulgentiae a nobis concessae fieri participes, si fuerint Romani, ad 

minus XXX. diebus continuis seu interpolatis, et saltem semel in die, si vero peregrini fuerint aut forenses, 

simili modo diebus XV. ad basilicas easdem accedant. Unusquisque tamen plus merebitur, et indulgentiam 

efficacius consequetur, qui basilicas ipsas amplius et devotius frequentabit.” A fordításhoz figyelembe vettem 

P. Váradi Béla és Vida Tivadar magyarítását is: SZÁNTÓ 1987, p. 380. A feltételeket az év során a pápa 

többször is módosította, és a zarándokok kérésének engedve csökkentette a Rómában eltöltendő napok 

számát; ld. FRUGONI 2000b, pp. 207–209. 
101

 Vagy inkább ezzel is erősíteni próbálta pápai hatalmának jogszerűségét, amelyet elődje, V. Celesztin 

lemondásában játszott homályos szerepe miatt többen kétségbe vontak, és a jubileumi szentévet is igyekezett 

nagyratörő politikai céljai szolgálatába állítani; vö. FRUGONI 2000b, pp. 173–240.  
102

 Vö. STEFANESCHI 2001, pp. 2–8. 
103

 Giovanni Villani, Nuova Cronica, IX 36, PORTA 2007, II, p. 58: „[…] de la offerta fatta per gli pellegrini 

molto tesoro ne crebbe a la Chiesa e a’ Romani: per le loro derrate furono tutti ricchi.” 
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lakói számára
104

 – természetéből adódóan azonban nem volt tartós. Gazdasági szempontból 

hosszú távon sokkal többet nyomott a latban a pápai udvar jelenléte, hiszen az egyházi 

megrendelések, az udvar ellátása és a kúriát különböző okokból rendszeresen felkeresők 

kiszolgálása folyamatos munka- és bevételi lehetőséget biztosított a rómaiaknak. Így 

anyagi szempontból is drasztikusan érintette a város lakóit, amikor V. Kelemen pápa 1309-

ben áthelyezte a székhelyét Avignonba, majd az eredetileg csak ideiglenesnek szánt 

provence-i kiruccanás hosszú évtizedeken át tartó, folyamatos távollétté változott.
105

 Nem 

véletlen, hogy a rómaiak rendszeresen kérték az éppen aktuális pápát, hogy térjen vissza az 

Örök Városba, ami gazdasági hanyatlásuk orvoslását, továbbá vallási és politikai 

elsőbbségük visszaszerzését jelentette volna.
106

 

 VI. Kelemen pápa trónra lépése után nem sokkal, 1342 novemberének vége felé 

követség érkezett Rómából Avignonba ifjabb Stefano Colonna és Bertoldo Orsini 

szenátorok vezetésével.
107

 A küldöttség, melynek szóvivője Petrarca barátja, Angelo 

(Lello) di Pietro di Stefano Tosetti syndacus volt,
108

 szokás szerint felkínálta az új pápának 

az élethosszig tartó szenátori tisztséget, valamint kérte őt, hogy költözzön vissza 

Avignonból Rómába, és hogy a VIII. Bonifác által megszabott százéves időtartamot a 

felére csökkentve, 1350-re hirdessen új jubileumi szentévet. 1343. január 27-i válaszában 

Kelemen pápa az első kérés teljesítését visszautasította, de a másodikhoz készségesen 

hozzájárult. Indokai között szerepelt, hogy a százévente tartandó búcsú áldásaiban csak 

kevesen részesülhetnek, míg az ötvenévente meghirdetett bűnbocsánat sokak javát 

szolgálja, továbbá hogy a Szentírás szerint a zsidóknál is az ötvenedik volt a jubileumi 

esztendő.
109

 Hasonlóképpen magyarázza az újítást az ugyanerre a napra datált Unigenitus 

Dei Filius kezdetű pápai bulla is.
110

 

 Feltűnő, hogy Kelemen pápa érvei részben összecsengenek Petrarca hozzá írt 

verses levelének vonatkozó részével (Epyst., II 5, 240–259). Az 1342 végére (feltehetően 

novemberre) datálható episztolában
111

 az ismét könyörgő matrónaként megszemélyesített 

Róma ugyancsak az emberi élet rövidségére és a zsidó jubileumra hivatkozva kéri az 
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 A zarándokok számáról ld. FRUGONI 2000a, pp. 98–106; ellátásukról és az árakról ibid., pp. 118–127; vö. 

FRUGONI 2000b, pp. 204–207. 
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 Vö. CAROCCI–VENDITTELLI 2006, pp. 99–108. 
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 Vö. FEO 1994, pp. 205–206. 
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 A követségről és pápa válaszáról ld. SCHMIDINGER 1978; a második szentévről általában ld. még 

PARAVICINI BAGLIANI 1997a. 
108

 A Petrarca által Laeliusnak nevezett Angelo Tosetti tisztségéről ld. HORNSTEIN 1948, p. 71. 
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 SCHMIDINGER 1978, pp. 354–356; vö. Lev 25, 8–54, különösen 10–11. 
110

 CIC, Extravagantes Communes, lib. V, tit. IX, cap. II (FRIEDBERG 1959, coll. 1304–1306: col. 1305). 
111

 Ld. WILKINS 1956, p. 29; vö. DI SABATINO 1956, p. 52. 



31 

 

egyházfőt, hogy csökkentse fél évszázadra a két szentév közötti időtartamot.112 E 

hasonlóságból kiindulva többen szoros összefüggést láttak Petrarca episztolája és a római 

követek tevékenysége között. Ernest H. Wilkins egyenesen azt feltételezte, hogy a költő az 

ifjabb Stefano Colonna kérésére intézte költeményét az egyházfőhöz.
113

 Michele Feo 

azonban joggal fejezte ki ezzel kapcsolatos kételyeit, hiszen sem megbízásra, sem 

bármiféle gyakorlati együttműködésre nincs adatunk.
114

 Hasonlóképp merésznek tűnik 

Maria Grazia Blasio állítása, aki szerint a második szentévet meghirdető pápai bulla 

Petrarca episztoláját látszik visszhangozni.
115

 VI. Kelemen azonban nem a bullában, 

hanem a követeknek adott válaszában fejtette ki részletesen a jubileum előrehozása mellett 

szóló érveit, melyek közül csak kettő bukkan fel Petrarcánál is. A pápa az ötvenes szám 

jelentőségét számos szentírási hellyel igazolja – jóval többel, mint amennyire Petrarca 

levele utal –, és az emberi élet rövidsége is csak egy az indokai közül. Mivel a 

válaszbeszéd a középkori retorika szabályai szerinti szoros logikai rendben, pontról pontra 

felel a követek kérvényére, nem tűnik alaptalannak az a feltételezés, hogy az érvek egy 

része már a küldöttség szóvivőjének szájából is elhangzott, hiszen neki is indokolnia kellett 

kéréseit. Azt legfeljebb csak hipotézisként vethetjük fel, hogy Petrarca beszélt a követekkel 

azok céljairól, esetleg hallotta is Angelo Tosetti beszédét vagy annak tervezetét. Ebben az 

esetben lehetséges, hogy verses leveléhez onnan is merített inspirációt – ami persze nem 

jelenti azt, hogy megbízásra dolgozott. Akárhogy is történt, a pápa valószínűleg nem 

Petrarca szavait visszhangozta, legfeljebb mindketten a követek kérvényéből indultak ki. 
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 „Hoc unum post multa precor. Breviore recursu / Annus eat redeatque sacer mundoque salubris / Stet 

morbis medicina patens, sit proxima culpe / Spes venie pelagusque gravi iactante procella / Sit prope 

naufragium portus, ne litora longe / Dum petimus, miseri mediis moriamur in undis. / Nam quis ad extreme 

longissima tempora vite / Pervenit aut evi centenos conficit annos? / Non modo tantorum corpuscula nempe 

dierum / Prestat iners natura homini. Pretervolat etas, / Vivimus et morimur oculi trepidantis in ictu. / Ergo 

retro metam statuas, que crimina mundi / Diluat absolvatque reos et vincula frangat. / Nec nova res petitur 

nec scriptis dissona sacris, / Que tibi nota uni, nisi me tua fama fefellit; / Certo ego commemini, dum 

quinquagesimus annus / Sanctus in orbe fuit, Dominique hec iussa notavi: / »Sanctificabis eum, qui noxia 

cunta remittet, / Et iubileus erit«. Scis quid loquor. Annue tandem / Quod tua Roma gemens genibusque 

affusa precatur.” 
113

 WILKINS 2003, p. 47. Hasonló véleményt fogalmaz meg Andreas Rehberg is: REHBERG 1999, p. 211; vö. 

még SCHMIDINGER 1978, pp. 330–331; DOTTI 2004, p. 108; REHBERG 2006, pp. 96–97. 
114

 FEO 1994, p. 206: „Che poi ci sia stato un effettivo collegamento fra gli ambasciatori romani e Petrarca è 

stato ipotizzato con eccessiva sicurezza, ma non si può dire. È certo che all’iniziativa poetica e politica arrise 

il successo: infatti nella bolla Unigeniti Dei filius [sic!] che promulga il giubileo sono stati recepiti i due 

argomenti a favore accampati dal Petrarca nell’epistola: 1) l’età umana è breve e pochi arrivano a vedere il 

giubileo centenario, 2) il giubileo degli ebrei era cinquantenario.” 
115

 BLASIO 2006, p. 131: „[Alla metrica a Clemente VI] sembra far eco il dettato della bolla Unigenitus Dei 

Filius che indiceva l’anno santo del 1350 […].” 
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I. 4. 2. Giovanni Colonna bíboros levele 

 Valamivel több, mint két évvel később, 1346. január 15-én Giovanni Colonna 

bíboros levelet írt a lateráni Szent János-bazilika kanonokjainak, amelyben felszólította 

őket, hogy fejezzék ki hálájukat VI. Kelemen pápának, aki előírta, hogy a szentévi búcsú 

áldásaiban részesülni akaró zarándokoknak a Szent Péter- és a Szent Pál-bazilika mellett az 

ő templomukat is fel kell keresniük. A levél önmagában csekély jelentőséggel bírna 

számunkra, ha 2006-os tanulmányában Andreas Rehberg igen óvatosan fogalmazva hangot 

nem adott volna gyanújának, miszerint a kérdéses írás megalkotásában Petrarca is 

közreműködött, vagy legalábbis inspirációval szolgálhatott.
116

 A kutató Cesare Rasponi 

1656-os átírásában közölte a levél egy hosszabb részletét, melynek párhuzamát Petrarca 

VI. Kelemenhez írt, fent idézett episztolájában (Epyst., II 5) vélte megtalálni. A közös 

pontok szerinte a következők lennének: 1) a jegyes alakja, amelyet Giovanni Colonna az 

egyházra, Petrarca pedig Róma városára vonatkoztat; 2) a pozitív színben feltüntetett 

Constantinus császár; 3) a száz helyett ötven év után eljövő újabb szentév utáni 

vágyakozás; 4) a várakozás, miszerint zarándokok serege fog megjelenni a jubileumi 

búcsún.
117

 

 A levelet átírtam a Lateráni Káptalani Levéltárban őrzött apográf kéziratból, hogy 

össze lehessen vetni Petrarca korabeli műveivel. Kritikai szövege a függelékben 

olvasható.
118

 Mivel nem autográf kézirattal állunk szemben, a helyesírás vizsgálata nem 

szolgáltathat komoly segítséget a szerző azonosításához.
119

 Grammatikai szempontból 

megjegyzendő, hogy a levél utolsó soraiban (par. 11) az „ad obtinendum prefate gratie 

largitatem” szerkezet nem zárná ki Petrarcát a lehetséges szerzők közül, mert csak az 
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 REHBERG 2006, p. 81: „Quando nel 1346 il Colonna colse l’occasione di questa indulgenza allargata e dei 

lavori di restauro intrapresi dalla Camera Apostolica alla basilica per incitare i canonici a ringraziare la 

generosità del papa, lo fece con parole auliche che fanno pensare a qualche collaborazione o almeno influsso 

alla stesura di questa lettera da parte del suo famoso familiaris [Petrarca], una lettera che meriterebbe perciò 

qualche attenzione dagli specialisti.” 
117

 Ibid., pp. 80–81 és p. 81, n. 39. 
118

 Roma, Archivio del Capitolo di San Giovanni in Laterano, A 75, f. 70r–v; ld. lent, Szövegközlések, I. 

dokumentum. Mértékadó kiadás híján a levelet én osztottam paragrafusokra, a hivatkozások ezt a számozást 

követik. 
119

 Annyit azonban megállapíthatunk, hogy az mpn mássalhangzócsoport használata mn helyett legalább 

1349-ig jellemző volt Petrarcára is, és fiatalkori írásaiban gyakori a his pluralis ablativusban álló névmást 

helyettesítő hiis alak is; ld. ROSSI–BOSCO 1933–1942, I, pp. CLXIV–CLXV; és BILLANOVICH 1943, p. CXL 

és nn. 5–6. Ám a levélben olvasható „senpiterne”; „Redentori” és „tenplo” változatoknak a költő korai 

szövegeiben sem találtam párhuzamát, noha természetesen csak azokról az írásokról lehet ezt kijelenteni, 

amelyek esetében rendelkezünk kritikai kiadással; ld. Vir. ill., XXI (Scipio)γ, 2: „redemptione”; Mem., III 74, 

9: „sempiterna”; Fam., III 12, 6: „sempiterno”; Fam., VIII 10, 25: „sempiternum” (a Familiares kritikai 

kiadásának jegyzetapparátusa a γ szövegváltozatokban nem jelez eltérést); Vir. ill., I (Romulus), 15: 

„templum”; 21: „templumque”; 25: „templum”; Vir. ill., II (Numa), 4: „templum” stb.; Mem., II 1, 1: 

„templi”; II 17, 3: „templa”; III 4, 1: „templum”; 3: „templi” stb.; Fam., VI 1, 23: „templa”; „templis”; 24: 

„templorum”; 27: „templis”; „templa”; stb.; vö. ROSSI–BOSCO 1933–1942, I, p. CLXVI. 
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1350–1360-as évektől kezdte írásaiban a gerundiumot módszeresen gerundivumra 

cserélni.
120

 De a fiatal, az antik klasszikus mintákat még kevésbé követő és a középkori 

latinság egyes jegyeitől még meg nem szabadult Petrarcától is teljesen idegen az olyan 

roppant tiszteletteljes, ám igen fülsértő szóismétlés, mint a „dominus clementissimus 

dominus noster dominus Clemens divina providentia papa sextus” (par. 5), vagy a talán 

elegánsnak szánt, de nem túl jól hangzó „gratia mirifica, mirabiliter magna et magnifice 

mirabili gratiose censuit honorandam [scil. basilicam]” (ibid.).
121

 Bár Petrarca is gyakran 

eljátszott a Kelemen név jelentésével (‘szelíd’, ‘elnéző’, ‘kíméletes’ stb.),
122

 magához a 

pápához írt levelében is sokkal egyszerűbb fordulatokat használt megszólításként: 

„Beatissime Pater”, illetve „Clementissime Pater”.
123

 

 Ha a vélt tartalmi párhuzamokat vesszük górcső alá, egyértelműen megállapítható, 

hogy többségük széles körben elterjedt toposz, amelyek miatt nem feltétlenül szükséges 

Petrarca közreműködését gyanítanunk a bíboros levelének megfogalmazásában. 

1) Amikor levelében Giovanni Colonna az egyházat Krisztus jegyesének nevezi,
124

 

több évszázados hagyományhoz csatlakozik, amely bibliai előképek után az egyházatyákon 

át az egész középkori irodalmon végighúzódik,
125

 és természetesen megtalálható 

Petrarcánál is.
126

 Az Epyst., II 5-ben azonban mások a szereplők: nem az egész 

anyaszentegyház, hanem Róma városa a vőlegényétől, vagyis a pápától megfosztott 
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 Vö. MARTELLOTTI 1983, pp. 296–297; RIZZO 1988, p. 52. 
121

 Korai művei átdolgozásakor és érett kori írásaiban a jó hangzás érdekében Petrarca még azt is igyekszik 

elkerülni, hogy egy szó utolsó és a következő szó első szótagja – vagy akár betűje – azonos legyen; ld. RIZZO 

1988, pp. 43–44. 
122

 Vö. Fam., IX 5, 25; Fam., X 1, 20; Epyst., II 5, 195; stb. 
123

 Fam., V 19, 1 és 4. 
124

 Par. 2: „Salvator noster dominus Ihesus Christus sacrosanctam Ecclesiam sponsam suam […] inter mundi 

huius procellas et turbines in fundamento stabili collocavit […]”. 
125

 Ld. például S. Augustinus, In epistolam Ioannis ad Parthos tractatus decem, II, 2 (PL 35, col. 1990): 

„Omnis enim Ecclesia sponsa Christi est, cuius principium et primitiae caro Christi est: ibi iuncta est sponsa 

sponso in carne.”; S. Gregorius, Super Cantica canticorum expositio, proem., 10 (PL 79, col. 477): „Sponsa 

enim ipsa perfecta Ecclesia est; sponsus, Dominus […]”; Innocentius III, Regesta sive Epistolae, I, 108 (PL 

214, col. 94): „Cum sacrosancta Ecclesia sponsa sit Regis regum […]”; Dante, Epistole, XI, 4 és 7 (VILLA 

2014, pp. 1482 és 1484): „Vos equidem [scil. cardinales Italici], Ecclesie militantis veluti primi prepositi pili, 

per manifestam orbitam Crucifixi currum Sponse regere negligentes, non aliter quam falsus auriga Pheton 

exorbitastis […]. […] A, mater piissima, sponsa Christi, que in aqua et Spiritu generas tibi filios ad 

ruborem!”; stb. 
126

 Ld. Rvf, 28, 28: „così soccorre [scil. Cristo] a la sua amata sposa”; SN, XIX, 13 (CASCIO 2015, pp. 172–

174): „Haud immerito tantis te [scil. Carolum IV imperatorem] victoriis ornatum credere fas est, qui preter 

principalis tue cause iustitiam vulpes illas veternosas fedis, et non suis, e caveis Cristique sponsam ceno ac 

vinculis eruere potens es: et facies, spero, iure.”; Sen., IX 1, 29–30 (RIZZO 2014, p. 24): „Video matrem 

meam [scil. ecclesiam] sua in sede, ubi te [scil. Urbano V] sospite diu egra esse non poterit: te iubente 

reducta, te curante sanabitur. Intende illi nunc, alme pater, toto sacre mentis ingenio, quod tibi remediorum 

feracissimum is dedit qui sponse necessitatibus et tanto te predestinavit officio.”  
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menyasszony.
127

 Az Örök Város ily módon való ábrázolása, bár vannak korábbi előképei 

is, elsősorban a XIV. században, az avignoni pápaság idején terjedt el az irodalomban és a 

képzőművészetben.
128

  

Az itáliai bíborosoknak 1314-ben írt levelében Dante is magányos 

özvegyasszonyként jellemezte Rómát, Jeremiás siralmainak nyitóversével indítva 

eszmefuttatását: „Miként ül magában a város, mely néppel volt teljes, özveggyé lett a 

népek úrasszonya!”
129

 Ezzel párhuzamot vont a bibliai Jeruzsálem és az Örök Város 

között, mert szerinte mindkettőnek népét az Úr büntette vezetőik romlottsága miatt: előbbit 

a babiloni, utóbbit az avignoni „fogsággal”.
130

 Az itáliai bíborosok feladata az lenne, hogy 

az egyház székhelyét visszavigyék Rómába, „melyet mindkét világosságától” – a 

császártól és a pápától is – „megfosztottak, s amely méltó arra, hogy Hannibál és mások 

megszánják”, mert „egyedül ül és özvegy módjára”.
131

 A Purgatórium VI. énekében Dante 

ugyancsak a jeremiási siralmakat parafrazeálja. Sorai közvetlen inspirációt jelenthettek 

Petrarca verses levele számára is: 

 

„Vieni a veder la tua Roma che piagne  

vedova e sola, e dì e notte chiama:  

»Cesare mio, perché non m’accompagne?«.”
132

 

 

Giovanni Colonna levelében és Petrarca versében tehát két, egymáshoz csak lazán 

kapcsolódó toposszal állunk szemben, amelyek közül a pápától megfosztott Róma képe az 

újabb és némileg specifikusabb. Az egyház Krisztus jegyeseként való ábrázolása olyan 

elterjedt közhely a középkori irodalomban, hogy nem szükséges miatta Petrarca 

közreműködését feltételeznünk a bíboros levelének papírra vetésében. 

2) A kanonokoknak írva a bíboros megemlíti, hogy Krisztus rendelésére Constantinus 

császár megtért, keresztényüldözőből a hit védelmezője lett, és a Megváltó tiszteletére 
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 Ugyanezt a képet láthatjuk a XII. Benedekhez írt Epyst., I 2-ben és I 5-ben is. Ld. továbbá Rvf, 27, 13: „et 

Roma che del suo sposo si lagna”; és vö. Fam., X 1, 26–27: „I celer et gaudentia Alpium claustra transcende; 

Roma sponsum, sospiratorem suum vocat Italia et tuis pedibus tangi cupit […]”. Ez utóbbi esetben a 

vőlegény IV. Károly császár. 
128

 A képzőművészeti ábrázolásokról ld. BENOCCI 1982, p. 66. 
129

 Dante, Epistole, XI, 1, KARDOS 1965, p. 500 (Mezey László fordítása); VILLA 2014, p. 1480: „Quomodo 

sola sedet civitas plena populo! Facta est quasi vidua domina gentium.”; vö. Siralm 1, 1. 
130

 Vö. PICONE 2002, pp. 5–6. 
131

 Dante, Epistole, XI, 10, KARDOS 1965, p. 503 (Mezey László fordítása); vö. VILLA 2014, p. 1486: „Quod 

[scil. propositum emendationis] ut gloriosa longanimitas foveat et defendat, Romam urbem, nunc utroque 

lumine destitutam, nunc Annibali nedum alii miserandam, solam sedentem et viduam, prout superius 

proclamatur, qualis est, pro modulo vestre ymaginis ante mentales oculos affigatis oportet.” 
132

 Dante, Purgatorio, VI, 112–114. (Nádasdy Ádám fordításában [NÁDASDY 2016, p. 318]: „Gyere és nézd 

meg, Rómád hogy zokog, / magányos özvegy lett, s hozzád kiált: »Császárom, miért hagytál így 

magamra?«”.) 
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felépíttette a lateráni bazilikát.
133

 Az Epyst., II 5-ben Petrarca ennél jóval konkrétabban 

fogalmaz, és VI. Kelemen előtt felidézi Constantinus megtérésének csodás körülményeit, a 

császár betegségét, látomását és Szilveszter pápa közbenjárásának köszönhető gyógyulását 

is.
134

 Csaknem teljesen bizonyos, hogy Petrarca az Actus Silvestri valamelyik változatára 

támaszkodott.
135

 Giovanni bíboros levelének végleges formába öntője is szem előtt 

tarthatta a Szilveszter-legendát, s az episztola néhány passzusa hasonlóságokat mutat a XII. 

század elejére datált Descriptio Lateranensis ecclesiae szövegével is,
136

 de a 

megfogalmazás olyannyira általános, hogy nem muszáj közvetlen kapcsolatot keresnünk 

közöttük. Mindenesetre Petrarca költeménye és a bíboros levele nem mutat semmilyen 

szövegegyezést. Mivel a Szilveszter-legenda széles körben ismert volt a középkorban, 

ismét olyan toposszal állunk szemben, amelyet nem kell Petrarcához visszavezetnünk.  

A költő hatását legfeljebb akkor gyaníthatnánk, ha a levél elítélné az ún. 

constantinusi adományt. Petrarca ugyanis e kérdésben Dantééhoz hasonló állásponton állt, 

és a hitelesnek vélt adományt gyakran bírálta – különösen az 1340-es évek végétől kezdve 

–, mert az egyház elvilágiasodásának gyökerét látta benne.
137

 Constantinus keresztény hitre 

térését azonban a világ számára üdvös eseményként interpretálta, amelyről szívesen 

emlékezett meg írásaiban, és római emlékhelyeit áhítattal kereste föl.
138

 Ám a bíboros 

levele nemhogy negatív ítéletet nem fogalmaz meg, de még távoli utalást sem tesz a 

pápaság világi hatalmát elvileg megalapozó – történelmileg hiteltelen – császári 

adományra. (Egy ilyen bírálat egyébként is szinte teljesen kizárt lenne egy magas rangú 

egyházi személytől, aki éppen a pápai hatalmat alátámasztó jubileumi szentév apropójából 
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 Par. 3: „Christo siquidem capite fundamento et fundatore Ecclesie disponente intellexit rex et imperator 

piissimus Constantinus, ut serviret Domino in timore, Christi suscipiens disciplinam; factusque de 

persecutore promotor, de subversore defensor, amicus de hoste et humiliter subditus qui fuerat dampnabili 

presu[m]ptione superbus, in honorem eiusdem Salvatoris mundi venerabilem basilicam, que nunc 

Lateranensis dicitur, fabricavit.” 
134

 Epyst., II 5, 110–113: „Que Constantino species oblata deorum / In somniis; niveo quas idem marmore 

crustas / Liquerit infamem monstrato gurgite morbum / Propellens, ut cepta Deo lis teste quierit”. 
135

 Ld. MOMBRITIUS 1910, II, pp. 508–531; és lent, pp. 298–299. 
136

 Ld. VZ, III, pp. 326–373, a datálásról ibid., p. 319. A hasonló passzusokról ld. lent, Szövegközlések, I. 

dokumentum, ad loc.  
137

 Ld. Dante, Inferno, XIX, 115–117: „Ahi, Costantin, di quanto mal fu matre, / non la tua conversion, ma 

quella dote / che da te prese il primo ricco patre!” (Nádasdy Ádám fordításában [NÁDASDY 2016, p. 173]: 

„Jaj, Konstantin, sok bajt szült a világra, / hogy megtérésedkor egy adománnyal / először tetted gazdaggá a 

pápát!”); vö. Rvf, 138, 9–14: „Fondata in casta et humil povertate, / contra’ tuoi fondatori alzi le corna, / putta 

sfacciata: et dove ài posto spene? / negli adulteri tuoi? ne le mal nate / richezze tante? Or Constantin non 

torna, / ma tolga il mondo triste che ’l sostene.” (Rónai Mihály András fordításában: „Atyáid ellen hol veszed 

a merszet, / ki egykor szűzi szegénységből lettél, / orcátlan némber? És mi a reményed? / Paráznaságod tán, 

vagy ebül szerzett / kincsed? Konstantin pedig vissza nem tér! – / De reng a föld, mely hátán tűr ma téged.”). 

A két szöveget összeveti PICONE 2002, pp. 21–22. Ld. továbbá BC, VI, 144–145 és 157–159; Vit. sol., II 4 

(MARTELLOTTI 1975, p. 406); SN, XVII, 19–23 (CASCIO 2015, p. 146); Sen., II 2, 18–19 (RIZZO 2006a, p. 

144). 
138

 Az Epyst., II 5 fent idézett sorain kívül ld. Fam., VI 2, 13 és IX 13, 36. 
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ír a neki alárendelt kanononoknak.) Mindenesetre tartalmi szempontból ismét csak egy 

széles körben elterjedt toposz kapcsolja össze a bíboros levelét Petrarca költeményével. 

3) Rehberg harmadik érvével kapcsolatban elég megjegyeznünk, hogy Petrarca 

versével ellentétben a lateráni kanonokokhoz írt levélben már nem egy újabb, immár ötven 

év után eljövő jubileum utáni vágyról van szó.
139

 Giovanni Colonna ugyanis tényként 

kezeli a második szentév meghirdetését, és levelében egyértelműen a pápa döntésére és az 

Unigenitus Dei Filius kezdetű bullára utal, amely, mint láttuk, a lateráni bazilika 

felkeresését is előírta a teljes búcsúban részesülni kívánó zarándokoknak.
140

 A bulla és 

Petrarca episztolája közötti vélt kapcsolattal szemben már megfogalmaztam kételyeimet. 

Itt viszont kétség sincs: Giovanni Colonna levelének közvetlen forrása az Unigenitus Dei 

Filius, nem pedig az Epyst., II 5, amely egy szóval sem kéri az említett privilégiumot a 

Szent János-bazilika számára. 

4) A zarándokok várható tömegére Giovanni Colonna levele csak egy röpke utalást 

tesz, amikor azt írja, hogy a pápa nemcsak anyagilag támogatja a lateráni bazilika 

felújítását, de lelki javakat is biztosít számára, és hívek sokaságát ösztönzi arra, hogy 

tiszteletüket tegyék a templomban.
141

 Petrarca levelének záróképében ez a motívum 

retorikailag kidolgozottabb, és a zarándokokat fogadó Róma sokkal hangsúlyosabb 

szerepet tölt be, mint a bíboros levelében. A hitvesként és anyaként megszemélyesített 

város egy érzelmi alapú érvvel is megpróbálja rávenni férjét, a pápát a jubileumi szentév 

meghirdetésére: közös gyermekeiket – a zarándokokat – magához ölelve úgy érzi majd, 

hogy hitvesét tartja a karjaiban, és ez enyhíteni fogja a szomorúságát.
142

 

 A jubileumi búcsúra áramló tömegek „megjóslásához” azonban nem kellett 

Petrarca zsenijére támaszkodni, elég volt a tapasztalat és a józan számítás. Róma mindig is 

kiemelt zarándokcélpont volt a középkorban, az első szentévről szóló tudósítások pedig, 

                                                 
139

 REHBERG 2006, p. 81, n. 39: „[…] il desiderio di un giubileo già dopo 50 anziché 100 anni […]”. 
140

 Par. 7: „Nuper siquidem, ut eo magis fideles Christi propicium sibi nostrum inveniant Salvatorem, quo per 

ipsos tenplo in honorem eius specialiter dedicato cultus reverentie fuerit exibitus plenioris, de concordi 

consilio sacri collegii dominorum meorum sancte Romane ecclesie cardinalium ordinavit et statuit, quod illi 

qui plenissime indulgentie omnium peccatorum, quam idem dominus noster dominus summus pontifex de 

anno centesimo reduxit ad quinquagesimum proprie iubileum, voluerint esse participes, supradictam 

Lateranensem ecclesiam sicut beatorum apostolorum Petri et Pauli venerandas basilicas debeant visitare.” 
141

 Par. 10: „[…] dominus noster ecclesiam supradictam non solum materialibus edificiis reparat, ornat et 

reficit, sed etiam spiritualibus beneficiis honorat et erigit, et ad ipsius reverentiam fidelium multitudinem 

allicit et inducit.” 
142

 Epyst., II 5, 260–270: „Nam michi devotas quando omnia regna catervas / Transmittent Italisque fluent a 

finibus urbes / Limina sanctorum cupidamque invisere matrem, / Tunc dominum licet absentem complexa 

videbor / Ipsa meum. Dulces genetrix velut anxia natos, / Coniuge longinquo, circum sua pectora cernens / 

Seque virum spectare putans, complectitur illos, / Quos videt et presso suspirat conscia voto: / Sic ego 

conspiciens, quorum sumus ambo parentes, / Meque laresque meos solabor prole frequenti, / Perdita 

possessis mulcens et tristia letis.” 
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melyek egy része az avignoni pápai udvarban sem lehetett ismeretlen, a várost felkereső 

hívek sosem látott tömegéről számoltak be. Jacopo Stefaneschi bíboros híradása szerint 

Róma falain új átjárót kellett nyitni, miután a folyamatosan ki-be áramló zarándoksereg 

többeket agyonnyomott.
143

 A rómaiak részben éppen azért kérték a második szentév 

előbbre hozását, mert a szokásosnál nagyobb számban érkező zarándokok ellátásából 

anyagi hasznot is reméltek. Ez a csekély jelentőségű tartalmi egyezés, amely a két írásban 

egyébként is eltérő funkciót betöltő elemen alapszik, kevés tehát ahhoz, hogy igazolja a 

bíboros levele és Petrarca költeménye között feltételezett kapcsolatot. Az elmondottak 

alapján tehát nincs nyomós okunk azt feltételezni, hogy Petrarca bármilyen szerepet is 

játszott volna a lateráni bazilika kanonokjaihoz címzett levél megfogalmazásában. 

 

I. 4. 3. A zarándok Petrarca 

A jubileumi búcsú áldásaiból azonban Petrarca is kivette a részét. Amikor 1350 

második felében rászánta magát a zarándoklatra, verses levélben hívta magával barátját, 

Guglielmo da Pastrengót (Epyst., III 34), de nem kapott pozitív választ, így végül egyedül 

kelt útra. Észak-Itáliából
144

 indult október eleje táján, majd néhány napot eltöltött firenzei 

csodálói körében. Itt személyesen is megismerkedett Giovanni Boccaccióval, akit ezután 

emelt levelezőpartnerei és barátai közé.
145

 Október 12. körül hagyta el a várost
146

 egy 

zarándokcsoporthoz csatlakozva, ám nem jutott el Rómába baj nélkül. November 3-án kelt 

levelében
147

 így mesélte el Boccacciónak viszontagságait: 

                                                 
143

 STEFANESCHI 2001, p. 10: „O quam civibus nondum Romam ab exteris vento maturare viam oportunum. 

Etenim per Ytalie, Ungarie Alemanieque plagas, quibus etiam alias apostolorum peregrinatio notior, 

centesimi indulti rumore quantotius invalescente, catervatim populorum turme e vestigio Urbem ingrediuntur 

tanta numerositate, ut, quacumque pergerent, excercitum examenque prefigurarent. Nam et intra et extra 

Urbis menia compacta multitudo aggerebatur eo amplius, quo magis in dies processum erat; pluresque 

multitudine oppressi. Deinde remedium, etsi haud penitus sufficiens, salubre appositum, facta in menibus 

altera, qua peregrinantibus compendiosior pateret via, inter monumentum Romuli ac vetustam porta [sic!].” 

Az első szentévben Rómát felkeresők számáról ld. a fent (p. 28, n. 99) hivatkozott munkákat. 
144

 Biztos támpont híján a szakirodalomban nincs egyetértés a tekintetben, hogy melyik városból indult 

Petrarca. Carlo Segrè szerint talán Parmából (SEGRÈ 1900, p. 265), Ugo Dotti szerint Padovából (DOTTI 

2004–2009, III, p. 1477n; vö. DOTTI 2004, p. 221; SANTAGATA 2008, pp. 1069–1070); Paolo Piccari szerint 

pedig Mantovából (PICCARI 2004, p. 189). 
145

 Boccaccio már Petrarca indulása előtt, 1350 nyarának végén küldött neki egy verses levelet, amelyre 

Petrarca, állítása szerint, azonnal válaszolt, de az elkészült művet (Epyst., III 17) elkeverte az iratai között, és 

csak a következő év elején bukkant rá, amikor is azonnal eljuttatta új barátjához. Petrarca beszámolóját 

(Fam., XI 2, 1–2) minden további nélkül elfogadták modern életrajzírói (ld. WILKINS 2003, p. 113; 

DOTTI 2004, pp. 219–220), Francisco Ricónak azonban szemernyi kételye sincs arról, hogy a költő hazudott, 

és az Epyst., III 17-et csak firenzei látogatása és a személyes találkozás után vetette papírra (RICO 2012, pp. 

17–19). 
146

 WILKINS 2003, p. 115; DOTTI 2004, p. 223. 
147

 A Fam., XI 1 végleges változata november 2-re van datálva, de az eredeti levél végén november 3. 

olvasható, ld. ROSSI–BOSCO 1933–1942, II, p. 324. A levél egyes passzusait fentebb már idéztem, ld. p. 27, 

n. 98. 
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„Miután elköszöntem tőled, […] Róma felé indultam, ahol ez az év, amelyre mi bűnösök mindannyian 

áhítoztunk, szinte az egész kereszténységet összegyűjtötte. S hogy magányos zarándokként ne kínozzon az 

unalom, útitársakat választottam magamnak […]. […] Vulsiniumot [Bolsena] elhagyva […] buzgón 

igyekeztem, hogy ötödször lássam a szent várost, csak ezt forgatva közben elmémben: íme, hogy rohan el 

észrevétlenül az életünk, miként változnak a dolgok és az emberi szándékok, milyen igaz, amit az 

Eklogáimban írtam: »az ifjúság heve nyűg az öregnek: színt vált sok-sok gond, színt vált a haj is velük 

együtt«.
148

 […] Miközben így elmélkedtem […], a fent említett jámbor és öreg apátnak a lova, mely a bal 

oldalamon haladt – ám az eset még balszerencsésebb volt –, meg akarta sebezni az én lovamat […], de 

engem rúgott meg a sípcsont és a térd találkozásánál oly nagy erővel, hogy a csontok roppanásának zaja 

sokakat odacsődített még azok közül is, akik messzebb jártak. Hihetetlen fájdalmat érezve először arra 

gondoltam, hogy megállok. A hely azonban visszariasztott, így a szükségből erényt kovácsolva estére 

Viterbiumba [Viterbo], majd onnan harmadnapra nagy nehezen Rómába értem. Ott magamhoz hívattam az 

orvosokat; kilátszott a csont és szörnyen fehérlett, nem lehetett tudni, hogy eltörött-e; világosan kivehető volt 

a patkós patanyom. Az elhanyagolt seb olyan elképesztően büdös volt, hogy az elviselhetetlen szag még 

engem is gyakran arra kényszerített, hogy elfordítsam a fejemet […].”
149

 

 

 Az érzékletes leírásban említett helységnevek lehetővé teszik, hogy az eddigieknél 

pontosabban rekonstruáljuk Petrarca útirányát. A Firenze–Bolsena–Viterbo útvonalat 

ugyanis a XIII–XIV. századtól kezdve a Rómába vezető elsődleges zarándokútként (strada 

regia romana) tartja számon a szakirodalom. A Firenzéből indulók általában San Casciano 

in Val di Pesát és Tavarnellét érintve, Poggibonsi közelében fordultak rá az Elsa völgyében 

haladó régi via Francigenára Siena felé, vagy pedig San Casciano után San Donato in 

Poggio, Castellina in Chianti és Fonterutoli felé haladva érkeztek Sienába. Ezután mindkét 

esetben a már jól ismert Siena–Radicofani–Bolsena–Viterbo utat követve jutottak el az 

Örök Városba.
150

 Mivel Petrarca más búcsújárókhoz csatlakozott, elvegyülve az „átlagos” 

hívek tömegében, nem valószínű, hogy letért volna a közhasználatú zarándokútvonalról. 
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 BC, VIII, 76–77, CSEHY 2004, p. 31 (Csehy Zoltán fordítása).  
149

 Fam., XI 1, 3–9: „Romam ego […] salutato quidem te petebam, quo annus hic quem votis optavimus 

peccatores, fere cristianum genus omne contraxit. Ac ne tedio solus peregrinus afficerer, aliquot michi vie 

comites elegeram […]. […] Vulsinio egressus […] sacram urbem quinto visurus alacriter festinabam, unum 

hoc identidem cum animo meo tractans: Ecce ut etas nostra sensim labitur, ecce ut res et consilia hominum 

mutantur, ecce quam verum est quod in Bucolicis meis scripsi: »studium iuvenile senecte / Displicet et 

variant cure variante capillo«. […] Talia cogitantem […], religiosi illius cuius supra mentionem feci, et 

grandevi abbatis equus, qui michi loco quidem sinister ibat, sed multo sinistrior eventu, equum meum […] 

ferire volens, me qua tibie poples iungitur tanta vi percussit, ut ingens velut fractorum sonus ossium multos 

etiam qui aberant, ad spectaculum evocaret. Dolore tactus incredibili, subsistere primo meditatus sum. Ipse 

me locus exterruit; necessitate igitur in virtutem versa, sero Viterbium atque inde vix die tertio Romam attigi. 

Illic medicis accitis, os detectum atque horrifice albicans, dubium an et fractum; vestiqia quoque clarissima 

ferrate calcis extabant. Odor neglecti vulneris tam molestus, ut me ipsum supra fidem impatientia sui sepe 

violenter averteret […]”.  
150

 STOPANI 1986, pp. 52–53; vö. KRÜGER 1958, p. 204; STOPANI 1984, pp. 61–64; STOPANI 1985, pp. 14–

16; SZABÓ 1997, p. 86. 
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Október 20–21 körül érhette el célállomását, de a bűnbocsánat feltételeinek végrehajtását 

nem kezdhette meg azonnal, mert sérülése miatt legalább két hétig kénytelen volt ágyban 

feküdni.
151

 

Szinte semmit nem tudunk Petrarca utolsó római tartózkodásáról. Homályban 

marad, hogy felépülése után mivel töltötte az időt, teljesítette-e egyáltalán a búcsú 

feltételeit, milyen benyomást tett rá a jubileumi lázban égő város, és hogy mikor távozott 

onnan. Hallgatása csak találgatásokra ad lehetőséget. Carlo Segrè szerint Petrarca eleve 

lelkesedés nélkül ment Rómába, nem bízott őszintén a bűnbocsánatban, morálisan és 

intellektuálisan is elkülönült a „fanatikus”, „babonás”, „középkori” tömegtől, „amely csak 

csodákról, ereklyékről és látomásokról beszélt”, míg ő inkább költői kíváncsisággal járta 

volna az Örök Város utcáit antik emlékek után kutatva. Ezért – és más keserű emlékek 

miatt – gyorsan, már december elején visszaindult Észak-Itáliába.
152

 Kevésbé drasztikusan 

fogalmazva, de hasonló megállapításra jutott Guido Martellotti és Pietro Paolo Trompeo is, 

akik szerint Petrarca 1350-es látogatása során merített inspirációt az Africa VIII. énekének 

Róma-leírásához. Ők elképzelni sem tudtak Petrarcához illőbb helyzetet, mint hogy a 

keresztény zarándoklatra érkezett költőt el-elcsábítja a pogány Róma fantáziaképe.
153

  

Ezzel az interpretációval nem tudok teljes mértékben egyetérteni. Jóllehet Petrarca 

írásaiban tényleg jóval nagyobb teret kapnak az antik Róma emlékei, mint a keresztény 

kultuszhelyek, és kóborlási vágyát 1350-es tartózkodása kapcsán is említi,
154

 elég 

elolvasnunk a fra Giovanni Colonnához írt Fam., VI 2-t, a VI. Kelemenhez címzett Epyst., 

II 5-öt vagy a Philippe de Vitryhez intézett Fam., IX 13-at, hogy meggyőződjünk arról, 

mennyire nem volt idegen tőle a Segrè által csak „középkori babonaságként” interpretált 

keresztény legendák, csodák és ereklyék világa. Másrészt nem látok okot arra, hogy élesen 

elkülönítsük nála a város kétféle, antik pogány és keresztény aspektusát, melyek 
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 Boccaccióhoz írt levelében november 3-án (a végleges szövegváltozat szerint 2-án) arról panaszkodik, 

hogy már tizennegyedik napja nyomja az ágyat; Fam., XI 1, 10–12: „Quid multa? inter manus medicorum, 

inter metus et spem salutis dubius, iam quartumdecimum diem Rome iaceo, qui dierum numerus, si cum 

annis totidem conferatur, iudice me longior atque molestior sit. […] Ceterum hec tibi, amice, adhuc – quod 

ipsa literarum facies indicat – in grabatulo meo iacens scribo […].” 
152

 SEGRÈ 1900, pp. 264–280; a jelzők a 277. oldal alapján, az idézet a 279. oldalról: „Dinanzi a queste 

espressioni della più fanatica devozione quale doveva e poteva essere l’attitudine psicologica del Petrarca, 

del pensatore dalle tendenze inquietamente indagatrici […]? Egli s’appartava da quella folla, la quale non 

parlava che di prodigi, reliquie e visioni, e al tavolino solitario, fido compagno delle sue larghe e lontane 

fantasie, scriveva a uno degli eroi diletti dell’antichità, a Varrone, le cui lodi aveva gustate così frequenti nei 

libri di Agostino, e di cui piangeva le tante opere perdute.” 
153

 MARTELLOTTI 1983, p. 30: „Né potremmo immaginare una vicenda più intimamente petrarchesca: venuto 

a Roma in pellegrinaggio cristiano, egli si svia di quando in quando dietro il fantasma di quell’altra Laura che 

è per lui la Roma pagana e poi un vago rimorso lo punge, e trova modo, dicendo e non dicendo, di 

confessarsene all’amico [Barbato da Sulmona, in Fam., XII 7, 4].” 
154

 Ld. Fam., XI 1, 10 és az előző jegyzetben is említett Fam., XII 7, 4. 
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szimbiózisával alkotta meg a kétszeresen is szent város képét.
155

 Továbbá, bár valóban illik 

Petrarcához, hogy egy keresztény zarándoklaton is pogány emlékeket csodáljon, ez a 

mentalitás nem volt egyedülálló a középkorban. A zarándokkalauzok és mirabilia-

gyűjtemények arról tanúskodnak, hogy az antik Róma „csodái” lenyűgöztek más, 

egyébként ájtatos céllal oda érkező embereket is, akik nem mulasztották el, hogy a 

keresztény templomok mellett korábbi korszakok monumentumait is megtekintsék. Jelen 

esetben azonban, ellentétben Martellottival és Trompeóval, nehéz elképzelnem Petrarcát, 

amint súlyosan sérült lábával nemcsak a bazilikák közötti több kilométeres távolságot teszi 

meg naponta a zsúfolt városban,
156

 hanem azt a hosszú útvonalat is bejárja, amelyen a pun 

követeket vezeti végig az Africa VIII. énekében.
157

 

Valójában arra is csak közvetett bizonyítékunk van, hogy Petrarca a jubileumi 

búcsú feltételeit teljesíteni tudta. Az utókorhoz írt levelében, végigtekintve a hét főbűnnel 

való viszonyát, csak két esetben marasztalja el magát: kisebb mértékben a harag, nagyobb 

mértékben a bujaság területén. De az érzéki élvezeteknek való engedését egy 

meghatározott életszakaszhoz, ifjúkorához társítja, és azt állítja, hogy negyvenedik 

életévéhez közeledve felhagyott a testi kapcsolatnak még a gondolatával is.
158

 Ezt az 

elhamarkodott és viszonylag könnyen cáfolható kijelentést – Francesca nevű lánya 1343-

ban született
159

 – az őt immár jól ismerő Boccaccióhoz címzett levelében úgy pontosítja, 

hogy az 1350-es jubileum után hagyott fel véglegesen a bujasággal.
160

 Így az úgynevezett 

mutatio vitaet, vagyis azt a minőségi változást, amit a világi szenvedélyektől a hitbéli 
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 Vö. CREVATIN 2003b, pp. 232–233 és lent, pp. 52; 122–123; 127; 159–162. 
156

 Matteo Villani (I, 58) szerint a templomok meglátogatásához a szálláshelytől oda és vissza tizenegy 

mérföldet kellett megtenni; PORTA 1995, I, p. 110: „Le vicitazioni delle tre chiese, movendosi d’onde catuno 

era albergato, e tornando a·ccasa, undici miglia di via.”. Giovanni Villanitól tudjuk, hogy a XIV. században 

egy firenzei mérföld háromezer rőfnek (braccio) felelt meg: „[…] le III
M

 braccia a la nostra misura fanno uno 

miglio […]” (Nuova Cronica, X, 257, PORTA 2007, II, 433). Egy firenzei rőf (braccio da terra) mai 

mértékegységben 55,1203 cm, következésképpen egy firenzei mérföld 1653,61 m hosszú volt; ld. BARATTA 

1903, pp. 37–40. 
157

 Vö. WILKINS 2003, p. 116: „Non sappiamo quando Petrarca fu in grado di uscire di casa e se poté 

veramente girare a lungo per le strade di Roma.” 
158

 Post., I 12–13 (REFE 2014, p. 4), vö. KARDOS 1963, p. 121. 
159

 DOTTI 2004, pp. 53 és 111. 
160

 Sen., VIII 1, 13–16 (RIZZO 2009, pp. 286–288): „Et insaniam quidem illam aliquando michi cum aliis 

iuvenibus comunem fortasse non negem: grates autem Deo meo, cuius »gratia« miserum »me de corpore 

mortis huius« cum Apostolo »liberabit« et, quod ad hanc miserie partem attinet, puto iam liberaverit »per 

Cristum dominum nostrum« [vö. Róm 7, 24–25]. Iam a multis annis, sed perfectius post iubileum, a quo 

septimus decimus annus hic est, sic me adhuc viridem pestis illa deseruit, ut incomparabiliter magis odio 

michi sit quam fuerit voluptati, ita ut, quotiens ea feditas in animum redit, pudore ac dolore percitus 

cohorrescam. Scit me Cristus, liberator meus, verum loqui, qui sepe michi cum lacrimis exoratus flenti ac 

misero dexteram dedit secumque me sustulit iuxta illud poeticum »sedibus ut saltem placidis in morte 

quiescam« [vö. Verg., Aen., VI, 370–371].”  
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elmélyülés és a szerelmi költészettől a morálfilozófia felé fordulás jelent,
161

 legalábbis 

részben egy szimbolikus dátumhoz, a teljes bűnbocsánatot kínáló szentévhez köti.
162

 Bár 

maga a mutatio vitae jórészt irodalmi konstrukció, Petrarca nem kapcsolta volna össze a 

jubileumi búcsúval, ha nem teljesítette volna annak feltételeit, vagy legalábbis nem akarta 

volna ezt állítani kortársainak és az utókornak. 

Mint említettem, Petrarca Rómából való távozásának pontos időpontját sem 

ismerjük. Az biztos, hogy látogatása nem volt hosszú, Segrè szerint már december elején 

elhagyta a várost,
163

 de nem kizárt, hogy még ennél is rövidebb tartózkodással kell 

számolnunk. Némi támpontot a Familiares-gyűjtemény utolsó könyvének hetedik, 

Quintilianushoz címzett darabja kínál, amelyet Petrarca 1350. december 7-re, Firenzébe 

datált. Giuseppe Billanovich rekonstrukciója szerint a levél ugyan később, valószínűleg 

1351–1353 között lett papírra vetve, Petrarca azonban nevezetesebb pillanathoz akarta 

kötni a megszületését, ezért választotta azt a dátumot, amikor először jutott hozzá egy 

Quintilianus-kódexhez a firenzei Lapo da Castiglionchiónak köszönhetően.
164

 Legkésőbb 

december 7-ére tehát már Firenzébe érkezhetett. Giovanni d’Arezzóhoz írt Seniles-

leveléből tudjuk, hogy nem ugyanazon az úton tért vissza, amelyen Rómába jött, hanem 

Arezzón haladt keresztül, ahol a helyi előkelők megmutatták neki mindaddig változatlanul 

megőrzött szülőházát.
165

 Csak találgatni tudunk, hogyan jutott el szülővárosába. A 

legkézenfekvőbb útvonal a később is elég frekventált egykori via Cassia lett volna 

Bolsenán és Chiusin keresztül, de persze más, ennél hosszabb utat is választhatott.
166

 Ismét 

csak Norbert Ohler számításait figyelembe véve, ekkora távolság megtételére átlagosan 7–

10 napra lehetett szükség,
167

 így valószínűnek tűnik, hogy Petrarca november utolsó 

napjaiban elindult Rómából. Az általa becsültnél is rövidebb tartózkodás azonban nem 

támasztja alá Segrè interpretációját, miszerint Petrarca kényelmetlenül érezte volna magát 

a jubileumi Rómában és az ő mentalitásától annyira különböző zarándokseregben. Több 
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 A mutatio vitae programjáról vö. fent, p. 6. 
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 E kérdésről kicsit más kontextusban ld. ERTL 2012, pp. 404–407. 
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 SEGRÈ 1900, p. 275, vö. WILKINS 2003, p. 116. 
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 BILLANOVICH 1947, pp. 38–39; vö. ACCAME LANZILLOTTA 1988, p. 1. 
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 Sen., XIII 3, 7 (NOTA 2002–2013, IV, p. 149): „Addam huic historie quod haud gravatim te lecturum 

spero. Anno igitur iubileo, Roma revertenti atque Aretio transeunti, quidam nobiles concives tui qui me 

comitatu suo dignum censuerunt dum extra menia urbis educerent, ignarum me per illum deduxerunt vicum 

atque, inscio et miranti, domum illam ostenderunt in qua natus essem, haud sane amplam seu magnificam sed 

qualis exulem decuisset, dixeruntque inter multa unum quod apud me, ut Livii verbo utar »plus admirationis 

habuit quam fidei« [vö. Liv., II 10, 11]: voluisse nonnunquam dominum domus illius eam amplificare, 

publiceque prohibitum nequid ex ea specie mutaretur que fuisset quando hic tantillus homuncio tantusque 

peccator intra illud limen in hanc laboriosam et miseram vitam venit.” 
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 Vö. KRÜGER 1958, pp. 209–210. A zarándokok gyakran használták a Róma–Rieti–Spoleto–Foligno–

Assisi–Perugia–Arezzo–Firenze útvonalat is, vö. CAUCCI VON SAUCKEN 1999, p. 179. 
167

 Vö. fent, p. 24. 
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más lehetőség is elképzelhető. Sietségét az is magyarázhatja, hogy még a tél beállta előtt 

vissza akart jutni Parmába. Sőt megfogalmazhatunk egy Segréével szögesen ellentétes 

hipotézist is. Mivel Petrarca legalább november 3-ig, de talán még tovább is kénytelen volt 

ágyban feküdni, a hónap végéig másra aligha jutott ideje, mint hogy a nem római lakosok 

számára előírtaknak megfelelően tizenöt napon át felkeresse a Szent Péter-, Szent Pál- és 

Szent János-bazilikát. Ebben az esetben szinte kizárólag a búcsú elnyerésének szentelte 

magát, az antik emlékek hosszas szemlélésére aligha nyílt módja. Ha tényleg így történt, 

mulasztását soha többé nem tudta pótolni. 
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II. A FAMILIARES-GYŰJTEMÉNYRŐL ÉS A FAMILIARES, VI 2 LEVÉLRŐL 

 

 Ebben a fejezetben, azért, hogy követhetőbbé tegyem a későbbi részletes és olykor 

kissé bonyolult elemzéseket, röviden összefoglalom a Familiares-gyűjtemény 

keletkezésével és főbb filológiai jellemzőivel, valamint a Fam., VI 2 levél általános 

vonásaival kapcsolatos fontosabb tudnivalókat. 

 

II. 1. A Familiares-gyűjtemény keletkezése és szerkesztési fázisai 

 Az előző fejezetben Petrarca római tartózkodásainak rekonstruálásához 

nagymértékben támaszkodtam a költő leveleire, amelyek a XIV. századtól napjainkig 

elsődleges forrásként szolgáltak az életrajzírók számára, s így betöltötték azt a szerepet, 

amelyet Petrarca szánt nekik. A „humanizmus atyja” ugyanis azzal a céllal állította össze 

levélgyűjteményeit, hogy azok egységes koncepció mentén, több szempontból mutassák be 

az életét, személyiségét és kulturális programját, s így idealizált arcképet nyújtsanak róla a 

kortársainak és az utókornak.
1
 E komplex célkitűzés megvalósítása hosszú időt és nagyon 

gondos munkát igényelt. 

 Petrarca ugyan már fiatalkorában is írt leveleket, de szinte kizárólag a mindennapi 

kommunikáció, a barátaival, ismerőseivel való kapcsolattartás céljából. 1345 elején 

azonban egész további munkásságára kiható felfedezést tett: a veronai káptalani 

könyvtárban rábukkant Cicero leveleinek mintegy a felére, az Atticushoz, Brutushoz és 

Quintushoz írt episztolákra.
2
 Ekkor született meg benne a gondolat, hogy saját leveleit is 

összegyűjtse és elrendezze.
3
 Kezdetben csak két művet tervezett: prózai és verses 

episztoláit kívánta elkülöníteni. A munka lassan haladt. Miután az év végén visszatért 

Provence-ba, át kellett olvasnia korábbi leveleit, tanulmányoznia kellett a műfaj 

klasszikusait, meg kellett terveznie a mű terjedelmét és felépítését, nem is beszélve azokról 

a foglalatosságokról és új ötletekről (De otio religioso, De vita solitaria stb.), amelyek a 

levélgyűjtemény összeállítását késleltették. A következő évtized első fele intenzívebb 

alkotóperiódus volt, így 1356-ban Petrarca már másolatot is tudott készíttetni Benintendi 

Ravignani velencei kancellár számára a prózai gyűjtemény az első nyolc könyvéről.
4
 Nem 

                                                 
1
 Ld. DOTTI 2001 és ANTOGNINI 2008; vö. SANTAGATA 2004, pp. 9–11. 

2
 A Cicero-levelek felfedezésével kapcsolatban ld. DOTTI 2004, pp. 130–134; a felfedezés hatásáról Petrarca 

levélírói stílusára ld. RICCI 1976. 
3
 Vö. DOTTI 2001, pp. 29–35.  

4
 Pontosabban a Ravignani számára készült másolat megszakad a nyolcadik könyv utolsó előtti levelének 

egyik passzusánál (Fam., VIII 9, 12); ld. BILLANOVICH 1947, pp. 14–15. (A kancellár vezetékneve 

Ravegnani és Ravagnani alakban is ismert.) 
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sokkal később a szerző a korpusz kettéosztása mellett döntött, így a Familiares mellett 

csírájában megszületett az öregkori leveleket tartalmazó Seniles is. Az előbbit végül 1366-

ban sikerült befejeznie, a másikat élete utolsó évéig, 1374-ig folytatta.
5
 

Mint említettem, a levélgyűjtemények végső célja Petrarca személyének és 

kulturális programjának idealizált bemutatása volt, ami már az episztolák kiválogatásánál 

is döntő szempontnak bizonyult. A szerző egyrészt kiegészítette és átdolgozta korábbi 

írásait – a munka során akár többször is –, másrészt kihagyta azokat a darabokat, amelyek 

valamilyen szempontból nem illettek bele a mű profiljába.  

Ennek a hosszú és komplex alkotói folyamatnak köszönhetően egyes levelek csak 

egy, mások viszont több változatban is ránk maradtak. Az episztolákat a Familiares-

gyűjtemény kritikai kiadását sajtó alá rendező Vittorio Rossi az alkotófolyamat fázisai 

szerint három nagyobb csoportba sorolta. A ténylegesen elküldött, eredeti, vagy legalábbis 

az eredetihez legközelebb álló írásokat γ változatnak nevezte; az első nyolc könyvről 1356-

ban Benintendi Ravignani számára készült másolatot köztes verzióként β-val; a 

gyűjtemény 1366-ra elkészült végleges változatát pedig α-val jelölte.
6
 

A végleges verzióban huszonnégy könyvre osztott mű háromszázötven leveléből 

viszonylag kevésnek, körülbelül nyolcvan-nyolcvanötnek maradt ránk a γ változata,
7
 

többnyire Petrarca barátai és csodálói által összeállított, vegyes tartalmú kódexekben.
8
 A 

jelenleg ismert γ szövegek nem egyenletesen oszlanak el a gyűjteményben: a költő 

ifjúkorát lefedő első hat könyvből arányaiban jóval kevesebb eredeti levelet ismerünk, mint 

a Familiares többi részéből. Többek között ebből az észrevételből indult ki a XX. század 

egyik legnagyobb hatású Petrarca-kutatója, Giuseppe Billanovich, amikor 1947-ben 

publikált és mára klasszikussá vált Petrarca letterato c. kötetében kifejtette elméletét, 

miszerint a költő a Familiares-gyűjteménybe nemcsak korábbi leveleit illesztette be, 

                                                 
5
 A Familiares keletkezéséről és szerkesztésének fázisairól ld. BILLANOVICH 1947, pp. 3–55; ANTOGNINI 

2008, pp. 31–35. A Senilest nyitó levél 1361-re datálható, de az öregkori gyűjteményben van egy-két darab, 

amely ennél korábban keletkezett, ahogy a Familiaresben is találunk 1361–1366 között született írásokat; vö. 

RIZZO 2006a, pp. 7–12; ARIANI 1999, pp. 180–182. A verses leveleit tartalmazó Epystole-gyűjteményt 

Petrarca 1364-ben küldte el a címzettnek, Barbato da Sulmonának; ez utóbbi műről alapvető tanulmány FEO 

1979. 
6
 ROSSI–BOSCO 1933–1942, I, pp. XI–CLV, különösen pp. XI–XVII. Ezt a jelölési módszert a későbbiekben 

más Petrarca-művek sajtó alá rendezői is átvették, így egy-egy opus esetében a legkorábbi változatot szokás 

γ-val, a véglegest α-val, a kettő közötti fázist pedig β-val jelölni. 
7
 A pontos szám meghatározása attól is függ, hogy a VIII. könyv esetében négy vagy kilenc eredeti levéllel 

számolunk, a 2–5. és a 7–9. episztolák ugyanis eredetileg egy-egy hosszú levelet alkottak. A Fam., IV 10 

esetében pedig csak a záró epitáfium γ változata maradt ránk; vö. ROSSI–BOSCO 1933–1942, I, pp. CIII–CIX, 

ANTOGNIGNI 2008, p. 38 és n. 21, valamint pp. 407–411. Rossi kiadása óta egy-két korábban nem ismert γ 

szöveg is előkerült, ld. például VILLAR 1997 (Fam., VI 9γ). 
8
 Természetesen az ezekben a kódexekben olvasható γ szövegváltozatok egyike sem autográf példány. Az 

egész Familiares-korpuszból mindössze egyetlen írás, a Fam., XVI 6 vázlata maradt ránk Petrarca saját 

kézírásában, ld. ROSSI–BOSCO 1933–1942, III, pp. 215–219.  
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hanem ténylegesen soha el nem küldött, fiktív írásokat is beszúrt, hogy 

kiegyensúlyozottabbá tegye a mű szerkezetét. A Cicero-levelek felfedezése és a 

Familiares-projekt megkezdése előtti időszakból ugyanis nem állt rendelkezésére elegendő 

episztolája, mert ellentétben későbbi gyakorlatával, akkoriban még nem készített minden 

elküldött leveléről egy másolatot önmaga számára is.
9
  

Billanovich elmélete nemcsak a Familiares-gyűjtemény hagyományos 

kronológiáját borította fel, de radikálisan átalakította a Petrarca életéről és életművéről, 

munkamódszereiről és írásainak történeti-önéletrajzi forrásértékéről alkotott korábbi képet 

is. Ennek ellenére a kutatók alapvetően elfogadták a megállapításait, legfeljebb olykor 

pontosították, finomították azokat, megkérdőjelezve egyes levelek helyét az általa 

fiktívnek tartott darabok körében.
10

 Az alábbiakban látni fogjuk, hogy a γ változatok 

problémája nem kerülhető meg a jelen dolgozat témája szempontjából kiemelten fontos 

írások, így a Fam., VI 2 filológiai elemzése során sem. 

 

II. 2. A Fam., VI 2 általános vonásai 

 A Familiares hatodik könyvének második levele tartalmazza az egyik leghosszabb 

történeti-topográfiai leírást, amelyet Petrarca az Örök Városról papírra vetett. A levél 

születésének pontos éve vitatott, de bizonyosan a költő első római látogatása, 1337 tavasza 

után keletkezett. 

Hogy megkönnyítsem a három nagyobb szerkezeti egységre osztható episztola 

struktúrájának áttekintését, az alábbiakban teljes egészében idézem az egyes szakaszokat, 

és szükség esetén néhány megjegyzést fűzök hozzájuk. 

Az első szerkezeti egységben (par. 1–4) Petrarca a pogány filozófiai iskolák, 

tanítások és a keresztény vallás összeegyeztethetőségéről értekezik, ami saját kulturális 

programjának központi eleme: 

 

„Ketten kóboroltunk Rómában. Ismered szokásomat, hogy úgy sétálgatok fel és alá, mint a peripatetikusok. 

Szeretem ezt, illik természetemhez és szokásaimhoz; ami azonban az eszméiket illeti, némelyik tetszik 

nekem, némelyik egyáltalán nem: nem a filozófiai iskolákat szeretem ugyanis, hanem az igazságot. Így hát 

egyszer peripatetikus vagyok, máskor sztoikus, néha akadémikus, gyakran azonban egyik sem, valahányszor 

olyan dologra lelek náluk, ami az igaz és üdvözítő hittel biztosan vagy gyaníthatóan ellentétes. Mert 

szerethetjük és követhetjük a filozófiai iskolákat, ha nem ellenkeznek az igazsággal, ha nem térítenek el 

legfőbb célunktól, amennyiben azonban megkísérelnék ezt, legyen szó akár Platóról, akár Aristotelesről, akár 

Varróról vagy Ciceróról, mindet elfogulatlan szigorral kell elítélnünk és eltaposnunk. Ne csaljon meg minket 

                                                 
9
 Vö. BILLANOVICH 1947, pp. 48–55. 

10
 Ld. például BARON 1968, pp. 21–22. 
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elmés fejtegetésük, ékes beszédük vagy tekintélyes nevük: emberek voltak, amennyire csak emberi 

vizsgálódással lehetséges, járatosak a tudományban, kiválóak az ékesszólásban, és természet adta 

tehetségüknek köszönhetően boldogok; mindazonáltal sajnálatra méltóak is, mert meg voltak fosztva a 

legfőbb és kimondhatatlan céltól, s mivel csak a saját erejükben bíztak és a valódi világosságot nem keresték, 

vakok módjára gyakran elcsúsztak vagy kőbe botlottak. Csodáljuk hát tehetségüket, de csak azért, hogy a 

tehetség Alkotóját dicsérjük; szánjuk hát tévelygéseiket, de csak azért, hogy hálát adjunk a minket ért 

kegyelemért, és észrevegyük, hogy ingyen, érdem nélkül tüntetett ki minket és helyezett nálunk nagyobbak 

elé Az, aki a bölcsek elől elrejtett titkát a kicsinyeknek méltóztatott kinyilatkoztatni; s végül filozofáljunk, de 

csak azért, hogy szeressük a bölcsességet, ahogyan azt maga a filozófia név megkívánja. Lévén Krisztus Isten 

igazi bölcsessége, ha igazán filozofálni akarunk, mindenekelőtt őt kell szeretnünk és tisztelnünk. Akármik 

legyünk is, mindenekelőtt keresztények legyünk; úgy olvassuk a filozófiai, a költői és a történeti műveket, 

hogy a fülünkben mindig Krisztus evangéliuma zengjen: csak ez kell ahhoz, hogy kellőképp bölcsek és 

boldogok legyünk, nélküle viszont minél többet tanulunk, annál tudatlanabbak és nyomorultabbak leszünk. 

Ide, az igazság legfőbb védbástyájához kell visszavezetnünk mindent; csak erre, az igaz tudomány egyetlen 

szilárd alapjára építkezhet biztonsággal az emberi erőfeszítés. Nem róhatnak meg minket, ha erre halmozunk 

buzgón más, vele nem ellentétes tanításokat; s noha úgy tűnhet, hogy a lényeghez talán keveset adtunk hozzá, 

a lélek gyönyörűsége és a műveltebb életmód érdekében bizony sokat tettünk. Mindezt mellékesen mondtam, 

csak annyit, amennyi e helyt megfelelőnek tűnt. Folytatom.”
11

 

 

 A levél második, központi szakasza (par. 5–14) egy hosszú leírás, felsorolás Róma 

nevezetes helyeiről, melyben Petrarca felidézi azokat a sétákat, amelyeket a levél 

címzettjével, Giovanni Colonna domonkos szerzetessel folytattak a városban és környékén, 

Róma történelmének eseményeiről és kiemelkedő alakjairól diskurálva: 

 

                                                 
11

 Fam., VI 2, 1–4: „Deambulabamus Rome soli. Meum quidem obambulandi perypateticum morem nosti. 

Placet; nature moribusque meis aptissimus est; ex opinionibus quedam placent, alie autem minime; non 

etenim sectas amo, sed verum. Itaque nunc perypateticus, nunc stoicus sum, interdum achademicus; sepe 

autem nichil horum, quotiens quicquam occurrit apud eos, quod vere ac beatifice fidei adversum suspectum 

ve sit. Ita enim philosophorum sectas amare et approbare permittimur, si a veritate non abhorrent, si nos a 

nostro principali proposito non avertunt; quod ubi forte tentaverint, seu ille sit Plato seu Aristotiles seu Varro 

seu Cicero, libera contumacia contemnantur omnes atque calcentur. Nulla disputationum argutia, nulla 

verborum lenitas, nulla nominum nos tangat autoritas: homines fuerunt, quantum humana inquisitione fieri 

potuit et notitia rerum docti et eloquio clari et naturali ingenio felices, sed supremi et ineffabilis obiecti 

privatione miserabiles et, ut qui viribus suis fiderent veramque lucem non requirerent, cecorum in morem 

sepe lapsi, sepe ad lapidem offendentes. Itaque sic illorum miremur ingenia, ut ingenii veneremur auctorem; 

sic illorum compatiamur erroribus, ut nostre gratie gratulemur, et cognoscamus nos gratuito, sine ullis 

meritis, honoratos prelatosque maioribus ab Illo qui archanum suum, quod sapientibus abscondit, parvulis 

revelare dignatus est; denique sic philosophemur, ut, quod philosophie nomen importat, sapientiam amemus. 

Vera quidem Dei sapientia Cristus est; ut vere philosophemur, Ille nobis in primis amandus atque colendus 

est. Sic simus omnia, quod ante omnia cristiani simus; sic philosophica, sic poetica, sic historias legamus, ut 

semper ad aurem cordis Evangelium Cristi sonet: quo uno satis docti ac felices; sine quo quanto plura 

didicerimus, tanto indoctiores atque miseriores futuri sumus; ad quod velut ad summam veri arcem referenda 

sunt omnia; cui, tanquam uni literarum verarum immobili fundamento, tuto superedificat humanus labor, et 

cui doctrinas alias non adversas studiose cumulantes, minime reprehendendi erimus; etsi enim ad summam 

rei modicum forsan, ad oblectamentum certe animi et cultiorem vite modum plurimum adiecisse videbimur. 

Hec incidenter, quantum locus iste capere visus est, dixerim. Procedo.” 
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„Együtt kószáltunk a hatalmas városban, amely méretéhez viszonyítva kihaltnak tűnik, noha tömérdek lakosa 

van; és nemcsak a városban, hanem a város körül is kóboroltunk, és minden lépésnél volt valami, ami 

beszédre ösztönzött vagy a lelkünket lángra gyújtotta: itt Evander palotája, itt Carmentis temploma, itt Cacus 

barlangja, itt a szoptató anyafarkas és a Ruminalis fügefa, amit helyesebben Romulus fájának kellene 

nevezni; itt ugrotta át Remus a falat; itt zajlottak a cirkuszi játékok, melyek során elrabolták a sabin nőket;
12

 

itt a Kecske-mocsár, ahol Romulus eltűnt; itt beszélgetett Numa Egeriával; itt álltak csatasorba a hármas 

ikrek. Itt lakott az ellenségre lesújtó Tullus Hostilius, a harcászat mestere, akit villám sújtott le; itt az építkező 

király, Ancus Marcius; itt a rendek elkülönítője, Tarquinius Priscus; itt fogták körül a lángok Servius fejét; itt 

hajtott el kocsiján ülve a kegyetlen Tullia, s bűnével gyalázatossá tette az utcát. Ez itt a Szent Út, ez az 

Esquiliae, ez a Viminalis-, ez a Quirinalis-domb, ez a Caelius, ez a Mars-mező, ahol Superbus lecsapdosta a 

mákvirágok fejét. Itt a kardjába dőlő szegény Lucretia és a halálba menekülő házasságtörő és a meggyalázott 

szemérmen bosszút álló Brutus. Itt a fenyegető Porsenna meg az etruszk sereg; és a hibázó jobbjával 

szemben könyörtelen Mucius; és a zsarnok fia, aki megütközött a szabadsággal, s a consul, aki a városból 

elűzött ellenséget az alvilági árnyakig üldözte; és a bátor férfi háta mögött lerombolt cölöphíd s az úszó 

Horatius; és a Cloeliát hazavivő Tiberis. Itt állt Publicola háza, mely ok nélkül keltett gyanút; itt szántott 

Quinctius, amikor kiérdemelte, hogy földművesből dictator legyen; innen elhívva lépett a consuli hivatalba 

Serranus. Ez a Ianiculum, ez az Aventinus, amaz a Szent Hegy, amelyekre az atyák ellen haragra lobbant nép 

három alkalommal kivonult; itt állt Appius kéjsóvár törvényszéke és Verginia, akit az apja kése mentett meg 

az igazságtalanságtól, s itt ért méltó véget a decemvir bujasága. Innen vonult vissza Coriolanus, aki 

fegyverekkel talán győzött volna, de legyőzte az övéi iránt érzett szeretet; ezt a sziklát védte meg Manlius és 

innen zuhant alá; itt kergette el váratlan közbelépésével Camillus az aranyra áhítozó gallokat és tanította meg 

a kétségbeesett polgároknak, hogy az elvesztett hazát fegyverrel szerezzék vissza, ne arannyal. Itt vetette alá 

magát teljes fegyverzetben Curtius; itt jövendölte meg a földben talált emberi fej és a helyéről el nem 

mozduló Terminus a legfőbb és szilárd hatalmat. Itt temették be a fegyverek az álnok hajadont, akit saját 

álnoksága csalt tőrbe; ez a tarpeji orom és a római népnek a világ minden részéről összegyűjtött kincse; ez itt 

az ezüst lúd; ez a fegyvereket őrző Ianus; ez Iuppiter Stator, ez pedig Iuppiter Feretrius temploma; ez volt 

Iuppiter fülkéje, ez a diadalmenetek háza; ide vezették rabláncon Perseust, innen vetették vissza Hannibalt, 

innen vetették alá Iugurthát, mint egyesek vélik, mások szerint ugyanis a börtönben ölték meg. Itt tartott 

diadalmenetet Caesar és itt halt meg. Ebben a templomban látta Augustus, hogy királyok borulnak földre 

előtte, és adót fizet neki a világ; ez Pompeius diadalíve, ez az oszlopcsarnoka, és ez a Cimber, Marius 

diadalemléke. Ez Traianus oszlopa, itt van eltemetve, s Eusebius szerint ő az egyetlen az összes császár 

közül, aki a városon belül lelt sírhelyet; ez az ő hídja, amely később Szent Péterről lett elnevezve; ez 

Hadrianus roppant épülete, amely alatt ő is fekszik, és amelyet ma Angyalvárnak hívnak. Ez az isteni 

császároknak szentelt, csodálatos méretű kőtömb, mely négy bronzoroszlánra támaszkodik, és amelynek 

csúcsán állítólag Caesar hamvai nyugszanak. Ez Tellus temploma, ez Fortuna szentélye, ez a Béke temploma, 

amelyet a béke valódi Királyának eljövetele romba döntött; ez Agrippa építménye, amelyet az igaz Isten 

                                                 
12

 Petrarca a felsorolásban az új helyszíneket általában a hic határozószóval vagy egy mutató névmással 

vezeti be, az et kötőszóval pedig elsősorban az ugyanazon a helyszínen található tárgyi emlékeket vagy 

eseményeket kapcsolja össze. A fordításban, azért, hogy a túlzottan magyartalan szerkezeteket elkerüljem, az 

et kötőszót nem cseréltem automatikusan és-re, hanem szükség esetén helyhatározóval vagy vonatkozó 

névmással helyettesítettem. 
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anyja elragadott a hamis istenek anyjától. Itt havazott augusztus 5-én; innen folyt olajpatak a Tiberisbe; 

állítólag erről a helyről pillantotta meg az öreg Augustus a kisded Krisztust, akit a Sibylla mutatott meg neki. 

Íme, Nero mértéktelensége és féktelen fényűzése az épületekben; ez az Augusta a via Flaminián, ahol 

egyesek szerint az uralkodó [Augustus] sírja is található; ez Antoninus oszlopa és ez az ő épülete a via Appia 

közelében; ez Severus Afer Septizoniuma, amelyet te a Nap templomának hívsz, de a történeti munkákban az 

általam említett nevet olvasom. Íme Praxiteles és Phidias tehetség- és művészetbeli vetélkedésének emléke, 

melyet a kő oly sok évszázadon át megőrzött; itt jött szembe Krisztus menekülő helytartójával; itt feszítették 

keresztre Pétert; itt fejezték le Pált; itt égették meg Lőrincet, ide temetve adott helyet az érkező Istvánnak; itt 

vette semmibe János a forró olajat; itt tiltotta meg övéinek a halála után életre kelt Ágnes, hogy sirassák; itt 

bujdosott Szilveszter; itt gyógyult ki Constantinus a leprából; itt felügyelt a dicső gyászszertartásokra 

Callixtus. De hová ragadtatom magam? Le tudom talán írni neked Rómát ezen a kis papírlapon? De ha le is 

tudnám, semmi szükség rá: ismersz te mindent, nem azért, mert római polgár vagy, hanem mert serdülőkorod 

óta elsősorban ilyen dolgok után kutakodsz. Hiszen manapság ki ismeri kevésbé a római dolgokat, mint a 

római polgárok? Nem szívesen mondom, de sehol sem ismerik kevésbé Rómát, mint Rómában. S ebben 

nemcsak a tudatlanságot siratom – noha mi lehet rosszabb a tudatlanságnál? –, hanem számos erény távozását 

és számkivetését is. Mert ki kételkedhet abban, hogy Róma nyomban talpra szökkenne, ha végre megismerné 

önmagát? De ezt a panaszt más alkalomra tartogatom.”
13

 

                                                 
13

 Fam., VI 2, 5–14: „Vagabamur pariter in illa urbe tam magna, que cum propter spatium vacua videatur, 

populum habet immensum; nec in urbe tantum sed circa urbem vagabamur, aderatque per singulos passus 

quod linguam atque animum excitaret: hic Evandri regia, hic Carmentis edes, hic Caci spelunca, hic lupa 

nutrix et ruminalis ficus, veriori cognomine romularis, hic Remi transitus, hic ludi circenses et Sabinarum 

raptus, hic Capree palus et Romulus evanescens, hic Nume cum Egeria colloquium, hic tergeminorum acies. 

Hic fulmine victus victor hostium artifexque militie Tullus Hostilius, hic rex architector Ancus Martius, hic 

discretor ordinum Priscus Tarquinius habitavit; hic Servio caput arsit, hic carpento insidens atrox Tullia 

transivit et scelere suo vicum fecit infamem. Hec autem Sacra Via est, he sunt Esquilie, hic Viminalis, hic 

Quirinalis collis, hic Celius, hic Martius Campus et Superbi manibus decussa papavera. Hic miserabilis 

Lucretia ferro incumbens, et in mortem fugiens adulter, et lese pudicitie vindex Brutus. Hic minax Porsenna, 

et etruscus exercitus, et infestus erranti dextre Mutius, et tyranni filius cum libertate concurrens, et hostem 

urbe depulsum ad inferos sequens consul, et fractus a tergo viri fortis Pons Sublicius, et Horatius natans, et 

Tyberis revehens Cloeliam. Hic erat Publicole nequicquam suspecta domus, hic Quintius arabat dum fieri 

meruit de aratore dictator, hinc abductus Serranus ad consulatum venit. Hoc est Ianiculum, hic Aventinus, ille 

Sacer Mons, in quos ter irata patribus plebs secessit; hic libidinosum tribunal Appii fuit, et ferro patris iniurie 

subducta Virginia, et decemviri luxurie dignus finis. Hinc Coriolanus, armis forte victurus, suorum pietate 

victus abscessit; hoc saxum defendit Manlius, hinc excidit; hic Camillus inhiantes auro Gallos subito repulit 

interventu et desperantes cives amissam patriam ferro docuit recuperare, non auro. Hic descendit Curtius 

armatus; hic inventum sub terra [terram ed.] caput hominis et immotus terminus presagium summo et stabili 

imperio fuere. Hic fallax virgo armis obruta et suis circumventa fallaciis; hec Tarpeia arx, et romani populi 

census toto orbe collectus; hic anser argenteus; hic custos armorum Ianus; hoc Statoris, hoc Feretrii Iovis 

templum; hec fuerat cella Iovis, hec domus omnium triumphorum; huc compulsus est Perses, hinc repulsus 

est Hanibal, hinc impulsus est Iugurtha, ut quidam opinantur, alii vero in carcere illum necant. Hic 

triumphavit Cesar, hic periit. Hoc Augustus in templo reges affusos et tributarium orbem vidit; hic Pompeii 

arcus, hec porticus, hoc Marii Cimbrum fuit. Hec Traiani columna, ubi ille unus omnium imperatorum, ut ait 

Eusebius, intra urbem est sepultus; hic eiusdem pons, qui Sancti Petri nomen invenit, et Hadriani moles, cui 

ipse quoque subiectus est, quod Sancti Angeli Castrum vocant. Hoc est saxum mire magnitudinis eneisque 

leonibus innixum, divis imperatoribus sacrum, cuius in vertice Iulii Cesaris ossa quiescere fama est. Hec 

Telluris edes, hec Fortune domus, hoc templum Pacis, adventu vere pacifici regis eversum; hoc opus 

Agrippe, quod falsorum deorum matri veri Dei mater eripuit. Hic ninxit Nonis Augusti; hinc rivus olei fluxit 

in Tyberim; hinc, ut fama est, monstrante Sibilla senex Augustus Cristum vidit infantem. Hec Neronis 

insolentia et in edificiis fervens luxus; hec Augusta domus, via Flaminia, ubi sepulcrum ipsius domini 

quidam tradunt; hec Antonini columna; hoc eiusdem proximum Appie palatium; hoc Severi Afri 

Septizonium, quam tu sedem Solis vocas, sed meum nomen in historiis scriptum lego. Hoc Praxitelis 
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 Petrarca fenti Róma-leírása nem szokványos, csak néhány vonásában hasonlít a 

középkori descriptio / encomium urbis műfajának alkotásaihoz.
14

 Bár az ókori görög 

irodalmi hagyomány több városleírást ajándékozott az utókornak, és a műfaj tartalmi és 

stilisztikai alapszabályait is rögzítette, ezekről a középkori nyugati szerzők alig, jobbára 

csak késő antik, latin nyelvű retorikai kézikönyvek tömör összefoglalóiból tudtak. A 

középkorban is ismert, jelentős latin retorikaelmélet-írók alig foglalkoztak a témával, 

Cicero legfeljebb halvány utalásokat tett rá (pl. De inv., II 59, 177; De orat., II 11, 44–46), 

Quintilianus pedig pár sort szentelt neki a dicsőítő beszéd szabályainak ismertetése során 

(Inst. orat., III 7, 26–27). A kora középkori írók, költők így nem nagyon támaszkodhattak 

antik modellekre városleírásaikhoz; az említett retorikai kézikönyvek rövid összefoglalói 

mellett kisebb mértékben a zarándokok útleírásaiból, nagyobb mértékben 

ereklyekatalógusokból, valamint egyházi és világi kiváltságlevelekből merítettek. 

Következésképpen a VIII. század második felében megjelenő első descriptiók szerzői 

maguk alakították ki a műfaj alapszabályait. A több-kevesebb egyedi vonással is bíró 

művekből általában nem hiányzott az adott város földrajzi elhelyezkedésének és 

urbanisztikai jellemzőnek, valamint az alapító és néhány kiemelkedő polgár erényeinek a 

méltatása, illetve a település szentjeinek és ereklyéinek a dicsőítése. A kezdetben inkább 

általános jellegű beszámolók Petrarca korára egyre részletgazdagabb leírásokká fejlődtek. 

Rómáról meglehetősen későn, 1140–1143 között született az első, a műfaj 

szabályait szem előtt tartó descriptio, amelyet egy bizonyos Benedek, a Szent Péter-

bazilika kanonokja vetett papírra Mirabilia urbis Romae címen. A város falainak, 

kapuinak, jelentősebb antik és keresztény épületeinek, szent helyeinek bemutatása mellett a 

mű felsorolja a városi önkormányzat főbb tisztségeit, továbbá közöl néhány legendát is, 

amelyek a kereszténységnek a pogány antikvitás feletti diadalát ünneplik.
15

 A hamar 

népszerűvé vált, többször átdolgozott és népnyelvre is lefordított művet minden bizonnyal 

                                                                                                                                                    
Phidieque extans in lapide tot iam seculis de ingenio et arte certamen; hic Cristus profugo vicario fuit obvius; 

hic Petrus in crucem actus; hic truncatus est Paulus; hic assatus Laurentius; hic sepultus venienti Stephano 

locum fecit. Hic sprevit fervens oleum Iohannes; hic Agnes post obitum vivens suos flere prohibuit; hic 

Silvester latuit; hic lepram deposuit Constantinus; hic gloriosam Calixtus exercuit Libitinam. Sed quo pergo? 

possum ne tibi in hac parva papiro Romam designare? profecto, si possim, non oportet; nosti omnia, non quia 

romanus civis, sed quia talium in primis rerum curiosissimus ab adolescentia fuisti. Qui enim hodie magis 

ignari rerum romanarum sunt, quam romani cives? invitus dico: nusquam minus Roma cognoscitur quam 

Rome. Qua in re non ignorantiam solam fleo  quanquam quid ignorantia peius est?  sed virtutum fugam 

exiliumque multarum. Quis enim dubitare potest quin illico surrectura sit, si ceperit se Roma cognoscere? sed 

hec alterius temporis est querela.” 
14

 Ezekről ld. HYDE 1966; vö. SCHLAUCH 1941. 
15

 A mű szerzője egyébként érdeklődéssel szemlélte a pogány antikvitás emlékeit. Ld. VZ, III, pp. 3–65; vö. 

HYDE 1966, pp. 320–323 és lent, pp. 158–159.  
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Petrarca is ismerte, és fel is használta a Fam., VI 2-ben, de csak néhány információt vett át 

belőle. Az ő Róma-leírása lényegi vonásait illetően eltér nemcsak mirabilia-

gyűjteményektől, hanem a descriptio / encomium urbis műfajának egyéb alkotásaitól is. 

Petrarca a saját városleírását nem tagolja a descriptiókban megszokott elemekre, a 

város földrajzi helyzetét és urbanisztikai nevezetességeit nem különíti el a római 

történelem kiemelkedő alakjainak bemutatásától, valamint a szentek és az ereklyék 

felsorolásától. Leggyakrabban nem is a korabeli Róma fizikai valójáról beszél, hanem egy 

adott helyen lezajlott eseményről, és az olvasóra bízza a helyszín azonosítását. Nem 

annyira a városban, mint inkább a város múltjában kalauzol minket, leírása így csak 

részben nevezhető topográfiai jellegűnek. Inkább egy sajátos historiográfiával állunk 

szemben, amely események, személyek, helyszínek tömör felsorolásával néhány 

mondatban végigszáguld Róma történelmén a mitikus időktől a kereszténység 

elterjedéséig. 

E különleges városleírás egyes elemeihez Petrarca számos forrásra támaszkodott, 

de nem tudnék olyan művet megnevezni, amely alapötletét és szerkezeti felépítését 

tekintve közvetlen mintaként szolgált volna ehhez a történeti-topográfiai utazáshoz, 

amelyben a történeti elem a hangsúlyosabb. Ez a „történelmi listázás” egyébként Petrarca 

kedvelt módszere volt, más műveiben is előszeretettel élt vele.
16

 

A Fam., VI 2 harmadik, utolsó szakaszában (par. 15–22) Petrarca felidézi Giovanni 

Colonnával folytatott történelmi és egyéb tárgyú beszélgetéseit, és ígéretet tesz 

levelezőpartnerének, hogy aktuális utazásából hazatérve megírja majd neki a szabad és a 

mechanikus művészetekről korábban csak szóban kifejtett gondolatait: 

 

„Miután a hatalmas város körüljárásában elfáradtunk, gyakran megálltunk Diocletianus fürdőinél, sőt olykor 

fel is másztunk az egykor igen fenséges épület tetejére, mert sehol máshol nincs olyan friss levegő, korlátlan 

kilátás, csönd és kívánatos magány. Ott nem beszélgettünk fáradalmainkról, egy szót se magán- vagy 

közügyekről, melyeket elég volt egyszer elsiratni. S a hanyatló város falai mentén sétálgatva és odafent ülve 

szemünk elé tárultak a töredékes romok. Miről esett hát szó? Sokat beszélgettünk a történelemről, amelyet 

úgy osztottunk meg, hogy az újabb eseményekben te, a régiekben én tűntem jártasabbnak, és azokat neveztük 

réginek, amelyek azelőtt történtek, hogy a rómaiak magasztalni s a római császárok tisztelni kezdték volna 

Krisztus nevét, újnak pedig azokat, amelyek attól az időtől fogva mostanáig történtek. Sokat szóltunk a 

filozófiának arról a részéről is, amely az erkölcsöket oktatja, és innen nyerte nevét; s olykor a művészetekről, 

azok feltalálóiról és alapelveiről is. Így hát egy nap, mikor ez éppen szóba került, sürgetve kérleltél, hogy 

fejtsem ki részletesen azt, amit itt-ott elszórva hallottál tőlem, vagyis hogy véleményem szerint honnan 

                                                 
16

 Ld. például Rem., I 96, 28 (CARRAUD 2002, I, pp. 418–420), ahol Petrarca a nevezetesebb uralkodók gyors 

felsorolásával száguld végig a római császárkor történetének általa jelentősnek tartott eseményein és 

szereplőin. Köszönöm Lengyel Rékának, hogy felhívta a figyelmemet erre a párhuzamra. 
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erednek a szabad és a mechanikai művészetek. Könnyedén teljesítettem kívánságodat, mert az időpont, a 

hiábavaló aggodalmaktól való mentesség és maga a hely is arra ösztökéltek, hogy hosszasabb beszédbe 

fogjam, és feszült figyelmed jelezte, hogy a téma igencsak kedvedre van. Mindazonáltal kijelentettem, hogy 

nem mondtam semmit, ami új vagy a magamé, jobban mondva semmi olyat, ami másé lenne: mert mindaz, 

amit innen-onnan megtanultunk, a mienk, hacsak a feledés el nem ragadja tőlünk. Most arra kérsz, hogy 

ismételjem meg, amit aznap mondtam, és küldjem el levélben. Sok mindent mondtam, bevallom, amit nem 

tudnék változatlan szavakkal megismételni, hiába szeretném. Add vissza azt a helyet, azt a nyugalmat, azt a 

napot, akkori figyelmedet, elmém akkori erejét, és képes leszek arra, amire akkor képes voltam. De minden 

megváltozott: távol az a hely, elmúlt az a nap, eltűnt a nyugalom, arcod helyett néma leveledre tekintek, 

elmémet hátrahagyott dolgaim robaja akadályozza, mely még mindig fülemben dörög, noha elsősorban azért 

menekültem el előle, hogy szabadabban válaszolhassak neked. Mindazonáltal engedelmeskedem majd, ahogy 

tudok. Jóllehet a régi vagy az újabb írókhoz is utasíthatnálak, akiktől megtudhatnád azt, amit óhajtasz, ám te 

gondoskodtál arról, hogy ily módon ne szabadíthassam meg magam a feladattól, hiszen azt kéred, hogy a 

saját szavaimmal beszéljek el mindent, mert, mint állítod, az én ajkamról neked minden édesebben és 

érthetőbben zeng. Köszönöm neked, akár így áll a dolog, akár azért mondod, hogy lelkem lángra gyújtsd. Itt 

van hát, amit akkor mondtam, más szavakkal talán, de ugyanazzal a tartalommal. De mégis, mit tegyünk 

most? Mert nem csekély tárgyról van szó, és ez a levél már így is elég terjedelmesre nőtt; még el sem 

kezdtem, és a mai nap már csaknem véget ért. Nem akarod, hogy pihentessem egy kissé az ujjaimat és a te 

szemedet? Halasszuk holnapra, ami még hátravan, osszuk ketté a fáradságot és a levelet, s ne bízzunk 

annyiféle témát egyetlen papírra. De mi jutott megint eszembe, miért ígérek neked holnapot és újabb levelet? 

Nem egyetlen napot és nem is levelet igénylő tárgyról van szó: egész könyvet kíván, melyhez addig nem 

kezdhetek hozzá, amíg a szerencse vissza nem vezet magányomba, hacsak nagyobb gondok vissza nem 

tartanak és meg nem zavarnak. Csak ott vagyok ugyanis önmagam ura, sehol máshol; csak ott 

engedelmeskedik nekem íróvesszőm, amely most terhes elfoglaltságaimban bízva lépten-nyomon lázadozik 

ellenem és megtagadja parancsaimat. Így akinek nyugalmamban szakadatlanul dolgoznia kell, 

elfoglaltságaim közepette nyugalmat szerez magának, és arcátlan, megátalkodott szolga módjára ura 

fáradozását saját pihenésére fordítja. De amint hazaérek, rögvest nyakába kényszerítem igáját, és arról, amit 

kérsz, önálló könyvben írom meg mindazt, amit mások írásaiból és a saját elmélkedéseimből meríthetek. 

Mert míg baráti leveleket tréfálkozva, ide-oda utazgatás és lárma közepette szoktam írni, addig könyvek 

írásához békés magányra, édes nyugalomra és végtelen, háborítatlan csöndre van szükségem. Ég veled!”
17

 

                                                 
17

 Fam., VI 2, 15–22: „Solebamus ergo, post fatigationem quam nobis immensa urbs ambita pepererat, sepius 

ad Termas Dioclitianas subsistere, nonnunquam vero supra testudinem illius magnificentissime olim domus 

ascendere, quod et aer salutaris et prospectus liber et silentium ac votiva solitudo nusquam magis. Ibi de 

negotiis nichil omnino, nichil de re familiari nichilque de publica, quam semel flevisse satis est. Et euntibus 

per menia fracte urbis et illic sedentibus, ruinarum fragmenta sub oculis erant. Quid ergo? multus de historiis 

sermo erat, quas ita partiti videbamur, ut in novis tu, in antiquis ego viderer expertior, et dicantur antique 

quecunque ante celebratum Rome et veneratum romanis principibus Cristi nomen, nove autem ex illo usque 

ad hanc etatem; multus quoque de ea parte philosophie que mores instruit, hinc nacta cognomen; interdum 

vero de artibus et de earum auctoribus atque principiis. Itaque die quodam, dum in eam mentionem 

incidissemus, flagitasti ut dicerem explicite unde putarem liberales et unde mechanicas initium habuisse, 

quod carptim ex me audieras. Feci quod iubebas haud duriter, quod hora diei et vacuitas inutilium curarum et 

ipse locus hortabatur ut sermonem longiusculum ordirer, et attentio tua rem tibi admodum placere inditio 

erat. Testatus sum tamen me nichil novum, nichil fere meum dicere, imo vero nichil alienum: omnia enim 

undecunque didicimus, nostra sunt, nisi forsan abstulerit ea nobis oblivio. Queris nunc ut quod illo die dixi, 
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 A levél három szerkezeti egysége között első pillantásra meglehetősen laza a 

kapcsolat. Petrarca egy-egy fordulattal le is zárja az egyes részeket (par. 4.: „Mindezt 

mellékesen mondtam, csak annyit, amennyi e helyt megfelelőnek tűnt. Folytatom.”; par. 

14: „De ezt a panaszt más alkalomra tartogatom.”), hogy a következő szakaszban új 

gondolatsort kezdjen. Az utolsó két egységet ugyan többé-kevésbé még összeköti a 

Giovanni Colonnával tett közös séták felidézése, a filozófiai iskolák és a kereszténység 

viszonyát boncolgató első szakasz azonban látszólag nem kapcsolódik szervesen a levél 

többi részében központi szerepet betöltő Róma-témához. Jennifer Summit azonban 

helyesen hívta fel a figyelmet arra, hogy a bevezető fejtegetés elméleti alapot kínál a 

városleírás eszmetörténeti értelmezéséhez.
18

 Petrarca előbb explicit módon kijelenti, hogy 

a görög-római kultúra eredményei jórészt összeegyeztethetők a keresztény vallással, majd 

ezt a gondolatot alátámasztja a városleírás szerkezeti felépítésével, laza kronológiai 

rendben mutatva be Róma történetét a pogány kezdetektől a megtérés időszakán át a 

kereszténység diadaláig. Ahogyan az antik kultúra és a kereszténység között nincs 

kibékíthetetlen ellentét, úgy Róma történetében is töretlen kontinuitás van a pogány és a 

keresztény korszak között. Az antik hősök és a keresztény mártírok együtt alapozták meg 

Róma nagyságát, így a város méltán vált egyszerre világi és vallási központtá. A Fam., VI 

2-ben így Petrarca saját Róma-képének és kulturális programjának egyik központi 

gondolatát fogalmazza meg. 

                                                                                                                                                    
repetam ac literis mandem. Multa, fateor, dixi, que si non mutatis verbis dicere cupiam, non possim. Redde 

michi illum locum, illud otium, illam diem, illam attentionem tuam, illam ingenii mei venam: potero quod 

unquam potui. Sed mutata sunt omnia; locus abest, dies abiit, otium periit, pro facie tua mutas literas aspicio, 

ingenio meo relictarum a tergo rerum fragor officit, qui adhuc in auribus meis tonat, quamvis ob hoc ipsum in 

primis inde diffugerim, ut tibi liberius responderem. Parebo tamen ut potero. Possem te ad antiquos et ad 

modernos mittere, a quibus quod poscis acciperes; sed ne ita me liberem providisti, dum rogas ut dicam meis 

verbis quicquid id est, quod, ut ais, tibi omnia ex ore meo cum gratius tum clarius sonent. Gratiam habeo, 

sive ita se res habet, sive ut accendas animum, dicis. Accipe igitur quod tunc dixi, verbis forte aliis sed eadem 

profecto sententia. Verum, quid agimus? nam et non parva res est et epystola hec abunde crevit, et nondum 

cepimus et diei huius extremum est. Vis parumper digitis meis atque oculis tuis parcam? differamus que 

restant in proximum diem, et laborem et epystolam partiamur, nec eadem papiro res diversissimas 

involvamus. Sed quid rursum cogito, quid ve polliceor tibi diem proximum epystolamque alteram? nec diei 

unius opus est nec epystolare negotium; librum exigit, quem non prius aggrediar  si tamen curis maioribus 

non retrahor atque disturbor  quam in solitudinem meam me fortuna revexerit. Ibi enim, non alibi, meus 

sum; ibi meus est calamus, qui nunc passim rebellat et recusat imperium, molestissimis occupationibus meis 

fretus. Ita ille, qui ex otio meo iuge negotium habet, ex negotio sibi otium querit, et quasi impius servus ac 

contumax, domini laborem in requiem suam trahit. Ubi vero primum fines meos attigero, suum ipse iugum 

subeat cogam, et de eo quod queris, seorsum singulari libro, quid aliorum scriptis, quid meis coniecturis 

assequor, scribam: sane, ut familiares epystolas ludens et in ipso maxime viarum discursu tumultuque rerum 

scribere soleo, sic ad scribendum libros solitaria quiete dulcique otio et magno nec interrupto silentio opus 

est. Vale.” 
18

 SUMMIT 2000, pp. 215–223. 
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III. PETRARCA ÉS FRA GIOVANNI COLONNA 

 

 Miután az előző fejezetben felvázoltam a Familiares-gyűjtemény és a Fam., VI 2 

általános vonásait, most a levél címjettjére, fra Giovanni Colonnára koncentrálok, és 

megkísérlem kimutatni, hogy Petrarca és barátja között szoros irodalmi kapcsolat is volt. 

Véleményem szerint ugyanis fra Giovanni Mare historiarum című történeti művében 

Petrarca egyik levelének (Fam., II 9) máshonnan nem ismert eredeti változatából idézett 

egy passzust. A következő alfejezetekben előbb röviden bemutatom a tudós szerzetes életét 

és munkásságát, majd kitérek a Fam., II 9 jelenleg nem ismert γ változatának 

problémájára, ezután összehasonlítom a Mare historiarum kérdéses passzusát a Petrarca-

levél végleges verziójával, hogy kimutassam közöttük a pontos szövegegyezéseket, a 

közös „hibákat”, valamint a tartalmi és lexikális párhuzamokat, s végül egy további, 

indirekt érvvel is alátámasztom hipotézisemet. 

 

III. 1. A Fam., VI 2 címzettje: fra Giovanni Colonna di Gallicano 

„Ketten kóboroltunk Rómában.”
1
 – idézi fel Petrarca a Fam., VI 2 elején azokat a 

hosszú sétákat, amelyeket fra Giovannival tettek a római és környékbeli épületek, romok, 

nevezetes történelmi vagy legendás helyszínek között. A tekintélyes római családból 

származó barát Petrarca több írásának is örvendhetett: a Fam., VI 2-n kívül még hét 

Familiares-levelet intézett hozzá a költő (Fam., II 5–8, III 13, VI 3–4). A címzett 

személyének azonosítása azonban sokáig nehéz feladat elé állította a kutatókat. Hosszú 

ideig Giovanni Colonna di San Vito ferences szerzetesre, az idősebb Stefano Colonna 

fivérére gondoltak. A Familiares kritikai kiadását előkészítő Vittorio Rossi azonban 1920-

ban – éppen a Fam., VI 2 inscriptiójának figyelmes vizsgálata alapján
2
 – rámutatott, hogy 

Petrarca levelezőpartnere nem ferences, hanem domonkos szerzetes volt, akit ő a család 

gallicanói ágából való Giovanni Colonna történetíróval azonosított.
3
 Eredményeit a kutatók 

többsége elfogadta, nem így Arnaldo Foresti, aki szerint „Petrarca levelezésében semmit 

nem találunk, ami biztos érvet nyújthatna a művelt domonkossal való személyes vagy 

irodalmi kapcsolatra”.
4
 

                                                 
1
 Fam., VI 2, 1: „Deambulabamus Rome soli.” 

2
 Csak a Fam., VI 2 címzése („Ad Iohannem de Columna ordinis predicatorum […]”) árulja el, hogy a 

címzett melyik rendhez tartozott, a többi levél inscriptiója szerint Giovanni Colonna egyszerűen csak 

„szerzetes” („religiosus vir”, Fam., II 5) vagy „barát” („frater”, III 13). 
3
 Az eredetileg 1920-ban megjelent tanulmány újraközlése: ROSSI 1930, pp. 83–91. 

4
 FORESTI 1977, pp. 40–49: p. 45. Az eredetileg 1918-ban megjelent tanulmány a későbbiekben még két, 

részben átdolgozott kiadást ért meg, egyet 1928-ban, egyet pedig 1977-ben. 
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Rossi cikke után harminc évvel, 1950-ben Stephen L. Forte közzétette fra Giovanni 

Colonnáról folytatott kutatásainak eredményeit, minden addigi munkánál részletesebben 

ismertetve a domonkos szerzetes életrajzát és történetírói tevékenységét, eloszlatva a 

maradék kételyeket is Petrarca levelezőpartnerének kilétét illetően.  

Fra Giovanni Colonna 1298-ban született Rómában Bartolomeo di Giovanni 

fiaként. 1320 előtt lépett be a Domonkos-rendbe, Franciaországban tanult, majd Giovanni 

Conti nicosiai érsek kíséretében járt Cipruson, és látogatást tett a Szentföldön. 1332 után 

néhány évig Avignonban tartózkodott, végül visszaköltözött Rómába. Tartózkodása az 

Örök Városban 1338-tól dokumentálható, amikor kinevezték a Santa Sabina perjelség 

vikáriusává, majd 1339-ben a tivoli perjelség lectorává, de Petrarca levelei alapján 

valószínű, hogy valamivel korábban, talán már 1336-ban elhagyta Avignont, hogy 

visszatérjen szülővárosába. Tivoliban hunyt el, 1343 végén vagy 1344 első hónapjaiban.  

Életének rekonstruálásához Forte részletes vizsgálatnak vetette alá a tudós szerzetes 

ránk maradt műveit is: a De viris illustribust, amelyet fra Giovanni 1340 előtt, valószínűleg 

avignoni tartózkodása alatt írt, és a befejezetlen Mare historiarumot, amely a szerző 

életének utolsó éveiben, jórészt Rómába való visszatérése után keletkezett.
5
 Újabb 

mérföldkövet jelentett a kutatásban, amikor 1985-ben Braxton Ross azonosította e művek 

autográf kéziratait.
6
 A két firenzei kódexről a korábbi kutatóknak is tudomása volt, de 

kivételes jelentőségüket nem ismerték föl. Ross megkezdte a De viris illustribus kritikai 

kiadásának munkáját is, melynek folytatását a kutató halála után Marco Petoletti vállalta 

magára.
7
 A Mare historiarum szöveghagyományával és egyéb problémáival az utóbbi 

években Rino Modonutti foglalkozott részletesebben.
8
 

 

III. 2. Petrarca a történelem tengerén 

III. 2. 1. Eredeti és fiktív levelek 

Első római látogatása előtt, valószínűleg 1336 utolsó napjaiban
9
 Petrarca levelet írt 

barátjának, Giacomo Colonna lombezi püspöknek. Az episztola eredeti, ténylegesen 

elküldött verziója – a γ szövegváltozat – nem maradt ránk, végleges formája, az α változat 

                                                 
5
 FORTE 1950. Fra Giovanni életéről és műveiről ld. még SURDICH, Francesco, s.v. Colonna, Giovanni, DBI, 

vol. 27 (1982), pp. 337–338. 
6
 ROSS 1985. A két autográf kódex: Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Conv. Soppr. G.4.1111 (De viris 

illustribus), illetve Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana [a továbbiakban: BML], Edili 173 (Mare 

historiarum). 
7
 A kritikai szöveg már elkészült, de még nem jelent meg nyomtatásban, ld. PETOLETTI 2014b, p. 15, n. 47. 

8
 MODONUTTI 2011, 2012, 2013a és 2013b. 

9
 FORESTI 1977, pp. 47–48, p. 47, n. 15; vö. WILKINS 1960, p. 51; DOTTI 2004–2009, I, p. 257n; de a levél 

datálásának problémájáról ld. még RIZZO 2006b, p. 42 és nn. 13–14; továbbá FIORILLA 2012b, p. 150. 
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azonban a gyűjtemény második könyvének kilencedik darabjaként híressé vált Petrarca 

műveinek olvasói és kutatói körében. Az episztola elvileg válasz Giacomo Colonna tréfás 

levelére, amelyben a püspök többek között azzal „vádolta” az ifjú költőt, hogy Szent 

Ágoston művei iránti vonzalma csak tettetés, valójában sosem szakadt el a pogány 

filozófusok és poéták tanulmányozásától; hogy Laura nem létező személy, csak a költői 

babér (laurea) allegóriája;
10

 és hogy Petrarca Róma iránti vágyakozása nem több puszta 

színlelésnél. Válaszában Petrarca hitet tett Ágoston iránti elkötelezettsége és a hippói 

püspök primátusa mellett (Fam., II 9, 8–17), tanúsította Laura személyének történetiségét 

(par. 19–20), majd hosszan bizonygatta régi vágyát, hogy végre saját szemével láthassa 

Róma dicsőséges városát (par. 24–28). 

A levél nem kerülte el a múlt század egyik legkiválóbb Petrarca-kutatója, Giuseppe 

Billanovich figyelmét sem. A neves filológus korábban már ismeretett elmélete szerint
11

 

Petrarca a gyűjtemény összeállításakor jelentős mértékben átdolgozta korábbi leveleit, a 

hiányokat pedig fiktív írásokkal pótolta, így a költő fiatalkorát lefedő episztolák szinte 

kivétel nélkül a Familiares-korpusz számára írt, fiktív alkotások. A címzetteknek 

ténylegesen elküldött írások sora csak a második könyvvel kezdődik, de itt is találunk 

fiktív darabokat. Ilyen lenne a Giacomo Colonnának címzett kilencedik levél is, amely „a 

Rerum vulgarium fragmenta képzeletgazdag kiegészítésének” tűnik, és részben a 

Secretummal is rokonítható, vagyis az első könyv legtöbb írásához hasonlóan teljes 

egészében az 1350-es évek elejének alkotása lenne.
12

 A kutatót többek között a Canzoniere 

„hölgyéről” szóló megjegyzés és Szent Ágoston alakjának központi szerepe vezethette erre 

a megállapításra, hiszen Petrarca a műveiben többször is kijelentette, hogy a keresztény 

írásokat viszonylag későn kezdte tanulmányozni,
13

 és az egyházatyának a Canzonierére és 

a Secretumra – mely a fiktív kronológia
14

 szerint is évekkel későbbi a Fam., II 9-nél – 

gyakorolt hatása a korábbi Petrarca-művekhez képest valóban kiemelkedő. 

Francisco Ricónak köszönhetően azonban tudjuk, hogy Petrarca már fiatalon 

elkezdte gyűjteni és tanulmányozni Szent Ágoston műveit, így a hippói püspök írásainak 

                                                 
10

 Ez a gondolat felbukkan Boccaccio Petrarca-életrajzában is: VP, 26; vö. ERTL 2012, pp. 404–406. 
11

 Ld. fent, pp. 44–45. 
12

 BILLANOVICH 1947, pp. 48–55, idézet: p. 54, n. 1; vö. RICO 1974b, p. 28, n. 73 és p. 261. 
13

 Petrarcának a keresztény irodalommal való kapcsolatáról ld. pl. RICO 1997; vö. MALTA 2008, pp. XXVI–

XXVII. 
14

 A Secretum cselekménye 1342–1343-ban játszódik, és sokáig általánosan elfogadott vélemény volt, hogy 

ez a dialógus keletkezési dátuma is. 1974-ben megjelent nagyszabású monográfiájában azonban Francisco 

Rico számos érvet hozott fel a mellett, hogy ma ismert formájában a mű 1347–1353 között született (RICO 

1974b, magyarul vö. SZÖRÉNYI 1999, pp. 152–153). A korábbi konszenzust felborító elméletet heves vita 

követte, mely mára elcsitulni látszik, és a kutatók többsége elfogadja Rico datálását. 
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alapos ismerete miatt a Fam., II 9-et nem muszáj későbbre datálnunk.
15

 Mindeddig 

azonban nem került elő a levél eredeti változata, sem olyan adat, amely annak létét nagy 

valószínűséggel bizonyítaná. Ezen a helyzeten változtathat fra Giovanni Colonna Mare 

historiarumának alaposabb vizsgálata, amely véleményem szerint a Fam., II 9 eredeti 

változatából is idézhet egy passzust. 

 

III. 2. 2. Egy szövegkölcsönzés körülményei 

A Mare historiarum egy terjedelmes történelmi kompiláció, amely a világ 

keletkezésétől a szerző saját koráig mutatta volna be a világtörténelmet, de a művet ránk 

hagyományozó kódexekben az elbeszélés csak 1250-ig jut el. 

Mielőtt az opust részletesen összevetnénk Petrarca levelével, fel kell tennünk a 

kérdést, hogy egyáltalán lehetséges-e az általam feltételezett szövegkölcsönzés Giovanni 

Colonna részéről. Ha a Fam., II 9-nek valóban volt eredeti változata, akkor azt Petrarca 

1337 első hónapjaiban tett római utazása elé, nagy valószínűséggel 1336-ra kell 

datálnunk.
16

 A Mare historiarum számunkra kiemelten fontos részét fra Giovanni ennél 

néhány évvel később írhatta, a kérdéses passzust tartalmazó hetedik könyvet bizonyosan, 

mert saját megjegyzése szerint 1340-ben éppen azon dolgozott.
17

 A levél címzettje, 

Giacomo Colonna püspök abban az időben, 1333-tól 1341-ig Rómában élt, ahogy 

történetíró rokona is, aki, mint láttuk, 1338-tól minden kétséget kizáróan, de feltehetőleg 

már 1336-tól az Örök Városban tartózkodott. Vagyis az időpont, a hely és a személyek 

lehetővé teszik a szövegátvételt, fra Giovanni láthatta és akár le is másolhatta Petrarca 

levelét.
18

 

De jellemző-e Giovanni Colonna munkamódszerére a más szerzőktől való nyílt 

kölcsönzés, korábbi szövegek gyakran szó szerinti felhasználása? A kérdésre pozitívan kell 

felelnünk. Petrarca barátja sokkal több forrásra támaszkodik, mint egyik legjelentősebb 

mintaképe, Vincent de Beauvais, és bár forrásait – köztük igen nagy számban antik 

szerzőket is – elődjénél szervesebben köti össze, szabadabban kezeli, dolgozza át és 

                                                 
15

 Ld. RICO 1974a, különösen pp. 350–352; vö. RICO 1997. 
16

 Fam., II 9, 24: „Credi non posset quantum urbem illam, desertam quamvis et veteris effigiem Rome, 

spectare cupiam, quam nunquam vidi […]”; vö. fent, p. 54, n. 9. 
17

 „Post hos ego onnium minimus, hoc opus agressus, cum ingenti labore onnia retro tempora conplectens, 

usque ad hec tempora historiam texui, in qua non solum lecta sed etiam audita et visa conscripsi, scilicet 

usque ad annum fuit [sic!] incarnationis benedicti filii dei MCCCXL […].” Mare historiarum, VII 13, 

Firenze, BML, Edili 173 (Rino Modonutti jelöléseit követve [MODONUTTI 2013b, p. 77], a továbbiakban: A), 

f. 168rb, idézi MODONUTTI 2011, pp. 33–34, vö. FORTE 1950, pp. 394–395. 
18

 Arnaldo Foresti szerint a Giacomo Colonnához intézett Fam., II 9 egyszerre lett elküldve a Giovanni 

Colonnához – aki azonban szerinte nem azonos a tudós domonkos szerzetessel – címzett levelekkel (Fam., II, 

5–8). FORESTI 1977, p. 47. 
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egészíti ki, munkája mindazonáltal „teljes egészében korábbi művekből vett”, gyakran szó 

szerint idézett „szemelvényekből áll össze”, és így a XIII–XIV. századi enciklopédikus 

történetírás hagyományához köthető.
19

  

Konkrét példa gyanánt vessünk egy pillantást a hetedik könyv számunkra fontos 78. 

fejezetének szerkezetére.
20

 A szakasz fő témája Totila (Baudila) keleti gót király (541–552) 

itáliai hadjárata, ezen belül elsősorban Róma ostroma és kifosztása.
21

 A Vitigis bukásától 

Totila hadjáratának megindulásáig zajló események felvázolása során (par. 1–2) Giovanni 

Colonna elsősorban Paulus Diaconus Historia Romana c. művére támaszkodik. A gót 

király campaniai időzésének és Szent Benedekkel való találkozásának leírása (par. 3–5) 

Nagy Szent Gergely Dialógusainak második könyvét követi.
22

 A háború további 

eseményeinek ismertetéséhez (par. 6–9) fra Giovanni visszanyúl Paulus Diaconushoz,
23

 

majd Szent Benedek Rómáról szóló jövendölését (par. 12–13) ismét csak a Dialógusokból 

másolja át. Ezután, a történethez szervesen nem kapcsolódva, egy antik idézetekkel 

teletűzdelt szakasz következik Róma hajdani nagyságáról (par. 14). Véleményem szerint e 

passzus közvetlen forrása Petrarca levele lehet. A fejezetet Róma jelenlegi hanyatlása miatt 

kesergő mondatok zárják (par. 15–16), egy-egy idézettel Horatiustól és Senecától, mely 

panasz esetében kérdéses, hogy Giovanni Colonna saját kiegészítéséről van-e szó, vagy 

egy korábbi, a klasszikusokat ugyancsak citáló mintát követett.
24

  

A kérdéses fejezet mozaikos szerkezete, a források csaknem szó szerinti másolása 

is arra utal, hogy a szerző munkamódszere nem zárná ki a Petrarcától való 

szövegkölcsönzést, sőt az szervesen illeszkedne Giovanni Colonna történetírói 

gyakorlatába. 

                                                 
19

 MODONUTTI 2013a, különösen pp. 385–393; és MODONUTTI 2011, pp. 34–35 (idézet a 35. oldalról). 
20

 A könyvek és a fejezetek számozásának problémáiról ld. MODONUTTI 2013b, pp. 22–28 és p. 73 (Tav. I.). 

Az itteni fejezetszámozás a követhetőség kedvéért Modonutti megoldását követi, aki az autográf példányra 

támaszkodott. A befejezetlen kéziratban Giovanni Colonna még nem döntötte el végleg, hogyan tagolja a 

művét, így a kutató új könyv kezdetének számított minden olyan szöveghelyet, amelyet az írás valamely 

fázisában a szerző új könyvként jelölt meg, függetlenül attól, hogy később áthúzta-e valamelyiket, vagy csak 

utólag szúrt be egy jelzést (ld. ibid., 26–27). A 78. fejezet teljes szövegét ld. a függelékben (Szövegközlések, 

II. dokumentum). Mértékadó kiadás híján a szöveget én osztottam paragrafusokra, a hivatkozások ezt a 

beosztást követik. 
21

 Mare historiarum, VII 78, tit.: „Qualiter Totila a Gothis qui in Italia remanserant rex creatus est, qui cum 

suorum multitudine Romam veniens atque obsidens cepit, et captam licet a sanguine abstineret fundendo, 

tamen bonis omnibus expoliavit.” 
22

 Emellett szem előtt tarthatta Vincent de Beauvais Speculum historialéját is. 
23

 Támaszkodhatott továbbá Hugo Floriacensis Chroniconjára is. A Róma elnéptelenedéséről szóló passzus 

(par. 10–11) pontos forrását nem sikerült föllelnem. 
24

 Anélkül, hogy bármilyen következtetést megkockáztatnék, megjegyzésre érdemesnek tartom, hogy a 

Horatius-idézet (Carm., III 6, 46–48) megtalálható az Agapito Colonnához címzett, de általában fiktívnek 

tartott Fam., II 10, 4-ben is. Petrarca 1347-ben vásárolt Horatius-kódexében pedig figyelemfelhívó jel, ún. 

fiorellino kíséri ezt a versszakot (Firenze, BML, Plut. 34, 1, f. 33v, bal margó). 



58 

 

 

III. 2. 3. Idézetek idézete: Mare historiarum, VII 78, 14 és Fam., II 9, 26 

A körülmények felvázolása után ideje összevetni Giovanni Colonna szövegét a 

petrarcai levéllel. Előtte azonban fel kell hívnom a figyelmet az elemzés módszertani 

sajátosságára: a Mare historiarumot ugyanis nem azzal a levélváltozattal hasonlítom össze, 

amely véleményem szerint a forrásául szolgált – hiszen az jelenleg nem ismert –, hanem a 

levél későbbi, átdolgozott verziójával, és ebből vonok le az eredeti szövegre vonatkozó 

következtetéseket. Bár filológiai szempontból sok kockázatot rejt magában, ezért fokozott 

óvatosságot igényel, a Petrarca-kutatók gyakran kényszerülnek erre a megoldásra. 

Noha olyan szerencsések vagyunk, hogy ránk maradt a Mare historiarum autográf 

példánya, a hetedik könyv 78. fejezetét két fólió hiánya miatt sajnos nem tudjuk Giovanni 

Colonna saját kézírásában olvasni: a kéziratban a 181. fólió után a 184. következik, így 

hiányzik a 75. fejezet vége, a 76–80. caput és a 81. fejezet eleje.
25

 Ennek köszönhetően ezt 

a szakaszt másolatok alapján kell rekonstruálnunk. A szöveg megállapításához a jelenleg 

rendelkezésünkre álló korai apográf kódexeket: egy vatikáni, két párizsi és egy madridi 

kéziratot használtam fel,
26

 amelyek alapján a bal oldali oszlopban idézem a vizsgálandó 

passzust, mellette pedig a Familiares, II 9 végleges, α változatának Vittorio Rossi által 

kiadott kritikai szövegét: 

 

Mare historiarum, VII 78, 14:
27

 

 

Fam., II 9α, 26:
28

 

„Hec fuit, proch dolor, civitas de qua dictum est: 

quanta nec est nec erit nec visa prioribus annis; 

de qua alibi scribitur: »nulla unquam res publica nec 

maior nec sanctior nec bonis exemplis ditior fuit«; 

que »regum civitas« etiam ab hoste dicta est; de 

cuius populo scriptum legimus: »magna est 

fortuna populi Romani, magnum et terribile 

nomen« eius; de cuius venturo imperio verissime 

„[…] quid me hominem italicum sentire 

putas […] de civitate, inquam, illa cui nulla 

similis fuit, nulla futura est; que »civitas 

regum« etiam ab hoste dicta est; de cuius 

populo scriptum legimus: »Magna est 

fortuna populi Romani, magnum et 

terribile nomen«; cuius sine exemplo 

magnitudinem atque incomparabilem 

monarchiam futuram presentemque divini 

                                                 
25

 A hiány előtti utolsó mondat: „Cuius sanctam constantiam admiratus imperator ab illo suo furore retardatus 

est, mandavitque orientalium episcoporum in regia urbe congregari concilium, quo congregato beatus 

Agabitus in conspectu <…>” (Mare historiarum, VII 75, A, f. 181vb). Az ezt követő első mondat: „<…> ad 

Iustinum imperatorem, qui noviter fasces adeptus fuerat imperii, miserunt legatos, qui de Narsetis 

dominatione apud imperatorem conquererentur et dicerent quia levius fuerat illis servire Gothis quam Narseti 

et Grecis.” (VII 81, A, f. 184ra). 
26

 Città del Vaticano, BAV, 4963; Paris, BnF, Lat. 4914 és Lat. 4915; Madrid, Biblioteca Complutense, 136. 

A kódexek részletes leírásához ld. MODONUTTI 2013b, pp. 37–46. 
27

 Az egyes kéziratok variánsait ld. a függelékben publikált szöveg jegyzeteiben. 
28

 A köztes, β változat ebben a szakaszban nem különbözik a végleges szövegtől. 
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predici potuit: 

imperium terris, animos equabit Olimpo, 

septemque una sibi muro circundabit arces,  

felix prole virum; 

et de presenti iam et incomparabiliter aucto predicari 

decuit: 

hec tantum alias inter capud extulit urbes, 

quantum lenta solent inter viburna cipressi.” 

cecinerunt vates?” 

 

Azonnal konstatálhatjuk, hogy noha van közöttük hasonlóság, a két szöveg nem 

teljesen azonos. A Mare historiarumban, szemben a Petrarca-levél végleges változatával, 

gyakorlatilag a teljes szakasz antik szerzőktől vett idézetekből van összeollózva. 

Sorrendben: egy Ovidius-sor (Met., XV, 445), egy fél mondat Livius Ab urbe conditájának 

előszavából (praef., 11), egy utalás Iustinus kivonataira (Epit., XVIII 2, 10), egy újabb 

Livius-mondat (XXXVIII 46, 4), és végül két idézet Vergiliustól, egy az Aeneisből (VI, 

782–784), egy pedig az Eklogákból (I, 24–25). Ez igencsak megnehezíti annak 

bizonyítását, hogy Giovanni Colonna közvetlen forrása a Fam., II 9 eredeti változata volt. 

Ha azonban alaposabban összevetjük őket, számos olyan elemet találhatunk, amelyek a két 

szöveg közötti közvetlen kapcsolatról tanúskodnak. 

 

1. Közös szövegrész 

A Iustinus-allúziót tartalmazó és a második Livius-idézetet bevezető passzus, 

vagyis egy olyan mondatrész, amely nem ókori szerzőtől vett szó szerinti idézet, mindkét 

műben azonos, eltekintve egy apró szórendbeli eltéréstől: „[…] que regum civitas / civitas 

regum etiam ab hoste dicta est; de cuius populo scriptum legimus […]”.  

Az inverziók filológiai megítélése Petrarca esetében sem problémamentes,
29

 így itt 

is nehéz eldönteni, hogy Giovanni Colonnának kell-e tulajdonítanunk, vagy esetleg 

Petrarca változtatott az α verzióban az eredeti levél szórendjén. Az idézetektől független 

szövegegyezés mindenesetre összekapcsolja a két írást. 

 

2. Közös „hibák”: a Iustinus-allúzió a közös szövegrészben 

A közös szövegrészben olvasható Iustinus-utalás pontatlan, az Epitoma XVIII. 

könyvében ugyanis Pyrrhus követe, Cineas a „regum urb[s]” kifejezéssel illeti Rómát, 

                                                 
29

 Vö. MONTI 1993, p. 148. 
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szemben a Maréban és a Fam., II 9-ben olvasható „regum civitas”, illetve „civitas regum” 

szókapcsolattal: „Igitur Cineas, cum turbatam cum Romanis pacem ab Appio Claudio 

renuntiasset, interrogatus a Pyrro, qualis Roma esset, respondit regum urbem sibi visam.” 

(Iust., Epit., XVIII 2, 10). 

Az Otto Seel által gondozott Teubner-kiadás jegyzetapparátusa szerint a Iustinus-

szöveghagyomány egységesen az urbs szót hozza ebben a passzusban, a civitas-változat 

nem található meg benne, és Marie-Pierre Arnaud-Lindet online kritikai kiadása sem 

regisztrál más olvasatot.
30

 Feltételezhetnénk azonban, hogy Petrarca Iustinus-kódexe ez 

utóbbi verziót tartalmazta, és esetleg Giovanni Colonna is egy hasonló Iustinus-kéziratot 

birtokolt, ezért utaltak volna rá – egymástól függetlenül – ebben a formában. Nemrég volt 

szerencsém kimutatni, hogy Petrarca mára elveszett, vagy legalábbis még lappangó 

Iustinus-kódexe, amelyet fiatalkorától kezdve utolsó éveiig gyakran használhatott, igen 

közel állt ahhoz a kézirathoz, amelyet egyik barátja, Lodewijk Heyligen van Beringen 

állíttatott össze magának 1335-ben.
31

 A ma Milánóban őrzött kódex (Biblioteca 

Ambrosiana, F 138 sup.) latin történetírók vaskos gyűjteménye, amely tartalmazza Iustinus 

Epitomáit is (ff. 82r–141v). Összevetve a Petrarca műveiben olvasható Iustinus-idézeteket 

és jelentősebb reminiszcenciákat a milánói kézirat szövegével, igazolva látom Giuseppe 

Billanovich hipotézisét, aki szerint Lodewijk Heyligen a gyűjtemény összeállításához 

Petrarca könyvtárának kódexeit vehette igénybe,
32

 így az F 138 sup. fontos támpontul 

szolgál a költő Iustinus-kéziratának szövegét illetően.  

Mivel a Cineas szavait tartalmazó passzusban Lodewijk Heyligen kódexe nem kínál 

egyéni olvasatot (f. 112va), joggal feltételezhetjük, hogy Petrarcának a milánói kézirattal 

szoros rokonságban álló Iustinusa is a kanonikus szöveget tartalmazta e ponton. Ezt a 

hipotézist támasztják alá a költő egyéb írásai is, amelyekben pontosabban hivatkozik 

Iustinus művének kérdéses szakaszára. A Fam., IV 2 valószínűleg 1339 (esetleg 1340) 

legelejére datálható, eredeti, γ változatában,
33

 az először 1352-ben papírra vetett Fam., 

                                                 
30

 SEEL 1985, p. 156. Az Epitoma kritikai szövegét és a szöveghagyomány egyes variánsait végig e kiadás 

alapján idézem. Vö. Abrégé des Histoires Philippiques de Trogue Pompée, texte établi et traduit par Marie-

Pierre ARNAUD-LINDET: http://www.forumromanum.org/literature/justin/texte18.html (utolsó látogatás: 

2015. 12. 27.).  
31

 ERTL 2016. Lodewijk Heyligenről a legfontosabb tudnivalókat összefoglalja PAJORIN 2006, pp. 324–325, 

további szakirodalmi hivatkozásokkal. 
32

 Ld. BILLANOVICH 1996, pp. 362–376 és 377–458. 
33

 Fam., IV 2γ, 11: „Cineas a Pyrro legatus Romam missus ad Senatum, retulit regum urbem sibi visam 

[…].” A datálásról ld. DOTTI 2004–2009, I, p. 489n. 

http://www.forumromanum.org/literature/justin/texte18.html
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XIV 5-ben,
34

 az 1367 végén vagy inkább 1368 első hónapjaiban V. Orbán pápához intézett 

Sen., IX 1-ben
35

 és végül az 1373. március 1-jén befejezett Contra eum qui maledixit 

Italieben
36

 egyaránt a „regum urbs” vagy „urbs regum” szókapcsolatot olvashatjuk. Vagyis 

az 1330-as évek végétől a költő halálának előestéjéig rendelkezünk dokumentumokkal 

annak bizonyítására, hogy Iustinus passzusát a hagyományos olvasatban ismerte. A Fam., 

II 9 „civitas regum” fordulatára egyetlen példát találtam még a petrarcai korpuszon belül, 

az 1350-ben Philippe de Vitryhez írt Familiares-levélben, ezúttal Genovára alkalmazva: 

 

„[…] atque ita tum demum Mediolanum repetet et ad levam flectens tertio transibit Apenninum, visurus et 

Ianuam, nec immerito; nulla enim animosior, nulla hodie verius regum civitas dici posset, si civilis inde 

concordia non abesset […].” (Fam., IX 13γ, 40)
37

 

 

Valószínűleg itt is távoli Iustinus-reminiszcenciával állunk szemben, de mivel az 

Epitoma szöveghagyományában nem találunk példát erre a változatra, mindkét esetben a 

költőtől származó módosításra kell gondolnunk.
38

 

Petrarcával ellentétben, Giovanni Colonna esetében még nem merült fel olyan 

kódex, amellyel a történetíró Iustinus-olvasatait érdemes lenne összevetni, hacsak azt nem 

feltételezzük, hogy kapcsolat volt az ő Epitoma-kézirata és nagybátyja, a szintén 

történetíró Landolfo Colonna Iustinus-kódexe között.
39

 S úgy tűnik, művei sem szolgálnak 

                                                 
34

 Fam., XIV 5, 25: „[…] denique cum ad urbem ventum erat, vere regum urbem, quod de Roma dictum est, 

et felicitatis templum letitieque limen intrasse tre crederes.” Vö. DOTTI 2004–2009, III, p. 1989n. A levélnek 

azonban csak a végleges (α) változata maradt ránk, amely biztosan 1356 után keletkezett. 
35

 Sen., IX 1, 213 (RIZZO 2014, p. 66): „Non est igitur mirum quod gravissimus etiam hostis urbem regum 

sive, ut alii tradunt, »urbem templum sibi visam et senatum regum« [Flor., I 13 (16), 20], hoc est ex regibus 

constantem, non erubuit confiteri.” A levél datálásáról ld. ibid., p. 19n és NOTA 2002–2013, III, p. 498. 
36

 Inv. mal., 148 (BERTÉ 2005, p. 56): „Pyrrus […] cum Cineam […] pro componenda pace Romam misisset 

et infecto negocio redeuntem qualis Roma esset interrogaret, ille »regum urbem sibi visam« sive – ut alii 

perhibent – »regum patriam se vidisse« [Eutr., Brev., II 13, 3] respondit […].” 
37

 A levél végleges, α változatának e passzusa alig különbözik az eredetitől: „[…] atque ita demum 

Mediolanum repetet et ad levam flexus tertio transiliet Apenninum, visurus et Ianuam, nec immerito; nulla 

enim animosior, nulla hodie verius regum civitas dici posset, si civilis inde concordia non abesset […].” 
38

 A módosításban előképéül szolgálhatott Szent Jeromos egyik levele is; ld. Hier., Epist., CXXIII 16, 3: 

„Pyrrhum tanta tenuit Romani nominis reverentia, ut deletis omnibus e propinquo recederet loco nec auderet 

victor aspicere, quam regum didicerat civitatem.” Azt, hogy mégsem ez az episztola, hanem Iustinus volt 

Petrarca elsődleges forrása, a Fam., II 9, 26 „etiam ab hoste dicta est” szavai garantálják. Jeromos 

mondatából ugyanis nem derül ki, hogy maga az ellenség nevezte Rómát „királyok városának” – hacsak 

Petrarca Jeromos-kódexének szöveghelye nem volt romlott, „didicerat” helyett „dixerat” olvasatot hozva. 

(Isidor Hilberg kritikai kiadása ezt a variánst nem regisztrálja, ld. HILBERG 1910–1918, III, p. 93, ad loc.) Ez 

utóbbi eset ugyan zárójelbe tenné a Iustinus-passzus terén folytatott vizsgálatainkat, de egyúttal Jeromos 

levele felől teremtene közös pontot a Fam., II 9 és a Mare historiarum között. 
39

 Vö. PETOLETTI 2014b, pp. 14–16. Landolfo Colonna Iustinus-kódexe ránk maradt (Leiden, 

Universiteitsbibliotheek, Voss. lat. Q 101) a tulajdonos saját kezű jegyzeteivel (ld. PELLEGRIN 1960). A 

kézirat a szöveghagyomány itáliai classisába (ι) tartozik. Mivel azonban olvasatait a kritikai kiadás 

regisztrálja, és XVIII 2, 10-nél nem jelez eltérést a kanonikus szövegtől, a kódex részletes vizsgálatától nem 

várható komolyabb eredmény szűkebb témánk szempontjából. 
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információval az Epitoma kérdéses passzusáról.
40

 A tarentumi háború ezen eseményének 

felvázolásánál ugyanis a Mare historiarum szerzője nem Iustinusra, hanem főleg Florusra, 

Valerius Maximusra és Eutropiusra támaszkodott, de a Rómából eredmény nélkül 

visszatérő követeknek Pyrrhos kérdésére adott válaszát kihagyta művéből,
41

 jóllehet az 

mind Florusnál, mind Eutropiusnál olvasható, Iustinusétól némileg eltérő formában.
42

 A 

Iustinus-hagyomány egységessége miatt azonban joggal feltételezhetjük, hogy e passzust 

illetően az ő kódexe sem tartalmazott eltérő olvasatot, így a Mare historiarumban 

olvasható változat forrásául Petrarca levele szolgálhatott. 

Fel kell vetnünk azonban a kérdést, hogy a két kifejezés tényleg felcserélhető-e 

egymással, használhatta-e Petrarca szinonimaként az urbs és a civitas szavakat Rómára 

vonatkoztatva? A ‘várost’ jelelő latin szavak közül az urbs a legrangosabb, ezért a 

klasszikus latin források többségében leginkább Rómára vonatkoztatva, annak 

szinonimájaként fordul elő, sokkal ritkábban más, akkor is többnyire csak nagy múltú 

központok nevével összekapcsolva. Az urbs elsősorban a települések egy fajtájaként, 

fizikai valójában határozta meg a várost. Ez a jelentése persze nem volt kizárólagos: olykor 

metonímiaként jelenthette az egy helyen élő polgárok közösségét is.
43

 Ilyen értelmű 

használata azonban ritkább volt, mert ennek kifejezésére a klasszikus latin előnyben 

részesítette a civitas szót, melynek jelentése a polgárjogot, polgári státust és a teljes joggal 

bíró polgárok egyetemességeként értelmezett ‘várost’ is magában foglalta. A civitas 

                                                 
40

 Kiadások híján persze csak a kéziratok teljes körű vizsgálata és a Iustinus-hagyománnyal való alapos 

összevetésük után lehetne ezt maximális bizonyossággal kijelenteni, ez a munka azonban meghaladná 

lehetőségeimet és dolgozatom kereteit. Kutatásomat így azokra a fejezetekre korlátoztam, amelyekben 

tartalmi szempontból leginkább várható lenne a kérdéses Iustinus-passzus felbukkanása. 
41

 Mare historiarum, III 33–34, A, ff. 55ra–56ra. 
42

 Flor., I 13 (I 18), 20: Qui autem ille senatus fuit, cum perorante Appio Caeco pulsi cum muneribus suis ab 

urbe legati interroganti regi suo, quid de hostium sede sentirent, urbem templum sibi visam, senatum regum 

esse confiterentur.”; Eutr., Brev., II 13, 3: „A quo cum quaereret Pyrrus, qualem Romam comperisset, Cineas 

dixit regum se patriam vidisse […]”. Petrarca ezt a két változatot is ismerte és idézte műveiben, ld. pl. Vir. 

ill., XVI (Pyrrus), 21: „Reversus ad regem Cineas, interroganti quid sibi de romana urbe videretur ac senatu, 

urbem templum sibi visam, senatum ex regibus constare respondit.”; és Inv. mal., 148 (BERTÉ 2005, p. 56): 

Pyrrus, Epyrotarum rex, hostis populi romani, cum Cineam, doctissimum illum virum et insignis memorie 

laude conspicuum, pro componenda pace Romam misisset et infecto negocio redeuntem qualis Roma esset 

interrogaret, ille »regum urbem sibi visam« sive – ut alii perhibent – »regum patriam se vidisse« respondit; 

scilicet illic fere omnes tales esse qualis Pyrrus in Grecia, quem regum sane optimum fuisse constat et 

mitissimum.” Nem ismerte viszont Appian., III 10, 3-at és Ammian. Marc., XVI 10, 5-öt. 
43

 Ld. LTL, IVb, s.v. Urbs, és az ott hozott példákat: Quint., Inst. orat., I proem., 10: „[…] qui regere 

consiliis urbes, fundare legibus, emendare iudiciis possit, non alius sit profecto quam orator.”; VIII 6, 24: 

„[…] bene moratas urbes […]”, Verg., Aen., II, 265: „invadunt urbem somno vinoque sepultam”; Iuv., Sat., 

XI, 199–200: „[…] maestam attonitamque videres / hanc urbem […]”. 
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értelmezési köre idővel tovább bővült, és a késő antikvitástól kezdve a ‘város’ tartalmát 

legáltalánosabban kifejező szóvá vált.
44

 

A középkorban az urbs és a civitas közötti elvi különbségtétel továbbra is 

megmaradt: „Civitas est hominum multitudo societatis vinculo adunata, dicta a civibus, id 

est ab ipsis incolis urbis […]. Nam urbs ipsa moenia sunt, civitas autem non saxa, sed 

habitatores vocantur.” – írja Sevillai Szent Izidor, és ebben követik őt más lexikográfusok 

is.
45

 A gyakorlat azonban kevésbé volt rigorózus. Nemegyszer alkalmazták a két szót 

egymás szinonimájaként, és az urbs használatát egyre kevésbé korlátozták Rómára, akár 

kisebb erődített helyeket, várakat is meghatároztak vele.
46

 Petrarca is számos kisebb-

nagyobb települést illet ezzel a megnevezéssel.
47

 A polgárok közösségét továbbra is jelölő 

civitas szót pedig a középkorban – az urbshoz hasonlóan – általánosságban városokra, 

továbbá szűkebb értelemben püspöki székhelyekre, megerősített helyekre és várakra, 

kastélyokra is alkalmazták.
48

 Petrarca általában a polgárok egyetemességét jelöli vele – 

Róma esetében is igen gyakran –, de egyszerű ‘város’ értelemben is többször használja,
49

 

olykor pedig a város fizikai valóját, területét nevezi civitasnak.
50

 Az elmélettől való 

                                                 
44

 Ld. Szabó Edit szócikkeit (civitas, urbs, illetve város), in HAVAS et al. 2001, pp. 103–105 és 450–453; vö. 

LTL, I, s.v. Civitas; és IVb, s.v. Urbs. 
45

 Isid., Etym., XV 2, 1; vö. PAPIAS 1496, s.v. Civitas
1
: „Civitas est hominum multitudo in quoddam 

vinculum redacta concordiae”; ibid., s.v. Civitas
2
: „Civitas est collecta hominum multitudo ad iure vivendum 

[…]”; BALBI 1506, s.v. Civitas: „Civitas tatis dicitur a civis, et est civitas hominum multitudo societatis 

vinculo adunata ab eodem iure vivendi. Et civitas non saxa, sed habitatores vocantur, sed urbs ipsa menia 

sunt. Et dicitur civitas quasi civium unitas.”; Uguccione da Pisa, Derivationes, E 85, 27, CECCHINI et al. 

2004, II, p. 379: „Et est civitas hominum multitudo societatis vinculo adunata ad eodem iure vivendum; et 

civitas non saxa sed habitatores vocantur, sed urbs ipsa menia sunt; sed hoc melius distinguetur.”; és U 53, 1–

3, ibid., II, p. 1298: „Hic URVUS vel urbus pars est aratri vel sulcus aratri, unde hec urbs –bis, quia aratro 

olim murus eius solebat designari, vel urbs quasi orbs ab orbe, idest rotunditate, quia olim urbes rotunde 

solebant fieri et fiunt adhuc. Et sola Roma per excellentiam Urbs dicitur, cetera oppida, vel cum adiuncto, 

urbs Bononia, urbs Parma: oppidum ad habitatores pertinet, civitas ad leges, urbs ad utrumque; unde urbanus 

-a -um, civis et proprie romanus, vel curialis, et secundum hoc comparatur, unde hec urbanitas, idest 

curialitas, et componitur inurbanus, rusticus, non urbanus, et comparatur, unde inurbanitas.” 
46

 Vö. NIERMEYER 1976, s.v. urbs, pp. 1051–1052. 
47

 Ld. pl. Vir. ill., pref. A, 1; I 17; I, 20; IV 4–6; VIII 6, 11–14, 33, 35, 37, 54 stb.; Mem., I 1, 2; I 10, 2; I 23, 

6; II 85 1; III 2, 2; III 10, 2; IV 3, 1–2 stb.; It., 11, 12, 17, 20, 22, 34, 38, 40, 48, 56, 58, 65, 72, 77 (LO 

MONACO 1990, pp. 42, 46, 48, 50, 56, 60, 62, 68, 72, 74, 78, 80, 84); Vit. sol., II 4 (MARTELLOTTI 1975, p. 

408) stb. 
48

 Vö. NIERMEYER 1976, s.v. civitas, pp. 183–184. 
49

 Ld. pl. Fam., XV 7, 3; XV 7, 16 és XXIV 3, 7.  
50

 Csak a Familiaresből hozva példákat: I 4, 4: „Pariseorum civitatem, regni caput, que auctorem Iulium 

Cesarem pretendit, introii non aliter animo affectus quam olim Thesalie civitatem Ypatham dum lustrat, 

Apuleius.”; I 5, 9: „Proximis aliquot diebus, a mane ad vesperam civitatem eisdem ducibus circuivi […]”; II 

2, 19: „[…] lege addita que sepeliri hominem in civitatibus vetat […]”; X 4, 29: „[…] ubi cinereos campos 

propter incendia civitatum esse narratur […]”; „[…] ad hec inauditam seculis pestem celi, que nota sunt 

omnibus, que civitates vacue nudaque cultoribus arva testantur […]”; XIII 6, 6: „[…] inque ipso civitatis 

ingressu de me quesivit infelix an in curia essem […]”; XV 6, 5: „Quia enim loquendi nescius est, circuit 

civitatem, dictatoris plebei precariam opem querens […]”; XV 8, 19: „[…] si sanctam civitatem [scil. 

Romam] semel intravero, nunquam inde digrediar […]”; XV 9, 27: „[…] magno Urbis desiderio teneor, 

eventus in manibus Dei est. Certe si unquam sanctam civitatem intravero, verum dices quod superior spondet 
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eltérésre és a használat rugalmasságára emeljük ki a Fam., XX 8 egyik mondatát, 

amelyben a két szó jelentése felcserélődik, és a civitas jelöli a város – Milánó – területét, 

az urbs pedig a milánói polgárok közösségét:  

 

„[…] quamvis enim tu michi miror quam exquisitissimam edium insolitamque magnificentiam obieceris, ego 

tamen adhuc Ambrosii hospes sum et in extremo civitatis angulo, sepe etiam rure abditus, quid agat urbs 

nescio.” (Fam., XX 8, 23) 

 

Az urbs helyettesítése a civitas szóval tehát nem okozhatott problémát Petrarcának, 

különösen akkor nem, ha a iustinusi „regum urbs” kifejezésben az urbsot általános 

értelemben ‘városként’, vagy esetleg a polgárok közösségeként interpretálta, amit a szöveg 

önmagában nem zár ki. A forrástól való eltérés pedig újfent összekapcsolja Petrarca levelét 

Giovanni Colonna történeti művével. 

 

3. Közös „hibák”: a Livius-idézet 

Noha önmagában nem döntő jelentőségű, nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt sem, 

hogy a közös Livius-idézet is eltér a kanonikus változattól. Petrarcánál így olvasható L. 

Furius Purpurio és L. Aemilius Paulus legátusok Cn. Manlius proconsul elleni beszédének 

részlete (Liv., XXXVIII 46, 4): „Magna est fortuna populi Romani, magnum et terribile 

nomen.”  

Ugyanezt a változatot láthatjuk a Mare historiarumban is, azzal a különbséggel, 

hogy ott a mondat végén egy birtokos esetben álló személyes névmást („eius”) is 

találunk.
51

 Livius harmincnyolcadik könyvének kritikai szövegében azonban a létige a 

„fortuna populi Romani” szintagma után áll: „Magna fortuna populi Romani est, magnum 

et terribile nomen”. A Teubner-kiadás jegyzetapparátusa szerint a Livius-hagyomány e 

passzus tekintetében egységes,
52

 ezért valószínűleg Petrarca is ebben a formában 

ismerhette, de erre sajnos nincs ellenpróbánk a költő életművén belül, mert ezt a liviusi 

mondatot csak a Fam., II 9-ben idézi.  

Nem járunk sokkal nagyobb szerencsével a Mare historiarum vizsgálata során sem, 

ugyanis fra Giovanni Colonna a gallograecus háború eseményeinek leírása után rögtön 

áttér Hannibál Bithyniába menekülésére és halálára, következésképpen a Cn. Manlius 

                                                                                                                                                    
epystola.”; XXI 14, 2: „[…] scito me […] ex Ambrosii domo ac vicinia […], extra antiquum civitatis 

ambitum, ab occidua scilicet ad arthoam plagam, ad Simpliciani claustrum commigrasse […]; XXII 6, 1: 

„[…] siquidem in extremo civitatis olim, nunc extra civitatem habito […]”. 
51

 A beszúrás ugyan nyelvtanilag felesleges, de megkönnyíti az értelmezést, s így nem áll messze Giovanni 

Colonna forráskezelő gyakorlatától, ezért talán neki tulajdoníthatjuk a kiegészítést. 
52

 Ld. BRISCOE 1991, II, p. 509, ad loc. 
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proconsul elleni beszédet, benne a fent idézett mondattal, kihagyja. Így, noha a 

gallograecus háborút főleg Livius (és Orosius) nyomán ismertette, azt már nem tudjuk 

biztosan, hogy ezen a ponton az ő Livius-kódexe eltért-e a kanonikus szövegtől.
53

 Élhetünk 

azonban egy nagy valószínűséggel bíró feltételezéssel. A Mare historiarum Livius-

idézeteinek vizsgálatával Braxton Ross kimutatta, hogy fra Giovanni elveszett Livius-

kódexe a negyedik dekádot illetően alapvetően a Φ stirpshez tartozott, ahogy Petrarca ma 

ismert két Livius-kézirata is, de, eltérően azoktól, néhány olvasata az α stirpsből 

származott.
54

 A kérdéses mondatot azonban mindkét stirps azonos változatban hozza, így 

azt mindkét szerző ugyanabban, méghozzá a kanonikus formában ismerhette. Vagyis szinte 

teljesen biztosak lehetünk benne, hogy az apró módosítás a Mare historiarumban nem a fra 

Giovanni által forrásként használt kódexre vezethető vissza. 

Petrarca fiatalkori Livius-kódexe (London, British Library, Harl. 2493), amelyet a 

levél megírásának idején használhatott, sajnos hiányosan maradt ránk, a szöveg még a 

kérdéses passzus előtt félbeszakad.
55

 Másik Livius-kézirata azonban (Paris, BnF, Lat. 

5690), amely eredetileg Landolfo Colonna tulajdonában volt, és amelyet a költő 1351-ben 

vásárolt meg, de a kódex végére írt bejegyzése szerint már jóval korábban is 

használhatott,
56

 a kanonikus olvasatban hozza a fent idézett mondatot (f. 345ra).
57

 Mivel a 

Livius-szöveghagyomány egységes e passzust illetően, és mivel a párizsi és a londoni 

kódexek szoros rokonságban állnak egymással,
58

 joggal feltételezhetjük, hogy Petrarca 

fiatalkori Liviusa sem tért el a bevett változattól, hasonlóan fra Giovanni Colonna elveszett 

kódexéhez. 

Összegezve az elmondottakat, meglehetősen nagy valószínűséggel jelenthetjük ki, 

hogy mind Petrarca kódexei, mind fra Giovanni Livius-kézirata a ma ismert egyetlen 

formában tartalmazta a Rómát dicsérő mondatot, amelyben a létige követi, és nem 

megelőzi a „fortuna populi Romani” szintagmát. A létige áthelyezését a Fam., II 9 Livius-

                                                 
53

 Mare historiarum, III 96–97, A, ff. 77ra–77vb. Ellenpróbaként a tudós szerzetes másik műve, a De viris 

illustribus sem szolgálhat, ott ugyanis csak egyszer idézi Liviust, a XXXIX. könyv 40. fejezetének egyik 

passzusát; ROSS 1989, p. 79. 
54

 Ibid., pp. 79–83; vö. BRISCOE 1991, I, pp. X–XV, XXIII–XXIV. 
55

 Liv., XXXVIII 24, 11-ig („[…] facinoris decus ad ultimum <…>”) jut, a paragrafus utolsó szava („[…] 

conservavit.”) már hiányzik. Harl. 2493, f. 312v, vö. BILLANOVICH 1951, p. 142 és BILLANOVICH 1981, p. 

106. 
56

 Par. lat. 5690, f. 367r: „Emptus Avinione 1351, diu tamen ante possessus”; vö. BILLANOVICH 1951, pp. 

156–160. 
57

 A passzus mellett a bal margón figyelemfelhívó jelet találunk, amely azonban nem Petrarca, hanem 

valószínűleg Landolfo kezétől származik. 
58

 Ld. BRISCOE 1991, I, pp. X–XV, XXIII–XXIV.  



66 

 

idézetében tehát Petrarca számlájára kell írnunk, és ebben a Mare historiarum szerzője 

ismét követi őt. 

 

4. Tartalmi és lexikális egyezések 

A szövegpárhuzamokon belül nem hagyhatjuk figyelmen kívül azokat a 

szakaszokat sem, amelyek ugyan nem azonosak a két műben, de tartalmi és lexikális 

egyezéseket mutatnak. A Fam., II 9 végleges változatában lényegesen kevesebb klasszikus 

citátumot olvashatunk, mint a Mare historiarumban: hiányzik belőle az Ovidius-sor és az 

első Livius-passzus, továbbá a záró Vergilius-idézetek. Helyette ezek tartalmi 

összefoglalását kapjuk.  

A Metamorphoses XV. könyvének 445. sorát („quanta nec est nec erit nec visa 

prioribus annis”) és az Ab urbe condita előszavának Róma-dicséretét („nulla unquam 

respublica nec maior nec sanctior nec bonis exemplis ditior fuit”) Petrarca egyetlen 

félmondatba sűríti: „[quid me hominem italicum sentire putas] de civitate, inquam, illa cui 

nulla similis fuit, nulla futura est […].” A „nulla” szóval bevezetett negatív komparáció a 

liviusi mondat szerkezetének hatását mutatja, mely struktúra a párizsi Livius-kódex egyik 

glosszájának tanúsága szerint is megragadta Petrarca figyelmét. A kézirat 43. fóliójának 

rectóján a költő még három hasonló konstrukciót emelt ki a liviusi szövegből: 

 

„Similis constructio infra l. 3
o
 in contentione Cesonis cum tribunis et cetera [Liv., III 12, 2–4] et l. 

36
o
 non procul a fine in oratione Eumenis [Liv., XXXVII 53, 18], item Rhodiorum [Liv., XXXVII 

54, 4–5].”
59

 

 

Noha negatív összehasonlító szerkezetet találunk az idézett Ovidius-sorban is, a 

petrarcai szöveg a „nulla” szó használata miatt kicsit közelebb áll Liviushoz. Ugyanakkor a 

történetíró csak Róma hajdani nagyságáról beszél („fuit”), a különböző igeidők egymás 

mellé helyezésével a Metamorphoses költője terjeszti ki a Város dicsőségét az idő teljes 

spektrumára („[…] nec est nec erit nec visa prioribus annis”). Ennek nyomát őrzi a 

petrarcai passzus: „illa cui nulla similis fuit, nulla futura est”. 

Hasonlóképpen, a Mare historiarumban olvasható két Vergilius-idézet és az azokat 

bevezető mondatrészek („[…] de cuius venturo imperio verissime predici potuit […]”, 

illetve „[…] et de presenti iam et incomparabiliter aucto predicari decuit […]”) tartalmi 

                                                 
59

 Paris, BnF, Lat. 5690, f. 43r, jobb margó; átírása Enrico Fenzi kommentjével: CICCUTO et al. 2012, p. 205, 

n
o
 1. Mivel londoni Livius-kódexe hiányosan maradt ránk, azt sajnos nem tudjuk eldönteni, hogy az idézett 

passzus már korábban is kiváltotta-e Petrarca érdeklődését. A Harl. 2493 jelzetű kézirat jelenleg Liv., III 55, 

6 „ipsis quoque tribunis” szavaival kezdődik (f. 1r); vö. BILLANOVICH 1981, pp. 106, 120. 
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összefoglalását találjuk a Fam., II 9 α szövegváltozatában: „[…] cuius sine exemplo 

magnitudinem atque incomparabilem monarchiam futuram presentemque divini cecinerunt 

vates”. Külön figyelemre méltó, hogy a levél lexikális egyezéseket is mutat a Mare 

szövegével, méghozzá az idézeteket bevezető mondatrészekkel: „incomparabiliter” – 

„incomparabilem”, „presenti” – „presentem”, amelyekhez hozzávehetjük a „venturo” – 

„futuram” szinonimapárt is. 

A „divini vates” szintagmával Petrarca egyértelműen költőkre utal, de 

szóhasználatának vizsgálata alapján kijelenthetjük, hogy általában nem jelöl vele akárkit. A 

Mare historiarumban, mint láttuk, két poéta, Ovidius és Vergilius műveiből vett idézeteket 

olvashatunk, amelyek a Fam., II 9 végleges változatából hiányoznak. Kézenfekvőnek 

tűnik, hogy Petrarca rájuk utal a többes számban álló „divini vates” kifejezéssel, noha 

Ovidiust sosem illeti írásaiban az „isteni” jelzővel, sőt, meglehetősen ambivalens 

véleménye volt a költőről.
60

 A Petrarca-életművön belül a poéták közül Horatius kapcsán 

olvashatjuk egyszer, hogy éneke „divinum carmen”,
61

 rajta kívül pedig csak Homéros
62

 és 

Vergilius jut „isteni” magasságokba.
63

 Előbbit azonban nyugodtan kizárhatjuk a Fam., II 9 

„isteni költői” közül, nemcsak azért, mert Petrarca 1366-ig csak másodkézből, töredékesen 

ismerhette a műveit,
64

 hanem azon nyilvánvaló okból is, hogy ő sohasem zenghette Róma 

nagyságát. Így a rostán csak Vergilius marad fenn, akit Petrarca töretlen csodálata övezett 

mindvégig: isteni elme, isteni stílusú, isteni ihlettel bíró, isteni hangon szóló költő, akinek 

eposza isteni mű.
65

 

Mindez megerősíti kezdeti feltételezésünket, miszerint Petrarca a Fam., II 9-ben 

elsősorban a mantovai költőre utal a „divini vates” szintagmával – és legfeljebb 
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 Vö. MARCOZZI 2000, pp. 72–95. 
61

 Sen., I 7, 55 (RIZZO 2006a, p. 102): „Siquis est igitur quem adhuc ista solicitent quique futuri anxius regi 

seculorum cui debet omnia parum fidat, avium se nocturnumque iter agere sine lumine noverit divinumque 

illud Flacci carmen audiat: »prudens venturi temporis exitum / caliginosa nocte premit Deus / ridetque si 

mortalis ultra / fas trepidat.« [Hor., Carm., III 29, 29–32].” 
62

 Mem., II 25, 2; IV 34, 6; Var., 32 (PANCHERI 1994, p. 226); Rem., II 101 [100], 6 (CARRAUD 2002, I, p. 

988); Fam., IX 13, 27; XVIII 2, 5–6; XXIV 12, 2. 
63

 A teljesség kedvéért említsük meg, hogy egyszer a bibliai könyvek szerzői (It., 61 /LO MONACO 1990, p. 

76/), egyszer pedig – a vates szó elsődleges értelme szerint – a jövendőmondók, haruspexek is elnyerik 

Petrarcától a „divini vates” elnevezést, ez utóbbiak természetesen ironikus szövegkörnyezetben (Rem., I 112, 

22 /CARRAUD 2002, I, p. 494/). 
64

 Ebben az évben kapta kézhez Leonzio Pilato Homéros-fordítását, ld. Sen., VI 2, 17 (RIZZO 2009, p. 120). 
65

 Mem., II 16, 1–2; Vit. sol., II 12 (MARTELLOTTI 1975, p. 504); Secr., I (FENZI 1992, p. 136); It., 43 (LO 

MONACO 1990, p. 64); Fam., IV 7, 9; XXII 2, 22; XXIII 19, 16; XXIV 1, 5; XXIV 4, 8; Sen., IV 5, 12 és 84 

(RIZZO 2006a, pp. 314 és 338). Vö. továbbá Rvf, 215, 5–8 és Rvf, 247, 9–11, Marco Santagata 

kommentárjával (SANTAGATA 2008, p. 1011, ad loc.). 
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másodsorban Ovidiusra –,
66

 s egyúttal a Mare historiarumban olvasható Vergilius-idézetek 

tartalmi összefoglalását nyújtja.
67

 

 

5. Visszatérő idézetek 

 1373 első napjaiban Petrarca találkozott Padovában Uguccione da Thiene pápai 

követtel, aki átadta neki Jean de Hesdin négy évvel korábban született vitairatát. A francia 

teológiaprofesszor írásában a költőnek V. Orbán pápához intézett levelére (Sen., IX 1) 

reagált, összefoglalva a „gallicana pars” érveit, amelyekkel az avignoni pápai székhelyet 

védték, és az egyházfő Rómába való visszaköltözését ellenezték. Ennek hatására írta meg 

Petrarca utolsó invektíváját, a Contra eum qui maledixit Italiet.
68

 

 Polemikus írásában Jean de Hesdin, Clairvaux-i Szent Bernátot idézve, 

könnyelműséggel, megbízhatatlansággal, békétlenséggel, hűtlenséggel, továbbá nagy tettek 

nélküli üres dicsekvéssel vádolta a rómaiakat.
69

 Válaszában Petrarca sorra megfelel a 

„rágalmakra”, antik és keresztény forrásokat citálva. A rómaiak állhatatosságát, amelyet 

még az ellenség is elismert, Cineas immár jól ismert szavaival igazolja, Iustinus és 

Eutropius művei alapján: 

 

„Pyrrus, Epyrotarum rex, hostis populi romani [!], cum Cineam, doctissimum illum virum et insignis 

memorie laude conspicuum, pro componenda pace Romam misisset et infecto negocio redeuntem qualis 

Roma esset interrogaret, ille »regum urbem sibi visam« [Iust., Epit., XVIII 2, 10] sive – ut alii perhibent – 

»regum patriam se vidisse« [Eutr., Brev., II 13, 3] respondit; scilicet illic fere omnes tales esse qualis Pyrrus 

in Grecia, quem regum sane optimum fuisse constat et mitissimum.” (Inv. mal., 148)
70

 

 

A rómaiak nagyszerű tetteit is számunkra már ismerős tanúbizonyságokkal, 

Ovidius, Vergilius és Livius passzusaival támasztja alá: 
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 Hasonlóképp Argus c. eklogájában is elsősorban a Georgica szerzőjére vonatkozik a többes számban álló 

„silvicole […] senes” kifejezés (BC, II, 53); vö. ERTL 2011, pp. 49–50. 
67

 Az sem elhanyagolható tény, hogy Petrarca már korán memorizálta a mantovai költő kérdéses sorait. 

Legalábbis erre következtethetünk abból, hogy fiatalkorában használt Horatius-kódexében, az Énekek egyik 

sora – „quicu[m]que mundo terminus obstitit” (Carm., III 3, 53) – mellé írt glosszájában citálja az Aeneis VI, 

782 („imperium terris, animos aequabit Olympo”) első szavait: „»Imperium terris«, 6
o
 En[eydos]”; New 

York, Piermont Morgan Library, M 404, f. 22v, idézi BILLANOVICH 1996, p. 53. Később használt Horatius-

kódexében (Firenze, BML, Plut. 34,1) ugyanezen sor mellé (f. 30r, bal margó) egy figyelemfelhívó jelet, 

úgynevezett fiorellinót tett. Vö. még FEO, Michele, s.v. Petrarca, Francesco, in MARIOTTI 1998, pp. 405–

425: p. 410. Az Ecl. I, 25-öt („Quantum lenta solent inter viburna cupressi”) pedig hosszú glossza kíséri a 

Virgilio Ambrosianóban (f. 2v, alsó margó) a ciprusok tulajdonságairól, amelyek tökéletesen illenek a Római 

Birodalomra is, ld. VA, I, p. 195, n
o
 6: „Cupressus tria habet. Est enim alta, odorifera, inputrescibilis, que 

omnia romane urbe conveniunt: alta, que super omnes habet imperium; odorifera, cuius fama toto urbe 

diffusa est; inputrescibilis, cuius gloria non marcescet.” A Vergilius-kódexről vö. lent, p. 102 és n. 103. 
68

 Ld. BERTÉ 2004, pp. 17–49; vö. DOTTI 2004, p. 418–420. 
69

Magister Iohannes de Hisdinio in Franciscum Petrarcham, 20 (BERTÉ 2004, p. 126), idézve Szent Bernát 

De consideratione IV 2, 4-et. 
70

 BERTÉ 2005, p. 56. 



69 

 

 

„Quis enim magnificum, queso, legit unquam aliquid vel audivit sine nomine et gloria urbis Rome, ex quo 

urbs ipsa condi cepit et crescere? De quo tempore scriptum est: 

Nunc quoque dardaniam fama est consurgere Romam, 

(…) 

quanta nec est nec erit nec visa prioribus annis. 

Et ab ingenio altiore: 

illa inclita Roma 

imperium terris, animos equabit Olimpo 

septemque una sibi muro circundabit arces, 

felix prole virum. 

Et rursus idem: 

Verum hec tantum alias inter caput extulit urbes, 

quantum lenta solent inter viburna cupressi. 

De qua alter vir magnus: »Nulla unquam respublica nec maior nec sanctior nec bonis exemplis ditior fuit«.” 

(Inv. mal., 154–156)
71

 

 

Láthatjuk, hogy a Mare historiarumban olvasható összes antik idézet – Liv., 

XXXVIII 46, 4 kivételével – felbukkan a Contra eum qui maledixit Italieben. A Iustinus-

passzus ugyan az érvelés logikájának megfelelően kicsit távolabb került, de a többi citátum 

egy blokkban olvasható, ráadásul az Aeneisből és az Eklogákból vett sorok ugyanabban a 

sorrendben követik egymást, mint fra Giovanni Colonna történeti művében. Ha nem is 

mindent eldöntő érv, mindenesetre figyelemre méltó, hogy Petrarca egy későbbi írásában 

azokat a klasszikus szövegeket hozta fel Róma dicsőségének igazolására, amelyek már a 

Mare historiarumban is hasonló célt szolgáltak, és amelyek hipotézisem szerint a Fam., II 

9 eredeti változatából lettek oda átemelve. 

 

III. 3. Konklúzió 

Összefoglalva a fenti gondolatmenetet: a Mare historiarum és a Fam., II 9 

végleges, α változatát összekapcsolja egy szövegegyezés, amely nem antik szerzőktől vett 

szó szerinti idézet; továbbá két közös „hiba” (egy a Iustinus-allúzióban, egy pedig a 

második Livius-citátumban); ezenkívül több tartalmi és lexikális egyezést találunk; és van 

egy indirekt érvünk Petrarca utolsó invektívájából, amelyben a költő ugyanazokat a 

forrásokat idézi Róma dicsőségének igazolására, mint Giovanni Colonna a Mare 

historiarumban. Ezen érvek alapján arra következtetek, hogy a Mare historiarum a Fam., 

                                                 
71

 Ibid., pp. 58–60. 
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II 9 – más forrásból nem ismert – eredeti, γ változatának töredékét tartalmazza, amelyet 

Petrarca később, a levél gyűjteménybe illesztésekor átdolgozott. 

Ha ez az okfejtés helyes, akkor nemcsak a Petrarca és Giovanni Colonna közötti 

irodalmi kapcsolatot sikerült kimutatnunk, amit Arnaldo Foresti hiányolt a Fam., VI 2 

címzettjének biztos azonosításához, hanem azt is igazoltuk, hogy a Fam., II 9 nem teljesen 

fiktív, legalábbis volt egy magja, ami ténylegesen el lett küldve Giacomo Colonna 

püspöknek. S nem utolsósorban a petrarcai írások sikerének egyik legkorábbi példájára 

bukkantunk. 
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IV. MEGJEGYZÉSEK A FAMILIARES, VI 2 DATÁLÁSÁHOZ 

 

 Ebben a fejezetben a Fam., VI 2 egyik sokat vitatott kérdését, a datálás problémáját 

járom körbe. Először ismertetem az episztola keletkezési idejével kapcsolatos főbb 

álláspontokat, majd megvizsgálom azokat a kéziratokat, amelyeket a korábbi kutatók a 

levél eredeti verziójaként tartottak számon. Az elemzés eredményeként megállapítom, 

hogy a jelenleg rendelkezésünkre álló szövegvariánsok valószínűleg nem azonosak az 

eredeti változattal, ezért a datáláshoz korábban felhasznált érvek egy részéről le kell 

mondanunk, és konkrét keletkezési év helyett terminus post quemet és terminus ante 

quemet kell kijelölnünk. Az előbbit Petrarca első római látogatása idejére, 1337 tavaszára, 

az utóbbit a Fam., IX 13 egyik passzusa alapján 1342 novemberére teszem. Majd ezt a 

biztosnak tartható időintervallumot úgy próbálom meg tovább szűkíteni, hogy 

megvizsgálom azokat a forrásokat, amelyeket Petrarca a levél középső szakaszának Róma-

leírásához felhasznált, és párhuzamokat keresek ennek egyes passzusai és azon glosszák 

között, amelyekkel Petrarca a saját könyvtárának kéziratait kommentálta. 

 

IV. 1. A Fam., VI 2 főbb kérdései 

IV. 1. 1. A levél datálásának problémája 

 Noha kevés olyan alkotása van Petrarcának, amelyben ne bukkanna fel Róma neve, 

mindössze négy művében olvashatunk hosszabb leírást az Örök Város antik és keresztény 

tárgyi emlékeiről: a fra Giovanni Colonnához írt Fam., VI 2-ben, a VI. Kelemen pápához 

címzett Epyst., II 5-ben, az Africa VIII. könyvében és a Philippe de Vitrynek küldött Fam., 

IX 13-ban. Közülük kettőnek a datálása nem okoz különösebb problémát: az egyházfőhöz 

intézett Epystola eredeti verziója 1342 végén, valószínűleg novemberben született, a Fam., 

IX 13-ra pedig 1350. február 15-én tett pontot a szerző.
1
 Az évtizedeken át, több 

szakaszban írt és átdolgozott, de végül befejezetlenül maradt eposz kronológiájának pontos 

rekonstrukciója szinte lehetetlen, ám valószínű, hogy az V–VIII. könyvet Petrarca az 1340-

es évek első felében, feltehetőleg parmai tartózkodásai során (1341–1342, 1343–1345) 

vetette papírra.
2
 Hasonlóképp nincs megnyugtatóan tisztázva a fra Giovanninak címzett 

levél keletkezési ideje sem: a datálási javaslatok 1337 és 1342 között mozognak. 

                                                 
1
 WILKINS 1956, p. 29; DOTTI 2004–2009, II, p. 1285n. 

2
 ARIANI 1999, p. 87, n. 4; vö. DOTTI 2006, pp. 21–26. Guido Martellotti és Paolo Trompeo eredetileg 1943-

ban publikált tanulmányukban felvetették, hogy a VIII. könyv Róma-leírása Petrarca 1350. évi 

zarándoklatának emlékét tükrözi (MARTELLOTTI 1983, p. 30), de hipotézisüket nem támasztották alá 

meggyőző érvekkel. Megjegyzendő, hogy a De viris illustribus Scipio-életrajzának első, γ változatában, 
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 A végleges, α szövegváltozat tanúsága szerint („II Kal. Dicembris, ex itinere”) 

Petrarca november 30-án, utazás közben idézte fel római élményeit. Sokáig konszenzus 

uralkodott a kutatók között abban, hogy a költő az első római látogatásáról számolt be, és 

így az episztola 1337-re, vagy nem sokkal későbbre datálható.
3
 Először 1919-ben, majd 

1928-as gyűjteményes kötetében publikált tanulmányában azonban Arnaldo Foresti 

határozottan az 1341. évi költővé koronázás utáni napokra helyezte Petrarca és barátja 

római barangolását, és ugyanazon év november 30-ra a levél megírását, útban Parmából 

Selvapiana felé.
4
 Szerinte ugyanis mindenképpen a költő első vaucluse-i tartózkodása 

(1337–1341) utáni eseményekről van szó, mert Petrarca azt ígéri fra Giovanninak, hogy 

majd akkor teljesíti a kérését, és ír neki hosszabban az artes liberales és az artes 

mechanicae eredetéről, miután visszatért „magányába”: 

 

„Nem egyetlen napot és nem is levelet igénylő tárgyról van szó: egész könyvet kíván, melyhez addig nem 

kezdhetek hozzá, amíg a szerencse vissza nem vezet magányomba, hacsak nagyobb gondok vissza nem 

tartanak és meg nem zavarnak. Csak ott vagyok ugyanis önmagam ura, sehol máshol, csak ott 

engedelmeskedik nekem íróvesszőm, amely most terhes elfoglaltságaimban bízva lépten-nyomon lázadozik 

ellenem és megtagadja parancsaimat. Így akinek nyugalmamban szakadatlanul dolgoznia kell, 

elfoglaltságaim közepette nyugalmat szerez magának, és arcátlan, megátalkodott szolga módjára ura 

fáradozását saját pihenésére fordítja. De amint hazaérek, rögvest nyakába kényszerítem igáját, és arról, amit 

kérsz, önálló könyvben írom meg mindazt, amit mások írásaiból és a saját elmélkedéseimből meríthetek. 

Mert míg baráti leveleket tréfálkozva, ide-oda utazgatás és lárma közepette szoktam írni, addig könyvek 

írásához békés magányra, édes nyugalomra és végtelen, háborítatlan csöndre van szükségem.”
5
 

                                                                                                                                                    
amely körülbelül akkor keletkezett, amikor Petrarca megtervezte az Africát (vö. MARTELLOTTI 1964, pp. IX–

X; FERA 2007a, pp. 102–103), még nincs szó arról, hogy a karthágói követek engedélyt kérnének a városba 

való belépésre és foglyaik kiváltására, ami az eposzban kiindulópontként szolgál a városnézés leírásához; ld. 

Vir. ill, XXIγ (Scipio) 10, 60–65: „Quo cum venissent [scil. legati], dato eis de more extra urbem senatu, et 

legatorum omnium atque in primis Hasdrubalis agnomento Hedi, qui legationis princeps erat, etas ac morum 

gravitas et orationis humilitas, quibusdam licet contra tendentibus, misericordiam meruere. Permissum est a 

patribus pacis arbitrium Scipioni.” Az 1341–1343 között papírra vetett köztes, β verzió azonban már 

tartalmazza ezt az információt (XXIβ 10, 66): „Illi [scil. legati] autem, impetrate pacis gratias agentes, 

petierunt a senatu ut eis urbem ingredi et cives suos nobiles homines, qui publicis in carceribus erant, alloqui 

permitterent. Quo concesso petierunt iterum ut quosdam ex eis redimere sinerentur.” A történeti mű és az 

eposz szoros korrelációjából adódóan ez megerősíti azt a feltételezést, hogy a VIII. könyv Róma-leírása is az 

1340-es évek első felében keletkezett. Ugyanezt támasztja alá Romulus halálának leírása a két műben, ld. 

Afr., VIII, 925–933 és Vir. ill., I (Romulus), 35–43. 
3
 SADE 1764–1767, I, pp. 324–325; FRACASSETTI 1863–1867, II, p. 140; vö. WILKINS 1960, p. 59; SPRING 

1972, p. 418. 
4
 A tanulmány legújabb kiadása: FORESTI 1977, pp. 94–97. 

5
 Fam., VI 2, 21–22: „[…] nec diei unius opus est nec epystolare negotium; librum exigit, quem non prius 

aggrediar  si tamen curis maioribus non retrahor atque disturbor  quam in solitudinem meam me fortuna 

revexerit. Ibi enim, non alibi, meus sum; ibi meus est calamus, qui nunc passim rebellat et recusat imperium, 

molestissimis occupationibus meis fretus. Ita ille, qui ex otio meo iuge negotium habet, ex negotio sibi otium 

querit, et quasi impius servus ac contumax, domini laborem in requiem suam trahit. Ubi vero primum fines 

meos attigero, suum ipse iugum subeat cogam, et de eo quod queris, seorsum singulari libro, quid aliorum 

scriptis, quid meis coniecturis assequor, scribam: sane, ut familiares epystolas ludens et in ipso maxime 
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 Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy a levél egyik ránk maradt kéziratában, amelyet 

a kritikai kiadást gondozó Vittorio Rossi – kételyei ellenére – az eredeti, γ 

szövegváltozatként közölt, június 7-i („VII Iunii”) dátum szerepel. Giuseppe Billanovich és 

Ernest Hatch Wilkins egyetértettek abban, hogy ez utóbbi a helyes, a november 30. pedig 

fiktív, vagy átírási hibának köszönhető időpont-meghatározás. Nem jutottak azonban 

konszenzusra az esztendőt illetően: előbbi szerint 1337-ben, utóbbi szerint 1341-ben került 

sor a római barangolásra, ugyanakkor a levél megírásának évéről egyikük sem nyilatkozott 

egyértelműen, csak sejteni lehet, hogy ugyanarra az esztendőre tették, mint magát az 

eseményt.
6
 A Familiarest legutóbb olaszra fordító Ugo Dotti az 1337-es dátumot tartja 

valószínűbbnek, és szerinte egy Avignon és Vaucluse közötti rövid utazásra utalhat a 

költő.
7
 Roberta Antognini elveti a korai datálást, de egyetért Dottival a helyszínt illetően; 

mivel azonban Petrarca 1341-ben sem júniusban, sem novemberben nem tartózkodott 

Provence-ban, ő 1342. november 30-ra (vagy június 7-re) helyezi az episztolát, mert ez 

megoldaná a felmerülő kronológiai ellentmondásokat.
8
 A kérdéssel foglalkozó jelentősebb 

szakirodalmi munkákban tehát három konkrét évet találunk a Fam., VI 2 eredeti 

változatának feltételezett dátumaként: 1337, 1341 és 1342. 

 

IV. 1. 2. A Róma-leírás forrásai és a helyszínek azonosítása 

A levelet vizsgáló kutatók másik fontos célkitűzése a Róma-leírás forrásainak és az 

említett helyszíneknek az azonosítása volt. 

A Codice topografico della città di Roma c. forrásgyűjtemény 1953-ban publikált 

negyedik kötetében a szerkesztők, Roberto Valentini e Giuseppe Zucchetti a kritikai kiadás 

alapján közölték újra a Fam., VI 2 „topográfiai” szakaszát, jegyzeteikben feltüntetve a 

lehetséges források egy részét. Kiadásuk hátránya, hogy nem Petrarca-kutatóként néhány 

esetben olyan forrásokat is megjelöltek, amelyeket a szerző a levél megírásakor 

valószínűleg még nem ismert, és a szövegben felbukkanó helyszíneknek is csak csekély 

hányadát nevezték meg.
9
 

                                                                                                                                                    
viarum discursu tumultuque rerum scribere soleo, sic ad scribendum libros solitaria quiete dulcique otio et 

magno nec interrupto silentio opus est.” 
6
 WILKINS 1978, pp. 267–271, egyáltalán nem nyilatkozik a levél megírásának évéről, de feltehetőleg 1341-re 

gondol; BILLANOVICH 1981, p. 131 és n. 2, megfogalmazása sem teljesen egyértelmű, de valószínű, hogy 

1337-re datálja a levelet.  
7
 DOTTI 2004–2009, II, p. 775n és p. 793, n. 81. 

8
 ANTOGNINI 2008, p. 156 és n. 126. A kutatónő szerint a levél az 1341-es látogatás emlékeit rögzíti. 

9
 VZ, IV, pp. 1–10. 
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A legpontosabb elemzést Maria Accame Lanzillottának köszönhetjük, aki 1993-as 

tanulmányában nemcsak az antik, de a középkori műveknek, elsősorban a mirabilia-

gyűjteményeknek a Fam., VI 2-re gyakorolt hatását is kimutatta. A keresztény szent 

helyeket leíró passzusokkal azonban csak érintőlegesen foglalkozott, és néhány részkérdést 

illetően a korábbi kutatók meglátásai és hipotézisei is félrevezették.
10

 

Ugo Dotti több részleges kiadás után 2004 és 2009 között publikálta a Familiares 

teljes olasz fordítását, párhuzamosan közölt latin szöveggel. A levélgyűjtemény VI–X. 

könyvét tartalmazó második kötet 2007-ben jelent meg. A fordítást kísérő jegyzetekben a 

neves kutató a legfontosabb antik forrásokat sikerrel azonosította, de a keresztény legendák 

és egyéb középkori művek feltüntetése kevésbé pontos, illetve hiányos, továbbá a 

helyszínek meghatározása sem mentes kisebb-nagyobb hibáktól.
11

 

Ugyanebben az évben jelent meg Nicola Longo Petrarca utazásait és útleírásait 

ismertető monográfiája, amelynek második részében a szerző mondatról mondatra 

kommentálta a Fam., VI 2 Róma-leírását, megkísérelve azonosítani a forrásokat és a 

helyszíneket. Minden tisztelettel Longo egyéb munkái iránt, monográfiájának ez a része 

filológiai szempontból értékelhetetlen. Az természetesen még megbocsátható, hogy a 

levelet fordításban idézi – noha nem értem, hogy „kurrens fordításként” miért Giuseppe 

Fracassetti XIX. századi szövegéhez nyúlt vissza, amikor az óta több, könnyen elérhető 

munka is napvilágot látott –,
12

 de az, hogy kommentárjában a fordítást magyarázza, 

finoman szólva is súlyos – és nem az egyetlen – metodológiai hiba. Így például azért keres 

forrásokat a római népszámlásokról, mert az eredeti szöveg „census” szavát (Fam., VI 2α, 

10: „romani populi census toto orbe collectus”) Fracassetti „censimento”-nak fordította, 

jóllehet Petrarca itt valójában egy lucanusi reminiszcenciával a különböző népektől 

hadizsákmányként összegyűjtött kincsekre utalt.
13

 További példák helyett, állatorvosi 

lóként emeljük ki a Róma négy dombját megemlítő passzust. Az eredeti szöveg így 

hangzik (Fam., VI 2α, 7): „[…] he sunt Esquilie, hic Viminalis, hic Quirinalis collis, hic 

Celius […]”. Ha a kutató figyelembe vette volna az eredeti levelet, nem jegyezte volna 

meg: „Petrarca sok szerzőnél olvashatta a világ leghíresebb dombjainak nevét, a 

                                                 
10

 ACCAME LANZILLOTTA 1993; a mirabilia-gyűjtemények szöveghagyományáról ld. ACCAME LANZILLOTTA 

1996. 
11

 DOTTI 2004–2009, II, pp. 774–795. 
12

 Vö. LONGO 2007, p. 9: „Le opere latine di Petrarca sono citate nelle traduzioni correnti; di questo mi scuso 

con i filologi umanistici, in particolare con coloro che stanno lavorando all’Edizione Nazionale di Petrarca.” 
13

 Ld. lent, pp. 259–261. 
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Vicinale/Viminale [Vicinalis/Viminalis] változatban is.”.
14

 Mivel a latin szövegben nem 

találjuk a -c-vel írt változatot, joggal gondolhatjuk, hogy Longo Fracassettinél olvasott 

„Vicinalét”, és ahhoz fűzött magyarázatot. A helyzet azonban még bonyolultabb. 

Fracassetti ugyanis a következő módon ültette át olaszra a kérdéses mondatrészt: „Ecco 

[…] i colli Celio, Quirinale, Viminale, Esquilino”
15

 – semmi „Vicinale”. Longo 

monográfiájában azonban a részletes kommentár előtt idézett szövegben így találjuk meg 

ugyanezt a passzust: „Ecco […] i colli Celio, Quirinale, Vicinale, Esquilino”.
16

 Vagyis a 

kutató hibásan idézte Fracassetti fordítását, majd a saját hibás szövegét kommentálta. 

 Mivel az eddigi kommentárok vagy nem eléggé részletesek (Valentini–Zucchetti, 

Accame Lanzillotta, Dotti), vagy ha részletesek is, igen súlyos kívánnivalókat hagynak 

maguk után (Longo), úgy vélem, egyáltalán nem felesleges újravizsgálni a korábbi 

szakirodalom által felvetett és megoldani próbált kérdéseket. Ebben a fejezetben a 

fontosabb szövegváltozatok összehasonlításával és néhány fontos passzus kiemelésével a 

datálás problémájára koncentrálok, a Petrarca által felhasznált források és a levélben 

említett helyszínek többségének azonosítását pedig a függelékben olvasható, részletes 

filológiai-topográfiai kommentárban kísérlem meg. Bár terjedelmi és szerkezeti 

megfontolásokból a két részt különválasztottam, következtetéseimhez támaszkodom a 

kommentárban kifejtett elemzésre is, így a kettő együtt támasztja alá érvelésemet. 

 

IV. 2. A γ szövegváltozat és a datálás kérdése 

 Említettem már, hogy a Fam., VI 2 több szövegváltozatban, két különböző 

dátummal maradt ránk. Az 1356-ra datálható köztes (β) és az ezt követő kanonikus (α) 

verzió végén „II Kal. Decembris, ex itinere”, egy másik változatban pedig „VII Iunii” 

olvasható. Ez utóbbi változatot a kritikai kiadást készítő Vittorio Rossi az akkor ismert 

egyetlen kézirat, a wolfenbütteli Herzog August Bibliothek 45.6. Aug. fol. jelzetű kódexe 

alapján közölte (a továbbiakban: W).
17

 A kézirat számos kisebb eltérést mutat a kanonikus 

szöveghez képest. A levél rubricája biztosan hibás, mert fra Giovanni Colonna helyett 

Annibaldo da Ceccano bíborost tünteti fel címzettként („Ad Anibaldum cardinalem”). 

Mivel a kardinális a címzettje a Familiares-gyűjtemény előző levelének is (VI 1), Rossi 

megfogalmazta gyanúját, hogy inkább a korpuszból kiemelt episztoláról, és nem eredeti (γ) 

                                                 
14

 LONGO 2007, p. 119: „Petrarca ha potuto leggere in molti autori i nomi dei colli piú famosi del mondo, 

anche nella variante Vicinale/Viminale.” 
15

 FRACASSETTI 1863–1867, II, p. 114. 
16

 LONGO 2007, p. 112, vö. p. 119. 
17

 A kódex vegyes tartalmú, a Petrarca néhány levelét is tartalmazó első része a XV. századra datálható; vö. 

ROSSI–BOSCO 1933–1942, I, p. LXXIV. 
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változatról lehet szó, esetleg egy α változattal kontaminált γ kódexre mehet vissza W 

szövege. Néhány olvasat és különösen a középkori datálási mód azonban meggyőzték 

arról, hogy eredeti (γ) verzióként közölje.
18

 

A W változat eredetiségének kérdése kulcsfontosságú a levél keletkezési idejének 

meghatározása szempontjából, nemcsak az eltérő dátum miatt, de azért is, mert ha a 

vaucluse-i magányba való visszatérés nem szerepelt a γ verzióban, akkor az egyik 

legfontosabb életrajzi támpontunkat veszítjük el. (Ne feledjük, hogy az „ex itinere” datálás 

is csak a későbbi szövegváltozatokban szerepel!) 

1981-ben Giuseppe Billanovich – Augusto Campana személyes közlésének 

köszönhetően – hírt adott arról, hogy a Fam., VI 2 egy hosszú részlete a W 

szövegváltozattal azonos formában lett átemelve Nicola Signorili Róma-leírásába, a 

Vatikáni Apostoli Könyvtár Vat. lat. 3536 jelzetű kódexébe.
19

 Ezt a szöveget tudtommal 

eddig még senki nem vizsgálta meg részletesen, ezért érdemes alaposabban is szemügyre 

vennünk. 

Nicola Signorili életéről keveset tudunk. 1400-ban már írnokként tevékenykedett a 

római Monti városrészben (rione), 1408-ban a Società del Santissimo Salvatore ad Sancta 

Sanctorum titkáraként tűnt fel, később a Monti városrész élére került (caporione), 

valamikor V. Márton pápasága (1417–1431) alatt pedig a scriba senatus tisztségét töltötte 

be. Halálának éve ismeretlen, de valószínűleg túlélte az egyházfőt.
20

  

Rómáról szóló értekezésének kéziratai két csoportra oszthatók. Az egyik csak 

néhány szerkezeti egységét tartalmazza a traktátusnak Descriptio urbis Romae eiusque 

excellentiae címen, a másik kódexcsoport a teljes művet közli De iuribus et excellentiis 

urbis Romae cím alatt. Csak ez utóbbiban szerepel a Fam., VI 2-ből vett idézet. Signorili 

művének sem az autográf, sem az V. Mártonnak ajándékozott példánya nem maradt ránk. 

A legrégebbi kézirat, a subiacói Biblioteca S. Scolastica, Archivio Colonna, II. A. 50 

jelzetű kódexe 1430–1450 közé datálható. Értékéből levon, hogy sok benne az átírási hiba, 

különösen a tulajdonnevek esetében, és nem teljes, mert a római templomokban található 

relikviák listája rövidítve szerepel benne. (Ez utóbbi tény azonban a Petrarca-idézetet nem 

érinti.) A teljes traktátus további szövegtanúi a XVI–XVII. századra datálhatók. Közülük 

elég megbízhatónak számít az Antonio Carafa bíboros (1538–1591, bíboros: 1568–1591) 

                                                 
18

 Ibid., II, p. 91, ad loc. 
19

 BILLANOVICH 1981, p. 131, n. 2. 
20

 Életéről ld. SPRING 1972, pp. 177–178. 
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könyvtárából származó, fent említett Vat. lat. 3536,
21

 bár ez is tartalmaz számos átírási 

hibát. Mivel a Colonna-kézirathoz nem jutottam hozzá, ez utóbbiban vizsgáltam meg azt a 

részt, amely tartalmazza a Fam., VI 2-ből vett idézetet. Az alábbi kolláció első oszlopában 

ezt a szakaszt közlöm,
22

 vele párhuzamosan pedig a W kódex Vittorio Rossi által kiadott 

szövegének
23

 és a Fam., VI 2 végleges, α változatának vonatkozó passzusát: 

 

Nicola Signorili: De iuribus et 

excellentiis urbis Romae  

(Vat. lat. 3536, ff. 31r–32) 

Fam., VI 2, 5–14 W  

(Rossinál: γ)  

Fam., VI 2, 5–14 α 

 

Hec est enim illa felicissima 

Roma, quam ipse Deus 

omnipotens totius orbis ac 

orthodoxe fidei voluit esse 

caput; hec est illa Roma 

sanctissima, quam in fidei 

firmamentum elegit et beatorum 

apostolorum ac martyrum et 

sanctorum suorum sanguine 

consecravit; hec est illa civitas 

gloriosa, que tot et tantis divinis 

dotari muneribus totque 

mirabilium rerum splendoribus 

illustrari et tot ornamentorum 

fulgoribus meruit decorari, quod 

in stuporem inducitur animus 

intuentis; unde poeta Petrarcha 

in quadam sua Rerum 

familiarium epistola, quam ad 

dominum Hanibaldum 

Tusculanum episcopum 

cardinalem descripserat, inter 

cetera sic scribit: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21

 A kéziratokról ld. ibid., pp. 181–188. 
22

 A szövegösszevetés érdekében megőriztem a kézirat ortográfiai sajátosságait és hibáit, csupán az az u és v, 

valamint a kis- és nagybetűket különböztettem meg, modern központozást vezettem be, és egy – nem a 

Petrarca-idézetben található – szót emendáltam. Az egyszerű ortográfiai, illetve egyértelműen a másolóknak 

tulajdonítható hibákból fakadó különbségeket a kollációban nem emeltem ki. 
23

 Mivel a wolfenbütteli kódexet nem tudtam megvizsgálni, W-vel a Rossi által kiadott változatot jelölöm, 

jóllehet ő néhány helyen módosította a kézirat szövegét (ld. a következő jegyzetet). 
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„[Fam., VI 2, 5] Vagabamur 

pariter in illa urbe tam magna, 

que cum propter spatium vacua 

videatur, populum habet 

immensum; nec in urbe tantum 

sed etiam circa eam, 

aderatque per singulos passus 

quod linguam atque animum 

excitaret: hic regia Evandri, 

hic Carmentis edis, hic Chachi 

spelunca, hic lupa nutrix et 

ficus Ruminalis, seu veriori 

nomine Romularis, hic 

transitus Remi, hic ludi 

circenses et Sabinarum raptus, 

hic Capree palus et Romulus 

evanescens, hic Numme cum 

Egeria colloquium, hic 

tergeminorum aties.  

[6] Hic fulmine ictus victor 

hostium artifexque militie 

Tullus Hostilius, hic rex 

architector Ancus Martius, hic 

discretor ordinum Priscus 

Tarquinius habitavit; hic Sermo 

caput arsit, hic tarpente 

insidens atrox Tullia transivit, a 

suo scelere vicum fecit 

infamem.  

[7] Hic autem Sacra Via est, 

hic sunt Exquilie, hic 

Viminales Quirinalisque 

collis, hic Celius, hic Martius 

campi et superbi, in quibus 

decussa papavera. Hic 

miserabilis Lucretia ferro 

[5] Vagabamur pariter in illa 

urbe tam magna, que cum 

propter spatium vacua 

videatur, populum habet 

immensum; nec in urbe tantum 

sed circa urbem vagabamur, 

aderatque per singulos passus 

quod linguam atque animum 

excitaret: hic regia Evandri, 

hic Carmentis edes, hic Caci 

spelunca, hic lupa nutrix et 

ficus ruminalis, veriori 

cognomine romularis, hic 

transitus Remi, hic ludi 

circenses et Sabinarum raptus, 

hic Capree palus et Romulus 

evanescens, hic Nume cum 

Egeria colloquium, hic 

tergeminorum acies.  

[6] Hic fulmine victus victor 

hostium artifexque militie 

Tullus Hostilius, hic rex 

architector Ancus Martius, hic 

discretor ordinum Priscus 

Tarquinius habitavit; hic 

Servio caput arsit, hic carpento 

insidens atrox Tullia transivit 

et scelere suo vicum fecit 

infamem.  

[7] Hec
24

 autem Sacra Via est, 

he sunt Esquilie, hic Viminalis 

et Quirinalis collis, hic 

Celius, hic Martius Campus et 

Superbi manibus decussa 

papavera. Hic miserabilis 

Lucretia ferro incumbens, et in 

[5] Vagabamur pariter in illa 

urbe tam magna, que cum 

propter spatium vacua videatur, 

populum habet immensum; nec 

in urbe tantum sed circa urbem 

vagabamur, aderatque per 

singulos passus quod linguam 

atque animum excitaret: hic 

Evandri regia, hic Carmentis 

edes, hic Caci spelunca, hic 

lupa nutrix et ruminalis ficus, 

veriori cognomine romularis, 

hic Remi transitus, hic ludi 

circenses et Sabinarum raptus, 

hic Capree palus et Romulus 

evanescens, hic Nume cum 

Egeria colloquium, hic 

tergeminorum acies.  

 

[6] Hic fulmine victus victor 

hostium artifexque militie 

Tullus Hostilius, hic rex 

architector Ancus Martius, hic 

discretor ordinum Priscus 

Tarquinius habitavit; hic Servio 

caput arsit, hic carpento 

insidens atrox Tullia transivit et 

scelere suo vicum fecit 

infamem.  

[7] Hec autem Sacra Via est, he 

sunt Esquilie, hic Viminalis, 

hic Quirinalis collis, hic 

Celius, hic Martius Campus et 

Superbi manibus decussa 

papavera. Hic miserabilis 

Lucretia ferro incumbens, et in 

                                                 
24

 Rossi az α szövegváltozat alapján módszeresen a megfelelő névmásra javította a W kódexben szereplő – és 

nyelvtanilag néhol helytelen – „hic” határozószót, de módosításait egyenként nem jelölte. Mivel így nem 

tudom, hogy a W kódex által közölt levél egyes helyein eredetileg milyen határozószó vagy névmás állt, e 

szövegrészeket csak a Signorili-idézetben és az α szövegváltozatban emelem ki különbségként, a kolláció 

középső oszlopában nem. 
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incumbens, et in mortem 

fugiens adulter, et lese puditicie 

vindex Brutus. 

[8] Hic minax Porsemia, et 

tuscus exercitus, ac infestus 

errantis dextre Mutius, 

tirannusque filius cum 

libertate decurrens, et hostem 

urbe pulsum ad inferos 

sequens consul, et fractus a 

tergo viri fortis Pons Sublicuos, 

ac Oratius natans, et Tiberius 

revehens Cocleam. Hic Hera 

Publicola nequicquam suspecta 

domus, hic Quintius arabat 

dum fieri meruit de aratore 

dictator, hic adductus Seranius 

ad consulatum venit.  

 

[9] Hic est Ianiculus, ille 

Sacer Mons, in quem ter irata 

patribus plebs secessit; hic 

libidinosum tribunal Appii fuit, 

et ferro patris iniurie subducta 

Virginia, et decemviralis 

luxurie dignus finis. Hinc 

Coriolanus, armis forte 

victurus, suorum pietate victus 

abcessit; hic saxum defendit 

Mallius, hic excidit; hic 

Camillus inhiantes auro Gallos 

subito reppulit interventu et 

desperantes cives amissam 

patriam ferro docuit recuperare, 

non auro.  

[10] Hic Aretius armatus 

desendit; hic inventum sub 

terra caput hominis et immotus 

terminus presagium summo et 

mortem fugiens adulter, et lese 

pudicitie vindex Brutus.  

 

[8] Hic minax Porsenna, et 

etruscus exercitus, et infestus 

erranti dextre Mutius, et 

tyranni filius cum libertate 

decurrens, et hostem urbe 

pulsum ad inferos sequens 

consul, et fractus a tergo viri 

fortis Pons Sublicius, et 

Horatius natans, et Tyberis 

revehens Cloeliam. Hic erat 

Publicole nequicquam 

suspecta domus, hic Quintius 

arabat dum fieri meruit de 

aratore dictator, hinc 

abductus Serranus ad 

consulatum venit.  

[9] Hoc est Ianiculum, hic 

Aventinus, ille Sacer Mons, in 

quos ter irata patribus plebs 

secessit; hic libidinosum 

tribunal Appii fuit, et ferro 

patris iniurie subducta 

Virginia, et decemviri luxurie 

dignus finis. Hinc Coriolanus, 

armis forte victurus, suorum 

pietate victus abscessit; hoc 

saxum defendit Manlius, hinc 

excidit; hic Camillus inhiantes 

auro Gallos subito repulit 

interventu et desperantes cives 

amissam patriam ferro docuit 

recuperare, non auro.  

[10] Hic descendit Curtius 

armatus; hic inventum sub 

terra caput hominis et immotus 

terminus presagium summo et 

mortem fugiens adulter, et lese 

pudicitie vindex Brutus.  

 

[8] Hic minax Porsenna, et 

etruscus exercitus, et infestus 

erranti dextre Mutius, et 

tyranni filius cum libertate 

concurrens, et hostem urbe 

depulsum ad inferos sequens 

consul, et fractus a tergo viri 

fortis Pons Sublicius, et 

Horatius natans, et Tyberis 

revehens Cloeliam. Hic erat 

Publicole nequicquam suspecta 

domus, hic Quintius arabat dum 

fieri meruit de aratore dictator, 

hinc abductus Serranus ad 

consulatum venit.  

 

[9] Hoc est Ianiculum, hic 

Aventinus, ille Sacer Mons, in 

quos ter irata patribus plebs 

secessit; hic libidinosum 

tribunal Appii fuit, et ferro 

patris iniurie subducta Virginia, 

et decemviri luxurie dignus 

finis. Hinc Coriolanus, armis 

forte victurus, suorum pietate 

victus abscessit; hoc saxum 

defendit Manlius, hinc excidit; 

hic Camillus inhiantes auro 

Gallos subito repulit interventu 

et desperantes cives amissam 

patriam ferro docuit recuperare, 

non auro.  

[10] Hic descendit Curtius 

armatus; hic inventum sub 

terra
25

 caput hominis et 

immotus terminus presagium 

                                                 
25

 Rossi kiadásában „sub terram” olvasható, de talán egyszerű nyomdahibáról lehet szó. 
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stabili imperio fuere. Hic fallax 

virgo armis obruta et suis 

fallaciis circumventa; hic 

Tarpeia arx, et romani populi 

census toto orbe collectus; hic 

anser argenteus; hic custos 

armorum Ianus; hic Statoris, 

hic Feretri Iovis templum; hic 

fuerat sella Iovis, hic domus 

omnium triumphorum; huc 

compulsus Perses, hinc 

repulsus Hanibal, hinc 

repulsus Iugurtha, ut quidam 

opinant, alii vero in carcerem 

illum necant.  

 

[11] Hic triumphavit et 

Caesar hic periit. Hic 

Augustus in templo reges 

affusos et tributarium orbem 

vidit; hic arcus Pompeii, hinc 

porticus, hic [spatium ms.] fuit. 

Hic Traiani columna, ubi ille 

unus omnium imperator, ut ait 

Eusebius, intra urbem est 

sepultus; hic eiusdem pons, qui 

Sancti Petri nomine invenit, et 

Adriani moles, cui ipse quoque 

subiectus est, quod sancti 

vocant Christum. Hic saxus 

mire magnitudinis eneisque 

leonibus innixis, divis 

imperatoribus sacrum, cuius in 

vertice ossa Caesaris quiescere 

fama est.  

 

[12] Hic Telluris edes, hic 

Fortune domus, hic templum 

Pacis, adventu vere pacifici 

regis eversum; hic opus 

stabili imperio fuere. Hic 

fallax virgo armis obruta et 

suis circumventa fallaciis; 

hec Tarpeia arx, et romani 

populi census toto orbe 

collectus; hic anser argenteus; 

hic custos armorum Ianus; hoc 

Statoris, hoc Feretrii Iovis 

templum; hec fuerat cella 

Iovis, hec domus omnium 

triumphorum; huc compulsus 

est Perses, huc compulsus 

Hanibal, hinc repulsus 

Iugurtha, ut quidam 

opinatur, alii vero in carcere 

illum necant.  

[11] Hic Cesar triumphavit, 

hic periit. Hoc Augustus in 

templo reges affusos et 

tributarium orbem vidit; hic 

Pompeii arcus, hec porticus, 

hoc Marii Cimbrum fuit. Hec 

Traiani columna, ubi ille unus 

omnium imperatorum, ut ait 

Eusebius, intra urbem est 

sepultus; hic eiusdem pons, qui 

Sancti Petri nomen invenit, et 

Hadriani moles, cui ipse 

quoque subiectus est, quod 

Sancti Angeli Castrum vocant. 

Hoc est saxum mire 

magnitudinis eneisque 

leonibus innixum, divis 

imperatoribus sacrum, cuius in 

vertice Iulii Cesaris ossa 

quiescere fama est.  

[12] Hec Telluris edes, hec 

Fortune domus, hoc templum 

Pacis, adventu vere pacifici 

regis eversum; hoc opus 

summo et stabili imperio fuere. 

Hic fallax virgo armis obruta et 

suis circumventa fallaciis; hec 

Tarpeia arx, et romani populi 

census toto orbe collectus; hic 

anser argenteus; hic custos 

armorum Ianus; hoc Statoris, 

hoc Feretrii Iovis templum; hec 

fuerat cella Iovis, hec domus 

omnium triumphorum; huc 

compulsus est Perses, hinc 

repulsus est Hanibal, hinc 

impulsus est Iugurtha, ut 

quidam opinantur, alii vero in 

carcere illum necant.  

 

[11] Hic triumphavit Cesar, 

hic periit. Hoc Augustus in 

templo reges affusos et 

tributarium orbem vidit; hic 

Pompeii arcus, hec porticus, 

hoc Marii Cimbrum fuit. Hec 

Traiani columna, ubi ille unus 

omnium imperatorum, ut ait 

Eusebius, intra urbem est 

sepultus; hic eiusdem pons, qui 

Sancti Petri nomen invenit, et 

Hadriani moles, cui ipse quoque 

subiectus est, quod Sancti 

Angeli Castrum vocant. Hoc est 

saxum mire magnitudinis 

eneisque leonibus innixum, 

divis imperatoribus sacrum, 

cuius in vertice Iulii Cesaris 

ossa quiescere fama est.  

 

[12] Hec Telluris edes, hec 

Fortune domus, hoc templum 

Pacis, adventu vere pacifici 

regis eversum; hoc opus 
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Agrippe, quod a falsorum 

deorum matre veri Dei mater 

eripuit. Hinc rivus olei in 

Tyberim fluxit; hinc, ut fama 

est, monstrante Sibilla senex 

Augustus Christum vidit 

infantem.  

 

[13] Hic insolentia Neronis et 

in edificiis fervens luxus; hec 

augusta domus Flaminea, ubi 

sepulchrum ipsius quidam 

tradunt; hic Antonini columna; 

hic eidem proximum 

palatium Appii; hic Severi 

Affri Septimonium, quam tu 

solus ędem vocas, sed meum 

nomen in hystoriis scriptum 

lego. Hic Praxitelis fideique 

extans in lapide tot iam seculis 

de ingenio et arte textamem; 

hic Christus profugo vicario 

fuit obvius; hic Petrus in 

crucem actus; hic truncatus est 

Paulus; hic assatus Laurentius, 

qui sepultus venienti Stephano 

locum fecit. Hic sprevit fervens 

oleum Joannes; hic Agnes post 

obitum vivens suos flere 

prohibuit; hic Silvester latuit; 

hic lepram deposuit 

Constantinus; hic gloriosam 

exercuit Calistus.  

 

[14] Sed quo pergo?” Tantarum 

enim dotium dicte urbis que 

papirus est capax? Propterea 

sileantur [emend., siantur ms.] 

alia. 

Agrippe, quod a falsorum 

deorum matre veri Dei mater 

eripuit. Hic ninxit Nonis 

Augusti; hinc rivus olei in 

Tyberim fluxit; hinc, ut fama 

est, monstrante Sibilla senex 

Augustus Cristum vidit 

infantem.  

[13] Hec insolentia Neronis et 

in edificiis fervens luxus; hec 

Augusta domus, via 

Flaminia, ubi sepulcrum 

ipsius domini quidam tradunt; 

hec Antonini columna; hoc 

eiusdem proximum Appie 

palatium; hoc Severi Afri 

Septizonium, quam tu Solis 

sedem vocas, sed meum 

nomen in historiis scriptum 

lego. Hoc Praxitelis Phidieque 

extans in lapide tot iam seculis 

de ingenio et arte certamen; 

hic Cristus profugo vicario fuit 

obvius; hic Petrus in crucem 

actus; hic truncatus est Paulus; 

hic assatus Laurentius; hic 

sepultus venienti Stephano 

locum fecit. Hic sprevit 

fervens oleum Iohannes; hic 

Agnes post obitum vivens suos 

flere prohibuit; hic Silvester 

latuit; hic lepram deposuit 

Constantinus; hic gloriosam 

exercuit Calixtus Libitinam.  

[14] Sed quo pergo? possum 

ne tibi in hac parva papiro 

Romam designare? 

Agrippe, quod falsorum 

deorum matri veri Dei mater 

eripuit. Hic ninxit Nonis 

Augusti; hinc rivus olei fluxit 

in Tyberim; hinc, ut fama est, 

monstrante Sibilla senex 

Augustus Cristum vidit 

infantem.  

[13] Hec Neronis insolentia et 

in edificiis fervens luxus; hec 

Augusta domus, via Flaminia, 

ubi sepulcrum ipsius domini 

quidam tradunt; hec Antonini 

columna; hoc eiusdem 

proximum Appie palatium; 

hoc Severi Afri Septizonium, 

quam tu sedem Solis vocas, sed 

meum nomen in historiis 

scriptum lego. Hoc Praxitelis 

Phidieque extans in lapide tot 

iam seculis de ingenio et arte 

certamen; hic Cristus profugo 

vicario fuit obvius; hic Petrus in 

crucem actus; hic truncatus est 

Paulus; hic assatus Laurentius; 

hic sepultus venienti Stephano 

locum fecit. Hic sprevit fervens 

oleum Iohannes; hic Agnes post 

obitum vivens suos flere 

prohibuit; hic Silvester latuit; 

hic lepram deposuit 

Constantinus; hic gloriosam 

Calixtus exercuit Libitinam.  

 

[14] Sed quo pergo? possum ne 

tibi in hac parva papiro Romam 

designare? 
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 Signorili szövegében a Petrarca-idézetet bevezető mondat alátámasztja Vittorio 

Rossi sejtését, miszerint a levélnek a W kódex által közölt – és Signorili által is idézett – 

változata nem egyezik meg teljesen az eredetivel, hanem magából a Familiares-korpuszból 

lett kiemelve. Signorili ugyanis megadja a levélgyűjtemény címét (Rerum familiarium), 

amely csak az 1350-es évek elején, vagyis több évvel a Fam., VI 2 feltételezett eredeti 

változatának a papírra vetése után nyerte el ezt az alakját.
26

 Elég valószínű tehát, hogy 

Signorili nem önálló levelet használt fel a művéhez. Továbbá, a címzett nála is hibásan van 

feltüntetve („ad dominum Hanibaldum Tusculanum episcopum cardinalem”), a Fam., VI 1 

levél rubricájával („Ad Anibaldum Tusculanum epyscopum cardinalem”) csaknem 

teljesen azonos alakban. Mivel a korpuszban a Fam., VI 2-t követő episztola „Ad eundem” 

van címezve, vagyis Petrarca nem írta ki még egyszer levelezőpartnere, fra Giovanni 

Colonna nevét, hanem visszautalt az előző levél rubricájára, valószínű, hogy Signorili (és 

a W kódex) hibája mögött olyan kézirato(ka)t kell keresnünk, amelyben a másoló tévedése 

folytán a Fam., VI 2 is „ad eundem”, ez esetben Annibaldo da Ceccano bíboroshoz volt 

címezve. Az mindenesetre kétségtelen, hogy a hiba végső soron nem egy önálló eredeti 

levélre, hanem a gyűjteményre megy vissza.  

Következésképpen felmerül a kérdés, hogy mi a viszony a Signorili és a W kódex 

által közölt szövegváltozat(ok), az eredeti (γ) és a kanonikus (α) verzió között? 

Mivel a Vat. lat. 3536-ban olvasható szöveg többszörös átírás eredménye, az 

ortográfiai sajátosságokból és hibás névalakokból,
27

 továbbá a másolóknak tulajdonítható 

elírások és kihagyások miatt értelmetlen, vagy nyelvtanilag helytelen esetekből
28

 nem 

vonhatunk le messzemenő következtetéseket. Így ezeket nyugodtan kizárhatjuk az 

összevetésből. 

                                                 
26

 Vö. BILLANOVICH 1947, pp. 6–7. 
27

 Az alábbiakban csak felsorolom őket, a Vat. lat. 3536-ban olvasható variánsok után közölve a W 

változatot: par. 5: edis: edes; Chachi: Caci; Numme: Nume; aties: acies; par. 6: Sermo: Servio; par. 7: 

Exquilie: Esquilie; Viminales: Viminalis; puditicie: pudicitie; par. 8: Porsemia: Porsenna; Pons Sublicuos: 

Pons Sublicius; Oratius: Horatius; Tiberius: Tyberis; Cocleam: Cloeliam; Seranius: Serranus; par. 9: 

abcessit: abscessit; Mallius: Manlius; reppulit: repulit; par. 10: Aretius: Curtius; desendit: descendit; Feretri: 

Feretrii; par. 11: Adriani: Hadriani; par. 12: Christum: Cristum; par. 13: sepulchrum: sepulcrum; Severi Affri 

Septimonium: Severi Afri Septizonium; hystoriis: historiis; fideique: Phidieque; Christus: Cristus; Joannes: 

Iohannes; Calistus: Calixtus. 
28

 Ezek a következők (a Vittorio Rossi által módszeresen javított „hic” határozószót nem vettem fel a listára, 

vö. fent, p. 78, n. 24): par. 6: tarpente: carpento; par. 7: Martius campi et superbi, in quibus: Martius 

Campus et Superbi manibus; par. 8: errantis: erranti; Hera Publicola: erat Publicole; par. 10: carcerem: 

carcere; par. 11: nomine: nomen; Christum: Castrum; hic saxus: hoc est saxum; innixis: innixum; par. 13: 

textamem: certamen. Külön eset a sella Iovis (par. 10), amely bár nem teljesen értelmetlen, de egyértelmű 

elírás a forrásokban és Petrarcánál is többször előforduló (vö. lent, p. 259, n. 244 és p. 263, n. 271) cella Iovis 

helyett. Kihagyások: par. 9: hic Aventinus; par. 10: [compulsus] est; par. 11: Marii Cimbrum; Angeli; Iulii; 

par. 12: Hic ninxit Nonis Augusti; domini; par. 13: Libitinam. 
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Van azonban számos olyan, az α változattól eltérő olvasat, amely összeköti 

Signorili és a W kódex szövegét. 

Ezek első csoportját az inverziók alkotják, amelyeknek az értékelése nem könnyű
29

 

– származhatnak Petrarcától is, de a szövegmásolók tévesztései is eredményezhetik őket. A 

következő felsorolásban a Signorili/W olvasatot követi az α változat: par. 5: regia Evandri: 

Evandri regia; ficus Ruminalis: ruminalis ficus; transitus Remi: Remi transitus; par. 12: in 

Tyberim fluxit: fluxit in Tyberim; par. 13: insolentia Neronis: Neronis insolentia; solus 

ędem [szövegromlás]/Solis sedem: sedem Solis; gloriosam exercuit Calistus [Libitinam om. 

ms.]/gloriosam exercuit Calixtus Libitinam: gloriosam Calixtus exercuit Libitinam. 

További közös elemre bukkanunk a 12. paragrafusban: opus Agrippe, quod a 

falsorum deorum matre veri Dei mater eripuit: opus Agrippe, quod falsorum deorum matri 

veri Dei mater eripuit. Az eripio ige használható a(b) + ablativusszal és sima dativusszal 

is, ám személyek esetén (‘valakitől elragadni valamit’) gyakoribb a részes eset 

alkalmazása.
30

 Bizonyítékunk nincs rá, de nem is zárhatjuk ki, hogy szerzői változattal 

állunk szemben, amelyet Petrarca a kanonikus szövegben javított a klasszikus latinnak 

jobban megfelelő nyelvtani szerkezetre.
31

 

Más esetekben az α verziótól picit eltérő, értelmileg azzal azonos értékű vagy 

esetleg pontatlanabb alakváltozatokat találunk Signorilinél és a W kódexben: par. 8: et 

tuscus: et etruscus; cum libertate decurrens: cum libertate concurrens; urbe pulsum: urbe 

depulsum. Az „et tuscus” megváltoztatása „et etruscus”-ra Petrarcától némileg szokatlan 

lenne, mert az egymást követő szavakban általában igyekezett kerülni a szóvégi és a 

szóeleji szótagok összecsengését. A másik két eltérés azonban könnyen magyarázható a 

szerző munkamódszerével, művei átdolgozása során ugyanis arra törekedett, hogy 

mondatait világosabbá és könnyebben érthetővé tegye.
32

 

Több alkalommal a Signorili által idézett levélrészlet tér el a W és az α közös 

olvasataitól. 

Ezek első csoportját ismét csak a nehezen megítélhető inverziók alkotják: par. 6: 

suo scelere: scelere suo; par. 10: Aretius [scil. Curtius] armatus des[c]endit: descendit 

Curtius armatus; suis fallaciis circumventa: suis circumventa fallaciis; par. 11: arcus 

Pompeii: Pompeii arcus. 

                                                 
29

 Vö. MONTI 1993, p. 148. 
30

 Vö. LTL, II, pp. 295–296, s.v. eripio. 
31

 Petrarca klasszicizáló törekvéseiről vö. RIZZO 1988, különösen pp. 54–55. 
32

 Vö. uo., p. 45. 
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A második csoport az eltérő mellérendelő kötőszavakből áll: par. 8: ac infestus: et 

infestus; tirannusque:
33

 et tyranni; ac Oratius: et Horatius. Petrarca mindig nagy gondot 

fordított a kötőszavak megválasztására,
34

 és a W, β és α változatokban szinte kizárólag az 

„et” kötőszót találjuk, aminek megvan a maga retorikai funkciója: a helyhatározókkal és 

mutató névmásokkal együtt, monotonitásával erősíti a szöveg felsorolásjellegét. Ezért 

valószínű, hogy a Signorili-féle olvasatokat nem szerzői variánsoknak kell tekintenünk. 

Van továbbá több, nem csoportosítható, egyenként vizsgálandó eset, amikor a Vat. 

lat. 3536 saját olvasatot kínál a közös Wα változattal szemben: 

1) par. 5: Vagabamur pariter in illa urbe tam magna, que cum propter spatium vacua 

videatur, populum habet immensum; nec in urbe tantum sed etiam circa eam: […] sed 

circa urbem vagabamur. Bár a szöveg a Signorili-verzió szerint is értelmes, a hosszú 

mondat utolsó idézett tagmondata kicsit csonkának tűnik, mert tőle meglehetősen távol, a 

mondat legelején áll a vonatkozó állítmány. Ezért az ige megismétlése, ha nem is 

nélkülözhetetlen, de gördülékenyebbé teszi a szöveget és megkönnyíti az értelmezést, így a 

szóismétlés ellenére is megfelel Petrarca gyakorlatának. Nehezen eldönthető ugyanakkor, 

hogy a Signorili-féle változat egy korábbi állapotot tükröz, vagy a „vagabamur” ige 

kiesésével és az „urbem” „eam”-ra változtatásával keletkezett (ez utóbbi talán kicsit 

enyhítené a tagmondat csonkaságának érzését).  

2) par. 5: ficus Ruminalis, seu veriori nomine Romularis: ficus ruminalis 

[W]/ruminalis ficus [α], veriori cognomine romularis.
35

 Signorili szövege, mint korábban 

láttuk, W-vel közös inverziót mutat a kanonikus változathoz képest, emellett azonban két 

saját olvasatot is kínál: a némileg precízebb „cognomine” helyén a „nomine” szót hozza, és 

tartalmazza a másik két verzióból hiányzó „seu” kötőszót. A végleges levélben Petrarca 

egyértelműen a „romularis” jelző primátusát hangsúlyozza („veriori cognomine”), aminek 

erejét Signorilinél csökkenti a választó mellérendelő mondatösszekapcsolás. Itt is nehezen 

dönthető el, hogy korábbi szövegállapotról vagy magyarázó jellegű, nem Petrarcának 

tulajdonítható beszúrásról van-e szó. 

3) par. 6: fulmine ictus victor hostium: fulmine victus victor hostium. Noha a Signorili-

féle változat is alátámasztható antik forrásokkal és más Petrarca-passzusokkal,
36

 nélkülözi 

a megfogalmazás lényegi részét képező szójátékot („victus victor”). Valószínűnek tartom, 

hogy a hétköznapibb „ictus” alak a szóeleji v- lekopásával keletkezett. 

                                                 
33

 A nominativusban álló „tirannus” alak szövegromlás eredménye, ld. lent, p. 85. 
34

 Vö. RIZZO 1988, p. 44. 
35

 A „veriori” ablativus alakról ld. uo., p. 46. 
36

 Vö. lent, pp. 233–234. 
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4) par. 6: a suo scelere vicum fecit infamem: et scelere suo vicum fecit infamem. Noha 

az inverziót még tulajdoníthatnánk Petrarcának, a tagmondatot bevezető „et” kötőszó 

helyett álló és nyelvtanilag indokolatlan „a” prepozíció nem tűnik szerzői variánsnak. 

5) par. 8: tirannusque filius: et tyranni filius. A „tirannus” szót melléknévként 

használó szerkezet Arruns Tarquiniust teszi zsarnokká, a Petrarca számára forrásként 

szolgáló munkákból azonban egyértelmű, hogy ezt a jelzőt inkább apja, Tarquinius 

Superbus érdemelte ki. Ennek tükrében valószínűbb, hogy a birtokos esetet („tyranni”) 

tartalmazó megoldás a szerzői változat, a „tirannus” pedig szövegromlás eredménye.  

6) par. 8: hic adductus Seranius [scil. Serranus] ad consulatum venit: hinc abductus 

Serranus ad consulatum venit. Bár nyelvtanilag a Signorili-féle változat sem teljesen 

helytelen, logikailag nem nagyon védhető a valahonnan valahova irányuló mozgást 

kifejező W és α olvasattal szemben, ezért valószínű, hogy szövegromlással állunk 

szemben. 

7) par. 9: Hic est Ianiculus, ille Sacer Mons, in quem ter irata patribus plebs secessit: 

Hoc est Ianiculum, hic Aventinus, ille Sacer Mons, in quos ter irata patribus plebs secessit. 

Az első domb eltérő névalakja és az Aventinus kihagyása mellett szembetűnő, hogy 

Signorilinél egyes számban álló vonatkozó névmás („in quem”) kapcsolja az utolsó 

tagmondatot az előző mondatrészhez, szemben a W és α verzió többes számú vonatkozó 

névmásával („in quos”). Előbbi megoldás szerint a plebejusok kizárólag a Mons Sacerre 

vonultak ki háromszor, utóbbi szerint pedig mindhárom hegyre legalább egyszer-egyszer. 

Párizsi Livius-kódexének glosszái alapján Petrarca két olyan esetről tudott, amikor a nép a 

városból a Szent Hegyre távozott, de ezt a kéziratot csak az 1350-es évektől látta el 

megjegyzéseivel, így nem tudjuk, hogy már korábban is felfigyelt-e a kérdéses 

passzusokra. A Ianiculumra és az Aventinusra tett secessióról azonban találhatott adatokat, 

így valószínűbb, hogy a három eset kapcsán eleve külön helyszínekre gondolt.
37

 Mivel 

csak a Szent Hegyre tett első kivonulás közismert, nem kizárt, hogy valamelyik másoló 

változtatta meg az eredeti verzióban valószínűleg többes számban álló vonatkozó névmást. 

Ezt elősegíthette, ha az Aventinust már korábban kihagyták a szövegből. 

8) par. 9: et decemviralis luxurie dignus finis: et decemviri luxurie dignus finis. 

Petrarcára jellemzőbb, hogy művei átdolgozásakor a birtokos szerkezetet alakítja át 

melléknévi jelzős szerkezetté.
38

 Ha a Signorili-féle változat megelőzi a W és α olvasatot, 

akkor itt ellentétes folyamattal állunk szemben, amit indokolhatna a liviusi mintától való 

                                                 
37

 Vö. lent, pp. 250–251. 
38

 Vö. RIZZO 1988, p. 45. 
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távolodás szándéka (Liv., III 42, 6: „decemvirali odio”; III 43, 2: „per invidiam 

decemviralem”; stb.); de nem zárhatjuk ki a szövegromlást sem. 

9) par. 11: ubi ille [scil. Traianus] unus omnium imperator, ut ait Eusebius, intra 

urbem est sepultus: ubi ille unus omnium imperatorum […]. Bár a Signorili-féle verzió sem 

teljesen helytelen nyelvtani szempontból, valószínűbb, hogy valamelyik másoló felejtette 

le a szóvégi -um-ot jelző rövidítést, és a W és α által közölt szokványosabb olvasat 

vezethető vissza Petrarcára. 

10)  par. 13: hec augusta domus Flaminea: hec Augusta domus, via Flaminia. A „via” 

szó kiesése következtében a Signorili-verzióban a „Flaminea” az „augusta”-val együtt a 

„domus” főnév jelzőjévé vált, de egyértelmű, hogy Petrarca Augustusnak a via Flaminia 

közelében található mauzóleumára utalt, amelyet a középkorban Augusta néven is 

emlegettek.
39

 A Vat. lat. 3536-ban tehát szövegromlással állunk szemben. 

11)  par. 13: hic Antonini columna; hic eidem proximum palatium Appii: hec Antonini 

columna; hoc eiusdem proximum Appie palatium. A Vat. lat. 3536 szerint Petrarca Appius 

palotájáról beszél, amely Antoninus oszlopa közelében állt, ilyesminek a létezéséről 

azonban nincs tudomásunk. Valójában Caracallának a középkorban palatium Antonini 

néven is emlegetett, a via Appia közelében álló fürdőiről van szó.
40

 A szövegromlás két 

lépésben mehetett végre: előbb az eredetileg dativusban álló, nőnemű „Appie” került 

hímnembe és genitivusba („Appii”), és vált a „palatium” birtokosává, ezt követően a 

genitivusban álló és Antoninusra vonatkozó „eiusdem” módosult részes esetben álló 

„eidem”-re, amely így már a „columna” szóra vonatkozik. 

12)  par. 13: hic assatus Laurentius, qui sepultus venienti Stephano locum fecit: hic 

assatus Laurentius; hic sepultus venienti Stephano locum fecit. Nyelvtanilag a Signorili 

által közölt változat is helyes, de mivel a források ismeretében Petrarca valószínűleg két 

különböző helyszínről beszél,
41

 csak a Wα verzió tűnik szerzői variánsnak. 

Végül van néhány olyan eset, ahol három különböző változattal állunk szemben: 

1) par. 7: hic Viminales Quirinalisque collis: hic Viminalis et Quirinalis collis [W]: 

hic Viminalis, hic Quirinalis collis [α]. Mint láttuk, az „et” kötőszó alkalmazása retorikai 

szempontból indokolható, de nem vethető el teljesen a Signorili-féle változat sem. 

2) par. 10: huc compulsus Perses, hinc repulsus Hanibal, hinc repulsus Iugurtha, ut 

quidam opinant: huc compulsus est Perses, huc compulsus Hanibal, hinc repulsus 

                                                 
39

 Vö. lent, pp. 109–111. 
40

 Vö. lent, p. 287.  
41

 Vö. lent, pp. 293–294. 
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Iugurtha, ut quidam opinatur [W]: huc compulsus est Perses, hinc repulsus est Hanibal, 

hinc impulsus Iugurtha, ut quidam opinantur [α]. A három változat közül csak az α felel 

meg a Petrarca által ismert forrásoknak,
42

 és csak abban valósul meg tökéletesen a 

különböző prefixumokkal alkotott szójáték. A Vat. lat. 3536 és a W kódex által közölt 

változatokat valószínűleg másolói hibának köszönhetjük. 

3) par. 11: Hic triumphavit et Caesar hic periit: Hic Cesar triumphavit, hic periit [W]: 

Hic triumphavit Cesar, hic periit [α]. Ez az egyetlen eset, amikor a Signorili-kódex mutat 

α-val közös olvasatot W ellenében, nem számítva a beszúrt „et” kötőszót. De mint többször 

említettem, az inverziók filológiai megítélése nem problémamentes. 

 

A szövegösszevetés eredményeképpen megállapíthatjuk, hogy Nicola Signorili 

Róma-leírása W-hez hasonló szöveget közvetít, eltéréseik jelentős részét magyarázhatjuk 

szövegromlással. Néhány olvasat azonban kizárja, hogy Signorili közvetlenül a W kódexet 

vagy annak antigráfját használta volna.  

Ami e két szövegváltozat és az eredeti levél kérdését illeti, bár Vittorio Rossit 

követve a kutatók általában γ-ként hivatkoznak a W kódex levelére, ez az azonosítás nem 

áll szilárd lábakon. Valószínűbbnek tűnik Rossi másik hipotézise, miszerint a W verzió 

végső soron egy α-val kontaminált γ levélre mehet vissza (és – fűzzük hozzá – 

hasonlóképp talán a Signorili-féle idézet is), de mindent eldöntő érvet e mellett sem tudunk 

felhozni. A legerősebb filológiai nyom továbbra is a W-ben olvasható datálás („VII Iunii”), 

amely arra utal, hogy a kódex másolója egy olyan, eredeti vagy ahhoz közel álló levelet is 

felhasznált, amelyben Petrarca még a középkori jellegű dátumírási módot alkalmazta, amit 

az episztola gyűjteménybe illesztésekor az antikizáló verzióra cserélt. Ennek alapján, bár a 

wolfenbütteli kézirat és az ott olvasható dátum közvetlen vizsgálata nélkül végleges 

megállapítást nem kockáztatnék meg, jelenleg úgy vélem, hogy sem a W, sem a Signorili-

féle szöveg nem azonos a Fam., VI 2 γ változatával. 

Ez rendkívül megnehezíti a levél keletkezésének pontos meghatározását, hiszen 

nem zárhatjuk ki, hogy a datáláshoz eddig felhasznált életrajzi adat, a vaucluse-i 

tartózkodásra tett utalás csak az átdolgozott változatokba került be. Van is olyan nyom, 

amely ezt a hipotézist támasztja alá. A levél utolsó mondatában (par. 22) Petrarca 

megjegyzi, hogy baráti leveleket („familiares epystolas”) tréfálkozva, ide-oda utazgatás és 

lárma közepette szokott írni. Egyértelműen utal ezzel a levélgyűjtemény címére, amely 
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 Vö. lent, pp. 264–266. 
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csak az 1350-es évek elején nyerte el végső formáját. Valószínű tehát, hogy ez a 

mondatrész az évekkel korábban keletkezett eredeti változatban nem szerepelt. A kérdés 

csak az, hogy a beszúrás erre a néhány sorra korlátozódik-e, vagy a teljes szakaszra, amely 

többek között az arsok eredetéről szóló könyvet és a megírásához szükséges magányt 

tárgyalja. Szilárd filológiai támpont híján legfeljebb csak gyaníthatjuk, hogy az átdolgozás 

a teljes passzust érintette. Petrarca állítása szerint fra Giovanni Colonnával gyakran 

felültek Diocletianus fürdőinek romjaira, és a várost szemlélve régi és újabb történelemről, 

morálfilozófiáról, valamint a szabad és a mechanikai művészetekről beszélgettek. Érdemes 

újra idézni a kérdéses passzust: 

 

„Miután a hatalmas város körüljárásában elfáradtunk, gyakran megálltunk Diocletianus fürdőinél, sőt olykor 

fel is másztunk az egykor igen fenséges épület tetejére, mert sehol máshol nincs olyan friss levegő, korlátlan 

kilátás, csönd és kívánatos magány. Ott nem beszélgettünk fáradalmainkról, egy szót se magán- vagy 

közügyekről, amelyeket elég volt egyszer elsiratni. S a hanyatló város falai mentén sétálgatva és odafent ülve 

szemünk elé tárultak a töredékes romok. Miről esett hát szó? Sokat beszélgettünk a történelemről, amelyet 

úgy osztottunk meg, hogy az újabb eseményekben te, a régiekben én tűntem jártasabbnak, és azokat neveztük 

réginek, amelyek azelőtt történtek, hogy a rómaiak magasztalni s a római császárok tisztelni kezdték volna 

Krisztus nevét, újnak pedig azokat, amelyek attól az időtől fogva mostanáig történtek. Sokat szóltunk a 

filozófiának arról a részéről is, amely az erkölcsöket oktatja, és innen nyerte nevét; s olykor a művészetekről, 

azok feltalálóiról és alapelveiről is. Így hát egy nap, mikor ez éppen szóba került, sürgetve kérleltél, hogy 

fejtsem ki részletesen azt, amit itt-ott elszórva hallottál tőlem, vagyis hogy véleményem szerint honnan 

erednek a szabad és a mechanikai művészetek.”
43

 

 

Elgondolkodtató tény, hogy művei tanúsága szerint ez a három témakör csak az 

1350-es évek első felében kezdte intenzíven érdekelni Petrarcát, pont abban az időszakban, 

amikor – 1350 és 1356 között – először átdolgozta a Fam., VI 2-t.
44

  

A költő utolsó provence-i tartózkodása, 1351–1353 között tervezte meg első 

történeti műve, a De viris illustribus újabb, „egyetemes” változatát, és Milánóban, 1353–

1356 között vetette papírra az ebbe szánt új életrajzokat. Míg az eredeti elképzelés szerint a 

                                                 
43

 Fam., VI 2, 15–17: „Solebamus ergo, post fatigationem quam nobis immensa urbs ambita pepererat, sepius 

ad Termas Dioclitianas subsistere, nonnunquam vero supra testudinem illius magnificentissime olim domus 

ascendere, quod et aer salutaris et prospectus liber et silentium ac votiva solitudo nusquam magis. Ibi de 

negotiis nichil omnino, nichil de re familiari nichilque de publica, quam semel flevisse satis est. Et euntibus 

per menia fracte urbis et illic sedentibus, ruinarum fragmenta sub oculis erant. Quid ergo? multus de historiis 

sermo erat, quas ita partiti videbamur, ut in novis tu, in antiquis ego viderer expertior, et dicantur antique 

quecunque ante celebratum Rome et veneratum romanis principibus Cristi nomen, nove autem ex illo usque 

ad hanc etatem; multus quoque de ea parte philosophie que mores instruit, hinc nacta cognomen; interdum 

vero de artibus et de earum auctoribus atque principiis. Itaque die quodam, dum in eam mentionem 

incidissemus, flagitasti ut dicerem explicite unde putarem liberales et unde mechanicas initium habuisse, 

quod carptim ex me audieras.” 
44

 Vö. lent, p. 93, n. 61. 
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mű csak a római hősökre terjedt volna ki Romulustól Titusig, az új változat már egy 

keresztény etikai rendszer kereteibe illesztve akarta ismertetni a kiváló férfiak történetét. A 

kronológiai rendezőelv a világkorszakok sémája lett, amely szerint Krisztus eljövetele 

képezi a határt az ötödik és a hatodik korszak között.
45

 A világkorszakok rendszere, 

amelynek a hatása a Fam., VI 2-ben is kimutatható (a régi és az új történelem 

választóvonala Krisztus születése és a kereszténység elterjedése), az 1350-es évek előtt 

nem játszott jelentős szerepet a petrarcai történetírásban. 

Hasonló észrevételt tehetünk az „erkölcsöket oktató filozófiát” illetően is. A 

szerelmi és epikus költészettől a morálfilozófia irányába való elmozdulás ugyanis a 

központi motívuma annak az életmód- és alkotásbeli fordulatnak, amelyet Petrarca éppen 

az 1340-es évek végén–1350-es évek elején hirdetett meg. A mutatio vitae programjának 

alapdokumentuma a Secretum, amely a ma általánosan elfogadott datálás szerint 1347 és 

1353 között született. Bár Petrarcától korábban sem volt idegen a morálfilozófia, csak 

ezekben az években vált rendszeres témájává, életművének meghatározó részévé.
46

 

Az artes liberales és mechanicae eredetéről Petrarca végül nem írt önálló könyvet, 

de az Invective contra medicumban részletesebben foglalkozott velük, hogy az előbbiek 

felsőbbrendűségét bizonyítsa, és a korszakban feltörekvő orvostudományt a 

hagyományosan kisebb presztízzsel rendelkező mechanikai művészetek közé szorítsa 

vissza. A vitairat eredeti változatát 1352–1353-ban írta meg két részletben, majd 1355–

1357 között egybefűzte és egységes művé formálta a két írást.
47

 Vagyis éppen abban az 

időszakban foglalkozott intenzíven a témával, amikor a Fam., VI 2-t is átdolgozta. 

Az, hogy Petrarca állítólag pont arról a három témáról beszélgetett fra Giovanni 

Colonnával, amelyek az 1350-es évek elején, a Fam., VI 2 β verziójának papírra vetésekor 

foglalkoztatták, gyanút kelt, és okot ad arra, hogy a levél utolsó szakaszát (par. 15–22) 

teljes egészében fiktívnek vagy legalábbis erősen átdolgozottnak tartsuk. Erre utal az is, 

hogy ez a rész nem kapcsolódik szervesen az őt közvetlenül megelőző Róma-leíráshoz, 

amelyet Petrarca strukturálisan lezárt a 14. paragrafus végén, és a diocletianusi fürdők 

tetején folytatott beszélgetések felidézésével új témát kezdett.
48

 

                                                 
45

 Az egyetemes De virisről alapvető tanulmány Caterina Malta bevezetője az általa gondozott kiadáshoz: 

MALTA 2008, IX–CCXXIX; vö. FERA 2007a, különösen pp. 103–109. 
46

 A mutatio vitae programjáról ld. SANTAGATA 2004, pp. 41–99; vö. RICO 1997; a Secretum datálásáról ld. 

RICO 1974b; vö. SZÖRÉNYI 1999 és fent, p. 55, n. 14. 
47

 A mű datálásáról ld. BAUSI 2005, pp. 12–13; Petrarca és az artes mechanicae viszonyáról ld. BAUSI 2008, 

pp. 145–224. 
48

 Ld. Fam., VI 2, 14: „Sed quo pergo? possum ne tibi in hac parva papiro Romam designare? profecto, si 

possim, non oportet; nosti omnia, non quia romanus civis, sed quia talium in primis rerum curiosissimus ab 

adolescentia fuisti. Qui enim hodie magis ignari rerum romanarum sunt, quam romani cives? invitus dico: 
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 Hasonló következtetésre juthatunk, ha megvizsgáljuk Petrarcának a levél 

összeállítása során követett munkamódszerét. Többen megállapították már, és a jelen 

dolgozat függelékében olvasható filológiai-topográfiai elemzés is kimutatja, hogy a Fam., 

VI 2 Róma-leírása, szemben az Africa VIII. könyvének itineráriumával, nem követ szoros 

topográfiai rendet, hanem igen gyakran egymástól távol levő helyszínek között ugrál.
49

 A 

felsorolt épületek, emlékművek, romok elsődleges funkciója az emlékeztetés, az ott történt 

nevezetes események felidézése. Sőt, Petrarca általában nem is nevesíti magát a helyszínt, 

hanem csak azt mondja el, mi történt ott. A Róma-leírás így történeti színezetet nyer, és az 

elsődleges rendezőelvvé a kronológia válik: a szerző a régi eseményektől halad az újabbak 

felé, a mitikus kortól a királyok és a köztársaság időszakán át a császárkorig, valamint a 

kereszténység születéséig és elterjedéséig.  

Petrarca azonban nem tartja magát szigorúan az időrendhez, gyakran más 

megfontolások felülírják azt. Előfordul, hogy egymástól távolabbi helyszíneket és 

eseményeket csak a felhasznált forrás köt össze (például a 8. paragrafusban több személyt 

és történést a florusi Epitomae),
50

 vagy képzettársításnak köszönhetően szerepelnek 

egymás után (például a 6–7. paragrafusban Tullia bűnének helyszínét, a vicus Sceleratust 

ezért követi a Sacra via),
51

 esetleg egy szójáték biztosítja az adott szakasz kohézióját 

(például par. 10: „huc compulsus est Perses, hinc repulsus est Hanibal, hinc impulsus est 

Iugurtha”).
52

  

A struktúra összetettségére jól rímel a források komplexitása. Petrarca egy-egy 

esemény felidézéséhez gyakran több műre is támaszkodik, és a leírást reminiszcenciák sűrű 

hálója szövi át. Óriási kár, hogy csak a felhasznált források töredéke esetében állnak 

rendelkezésünkre Petrarca kódexei. A mitikus időszak, a királyok és a köztársaság korának 

eseményeinél például – ezek teszik ki a leírás legnagyobb részét – elsősorban Liviusra és 

Florusra támaszkodott, de az eredeti változat megírásának idején használt Livius-kézirata 

csonkán, fiatalkori Florus-kódexe pedig egyáltalán nem maradt ránk. Így a költő vonatkozó 

glosszáit ritkábban tudjuk hasznosítani, mint szeretnénk. Ennek ellenére több esetben is az 

az érzésünk, mintha az események felidézése során Petrarca glosszáról glosszára ugrált 

                                                                                                                                                    
nusquam minus Roma cognoscitur quam Rome. Qua in re non ignorantiam solam fleo  quanquam quid 

ignorantia peius est?  sed virtutum fugam exiliumque multarum. Quis enim dubitare potest quin illico 

surrectura sit, si ceperit se Roma cognoscere? sed hec alterius temporis est querela.” Vö. fent, p. 52. 
49

 Vö. MARTELLOTTI 1983, p. 29; és ACCAME LANZILLOTTA 1993, pp. 218–220. 
50

 Ld. lent, pp. 244–248. 
51

 Ld. lent, p. 239. 
52

 Ld. lent, pp. 264–266. 
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volna akár egy kéziraton belül,
53

 akár könyvtárának több kódexét fellapozva,
54

 ahogyan azt 

általában tette művei megalkotásakor.
55

 

Mennyiben segít ez minket a datálási probléma megoldásában? Bár művei, 

posztillái és kortársainak beszámolói alapján tudjuk, hogy Petrarca kiemelkedő 

emlékezőtehetséggel bírt,
56

 a Fam., VI 2 elemzése során felfejtett allúziók száma oly nagy, 

és ezek egymástól távol álló szerzőket is olyan mesterien kapcsolnak össze akár egy 

mondatrészen belül is, hogy nehéz elhinni, hogy a költő a levelet tényleg utazás közben, 

kódexeinek és saját glosszáinak segítsége nélkül vetette papírra. Hozzátéve ehhez azt, amit 

Petrarca és fra Giovanni Colonna beszélgetéseinek állítólagos témái kapcsán 

megállapítottunk, és azt, hogy az „ex itinere” datálás csak az átdolgozott verziókban 

bukkan föl, tovább erősödik a gyanúnk, hogy a levél utolsó szakasza, amelyben a szerző a 

Vaucluse-be való visszautazásáról beszél, nem szerepelt az eredeti változatban. Ez az 

életrajzi adat tehát egyre kevésbé tűnik relevánsnak a datálás szempontjából.  

Mivel azonban a fentiek nem minden kétséget kizáró, szilárd filológiai 

bizonyítékok, a jelenleg rendelkezésünkre álló adatok alapján nem válaszolható meg 

egyértelműen, hogy a levél utolsó szakaszának egésze, benne a vaucluse-i magányra tett 

utalással, már az eredetiben is benne volt-e, vagy csak az átdolgozásnak köszönhetően 

került be a β és az α verzióba. A további elemzés során ezért mindkét lehetőséget számba 

kell vennünk. 

 

IV. 3. A levél megírásának kronológiai keretei 

 A datálás terén végzett további vizsgálódásaink első lépéseként tegyük meg azt, 

amit a korábbi kutatók nem tettek meg elég egyértelműen: különítsük el egymástól a 

levélben leírt esemény, vagyis a római barangolás, és az episztola papírra vetésének 

időpontját, mert noha a kutatók eddig nem nagyon kételkedtek benne, valójában semmi 

bizonyíték nincs arra, hogy a levél megírására a római sétákkal azonos évben került sor. 
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 Ld. például azokat a posztilláit, amelyeket londoni Livius-kódexébe írt Manlius kivégzéséhez, Camillus 

szavaihoz és Marcus Curtius áldozatához, lent, pp. 253–256. 
54

 Ld. például Serviushoz és Frontinushoz írt glosszáit a mákvirágok fejét lecsapdosó Tarquinius 

Superbusról, lent, pp. 240–241. 
55

 Petrarca glosszáinak és műveinek kapcsolatához a lenti kommentárban hivatkozott (p. 222, n. 20) 

forráskiadványokon kívül ld. BAGLIO 2007; PETOLETTI 2007, 2010 és 2012; valamint PIACENTINI 2008. 
56

 Ld. pl. Boccaccio Petrarca-életrajzát (par. 24), ERTL 2012, p. 416 (Kolozsvári Grandpierre Emil és Ertl 

Péter fordítása): „Ami az emlékezetét illeti, úgy vélem, inkább isteni férfiúnak, mint embernek kell őt 

tartanunk, hiszen bizonyságát adja, hogy az első ember megteremtésétől az ősidőkben egészen a mai napig, 

bárhol, bármit cselekedett is bármely király, fejedelem, nép vagy nemzet, azt ő úgy ismeri és őrzi 

emlékezetében, mintha a szeme előtt zajlana. Tettei, szavai és írásai pedig tanúsítják, hogy milyen mértékben 

tette magáévá a filozófusok erkölcstani, természettudományi és teológiai elméleteit.” 
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Arnaldo Foresti azért datálta határozottan 1341-re a levelet, mert négy évvel korábban 

Petrarca még nem utalhatott volna vaucluse-i magányára, azt pedig a kutató kizártnak 

tartotta, hogy a fra Giovannival folytatott beszélgetések és az episztola megírása között sok 

idő telt volna el. Forestivel ellentétben azonban én semmi különöset nem találnék abban, 

ha Petrarca jóval, akár évekkel később idézte volna fel fra Giovannival közösen tett 

kirándulásait,
57

 és egyéb megfontolások alapján valószínűbbnek is tartom, hogy azokra 

1337-ben került sor. Arról ugyanis, hogy a költő első látogatása során megcsodálta az Örök 

Város nevezetes emlékműveit és romjait, egyéb műveiből is van adatunk, arról azonban, 

hogy jóval rövidebb, ünnepélyesebb és politikai jellegű elfoglaltságoktól sem mentes 

1341-es látogatása során is bebarangolta volna a várost, nem tudunk.
58

 Ráadásul sokkal 

meglepőbbnek tartanám, ha Petrarca halvány utalást sem tett volna a költővé koronázására, 

ha a római sétákra annak alkalmával került volna sor. 

 

IV. 3. 1. Terminus ante quem 

Miután kronológiailag elválasztottuk egymástól a római kirándulást és az azt 

felidéző levelet, illetve megkérdőjeleztük a datáláshoz eddig felhasznált életrajzi adatot, a 

vaucluse-i tartózkodást, nem fogadhatjuk el kritika nélkül a levél dátumaként korábban 

javasolt konkrét éveket (1337, 1341, illetve 1342) sem. Abból ugyanis, hogy a séta 1337-

ben vagy 1341-ben történt, még nem következik egyértelműen, hogy a levél is abban az 

évben született; másrészt a Vaucluse-re tett utalás volt a döntő ok, amely miatt Foresti a 

levelet 1341-re helyezte. Konkrét esztendő helyett így azt az időintervallumot kell 

meghatároznunk, amelyben az episztola eredeti változata keletkezhetett. Egyszerűbb a 

terminus ante quemmel kezdenünk. 

Mivel a Fam., VI 2 címzettje fra Giovanni Colonna, a legkésőbbi dátum, amely 

előtt Petrarcának a levelet papírra kellett vetnie, a szerzetes halálának időpontja, 1343 vége 

vagy 1344 eleje.
59

 Ennél korábbi terminus ante quemet kínál azonban a Philippe de 

Vitrynek 1350 elején küldött Fam., IX 13, amelyben Petrarca előszámlálja, hogy milyen 

épületeket, emlékműveket és romokat csodálhat majd meg Gui de Boulogne bíboros, ha 

Rómába utazik. Felsorolását így zárja: 
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 Vö. FORESTI 1977, p. 96. 
58

 Vö. SPRING 1972, pp. 418–421. 
59

 Ha egészen pontosak akarunk lenni, akkor a legkésőbbi dátumot kitolhatjuk arra az – egyébként ismeretlen 

– időpontra, amikor Petrarca hírt kapott barátja haláláról. 
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„[…] számtalan más dolgot [mutatnak majd neki], amelyeknek egy részét én magam egykor két hosszú 

levélben foglaltam össze, előbb egy barátomnak írva, majd mondanivalómat verslábakba kényszerítve.”
60

  

 

 Az első, prózai levél nem lehet más, mint a fra Giovanni Colonnának küldött Fam., 

VI 2,
61

 a verses episztola pedig a VI. Kelemen pápához címzett Epyst., II 5, ahogy az 

idézett passzus eredeti, γ verziójából egyértelműen kiderül.
62

 Petrarca tanúsága szerint 

tehát előbb született a római emlékhelyeket bemutató prózai, és csak aztán a verses levél. 

Vagyis a Fam., VI 2-nek a címzett halálának événél korábbi, biztos terminus ante quemje 

az Epyst., II 5 papírra vetésének dátuma, 1342 novembere.
63

 

 

IV. 3. 2. Terminus post quem 

 A terminus post quem meghatározásakor válik igazán fontossá, hogy a Fam., VI 2 

eredeti verziójában szerepelt-e a vaucluse-i magányra utaló szakasz. Ha nem, akkor csak 

annyit állíthatunk teljes bizonyossággal, hogy a levél Petrarca első római tartózkodása, 

1337 tavasza után keletkezett. Ha azonban Foresti nyomdokain haladva azt feltételezzük, 

hogy már a γ változat is tartalmazta a Vaucluse-re utaló sorokat – még ha ez a fentiek 

alapján nem is tűnik valószínűnek –, a legkorábbi terminus post quemet picit későbbre kell 

tennünk. 

 Petrarca Rómából Provence-ba való visszatérése után, legkorábban 1337 nyarán 

vásárolta meg vaucluse-i házát,
64

 amelyre a Fam., VI 2-ben már saját birtokaként utal 

(„fines meos attigero”),
65

 és olyan helyként írja le, ahol már otthonosan mozog, és ahol 

könnyedén, sokat szokott dolgozni (par. 21–22). Nem tűnik valószínűnek, hogy ez már 

1337-ben bekövetkezett volna, főleg nem a levél eredeti dátumaként javasolt június 7-én, 

                                                 
60

 Fam., IX 13, 36: „[ostendetur ei] infinita preterea, quorum partem ipse ego olim amico scribens, inde etiam 

numeris stringens, non exiguis duabus epystolis sum complexus.” 
61

 Biztos, hogy Petrarca nem olyan levélre gondol, amelyet végül nem vett fel a gyűjteménybe, különben nem 

módosította volna a Fam., IX 13 eredeti verzióját, amelyben csak a pápához írt verses levelet említette (ld. a 

következő jegyzetet). A Familiares-korpuszban a IX. könyv előtt csak a Fam., VI 2 tartalmaz részletes 

Róma-leírást, így biztos, hogy az idézett passzusban Petrarca erre az episztolára utal. Ennek alapján azt is 

joggal feltételezhetjük, hogy a Fam., VI 2 eredeti verziójának átdolgozására a Fam., IX 13γ papírra vetése, 

vagyis 1350. február 15. után került sor. A Benintendi Ravignani velencei kancellár számára készült átirat, 

amely az első könyvek β verzióját tartalmazza Fam., VIII 9, 12-ig, 1356-ra datálható, vagyis ez az átdolgozás 

terminus ante quemje; vö. BILLANOVICH 1947, pp. 11–16. 
62

 Fam., IX 13γ, 36: „[monstrabitur sibi] innumerabilia quoque alia quorum partem idem ego ad Clementem 

sextum scribens, loquaci quondam sum complexus epystola.” 
63

 Az Epyst., II 5 datálásáról ld. fent, p. 71 és n. 1. 
64

 FORESTI 1977, pp. 62–63 szerint 1337 júniusában; vö. DOTTI 2004, p. 48; és WILKINS 2003, p. 25. 
65

 A középkorban a finis (‘vég, határ’, átvitt értelemben ‘terület, birtok’) szót a földmérésre használt 

zsinegből (funiculus < funis) eredeztették, ld. Uguccione da Pisa, Derivationes, F 53, 17 (CECCHINI et al., 

2004, II, p. 461): „Item a funis hic vel hec finis, incerti generis, quia agri funiculis sunt divisi: mensurarum 

enim linee in terrarum partitione tenduntur ut dimensionis equitas teneatur. Et nota quod finis dicitur 

terminus, consummatio, mors, patria, unde hic et hec finalis et hoc -le et finaliter adverbium et finitimus -a -

um, propinquus, vicinus.”  
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amikor Petrarca talán még vissza sem ért Provence-ba, de még a kanonikus változat végén 

olvasható november 30-án sem. Első nagyobb lélegzetű munkái, amelyekhez Vaucluse-ben 

fogott hozzá, az Africa és a vele párhuzamosan írt De viris illustribus volt. Míg korábban 

csak önálló versek és levelek kerültek ki a keze alól, ezeket akár már könyvnek is 

nevezhette (par. 22: „libros”). Az Ad posteritatem tanúsága szerint az eposz gondolata 

Rómából való visszatérése után, valamelyik év nagypéntekén született meg benne, vagyis 

1338-ban vagy 1339-ben.
66

 Ezt az információt Petrarca életrajzírói és kutatói alapvetően 

hitelesnek fogadják el.
67

 Ennek tükrében, ha már a Fam., VI 2 eredeti változatában is 

szerepelt a vaucluse-i dolgos magányra utaló passzus, akkor a levél nem lehet korábbi 

1338-nál. 

 Mivel más külső támpont nem áll rendelkezésünkre, az így meghatározott 

időintervallum további szűkítésére csak akkor van esélyünk, ha minél pontosabban 

azonosítjuk a levél megírásához használt forrásokat, párhuzamokat keresünk Petrarca 

glosszái között, és megpróbálunk következtetéseket levonni az egyes forrásművek 

felhasználásából vagy annak hiányából. Petrarca esetében ugyanis az is árulkodó jel, ha 

egy mű megírásakor bizonyos auktorokra, akiktől később előszeretettel merített, még nem 

támaszkodott.
68

 E munka eredményeit a függelékben olvasható filológiai-topográfiai 

kommentárban részletezem, az alábbiakban csak azokat a passzusokat emelem ki, amelyek 

a felhasznált források vagy az esetlegesen hozzájuk köthető glosszák miatt jelentőséggel 

bírhatnak a levél datálása szempontjából. Az elemzés folytatása előtt azonban ismét fel kell 

hívnom a figyelmet egy módszertani sajátosságra. Korábban megkérdőjeleztem, hogy a W 

kódexben, illetve Nicola Signorilinél az eredeti Petrarca-levelet olvashatjuk, így a Fam., 

VI 2 γ változata jelenleg nem áll rendelkezésünkre, vagy legalábbis nem valószínű, hogy 

az említett két kézirat azonos lenne az eredetivel. Ezért a levélnek a Róma-leírást 

tartalmazó középső szakaszát a végleges, α verzió szerint vizsgáltam meg, és ennek a 

változatnak a forrásait próbáltam meg azonosítani. Véleményem szerint azonban Petrarca a 

levél átdolgozása során magát a topográfiai leírást nem módosította jelentős mértékben, 

legfeljebb apróbb stilisztikai változtatásokat eszközölt rajta, így az egyes szövegváltozatok 
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 Post., II 45 (REFE 2014, p. 12): „Illis in montibus vaganti, sexta quadam feria maioris hebdomade, 

cogitatio incidit et valida ut de Scipione Africano illo primo, cuius nomen, mirum unde, a prima michi etate 

carum fuit, poeticum aliquid heroico carmine scriberem, – quod tunc magno ceptum impetu, variis mox 

distractus curis intermisi –, sed subiecti de nomine Africe nomen libro dedi, operi nescio qua vel sua vel mea 

fortuna dilecto multis antequam cognito.” (Kiemelés tőlem.). 
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 Ld. WILKINS 2003, p. 27; DOTTI 2004, p. 66; vö. REFE 2014, p. 73; FENZI 2003, p. 311. 
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 Vö. BILLANOVICH 1943, pp. XC–CVI. 
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forrásai alapvetően azonosak. E meglátásomat egyelőre csak munkahipotézisként 

bocsátom előre, a későbbiekben azonban érveket is hozok fel mellette. 

 

IV. 4. Források és glosszák 

A Fam., VI 2 papírra vetése során Petrarca számos antik és középkori szövegre – 

historiográfiai, költői és filozófiai munkákra, patrisztikai írásokra, legendákra és mirabilia-

gyűjteményekre stb. – támaszkodhatott. Az alábbi táblázatban külön csoportba gyűjtöttem 

azokat a forrásokat, amelyeket biztosan, amelyeket valószínűleg, és amelyeket esetleg 

felhasznált. Az első csoportban azokat a szerzőket és műveket találjuk, amelyeket 

konkrétan megnevez (csak Eusebius), idézi vagy parafrazeálja őket, vagy egyértelmű 

reminiszcencia alapján azonosíthatók. A második csoportba azok a források kerültek, 

amelyek esetén az allúzió kevésbé egyértelmű, de Petrarca más műveiből vagy kódexeinek 

glosszáiból arra következtethetünk, hogy ismerte és felhasználta őket. A harmadik 

csoportot olyan művek alkotják, amelyek tartalmi szempontból jól illenek a Fam., VI 2 

forrásai közé, és bár némelyik esetben bizonyos nyomok alapján feltételezhetjük, hogy a 

költő támaszkodott rájuk, igazán szilárd támpontunk nincs ennek igazolására. 

 

Biztosan felhasznált 

források: 
 

Valószínűleg felhasznált 

források: 

Esetleg felhasznált 

források: 

Eusebius–Hieronymus: 

Chronicon 

Florus 

Horatius: Epodon liber 

Livius 

Lucanus 

Ovidius: Fasti 

Periochae 

Servius 

Vergilius: Aeneis 

Actus Silvestri 

Apuleius: Apologia 

Breviarium Romanum 

Claudianus: In Rufinum 

Eutropius 

Horatius: Epistulae 

Iacopo da Varazze: 

Legenda Aurea 

Lactantius: Divinae 

institutiones 

Mirabilia urbis Romae 

Pseudo-Aurelius Victor: 

De viris illustribus urbis 

Romae 

Pseudo-Linus: Martyrium 

beati Petri apostoli 

Valerius Maximus 

Augustinus: De civitate 

Dei 

Liber pontificalis 

Pseudo-Ambrosius: 

Passio Agnetis 

Solinus 

Suetonius: De vita 

Caesarum 
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A biztosan felhasznált források között csak egy olyat találunk, amelynek esetében 

kétséges, hogy Petrarca mikor kezdte használni: ez Eusebius–Hieronymus Chroniconja, 

amelynek a tanúbizonyságát a költő két császárkori emlékmű kapcsán idézi fel. 

A levél 11. paragrafusában, Traianus oszlopa kapcsán Petrarca megjegyzi: „Hec 

Traiani columna, ubi ille unus omnium imperatorum, ut ait Eusebius, intra urbem est 

sepultus […]” (Ez Traianus oszlopa, itt van eltemetve, s Eusebius szerint ő az egyetlen az 

összes császár közül, aki a városon belül lelt sírhelyet […]). A Kr. u. 113. körül emelt 

oszlop a Capitolium közvetlen közelében, Traianus forumán található.
69

 Több késő ókori 

mű szerint is itt lettek elhelyezve a császár hamvai,
70

 Petrarca azonban csak Eusebiusra 

hivatkozik, aki a forrásként használt auktorok közül az egyetlen, akit a költő név szerint 

említ a levélben.
71

 Az Eusebius által összeállított és Szent Jeromos által latinra fordított és 

kiegészített Chroniconban, az Ábrahám születésétől számított 2132. évnél az alábbi 

információt olvashatjuk: „Traianus morbo in Selenunti perit, sive, ut alibi scriptum 

repperimus, aput Seleuciam Isauriae profluvio ventris extinctus est anno aetatis LXIII 

mense VIIII die IIII. Ossa eius in urnam auream conlata et in foro sub columna posita 

solusque omnium intra urbem sepultus.”
72

  

 A Petrarca könyvtárából származó és a róla készült másolatok tanúsága szerint az ő 

saját kézírásával írt Chronicon mára elveszett, vagy legalábbis még nem sikerült 

azonosítani. Az apográf kéziratokban, amelyek a költő glosszáinak másolatát is 

tartalmazzák, az idézett passzus mellett nem találunk széljegyzetet.
73

  

Autográf glosszák hiányában nehéz pontosan megállapítani, hogy Petrarca mikor 

ismerte meg Eusebius művét. Giuseppe Billanovich szerint erre csak 1345–1347 között 

került sor.
74

 A költő Eusebius-kódexéről írt tanulmánya végén a neves kutató azt ígérte, 

hogy egy későbbi munkájában majd azt is kimutatja, hogy Petrarcának barátja, 

                                                 
69

 Vö. PLATNER–ASHBY 1929, pp. 237–245; MAFFEI, Sonia, s.v. Forum Traiani: Columna, in LTUR, II, pp. 

356–359. 
70

 Eusebius Chroniconjának Szent Jeromos által lefordított passzusán kívül ld. még a csaknem ugyanazokkal 

a szavakkal fogalmazó Eutr., Brev., VIII 5, 2-t: „Solus omnium intra urbem sepultus est. Ossa conlata in 

urnam auream in foro, quod aedificavit, sub columna posita sunt, cuius altitudo CXLIV pedes habet.”; és az 

Epitome de Caesaribus, 13, 11-t: „Huius exusti corporis cineres relati Romam humatique Traiani foro sub 

eius columna, et imago superposita, sicut triumphantes solent, in urbem invecta, senatu praeeunte et 

exercitu.”. 
71

 A Fam., VI 2-n kívül Eusebius neve alig néhány alkalommal bukkan fel az életműben, ld. Vit. Terr., 16; 21 

és 27 (RUIZ ARZÁLLUZ 2010, pp. 142; 144 és 146); Vit. sol., II 13 (MARTELLOTTI 1975, p. 522); Var., 25 

(PANCHERI 1994, pp. 354–356); Rem., I 43, 12 (CARRAUD 2002, p. 220); Sen., VII 1, 255 (RIZZO 2009, p. 

264). 
72

 HELM 1913, p. 197. 
73

 Az apográf kéziratokat ismertette és a glosszákat kiadta BILLANOVICH 1996, pp. 187–236. 
74

 Ibid., p. 207. 
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Ildebrandino Conti padovai püspök bocsátotta rendelkezésére a Chronicont.
75

 Tudomásom 

szerint ez a munka soha nem jelent meg, de a kutató hipotézisét Maria Chiara Billanovich 

is elfogadta, aki szerint Petrarca 1347-ben másolhatta le a művet Conti példányáról.
76

 

Billanovich tekintélye előtt a Vita Terrentii kritikai kiadását elkészítő Íñigo Ruiz Arzálluz 

is meghajolt. Mivel ebben a korai, eredetileg 1339–1340-re datálható írásában Petrarca 

többször is név szerint hivatkozik Eusebiusra, a spanyol kutató azt feltételezte, hogy a 

biográfia ma ismert formájában csak 1345–1347 után készült el, jóllehet a 

kézirathagyomány egységes, és nem lehet egyértelműen elkülöníteni benne későbbi 

javításokat, kiegészítéseket.
77

 

Datálásukkal Billanovichék kimondatlanul is azt feltételezték, hogy az Eusebiusra 

való hivatkozás a Fam., VI 2 eredeti változatában még nem szerepelt. Tekintve, hogy az 

általunk ismert levélváltozatok egyike sem azonosítható egyértelműen az eredeti verzióval, 

ez a lehetőség nem is zárható ki. Ugyanakkor Billanovichék hipotézise sem 

problémamentes, és a szakirodalomban találkozunk is eltérő véleménnyel: Maria Zuccollo 

– sajnos érveinek részletes kifejtése nélkül – azt feltételezi, hogy a kódex lemásolására már 

1342 végén–1343 elején sor került.
78

 Érdemes hát újravizsgálni Giuseppe Billanovich 

okfejtését, hogy eldönthessük, az általa javasolt dátum mennyire tekinthető 

megalapozottnak.  

A neves kutató az alábbi megállapításokból vonta le konklúzióját: „Petrarca érett 

férfikorában követett szokásával ellentétben saját maga másolta le a hosszú szöveget, 

ahelyett, hogy megspórolta volna az immár igen értékes időt (Familiares, XVIII 12, 10), és 

egy másoló szolgálatait vette volna igénybe. Úgy hiszem, azért, mert egy igen bonyolult 

mű körültekintő reprodukálására volt szükség. Szokása szerint azonnal és bőségesen 

kommentálta az értékes oldalakat. Helyesírásában még megőrzött […] néhány gótikus 

jellegzetességet, amelyeket később elhagyott: mindenekelőtt a mind a hi, mind az ei helyett 

használt hii, és a mind a his, mind az eis helyett használt hiis alakot […]. S még nem 

szerezte be […] – 1356-ban – Curtius Rufus Historia Alexandriját […], továbbá még nem 
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 Ibid., p. 236. 
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 BILLANOVICH 1994, pp. 102–103. Valójában nincs biztos adatunk arra nézve, hogy Conti 1347-ben 

Avignonban járt volna; ld. PETOLETTI 2003, pp. 10–11. Petrarca és a püspök kapcsolatáról ld. még FRASSO 

2005. 
77

 RUIZ ARZÁLLUZ 2010, pp. 97–102, különösen p. 98: „La crónica de Eusebio y Jerónimo es uno de los 

libros que Petrarca obtuvo de Ildebrandino Conti: Giuseppe Billanovich ha sostenido que Petrarca »si 

conquistò il Chronicon nella sosta ad Avignone tra il 1345 e il 1347«, y Maria Chiara Billanovich ha 

propuesto en concreto el año 1347. Si estas fechas son correctas, es decir, mientras no podamos refutarlas, no 

tenemos más remedio que tomarlas como terminus post quem para l’única redacción conocida de la Vita 

Terrentii.” 
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 ZUCCOLLO 2006, pp. 20–21. 
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kapta meg az Ilias és az Odysseia fordítását […]. Ellenben már felhasználta a Chronicont a 

Vita Terrentiihez […]. És túllépve a Tyton alakon, amelyet 1343–1345 között írt a Res 

memorandeba, már megtanulta, hogy Cicero derék szabadosát Tirónak hívták. A 

Chronicont tehát avignoni tartózkodása alatt, 1345 és 1347 között szerezte be, vagyis 

rögtön negyven éves kora után.”
79

 

Billanovich a terminus ante quem meghatározásához három adatot említ: a 

homérosi eposzok latin fordításához való hozzájutást, amire csak az 1360-as évek második 

felében került sor,
80

 Curtius Rufus művének beszerzését, ami az 1350-es évek második 

felére tehető,
81

 és végül egyes ortográfiai jellegzetességeket, amelyekkel Petrarca pontosan 

meg nem határozható időpontban, körülbelül az 1340-es évek végén hagyott fel.
82

  

Ami a számunkra kiemelten fontos terminus post quemet illeti, az általa javasolt 

1345-ös dátumot a kutató egyetlen érvvel támasztotta alá: Eusebius-kódexének egyik 

glosszája szerint Petrarca már megtanulta, hogy Cicero felszabadított rabszolgáját Tirónak 

hívták, nem pedig Tytonnak, ahogyan ő nevezte az 1345-ben félbehagyott Rerum 

memorandarum libriben.
83

 Véleményem szerint azonban a kérdéses glosszából pont 

ellentétes következtetést vonhatunk le. Az Ábrahám születésétől számított 2012. évnél 

olvasható információt („M. Tullius Tyro Ciceronis libertus… usque ad centesimum annum 

consenescit”) Petrarca figyelemfelhívó jellel látta el, és az alábbi megjegyzést fűzte hozzá: 

„vel melius Tyton”.
84

 Vagyis a glossza papírra vetésekor még a Tyton névalakot 

részesítette előnyben. Kizártnak tartom, hogy ezt az általa 1345-ben Veronában felfedezett 

és a kérdésben elsőrendű autoritásnak számító Cicero-levelek elolvasása után tette volna, 

ez utóbbiakban ugyanis a helyes Tiro forma szerepel.
85

 A Chroniconhoz írt glossza tehát 
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 BILLANOVICH 1996, p. 207: „Il Petrarca contro le abitudini dei suoi anni maturi copiò egli stesso il lungo 

testo, anzi che, risparmiando il tempo ormai preziosissimo (Familiare, XVIII 12, 10) valersi di un copista. 
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 Vö. FERA 2007b, p. 141; PONTANI 2007, pp. 316–317; FUMAGALLI 2013, pp. 217–219. 
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 Vö. BILLANOVICH 1997, pp. 149–175. Megjegyzendő, hogy a Billanovich által javasolt datálás hipotézisen 

alapul, az 1356-os dátum legfeljebb csak valószínűsíthető. Köszönöm Marco Petoletti észrevételét. 
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 Vö. BILLANOVICH 1943, p. CXL és n. 6. 
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 Vö. Mem., I 16, 1 és II 38, 1; vö. BILLANOVICH 1943, pp. LXXXVIII–LXXXIX. 
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 BILLANOVICH 1996, p. 226, n
o
 227. 

85
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Salutati számára készült 1393-ban, és amelynek az eredetije ugyanaz a veronai kézirat volt, amelyet Petrarca 
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szükségképpen korábbi a Cicero-levelek felfedezésénél, 1345 tavaszánál, ebből 

következően Petrarca már az 1340-es évek közepe előtt is ismerhette Eusebius–

Hieronymus művét. Sőt megkockáztathatjuk, hogy a glosszát legkésőbb 1343 őszén, még 

Nápolyba indulása előtt jegyezte be a kódexébe: a Rerum memorandarum libriben ugyanis 

nem használta a Chronicont, valószínűleg azért, mert itáliai útjára nem vitte magával a 

vaskos kéziratot. Az elmondottak tükrében úgy vélem, hogy a Maria Zuccollo által 

felvetett dátum (1342–1343) közelebb állhat a Chronicon beszerzésének tényleges 

időpontjához, mint a Billanovich által javasolt 1345–1347, sőt annak sem látom nagy 

akadályát, hogy Petrarca már 1339–1340-ben, a Vita Terrentii papírra vetésekor 

felhasználta a művet. S mivel a Fam., VI 2 megírásának lehetséges időintervallumaként az 

1337 és 1342 közötti éveket határoztuk meg, ez a datálás akkor sem lehetetlenül el, ha azt 

feltételezzük, hogy a Chroniconból vett információ már az eredeti levélváltozatban is 

szerepelt. 

Az itt felvázolt Eusebius-problémához szorosan hozzátartozik az a passzus is, 

amelyben Petrarca a Septizonium nevével kapcsolatos tudnivalókat ismerteti (par. 13): 

„[…] hoc Severi Afri Septizonium, quam tu sedem Solis vocas, sed meum nomen in 

historiis scriptum lego […]” (ez Severus Afer Septizoniuma, amelyet te a Nap 

templomának hívsz, de a történeti munkákban az általam említett nevet olvasom). Az 

egykor a Palatinus délkeleti oldalában álló monumentális épület
86

 pontos nevéről és 

építtetőjéről Petrarca két történeti munkában olvashatott: Eusebius Chroniconjában és a 

Historia Augustában. Ugyan Suetoniusnál is felbukkan egy ilyen nevű épület, de az nem 

azonos Septimius Severuséval.
87

 

Petrarca a Historia Augustát legkorábban csak 1345-ben vehette kezébe, saját 

példányhoz pedig csak 1356-ban sikerült hozzájutnia,
88

 ezért ha a Fam., VI 2 eredeti 

változatában is szerepelt ez a mondatrész, akkor abban az „in historiis” kitétel csak a 

                                                                                                                                                    
fedezett fel és másolt le a maga számára 1345-ben; ld. Silvia Rizzo „schedáját”: FEO 1991, n

o
 5 (pp. 19–25). 

Már a helyes alakban írta Petrarca a szabados nevét a Fam., IV 16, 10 köztes, β változatában, amely 1356-ra 

datálható (a levél eredeti változata nem maradt ránk). 
86

 Az épületről ld. PLATNER–ASHBY 1929, pp. 473–475; és PISANI SARTORIO, Giuseppina, s.v. Septizonium, 

Septizodium, Septisolium (2), in LTUR, IV, pp. 269–272. 
87

 Suet., Tit., 1: „Titus, cognomine paterno, amor ac deliciae generi humani […] natus est III. Kal. Ian. insigni 

anno Gaiana nece, prope Septizonium sordidis aedibus, cubiculo vero perarvo et obscuro, nam manet adhuc 

et ostenditur […]”. Erről az épületről ld. PLATNER–ASHBY 1929, p. 473; és PISANI SARTORIO, Giuseppina, 

s.v. Septizonium (1), in LTUR, IV, pp. 268–269. Műveiben és glosszáiban nincs nyoma annak, hogy 

Petrarcának feltűnt volna, hogy a biográfusnál egy másik Septizoniumról van szó; vö. MODONUTTI 2011, pp. 

56–57. 
88

 Ld. PECERE 1995, pp. 355–360; PETOLETTI 2007, pp. 465–468; és PIACENTINI 2008, pp. 5–8. Petrarca 

párizsi Historia Augusta-kódexébe írt vonatkozó glosszáiról ld. Monica Berté kommentárját: BERTÉ 2011, p. 

17, n
o
 43. 
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Chroniconra vonatkozhatott.
89

 Amikor az Ábrahám születésétől számított 2116. 

esztendőnél a „Septiçodium” építéséről olvasott, Petrarca a margón megadta a másik, általa 

helyesnek vélt névváltozatot: „vel Septizonium”.
90

 Mivel a glossza csak másolatban 

maradt ránk, nincs paleográfiai támpontunk a datálásához, így nem dönthető el, hogy 

Petrarca az észrevételt csak a Historia Augusta olvasása (1345 vagy 1356) után, vagy már 

korábban, talán Suetonius segítségével tette. Berlinben őrzött Suetonius-kódexében 

(Berlin, Staatsbibliothek–Preußischer Kulturbesitz, Lat. fol. 337), amikor arra az 

információra bukkant, hogy Titus a „Septiçonium” közelében született, a költő 

megjegyezte: „Septiçonium. Attende in Africa nostra” (f. 43va, bal margó).
91

 Giuseppe 

Billanovich szerint a glossza arról árulkodik, hogy Petrarca eredetileg a Septizoniumot is 

szerepeltetni akarta az Africa VIII. könyvében azon épületek között, amelyeket a pun 

követek megcsodálnak városnézésük során, de végül elvetette a tervet, miután a Chronicon 

segítségével rájött, hogy császárkori építményről van szó.
92

  

Mivel a berlini kódex glosszái 1340 körülre datálhatók,
93

 az eposz VIII. éneke 

pedig az 1340-es évek első felében lett papírra vetve, a kutató önellentmondásba 

keveredik, hiszen máshol azt állította, hogy Petrarca a Chronicont csak 1345–1347 között 

ismerte meg.
94

 Az általa javasolt datálás mellett ugyancsak tarthatatlan az a hipotézise, 

miszerint fra Giovanni Colonna a Mare historiarumban már Petrarca tanácsát megfogadva 

írta volna az épület helyes névalakját:
95

 a legkésőbb 1344 elején meghalt szerzetes bajosan 

hasznosíthatott egy olyan információt, amelyhez a kutató véleménye szerint a „tanácsadó” 
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 Maria Accame Lanzillotta szerint Petrarca forrása a Historia Augusta volt (ACCAME LANZILLOTTA 1993, 

pp. 233–234); Giuseppe Billanovich eredetileg 1954-ben publikált tanulmányában még a Chronicon 

elsőbbségét hangsúlyozta (újraközlése: BILLANOVICH 1996, pp. 187–236: pp. 203–204), de 1981-es 

monográfiájában már mindkét művet és Suetoniust (Tit., 1) is megemlíti Petrarca forrásai között 

(BILLANOVICH 1981, pp. 133–134). 
90

 BILLANOVICH 1996, p. 230, n
o
 284. 

91
 BERTÉ 2011, p. 17, n

o
 43. 

92
 BILLANOVICH 1996, pp. 255–256: „Quando commentò l’inizio della biografia di Tito, »Natus est… prope 

Septiçonium« (Tit., I) con la nota Septiçonium. Attende in Africa nostra […], il Petrarca, che aveva 

contemplato le grandi antichità romane nel suo primo pellegrinaggio a Roma del 1337, subito prima 

d’iniziare l’Africa, già rifletteva sulla passeggiata archeologica che nel libro VIII dell’Africa fa compiere agli 

ambasciatori cartaginesi lungo i monumenti di Roma repubblicana. Ma in fine si decise a non nominare tra 

quei monumenti il Settizionio: perché seppe del Settizionio costruito nell’età imperiale da Settimio Severo, 

riflettendo prima sul Chronicon di Eusebio e san Girolamo e poi sull’Historia Augusta.” (Kiemelések az 

eredetiben). Billanovich tanulmánya először 1956-ban jelent meg. Vö. BERTÉ 2011, ibid., aki konkrét példák 

nélkül megjegyzi, hogy Petrarca más okokból is kihagyhatta a Septizoniumot az Africából, de egyik sem 

igazolható teljes bizonyossággal. 
93

 Biztosan korábbiak 1343-nál, mert az ekkor megkezdett Rerum memorandarum librihez Petrarca másik 

Suetonius-kódexet használt, ld. BILLANOVICH 1996, pp. 254–255; BERTÉ 2011, p. XII; vö. lent, p. 112 és n. 

151. 
94

 Ld. fent, pp. 96–99. 
95

 BILLANOVICH 1981, pp. 133–135; vö. MODONUTTI 2011, p. 57. 
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is legkorábban csak 1345-ben juthatott hozzá. Fra Giovanni valójában a Historia Augustára 

támaszkodva írt a Septizoniumról,
96

 valószínűleg teljesen függetlenül Petrarcától. 

A fenti kronológiai ellentmondások feloldására több lehetőségünk van: vagy azt 

kell feltételeznünk, hogy a severusi építményről szóló passzus a Fam., VI 2 eredeti 

változatában még nem szerepelt, és hogy Petrarca a később átdolgozott levélben valójában 

nem Giovanni Colonnának rója fel azt, hogy rosszul ismeri az épület nevét, hanem 

általánosságban a kortársaknak; vagy pedig arra kell gondolnunk, hogy Petrarca a 

Chronicont már az episztola γ változatának papírra vetésekor is ismerte. 

Eusebiustól eltérően a többi, biztosan felhasznált opus esetében könnyen 

igazolható, hogy Petrarca jól ismert, kedvelt olvasmányai közé tartoztak már az 1330-as 

évek második felében is. A párizsi Bibliothèque nationale de France Lat. 2201 jelzetű 

kódexe, amely Cassiodorus De animáját és Szent Ágoston De vera religione című 

traktátusát tartalmazza, Petrarca könyvtárából származik, és a költő már fiatal korában, 

körülbelül 1335 és 1338 között glosszákkal látta el.
97

 A kézirat utolsó fólióján libri mei 

peculiares címmel két, vázlatos szerző-, illetve könyvlistát állított össze (f. 58v). Ezekre 

Léopold Delisle hívta fel először a figyelmet, aki Petrarca fiatalkori könyvtárának 

részleges katalógusaként interpretálta őket.
98

 Később Berthold Louis Ullman értelmezése 

vált általánosan elfogadottá, aki szerint a költő a kedvenc műveit, „ideális könyvtárának” 

darabjait sorolta fel a kódex utolsó lapján.
99

 Ezen interpretációk gyengeségeire nemrég 

Vincenzo Fera mutatott rá, aki meggyőző érveket hozott fel a mellett, hogy a libri mei 

peculiaresben olyan szerzők és opusok szerepelnek, amelyeket a listák papírra vetésekor, 

az 1320-as évek végén vagy az 1330-as évek legelején Petrarca igen alaposan ismert, és 

saját „szellemi javaként” kezelt.
100

  

Az első, hosszabb lista nyolc csoportba (etikai, retorikai, történeti, költői, 

grammatikai, dialektikai, asztrológiai szerzők és művek, valamint „excerpta”-ként 

Macrobius Saturnaliája és Aulus Gellius) sorolja azokat a munkákat, amelyekről az 
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 Mare historiarum, VI 30, 4 (MODONUTTI 2013b, p. 209): „[…] hedificavit [scil. Septimius Severus] 

preterea Rome Septizonium ut ex Africa venientibus [sic!] suum opus viderent, in cuius hedificii medium 

suum simulacrum posuit ex lapide phorfiritico [HA Sev., XXIV, 3-4], quod quidem hedificium nostra etate 

conruens, dictum symulacrum sive statua, que adhuc integra stabat, comminuta est.” (A Historia Augustára 

tett hivatkozás az eredetiben.); vö. MODONUTTI 2011, pp. 57–59. 
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 A De animához írt glosszákról ld. BELLIENI 2010, a De vera religione posztilláiról pedig RICO 1974a. 
98

 DELISLE 1897, pp. 405–407. 
99

 ULLMAN 1973, pp. 113–133. (A tanulmány először 1923-ban jelent meg.) 
100

 FERA 2012, a listák átírása: pp. 1097–1099 (vö. tav. I. és fig. I.). 
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összeállítás első pillanatában Petrarca úgy érezte, hogy már tökéletesen ismeri őket.
101

 A 

Fam., VI 2 biztosan felhasznált forrásai közül az összes opust megtaláljuk itt, a Chronicon, 

a Periochae és Servius kivételével.
102

 A Chronicon problematikáját nemrég ismertettem; a 

másik kettőről pedig tudjuk, hogy Petrarca fiatal korában is olvasta őket. Bár híres 

Vergilius–Servius-kódexét, az ún. Virgilio Ambrosianót (Milano, Biblioteca Ambrosiana, 

A 79 inf.)
103

 1326 és 1338 között nélkülöznie kellett, van információnk arra nézve, hogy 

ezekben az években egy másik kódex alapján tanulmányozta Servius kommentárjait.
104

 A 

Periochaet pedig nem sokkal 1330 után sikerült beszereznie, ennek segítségével jött rá, 

hogy a ma Londonban őrzött Livius-kódexéből hiányzik az Ab urbe condita XXXIII. 

könyve.
105

 

A második, szűkebb lista az elsőből válogat, azt „korrigálja”, és Vincenzo Fera 

szerint jobban megfelel a fiatal Petrarca valós ismereteinek: szemben az első, kicsit 

nagyzoló változattal, ebben már tényleg csak azok az auktorok szerepelnek, akiknek a 

műveiről úgy érezhette, hogy tökéletesen birtokolja őket.
106

 A Fam., VI 2 biztos forrásai 

közül csak Florus és a költők feleltek meg ennek a kívánalomnak az 1320–1330-as évek 

fordulóján, de Petrarcának a londoni Livius-kódexébe írt glosszái arról tanúskodnak, hogy 

hamar csatlakozott hozzájuk az Ab urbe condita szerzője is,
107

 vagyis költőnk a biztosan 

azonosított források mindegyikét ismerte már a levél eredeti változatának papírra 

vetésekor, 1337–1342 között. 

A csak valószínűleg felhasznált forrásokat illetően kevesebb információval 

rendelkezünk. Petrarca művei, könyvtárának kódexei és az azokba írt glosszák alapján 

azonban megállapíthatjuk, hogy Apuleiust, Claudianust, Eutropiust, Lactantiust, Pseudo-

Aurelius Victort és Valerius Maximust is biztosan ismerte már az 1330–1340-es évek 

fordulóján. Apuleius-kódexének első posztillái ebből az időszakból származnak, és nem 
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 Ehhez a hosszabb listához sorolhatók azok a Szent Ágoston-művek is, amelyek ugyan külön blokkban 

jelennek meg, de valószínűleg csak azért, mert Petrarca még nem döntötte el, hogy melyik csoportba sorolja 

őket, ld. ibid., pp. 1080–1081. 
102

 Valójában Horatius esetében Petrarca még csak az Ódák tökéletes ismeretét vallotta be: „Horatius, 

presertim in Od(is)”, ibid., p. 1098. Biztos azonban, hogy a többi művet is olvasta, mert ránk maradt 

fiatalkorában használt Horatius-kódexe (New York, Piermont Morgan Library, M 404), amely 1325 körül 

kerülhetett a birtokába. Ebben az Epódoszok is megtalálhatók (ff. 42r–50v). A kódexről ld. 

BILLANOVICH 1996, pp. 41–58; leírásához vö. FEO, Michele, s.v. Petrarca, Francesco, in MARIOTTI 1998, 

pp. 405–425: p. 407.  
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 A Virgilio Ambrosiano glosszáinak példaértékű kiadását, igen fontos bevezető tanulmányokkal, Marco 

Bagliónak, Antonietta Nebuloni Testának és Marco Petolettinek köszönhetjük: VA, I–II. 
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 Ld. PETOLETTI 2006, pp. 93–95. 
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 Vö. BILLANOVICH 1996, pp. 398–400 és 409–410; vö. REEVE 1996, pp. 333–341. Az 1339–1340-re 

datálható Vita Terrentiiben már biztosan használta, ld. RUIZ ARZÁLLUZ 2010, pp. 139n és 140n. 
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 FERA 2012, pp. 1093–1095. 
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 Petrarca londoni Livius-kódexéről alapvető munka: BILLANOVICH 1981. 
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kizárt, hogy ekkor már a ma ismert egyetlen Claudianus-kézirata is a birtokában volt; 

Eutropius szerepel a libri mei peculiares hosszabb listáján, Valerius Maximus pedig 

felkerült a második, szűkebb listára is; Lactantiust Petrarca idézi az 1341-es Collatio 

laureationisban, de Pseudo-Aurelius Victorhoz hasonlóan felhasználta a De viris 

illustribusban is.
108

 

 

 Petrarca ránk maradt kódexeibe írt glosszái között kevés olyan van, amely legalább 

hozzávetőleges támpontként szolgálhat a Fam., VI 2 datálásához.  

Az 5. paragrafusban a költő megjegyzi: „[…] hic lupa nutrix et ruminalis ficus, 

veriori cognomine romularis […]” (itt a szoptató anyafarkas és a Ruminalis fügefa, amit 

helyesebben Romulus fájának kellene nevezni). A csecsemő Romulus és Remus 

megmenekülését felidéző mondatrész szintaxisa alapján joggal feltételezhetjük, hogy 

Petrarca olyan forrásra támaszkodott, amely szerint a nőstényfarkas az ikreket a Ruminalis 

fügefa alatt táplálta.
109

 E kívánalomnak Livius (I 4, 5–6), Ovidius (Fast., II, 409–422) és 

Servius (ad Aen., VIII, 90) is megfelel, mindhárman a fügefa kétféle elnevezését is 

megemlítik, utóbbi kettő pedig a helyét is meghatározza: a Lupercal közelében – vagyis a 

Palatinus déli lábánál, nem messze a Circus Maximustól.
110

 

 Amikor londoni Livius-kódexében (British Library, Harl. 2493, f. 84va) azt olvasta, 

hogy Cn. és Q. Ogulnius aedilis curulisok a Ruminalis fügefánál felállították a farkas 

emlőin csüngő Romulus és Remus szobrát (Liv., X 23, 11–12), Petrarca a bal margóra írt 

posztillájában kiemelte a helyszínt: „ficus ruminalis”. A fügefa nevének eredete iránti 

érdeklődését tanúsítja Servius vonatkozó passzusához írt glosszája a Virgilio 

Ambrosianóban: „Ficus ruminalis unde dicta” (f. 164v). Marco Petoletti szerint a költő 
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 Petrarca Apuleius-kódexéről ld. TRISTANO 1974; Claudianus kapcsán pedig lent, p. 108 és nn. 134–135, 

szakirodalmi hivatkozásokkal. A libri mei peculiares listáin szereplő Eutropiusról és Valerius Maximusról ld. 

FERA 2012, pp. 1098–1099. Az is valószínű, hogy Lodewijk Heyligen van Beringen Petrarca Valerius-

kódexét használta, amikor 1335-ben összeállíttatta saját történeti gyűjteményét (Milano, Biblioteca 

Ambrosiana, F 138 sup.), vö. fent, p. 60 és n. 31. Lactantiusról ld. Collatio laureationis, 9, 4 (GODI 1975, p. 

1270), a De virisben való felhasználásáról pedig lent, pp. 228–232, de megjegyzendő, hogy Petrarca már 

1341 előtt is ismerhette a Divinae institutionest, esetleg Landolfo Colonnának vagy fra Giovanni Colonnának 

köszönhetően, vö. CREVATIN 2000, pp. 14–19. Pseudo-Aurelius Victor rendszeresen szolgált forrásként a De 

virishez (MARTELLOTTI 1964, passim). 
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 A szintaxisról vö. fent, p. 47, n. 12. LONGO 2007, p. 116, külön kommentálja az anyafarkast és a 

Ruminalis/Romularis fügefát, de utóbbinál megjegyzi, hogy egyes – általa pontosabban meg nem jelölt – 

források szerint a fügefa a Lupercal környékén állt, és a fa árnyékában táplálta az anyafarkas az ikreket. 
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 Vö. COARELLI, Filippo, s.v. Ficus Ruminalis, in LTUR, II, p. 249; ID., s.v. Lupercal, ibid., III, pp. 

198199 és ID., s.v. Cermalus, ibid., I, p. 262. Az összes említett információ megtalálható Pliniusnál is (Nat. 

hist., XV 20, 77), kiegészítve azzal, hogy a fügefa később csodás módon átkerült a Forum Romanumra, azon 

belül is a Comitiumra. Az ő művét azonban Petrarca 1343 előtt nem ismerhette; vö. BILLANOVICH 1943, pp. 

XCVIII–CII. 1350-ben vásárolt Plinius-kódexében e passzus mellé nem írt glosszát, ld. Paris, Bnf, Lat. 6802, 

f. 115ra. 
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biztosan szem előtt tartotta Servius kommentárját a levél e szakaszának megírása során.
111

 

A De viris illustribus Romulus-életrajzában ugyanis a fügefa nem szerepel, így a posztilla 

egyetlen párhuzama Petrarca életművében a Fam., VI 2. Fűzzük hozzá, hogy a milánói 

kódexben néhány oldallal később (f. 169r) azt a szakaszt, amelyben Servius a Lupercal 

elhelyezkedését, nevének eredetét és – ezzel kapcsolatosan – Romulus és Remus 

történetében játszott szerepét tárgyalja (ad Aen., VIII, 343), Petrarca ugyancsak kiemeli, az 

alábbi megjegyzéssel: „Lupercal”.
112

  

A glosszák alapján igen valószínű, hogy a Fam., VI 2 papírra vetésekor a Virgilio 

Ambrosiano már ismét Petrarca tulajdonában volt. A kódexet 1326. november 1-jén lopták 

el tőle, és Avignonban, 1338. április 17-én került vissza hozzá.
113

 Csak ezután kezdte 

behatóan tanulmányozni és megjegyzéseivel ellátni a könyvet, vagyis ha az idézett 

posztilla tényleg közvetlen kapcsolatban áll a Fam., VI 2 vonatkozó passzusával, akkor a 

levél eredeti változata 1338. április 17. után lett papírra vetve. 

 A datálás szempontjából ennél bizonytalanabb adalékkal szolgál Petrarca 

megjegyzése Cincinnatusról és Serranusról a 8. paragrafus végén: „[…] hic Quintius arabat 

dum fieri meruit de aratore dictator, hinc abductus Serranus ad consulatum venit […]” (itt 

szántott Quinctius, amikor kiérdemelte, hogy szántóvetőből dictator legyen; innen elhívva 

lépett a consuli hivatalba Serranus). A két személyt hasonló anekdota köti össze, és emiatt 

a források gyakran összekeverik őket.
114

  

 Livius elbeszélése szerint (III 26, 7–12) L. Quinctius Cincinnatus éppen mezei 

munkát végzett négy iugerum nagyságú földjén – árkot ásott vagy szántott –, amikor a 

senatus követei közölték vele, hogy dictatorrá nevezték ki. A történetíró az esemény 

helyszínét is pontosan megadja (III 26, 8): a későbbi nevén Quinctius-féle rét (prata 

Quinctia) a Tiberisen túl, szemben azzal a hellyel, ahol az ő korában hajóépítő műhelyek 

vagy hajók tárolására szolgáló épületek (navalia) álltak. Problémát jelent azonban, hogy ez 

utóbbiak elhelyezkedéséről nem nyújt információt, és valószínű, hogy nem egyetlen ilyen 

építmény volt a Tiberis partján.
115

 Plinius az egyetlen szerző, aki megadja, hogy 
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 VA, II, p. 894, n
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 1595, Marco Petoletti kommentárjával.  
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Aprilis apud Avinionem.”. 
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 Petrarca egyébként mindig együtt említi őket a tisztes szegénység példái között, pontosabban Serranus 

sosem szerepel nála Cincinnatus nélkül. A Fam., VI 2-n kívül ld. még Fam., X 1, 16; XIII 4, 12; Vit. sol., II 

13 (MARTELLOTTI 1975, p. 522); Rem., I 18, 4 (CARRAUD 2002, I, p. 90) és TF, I, 58–59.  
115

 Vö. COZZA–TUCCI 2006, p. 194 és n. 39. A szerzők a Monte Testaccio magasságában lokalizálják az 

egyik legjelentősebb „navaliát”, de más kutatók, elsősorban Livius passzusaiból kiindulva, a Campus 

Martius északi részére gondolnak, következésképp a Quinctius-féle rétnek ezzel átellenben, a Ianiculum lába 
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Cincinnatus birtoka a folyó mely szakaszának magasságában volt: szerinte a hadvezér „in 

Vaticano” szántotta négy iugerumnyi földjét (Plin., Nat. hist., XVIII 4, 20), vagyis a 

Tiberis északi szakaszának jobb partján, az ager Vaticanuson. De Petrarca a Naturalis 

historiát 1343 előtt nem olvashatta,
116

 így a Fam., VI 2 eredeti változatának papírra 

vetésekor csak Livius elnagyolt helymeghatározására támaszkodhatott.
117

  

Ennek megfelelően a De viris illustribusban is csak annyit ír, hogy Cincinnatus 

földje a Tiberisen túl terült el.
118

 Ehhez az információhoz egyébként elég lett volna 

Pseudo-Aurelius Victort olvasnia,
119

 de vele és a források többségével
120

 szemben Petrarca 

nem pontosítja, hogy a frissen kinevezett dictator éppen szántott, amikor a követek 

megérkeztek hozzá, hanem Livius óvatos megfogalmazását követve azt mondja, hogy 

mezei munkával foglalatoskodott. Vagyis az életrajzban Petrarca elsősorban kedvenc 

történetírójára támaszkodott.
121

 A Fam., VI 2 azonban inkább Florus szövegéhez, valamint 

Szent Ágostonhoz és esetleg Serviushoz áll közelebb: „dictator ab aratro”, olvashatjuk a 

történetírónál;
122

 „ab aratro es[t] adductum, ut dictator fieret”, írja Ágoston;
123

 „propter 

virtutem meruit dictaturam”, mondja Servius, igaz, ő Serranusról.
124

  

 Cicero korától kezdve a földművelő Cincinnatus anekdotája felbukkan a gens Atilia 

egyik tagjára vonatkoztatva is, aki állítólag éppen gabonát vetett a földjén, amikor követek 

érkeztek hozzá magas tisztségbe való kinevezésének hírével. Az innen eredeztethető hamis 

                                                                                                                                                    
előtti síkságon, körülbelül a mai Ponte Garibaldi és Ponte Sisto közötti Tiberis-szakasz magasságában kellett 

volna elterülnie; ld. LIVERANI, Paolo, s.v. Prata Quinctia, in LTUR, IV, p. 161. 
116

 Vö. lent, p. 235. 1350-ben vásárolt Plinius-kódexében azonban a Serranusról és Cincinnatusról szóló 

passzushoz írt glosszáiban kiemeli a két hadvezér nevét, ld. Par. Lat. 6802, f. 137va: „Serentem invenerunt 

dati honores Serranum, unde [unde ei et ed.] cognomen. Aranti IIII
or

 sua iugera in Vaticano, que prata 

Quintia appellantur, Cincinato [Cincinator corr. in Cincinato in textu, Cincinnato ed.] viator attulit dictaturam 

[medicinam dictaturam ms., medicinam del. in textu] […]” (Plin., Nat. hist., XVIII 4, 20)] Serranus. 

Cincinatus (bal margó).  
117

 A navalia iránti érdeklődését tanúsítja londoni Livius-kódexébe írt posztillája: London, British Library, 

Harl. 2493, f. 57ra: „Naves Anciatum [Antiatium ed.] partim in navalia Rome subducte, partim incense, 

rostrisque earum suggestum in foro extructum [exstructum ed.] adornari placuit, Rostraque id templum 

appellari [appellatum corr. in appellari in textu, appellatum ed.].” (Liv., VIII 14, 12)] navalia (bal margó). 
118

 Vir. ill., VII (Cincinnatus), 1 és 3. 
119

 Ps.-Aurelius Victor, De vir. ill., 17, 1: „Quinctius dictator dictus, ad quem missi legati nudum eum 

arantem trans Tiberim offenderunt […]”. 
120

 Ld. Flor., I 5 (I 11), 13; Val. Max., IV 4, 7 és Aug., Civ., V 18. 
121

 Vir. ill., VII (Cincinnatus), 3: „[…] rustico intentus operi […]”; vö. Liv., III 26, 9: „[…] seu fossam 

fodiens palae innixus, seu cum araret, operi certe, id quod constat, agresti intentus […]”. (Kiemelések 

tőlem.) Ld. még Fam., X 1, 16: „[…] ruricolam dictatorem [vidi]”. 
122

 Flor., I 5 (I 11), 12. A Florus-kéziratok döntő döbbségében az eke szarva mellől elhívott dictator Titus 

Quinctius néven szerepel (ld. Havas 1997, p. 26, ad loc.; vö. Par. lat. 5690, f. 22va), de a De viris 

illustribusban (VII, rubrica és 1) – az egyetlen művében, ahol a teljes nevet olvashatjuk – Petrarca Liviusra, 

Valerius Maximusra és Pseudo-Aurelius Victorra támaszkodva helyesen Luciust ír. 
123

 Aug., Civ., V 18. 
124

 Serv., ad Aen., VI, 844 (THILO–HAGEN 1881–1902, II, p. 119). Jegyzet nélkül a Virgilio Ambrosianóban. 
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etimológia szerint a vetésről (sero, serere) kapta volna a Serranus nevet.
125

 A források 

azonban a kérdéses személy előnevét (praenomen) egyáltalán nem, vagy különbözőképp 

említik, ezért nem egyértelmű, hogy a nemzetség melyik tagjáról van szó.
126

 A kutatók 

általában Caius Atilius Regulusra, a Kr. e. 257. és 250. év consuljára gondolnak,
127

 de 

Petrarca maga sosem pontosítja, kiről beszél, legfeljebb – Valerius Maximust (IV 4, 5–6) 

követve – elkülöníti őt az általában csak Atiliusként vagy Regulusként emlegetett 

rokonától, Marcus Atilius Regulus consultól, az első pun háború hősi halottjától.
128

 

 Még nehezebb eldönteni, honnan tudott Petrarca Serranus consuli hivataláról, a 

források többsége ugyanis vagy nem pontosítja a tisztségét, vagy dictatornak nevezi. 

Valerius Maximus (IV 4, 5) szerint a római nép fölötti hatalmat (vagy hadvezérséget) 

kínálták föl neki, ami consuli és dictatori tisztséget egyaránt jelenthet: „Atilium autem, qui 

ad eum arcessendum a senatu missi erant ad imperium populi Romani suscipiendum, 

semina spargentem viderunt.” Servius (ad Aen., VI, 844) szerint erényével a dictatorságot 

érdemelte ki: „Atilius quidam senator fuit, qui cum agrum suum coleret, evocatus propter 

virtutem meruit dictaturam.”. Azok a források, amelyek összekeverik Cincinnatust és 

Serranust, érthető módon az előbbi által elnyert dictatori tisztséget említik. A Commentum 

Cornutiról írt monográfiájában James E. G. Zetzel fel is sorolja e művek közül azokat, 

                                                 
125

 Ld. például az imént idézett Plinius-passzust, fent, n. 116. 
126

 RE, II, p. 2095. 
127

 Vö. DOTTI 2004–2009, II, p. 781, n. 29. 
128

 Vö. Fam., X 1, 16; XIII 4, 12 és TF, I, 54. Mivel Petrarca mindig különbséget tesz Cincinnatus, Serranus 

és M. Atilius Regulus között (de ez utóbbi kapcsán vö. PACCA 1996, p. 367, ad vv. 58–59), Giuseppe 

Fracassetti kivételével az általam ismert összes Familiares-fordító félreértelmezi a Fam., XIII 4, 12 

passzusát, amikor egy személynek vélik az ott szereplő „Serranus Quinctius Atilius”-t: „[…] poterat Fabritius 

domi senescere quamvis esset arctissima, Curius in ortulo manibus suis culto, in agellis suis Serranus 

Quinctius Atilius […]”. Fracassetti olaszra való átültetésében helyesen (FRACASSETTI 1863–1867, III, p. 

210): „Potea nella paterna sebben angusta sua casa gli anni passare della sua vecchiezza Fabrizio, e Curio nel 

piccol orto che di sua mano coltivava, e nei campicelli loro Serrano, Quinzio ed Attilio.” Enrico Bianchi 

olasz fordításában (MARTELLI 1990, p. 771): „[…] poteva Fabrizio invecchiare nella sua casa, sebbene così 

piccola, e Curio Dentato presso il campicello che coltivava con le sue mani, Quinzio Atilio Serrano nel suo 

poderetto […].” Ugo Dotti szerint (DOTTI 2004–2009, III, p. 1809: „[…] Fabrizio poteva invecchiare a casa 

sua per quanto molto angusta; Curio nell’orticello coltivato con le sue mani; Quinto [!] Attilio Serrano nel 

suo poderetto […].” Aldo S. Bernardo angolra való átültetésében (BERNARDO 1975–1985, II, p. 182): 

„Fabritius could have grown old in his home although it was very small, Curius in the garden cultivated with 

his own hands, Quintius Atilius Serranus in his small fields […]”. André Longpré francia fordításában 

(DOTTI–LONGPRÉ 2002–2015, IV, p. 130): „Fabricius pouvait vieillir dans sa maison, si modeste fût-elle, et 

Curius dans le jardinet qu’il cultivait de ses mains, Serranus Quinctius Attilius dans son petit domain […]”. 

Végül Berthe Widmer német változatában (WIDMER 2005–2009, II, p. 14): „[…] Fabricius hätte im seinem 

Hause, wie eng es auch war, Curius in seinem, mit eigener Hand gepflegten Gärtlein, Serranus Quinctius 

Atilius auf seinem ihm gehörenden Äckerlein altern können […]”. Eleve kizártnak tartom, hogy Petrarca egy 

agnomennel és két nomen gentilével (ráadásul ebben a sorrendben) egyetlen személyt jelöljön. Vö. PACCA 

1996, ibid. 
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amelyekről tudomása van.
129

 Listájához hozzávehetjük még a Commenta Bernensia in 

Lucanumot is, ahol ugyan a két személy azonosítása kevésbé explicit módon történik meg, 

ám ugyanazon verssor kapcsán Serranus és Cincinnatus neve is felbukkan.
130

 Egyébként a 

lucanusi szöveghely – hasonlóan a fent idézett ágostoni passzushoz – Petrarca fülében 

csenghetett a Fam., VI 2 megfogalmazása során (gondolok itt különösen az „abductus” 

befejezett melléknévi igenévre), függetlenül attól, hogy költőnk, a középkori 

kommentátorokkal ellentétben, határozottan különbséget tett a két hadvezér között: „[…] 

hic ille recumbat / sordidus Etruscis abductus consul aratris” (Luc., Phars., X, 152–153). 

Ha azonban a cordubai poéta verssorát – helyesen – Cincinnatusra vonatkoztatta, továbbra 

is kérdés marad, honnan tudott Serranus consulságáról. Ránk maradt kódexeinek vizsgálata 

talán közelebb vihet a megoldáshoz. 

 A Vatikáni Apostoli Könyvtár Vat. lat. 2193 jelzetű kéziratát Petrarca már az 1340-

es évek legelején, de lehet, hogy néhány évvel még korábban jegyzetekkel látta el.
131

 A 

kódex Apuleius Apologiáját (De magia) is tartalmazza, mely műben a következő passzus 

olvasható: „Romanorum etiam maioribus Quintis et Serranis et multis aliis similibus non 

modo uxores, verum etiam consulatus et dictaturae in agris offerebantur.” (Apul., Apol., 

88). A Quinctiusokról és Serranusokról szóló mondatba ütközve Petrarca figyelemfelhívó 

jelet tett a passzus mellé a két szövegoszlop közé, és a bal margóra írt posztillájában 

kiemelte az érdeklődését kiváltó római hősök nevét: „Quintii. Serrani” (f. 38va).
132

 A 

glossza a kódex jegyzetekkel való ellátásának első fázisához tartozik,
133

 és Petrarca azon 

művei közül, amelyek egyszerre tartalmazzák Quinctius és Serranus nevét, kronológiailag 

a Fam., VI 2 áll hozzá a legközelebb. Apuleius ugyan többes számban fogalmaz, de 

egyértelműen a jól ismert anekdotára és konkrét személyekre utal, így Petrarca, aki jól 

tudta, hogy Cincinnatust nevezték ki dictatornak, a consulságot könnyen Serranus nevéhez 

kapcsolhatta. 

                                                 
129

 ZETZEL 2005, p. 128; vö. Commentum Cornuti in Persium, I 73, 4–8 (CLAUSEN–ZETZEL 2004, pp. 

2930); Ampelius, Liber memorialis, XVIII, 4 (WÖLFFLIN 1873, p. 16) és Mythographus Vaticanus, I, 223 

(MAI 1831, p. 78). 
130

 Commenta Bernensia in Lucanum, X, 153 (USENER 1869, p. 320): „SORDIDUS ETRUSCIS ABDUCTUS 

CONSUL ARATRIS Atilius Serranus: Virgilius ‘vel te sulco Serrane serentem’. ABDUCTUS CONSUL ARATRIS. 

Minucium consulem Aequi Vulscique superarunt in Algidoque concluserunt, actumque infeliciter foret, ni 

Quinctius Cincinnatus praecipuus ille dictator obsidionem hoste victo soluisset. Qui repertus ruri ab aratro 

arcessitus ad fasces est et brevi victor iugum boum Aequis inposuit triumphator prae se primus hostem 

agens.” 
131

 TRISTANO 1974, pp. 367–369; FIORILLA 2012b, pp. 133, 150–152. 
132

 TRISTANO 1974, p. 429, n
o
 844. 

133
 Vö. ibid., p. 372, n. 1. 
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De még ennél is egyértelműbb információra bukkanhatott Claudianusnál. A párizsi 

Bibliothèque nationale de France-ban őrzött, Claudianus nagyobb költeményeit tartalmazó, 

Lat. 8082 jelzetű kéziratban, az In Rufinum I. könyvének 202. sora („sudabatque gravi 

consul Serranus aratro”) mellett a következőképp kezdődő scholion olvasható: „Serranus 

ab aratro raptus est ad consulatum […]” (f. 17v). Petrarca ugyan e passzust nem látta el 

posztillával, de a kódex egyéb glosszái és a Fam., III 3-ban olvasható Claudianus-idézet, 

valamint az Ursa peregrinisben fölbukkanó reminiszcenciák alapján arra 

következtethetünk, hogy a firenzei születésűnek hitt
134

 pogány költő verseit egészen korán 

megismerte, és a párizsi kézirat 1333-ban már a birtokában volt.
135

 Talán nem puszta 

véletlen, hogy a fent idézett scholion jelentős szintaktikai és szövegbeli egyezést mutat a 

Fam., VI 2 Serranusra vonatkozó passzusával: „Serranus ab aratro raptus est ad 

consulatum” – „hinc abductus Serranus ad consulatum venit”. Nem tartom kizártnak, hogy 

Petrarca a levél megírása során figyelembe vette Claudianus versét a hozzá tartozó 

magyarázattal együtt, s így pontosabb információhoz jutott Serranus consuli tisztségét 

illetően. 

 

                                                 
134

 Ld. CHINES 2004, pp. 43–45. 
135

 Ibid., pp. 46–47; vö. MONTI 1989, p. 116 és CHARLET 2011. Chines-vel ellentétben Michele Feo az 1340-

es évek közepére datálja a kódex legkorábbi posztilláit (FEO 1974, pp. 129 és 143–144), Maurizio Fiorilla 

pedig még későbbre, az 1350-es évek közepére (FIORILLA 2012b, pp. 64–65). Utóbbi kutató sem zárja ki 

azonban azt, hogy a kódexet a költő már korábban, az 1340-es évektől kezdve birtokolta (ibid., p. 65). Az 

1337. március 15-re datálható – természetesen csak ha volt eredeti változata – Fam., II 14, 2-ben is található 

egy Claudianus-reminiszcencia (vö. DOTTI 2004–2009, I, p. 295, n. 2): „[…] magnis semper nominibus 

inimica praesentia.”, vö. Claud., De bello Gildonico, 385: „[…] Minuit praesentia famam.” A Par. lat. 8082 

32. foliójának verzóján, a bal margón e sor mellett az alábbi Petrarca-glossza olvasható: „presencia”. Ld. még 

Fam., I 2, 5: „[…] et fame semper inimica presentia est […]” (vö. DOTTI 2004–2009, I, p. 47, n. 3.); Fam., 

IX 13, 42: „Habet igitur exul tuus magni gaudii materiam: multa et magna et memorabilia vidisse et ubique 

clarissimum nomen suum illa que minuere famam solet, auxisse presentia […]”; Fam., XXII 6, 4: „[…] 

effecitque illud inter mortales eximium ac rarum, ut diu cogniti sed nunquam visi hactenus famam viri non 

modo non minueret presentia sed augeret […]”; Afr., IV, 74: „Nominibus quia cum noceat presentia magnis”; 

Vir. ill., XXI (Scipio) 3, 9 (már a γ változatban is!): „[…] quod de paucissimis lectum auditum ve est, quem 

absentem fama mirabilem fecerat mirabiliorem presentia faciebat.” (vö. DOTTI 2007, p. 242 és p. 684, n. 13.); 

Vir. ill., XXI (Scipio) 11, 17 (a β változatban is): „[…] et, quod in hoc viro mirum omne supergreditur, quem 

mirabilem fama fecerat mirabiliorem congressio faciebat. Quod nescio an de alio secularibus in historiis 

lectum sit; et quam sit difficile ac rarum, facile est advertere cogitanti quantum in ceteris fame sit adversa 

presentia.”; Mem., II 26, 5: „Illorum gloriam minuit presentia, horum auget […]” (vö. PETOLETTI 2014a, p. 

126, ad loc.); Rem., I 51, 2 (CARRAUD 2002, I, p. 256): „[…] quod ait quidam, »minuat presentia famam« 

[…]”; Rem., I 92, 18 (ibid., p. 400): „Notissimum Claudiani dictum: »Minuit presentia famam« […]”; Sen., 

VI 3, 6 (RIZZO 2009, p. 122): „Quod non dicerem, si nunquam penitus nocituram fame presentiam suspicarer 

[…]” és ld. ibid., p. 123, ad loc.; Sen., XI 1, 232 (RIZZO 2014, p. 232): „[…] ut concivis quidam meus ait, 

»famam minuit presentia« […]”. E passzusok egy része természetesen csak Claudianus korai ismeretét 

bizonyítja, a kódex birtoklását nem. A De remediis-idézeteket illetően itt jegyzem meg, hogy a négy korai 

nyomtatványra támaszkodó Christophe Carraud nem túl megbízható szövegének ellenőrzéséhez és a 

szükséges korrekciók megtételéhez végig az alábbi kéziratokat vettem figyelembe: Venezia, Biblioteca 

Nazionale Marciana, Lat. Z. 475 (= 1660); Paris, BnF, Lat. 6496; Firenze, BML, Plut. 26 sin. 8; Firenze, 

BML, Plut. 90 inf. 7; és Firenze, BML, San Marco 340. A kézirathagyományról és az általam használt 

kódexekről ld. FEO 2003; PERUCCHI 2014, pp. 87–140. 
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A terminus ante quem meghatározása szempontjából jelentőséggel bír, hogy a 

biztosan vagy valószínűleg felhasznált források köréből hiányzik Suetonius. Több jel is 

arra utal, hogy a Fam., VI 2 eredeti verziójának megírásakor Petrarca még nem 

tanulmányozta behatóan a császáréletrajzok szerzőjét. Közülük az első két nyom ugyan 

kevésbé jelentős, de az utolsó, Augustus mauzóleumával kapcsolatos észrevételek már 

nagyobb sújt nyomnak a latban. 

A függelékben olvasható filológiai elemzésben megállapítottam, hogy a 10. 

paragrafusban Petrarca egy lucanusi reminiszcenciával utalt a Saturnus templomában 

őrzött államkincstárra („et romani populi census toto orbe collectus”).
136

 A Pharsalia 

szerzője szerint L. Caecilius Metellus néptribunus a szentély kapujába állt, hogy 

megakadályozza Caesar embereit abban, hogy kifosszák a kincstárat. Macrobius pedig 

arról számol be, hogy a templom a királyok korában épült. Ezzel szemben Suetonius azt 

írja (Aug., 29, 5), hogy Saturnus templomát L. Munatius Plancus építtette Augustus 

uralkodása alatt.
137

 Sem műveiben, sem könyvtárának kódexeiben nincs nyoma annak, 

hogy Petrarca felfigyelt volna erre az ellentmondásra, ami Suetonius alapos olvasása során 

felmerülhetett volna benne, hiszen glosszáinak tanúsága szerint a római épületek 

kronológiai problémái erősen foglalkoztatták.
138

 

Hasonló esettel állunk szemben a 12. paragrafusban, ahol Petrarca – valószínűleg a 

Legenda Aurea alapján – arról ír, hogy Krisztus születésekor összeomlott a Béke 

temploma. Ha azonban alaposan elolvasta volna a De vita Caesarumot, ott azt az 

információt találhatta volna (Vesp., 9, 1), hogy a Béke templomát Vespasianus császár (Kr. 

u. 69–79) építtette. Oxfordi Suetonius-kódexében, amelyet az 1350-es évektől kezdve 

látott el glosszákkal, később ki is emelte a vonatkozó passzust: „templum Pacis” – írta a 

margóra.
139

 Ismét nincs nyoma annak, hogy a Fam., VI 2 papírra vetésekor elgondolkodott 

volna azon, hogy hogyan semmisülhetett meg egy szentély évtizedekkel a felépítése előtt. 

Ugyanezt támasztja alá az Augustus mauzóleumáról szóló mondatrész a 13. 

paragrafusban: „[…] hec Augusta domus, via Flaminia, ubi sepulcrum ipsius domini 

quidam tradunt […]” (ez az Augusta a via Flaminián, ahol egyesek szerint az uralkodó 

sírja is található). Az általam ismert fordítások különböző módokon interpretálják ezt a 

szövegrészt. Giuseppe Fracassetti összevonja az előző tagmondattal („Hec Neronis 
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 Ld. lent, pp. 257–261. 
137

 Valójában újjáépíttette; vö. PLATNER–ASHBY 1929, p. 464. 
138

 Vö. például lent, p. 279, valamint FERA 1984, p. 414, ad v. 924b. 
139

 Ld. lent, p. 278 és n. 368. 
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insolentia et in edificiis fervens luxus […]”), és a latin eredetitől jelentősen eltérve, Nero 

esztelen fényűzését és sírját helyezi a via Flaminián álló „casa Augusta”-ba.
140

  

Berthe Widmer a Neróról szóló részt külön mondatban fordítja németre, de a 

második tagmondatot is két külön logikai egységre bontja, és a „dominus” szót a via 

Flaminia építőjére („Erbauer”) vonatkoztatja. Magyarázó jegyzeteiben pedig megemlíti, 

hogy az utat Kr. e. 220-ban építtette Gaius Flaminius, majd Augustus felújíttatta – így az 

olvasóra van bízva a döntés, hogy tulajdonképpen melyik „építtető” sírjáról lehet szó.
141

 

Úgy vélem, ez az interpretáció több szempontból is hibás. Egyrészt Petrarca nem beszélhet 

az utat építtető Gaius Flaminius Nepos római nyughelyéről, mert a consul a Trasimenus-

tónál lezajlott csatában (Kr. e. 217) esett el, és holtteste nem került elő.
142

 Másrészt az sem 

túl valószínű, hogy a költő Augustust a via Flaminia (újjá)építtetőjeként tartotta volna 

számon. Legalábbis műveiben és ránk maradt Suetonius-kódexeibe írt glosszáiban nincs 

nyoma annak, hogy a princeps e cselekedete felkeltette volna az érdeklődését. Végül, a 

Fam., VI 2-beli felsorolás szintaktikai felépítését figyelembe véve, a második mondatrészt 

csak akkor lehetne két külön logikai egységre bontani, ha a „via Flaminia” nem 

helyhatározói szerepben állna (ablativus loci), hanem alanyként nominativusban, és külön 

mutató névmás előzné meg („hec Augusta domus, [hec] via Flaminia”).
143

 Petrarca ugyanis 

a más-más helyszínen található eseményeket általában külön helyhatározóval vagy mutató 

névmással vezeti be. 

Aldo S. Bernardo, Enrico Bianchi és André Longpré logikailag elválasztják a 

Neróról szóló mondatrészt a szöveg második felétől, a „via Flaminia”-t helyhatározóként 

értelmezik, de az „Augusta domus”-t szó szerint fordítva Augustus házáról beszélnek.
144

 

                                                 
140

 FRACASSETTI 1863–1867, II, p. 116: „Là sulla via Flaminia vedi la prova del temerario smodato lusso di 

Nerone nella mole della casa Augusta ove dicono alcuni ch’ei fosse sepolto.” Ezt a fordítást követve LONGO 

2007, pp. 137–138 Nero sírjával kapcsolatban kínál forrásokat és információkat. 
141

 WIDMER 2005, I, p. 304: „Hier sieht man Neros Grössenwahn und des masslosen Luxus seiner Bauten. 

Das hier ist das Augusteum, dies die Via Flaminia, wo gemäss einer Überlieferung das Grab des Erbauers 

liegt.”; vö. ibid., p. 309, n. 69: „Erbaut 220 v.Chr. durch Gaius Flaminius, wiederhergestellt durch Augustus; 

vgl. Liv. Per. 20 und Suet. Aug. 30, 1 und 100, 8–9.” 
142

 Liv., XXII 7, 5: „[…] Flamini quoque corpus funeris causa magna cum cura inquisitum non invenit.”; vö. 

LANCEL 2005, pp. 143–144. 
143

 Csak a pontosság kedvéért jegyzem meg, hogy Widmer hivatkozása Suet., Aug., 100, 8–9-re (ld. fent, n. 

141) szintén hibás, mert a 100. caput csak négy paragrafusból áll. 
144

 BERNARDO 1975–1985, I, p. 293: „This is the insolence of Nero and his raging extravagance in the 

buildings he raised; there is the house of Augustus, on Via Flaminia, where some maintain is the tomb of the 

Emperor himself […]”; MARTELLI 1990, p. 483: „Questa è la prova dell’arroganza di Nerone e del suo lusso 

nell’edificare; questa la casa d’Augusto, sulla via Flaminia, dove alcuno crede che sia stato sepolto […]”; 

DOTTI–LONGPRÉ 2002–2015, II, p. 250: „Voici le faste de Néron et son luxe qui s’est donné libre cours ses 

constructions; voici la maison d’Auguste, le long de la voie Flaminienne, certains rapportent que s’y trouve 

son tombeau […].” Ez utóbbi esetben azonban Ugo Dotti helyesen jegyzi meg (p. 478, n. 62), hogy Petrarca 

Augustus mauzóleumára utal. 
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Úgy vélem, a második mondatrészt illetően Ugo Dotti fordítása adja vissza 

legjobban az eredeti szöveg értelmét, aki a via Flaminián álló épületet Augustus 

mauzóleumaként azonosítja, és annak egyik középkori elnevezését (Augusteum) olaszosítja 

(„Augusteo”).
145

 Még szerencsésebb lett volna Petrarcát követve a nőnemű alakot 

használnia, ez utóbbi ugyanis felbukkan a költő oxfordi Suetonius-kódexében is, amelyet 

idősebb korában használt. Az Augustus temetéséről és mauzóleumáról szóló passzus 

(Suet., Aug., 100, 4) mellé Petrarca odaírta az épületnek az ő korában használatos nevét: 

„Augusta”.
146

 

Az itt elemzett passzus alapján azonban igen valószínű, hogy a Fam., VI 2 

megírásakor Petrarca még nem használta, vagy legalábbis még nem tanulmányozta kellő 

alapossággal Suetonius művét. Egyrészt a forrásként használt szerző személyét homályban 

hagyó „quidam”-mal az általa nem sokra becsült, kevésbé tekintélyes írókat szokta 

jelölni,
147

 ezért valószínű, hogy nem közvetlenül Suetoniustól vette azt az információt, 

hogy Augustus az „Augusta”-ban lett eltemetve. Márészt a princepsre a „dominus” szót 

alkalmazza, megfeledkezve arról, hogy a biográfus szerint Augustus megtiltotta, hogy 

úrnak nevezzék (Suet., Aug., 53, 1). Márpedig ezt az igen dicséretesnek tartott cselekedetet 

későbbi műveiben és glosszáiban Petrarca előszeretettel idézte fel, az 1343–45 között írt 

Rerum memorandarum libritől kezdve az 1347-es Hortatorián (Var., 48) át az 1366-ban 

befejezett De remediis utriusque fortuneig és az 1373 végén papírra vetett Seniles, XIV 1-

ig.
148

 

Persze felmerül a kérdés, hogy az átdolgozott levélben hogyan maradhatott benne 

ez a pontatlanság. Láttuk, hogy a β változat 1350 és 1356 között lett papírra vetve,
149

 

amikor Petrarca már több tekintélyes szerzőt is fel tudott volna használni ahhoz, hogy 

Róma-leírását pontosítsa – Suetonius mellett például az idősebb Pliniust –, erre azonban 

nem került sor. Számos információja még ekkor is a mirabilia-gyűjteményekre és általa 

egyébként kevésbé megbízhatónak tartott középkori művekre vezethető vissza, ami a 

szövegben maradt „pontatlanságokkal” együtt arról árulkodik, hogy ha a levél többi részét 

                                                 
145

 DOTTI 2004–2009, II, p. 787: „Ecco qui la smoderatezza di Nerone e il palazzo in cui si sfrenarono le sue 

dissipatezze; questo è l’Augusteo lungo la via Flaminia, dove alcuni vogliono sia la tomba dello stesso 

imperatore […]”; és ibid., n. 62: „[…] si allude al Mausoleo di Augusto, tra la Flaminia e la riva del Tevere.”. 
146

 Oxford, Exeter College, 186, f. 23ra, bal margó (BERTÉ 2011, p. 124, n
o
 554, a vonatkozó kommentárral). 

147
 Vö. VELLI 1985, pp. 297–298 és lent, p. 266. 

148
 Ld. Mem., frg., 3, 1–2; Var., 48 (PANCHERI 1994, p. 44); Rem., I 85, 12 (CARRAUD 2002, I, pp. 374–376); 

Sen., XIV 1, 91 (NOTA 2002–2013, IV, p. 293). A glosszákról ld. VA, II, p. 844, n
o
 1410 (Marco Petoletti 

kommentárjával); BERTÉ 2011, p. 95, n
i
 406–408 (Monica Berté kommentárjával), valamint PETOLETTI 2007, 

pp. 486–488; és PIACENTINI 2008, pp. 28–30 és p. 30, n. 37. 
149

 Ld. fent, p. 93, n. 61. 
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alaposabban át is dolgozta, magához az eredeti Róma-leíráshoz alig nyúlt, akkor is inkább 

csak apróbb stilisztikai módosítások kedvéért. Így könnyen átsiklott azon is, hogy 

Augustust korábban dominusnak nevezte. 

A fenti megfontolások alapján arra következtetek, hogy a Fam., VI 2 eredeti, γ 

változatának megírásakor Petrarca még nem ismerte kellő alapossággal Suetonius 

szövegét. A biográfus ugyan szerepel a libri mei peculiares első, bővebb listáján, de 

amikor a költő egy későbbi pillanatban a lista letisztázását tervezte, már kihagyta őt a 

történetírók közül. Vincenzo Fera szerint erre azért került sor, mert Petrarca úgy érezhette, 

hogy Suetonius mégsem képezi még szerves részét a műveltségének.
150

 Monica Berté 

egyetért Fera meglátásával, amelyet szerinte indirekt módon alátámaszt az a tény is, hogy 

Petrarca csak 1340 körül kezdett el glosszákat írni a De vita Caesarumhoz, vagyis csak 

ekkor kezdte rendszeresen és elmélyülten tanulmányozni.
151

 Jelenleg ismert Suetonius-

kódexei közül a költő a berlinit használta legkorábban (Staatsbibliothek–Preußischer 

Kulturbesitz, Lat. fol. 337); ennek a glosszái arra az időszakra tehetők, amikor épp csak 

megtervezte és elkezdte írni a De viris illustribust és az Africát,
152

 valószínűleg nem 

későbbiek 1340-nél.
153

 Ez tehát egy lehetséges terminus ante quemet képez a Fam., VI 2 

eredeti változata számára is, hiszen – mint láttuk – a levélben Petrarca még nem ismeri 

alaposan azt a Suetoniust, akit 1340-ben már biztosan tanulmányozott. 

 

IV. 5. Konklúzió 

Összegezzük a Fam., VI 2 eredeti verziójának datálásával kapcsolatos 

észrevételeinket. Az elemzés kimutatta, hogy a korábban javasolt konkrét esztendők – 

1337, 1341, illetve 1342 – egyike sem támasztható alá meggyőző filológiai érvekkel, így 

kénytelenek vagyunk egy időintervallumot kijelölni. A Fam., IX 13 végleges változata 

szerint a fra Giovanni Colonnának címzett írás korábbi az Epyst., II 5-nél, így kétségtelen, 

hogy Petrarca első római látogatása, 1337 tavasza után, de a verses levél megírása, 1342 

                                                 
150

 FERA 2012, p. 1094: „Con la nuova riflessione Petrarca […] per gli storici riconosceva il pieno possesso 

solo per Valerio Massimo, Giustino, Floro e Sallustio; doveva ammettere cioè che ancora non si muoveva 

con assoluta padronanza nelle decadi liviane e non considerava in quel momento Svetonio, Festo ed Eutropio 

come costitutivi della sua cultura […]”. 
151

 BERTÉ 2011, p. IX, n. 1: „Il fatto che la postillatura petrarchesca del De vita Caesarum si dati a partire 

dagli anni Quaranta conferma indirettamente le conclusioni di Fera: solo molto più tardi rispetto alla 

compilazione della lista [scil. dei libri mei peculiares] Svetonio cominciò a essere letto e assimilato in modo 

approfondito e senza soluzione di continuità, e solo allora il De vita Caesarum divenne a tutti gli effetti uno 

dei libri peculiares.” 
152

 E művek ötlete 1338 vagy 1339 nagypéntekén született meg benne, ld. Post., II 45 (REFE 2014, p. 12); vö. 

WILKINS 2003, p. 27; és DOTTI 2004, p. 66. 
153

 Vö. BILLANOVICH 1996, pp. 254–255. 
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novembere előtt keletkezett. Ez a két dátum alkotja tehát a Fam., VI 2 papírra vetésének 

biztos időhatárait.  

Ezen belül, kellő óvatossággal bár, de tovább szűkíthetjük a lehetséges 

időintervallumot. Úgy tűnik, hogy a Virgilio Ambrosiano egyik glosszája közvetlen 

kapcsolatba hozható a levél egyik passzusával, és hogy Suetonius még nem tartozott az 

episztolában felhasznált források közé. Ennek alapján valószínű, hogy a Fam., VI 2 eredeti 

változata a Vergilius-kódex visszaszerzése, 1338. április 17. és a berlini Suetonius-kézirat 

glosszákkal való ellátása, legkésőbb 1340 közé tehető. Ha elfogadjuk a W kódexben 

olvasható és Vittorio Rossi, Ernest H. Wilkins és Giuseppe Billanovich által eredetinek 

tartott dátumot („VII Iunii”), akkor joggal feltételezhetjük, hogy Petrarca a Fam., VI 2 γ 

változatát 1338, 1339, vagy 1340. június 7-én vetette papírra. 
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V. PETRARCA ÉS A KERESZTÉNY RÓMA 

 

 Petrarcát hagyományosan a „humanizmus atyjának” szokás tekinteni, ezért az 

antikvitás kultuszának „feltámasztásában” játszott szerepe sokáig jóval hangsúlyosabban 

szerepelt a kutatásokban, mint a középkori szerzőkhöz és művekhez való viszonya, vagy a 

korabeli eszméknek és struktúráknak a hatása a mentalitására és az alkotótevékenységére.
1
 

Ennek többek között az volt az oka, hogy Petrarca a kortársak és az utókor számára 

közvetített önképében az „új tudományok” – a későbbi studia humanitatis – úttörőjének 

szerette mutatni magát,
2
 és törekedett arra, hogy az antik auktorokkal ugyan stilisztikai 

szempontból nem versenyképes, de mégis nélkülözhetetlen középkori forrásait elhallgassa, 

vagy legalábbis hatásuk túl könnyen kimutatható nyomait elfedje az életművében.
3
 

 Mivel a történetírásából kizárta saját, „inkább csak szatírára érdemes” korát,
4
 

történelmi tárgyú munkáiban – De viris illustribus, Rerum memorandarum libri, De gestis 

Cesaris stb. – az antikvitás, különösen a köztársaság kori Róma eseményei és alakjai 

töltenek be központi szerepet. Következésképp sokkal kevesebbet tudunk arról a 

viszonyról, amely az Örök Város keresztény korszakához fűzte őt, és amely mindennek 

ellenére jelentős, sőt megkockáztatom, hogy az antikvitással egyenértékű funkcióval bírt a 

számára, amikor kialakította saját Róma-mítoszát. Ebben a fejezetben, részben a Fam., VI 

2 elemzésének eredményeire támaszkodva, megvizsgálom Petrarca és a keresztény Róma 

kapcsolatának néhány aspektusát, az időbeli és periodizációs kérdésektől a keresztény 

legendairodalom forrásértékén át a szent helyek és ereklyék kultuszáig. 

 

V. 1. Etas hec ultima: Petrarca idő- és történelemképéről 

V. 1. 1. Az idő mérése (az órától az évig) 

Az idő ijesztően gyors múlásának érzete végigkísérte Petrarcát korai írásaitól utolsó 

műveiig.
5
 Kezdetben főleg olvasmányélményei inspirálták: a fuga temporis szinte 

                                                 
1
 A Petrarca-recepció történetéről jó összefoglalás: ARIANI 1999, pp. 358–366. 

2
 A Boccaccióhoz címzett, 1373-ra datálható Sen., XVII 2, 14-ben így ír saját szerepéről az „új tudományok” 

meghonosításában (NOTA 2002–2013, V, p. 145): „Illud plane preconium quod michi tribuis non recuso: ad 

hec nostra studia, multis neglecta seculis, multorum me ingenia per Italiam excitasse et fortasse longius 

Italia; sum enim fere omnium senior, qui nunc apud nos his in studiis elaborant.” 
3
 Petrarca és a középkori szerzők viszonyának elemzésében jelentős tanulmányok: SUITNER 1985; VELLI 

1985 és 1999; GOLDIN FOLENA 1996; és BAUSI 2008, passim. 
4
 Vir. ill., pref. B, 9–10 (MALTA 2008, p. 2): „Scriberem libentius, fateor, visa quam lecta, nova quam vetera, 

ut sicut notitiam vetustatis ab antiquis acceperam ita huius notitiam etatis ex me posteritas sera perciperet. 

Gratiam habeo principibus nostris qui michi fesso et quietis avido hunc preripiunt laborem; nempe enim 

ystorie sed satyre materiam stilo tribuunt.” 
5
 Petrarca és az idő témájához alapvető tanulmány FOLENA 2002; ld. továbbá GETTO 1981; TADDEO 1982 és 

1983, és az ezekben idézett forrásokat. 
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rögeszmés rendszerességgel tárgyalt témájához bőségesen merített Senecától, Horatiustól 

és a keresztény szerzőktől, elsősorban Szent Ágoston Vallomásainak XI. könyvéből. Az 

emberi élet törékenységét bizonyította számára a század demográfiai katasztrófája, a nagy 

pestisjárvány is,
6
 majd idősebb korában egy új tapasztalat is hatással lehetett rá, mégpedig 

a mechanikus órák elterjedése Észak- és Közép-Itália városaiban. Az új technikai vívmány 

segítségével az idő mérése pontosabbá vált, és a polgárok a korábbinál nyilvánvalóbb 

módon szembesültek a feltartóztathatatlan idő könyörtelenségével.  

Ezeknek a jelenségeknek köszönhetően az ember rendelkezésére álló csekély 

időtartam helyes felhasználása központi kérdéssé vált a petrarcai életműben: az élet 

rövidségének egyetlen ellenszerét és a jelen pillanat hasznosításának kizárólagos módját a 

költő a szüntelen elmélkedésben és a magányos alkotótevékenységben találta meg, a múlt 

„visszaszerzését” pedig az emlékezés tette számára – korlátozott mértékben – lehetővé.
7
 

Véleménye szerint az emberi lét tünékenységét másképp nem is lehet orvosolni, különösen 

az idő részekre tagolásával nem:  

 

„Osszuk fel [az életet], ahogy akarjuk, sokasítsuk meg az évek számát, találjunk ki különféle neveket az 

életkoroknak: az ember egész élete egyetlen nap, még csak nem is nyári, hanem téli nap, mely során valaki 

reggel, valaki délben, más kicsit később, megint más pedig este hal meg […].”
8
 

  

Bár a periodizáció ebből a szempontból lényegtelen technikai kérdés, az időben 

való tájékozódás mégis lehetetlen nélküle, és az időpont meghatározása, a datálás a múlt 

megragadásának és felidézésének nélkülözhetetlen eszköze, amellyel Petrarca is 

előszeretettel élt. 

Az óránál kisebb időegységek, amelyeknek a használata éppen a XIV. században 

kezdett elterjedni, a költő számára még nem jelentettek pontosan meghatározott 

hosszúságot, így műveiben a „momentum”, illetve „momento” szavak nem ‘perc’, hanem 

‘nagyon rövid időtartam’ értelemben bukkannak fel. A korabeli technikai adottságoknak 

                                                 
6
 A halandóság érzetének erősödéséről és ennek hatásairól az időfelfogásra ld. TENENTI 1957, pp. 46–79. 

7
 FOLENA 2002, p. 279. Petrarca emlékezési technikáiról vö. TORRE 2007. 

8
 Fam., XXIV 1, 29: „Distinguamus utlibet [scil. vitam], multiplicemus annorum numeros, fingamus etatum 

nomina: tota vita hominis dies unus est, nec estivus quidem sed hibernus dies, in quo mane alius, alius die 

medio, alius tardiuscule, alius autem sero moritur […].”; vö. TT, 55–63: „Segui’ già le speranze e ’l van 

desio; / or ò dinanzi agli occhi un chiaro specchio, / ov’io veggio me stesso e ’l fallir mio; / e quanto posso al 

fine m’apparecchio, / pensando al breve viver mio, nel quale / stamani era un fanciullo ed or son vecchio. / 

Che più d’un giorno è la vita mortale, / nubil’ e brev’ e freddo e pien di noia, / che pò bella parer, ma nulla 

vale?” (Hárs Ernő fordításában [HÁRS 2007, p. 99]: „Hiú remény és vágy után szaladtam; / látom magamat 

egy tiszta tükörben, / s azt is, hogy mily téves uton haladtam, / és felkészítem, tőlem telhetően, / a véghez 

kurta létemet, amelyben / gyermek voltam reggel, s itt állok őszen. / A halandó lét több-e, mint egyetlen / 

komor, hideg nap, melyben nincsen érték, / ha szépnek tűnik is némely esetben?”).  
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megfelelően a legkisebb mérhető egység Petrarcánál is az óra (hora, ora). Az ‘óra’ 

fogalmát a XIV. században alapvetően kétféleképpen értelmezték, amit Dante kiválóan 

összefoglalt a Convivio harmadik értekezésében: 

  
„[…] tudnunk kell, hogy az órát kétféle értelemben használják a csillagászok. Az egyik szerint a nappalt és 

az éjszakát huszonnégy órára osztják, vagyis tizenkettőre a nappalt és tizenkettőre az éjszakát, s ahhoz 

képest, hogy a nappal hosszú, illetve rövid, az órák kicsinyek, illetve nagyok lesznek nappal, illetve éjszaka, 

már ahogyan a nappal és az éjszaka nagyobbodik vagy kisebbedik. Ezt az órát használja az egyház, amikor 

azt mondja: prima, tertia, sexta és nona, és nem egyenlőnek nevezik. A másik mód szerint a nappalt és az 

éjszakát együtt huszonnégy órának veszik, amelyből néha például a nappalra tizenöt, az éjszakára kilenc óra 

esik, máskor az éjszaka tizenhat órás, a nappal pedig nyolc, a nappal, illetőleg az éjszaka nagyobbodásának 

és kisebbedésének megfelelően: ezek az egyenlő órák. Napéjegyenlőségkor ezek és a nem egyenlőnek 

nevezett órák egyet jelentenek, mivel ilyenkor a nap egyenlő az éjszakával és nem is lehet másképp.”
9
 

 

 Az első számítási módszer szerint tehát a nappalt és az éjszakát 12-12 órára 

osztották, amelyek azonban a napkelte és a napnyugta közti időtartamtól függően nem 

voltak egyenlő hosszúságúak (horae temporales): a tavaszi napéjegyenlőségtől az ősziig a 

nappali órák hosszabbak, az éjszakaiak rövidebbek voltak, az év másik felében pedig 

fordítva. Erre a számításra épült az egyháziak számára előírt zsolozsmázás, amelynek 

keretében a nap és az éj meghatározott óráiban imádkoztak. A kötelező imaórákat (horae 

canonicae) harangozással jelezték, ami a laikusok számára is támpontul szolgált az időbeli 

tájékozódáshoz. Az időnek ezt a felfogását, amely közömbös volt a nagyon precíz 

mérésekkel és az idő pénzben kifejezhető értékével szemben, és amelyben a nap ritmusát a 

zsolozsma órái szabták meg, nevezte Jacques Le Goff az egyház idejének.
10

 

 Az ‘óra’ másik, ma is használatos értelmezése Dante és Petrarca korának újítása, és 

a mechanikus óraszerkezetek megjelenésének köszönhető. E szerint a napot 24 egyenlő 

órára osztják (horae aequales), melyben a nappali és éjszakai órák száma változik az 

évszaktól függően. Ez a pontosabban mért, kiszámíthatóbb és anyagi szempontból is 

felbecsülhetőbb időfelfogás, amelyet sokáig az egyház idejével párhuzamosan, később 

                                                 
9
 Dante, Convivio, III 6, 2–3, KARDOS 1965, pp. 233–234 (Szabó Mihály fordítása); vö. FIORAVANTI–

GIUNTA 2014, pp. 412–414: „[…] onde è da sapere che ‘ora’ per due modi si prende dalli astrologi. L’uno si 

è che del die e della notte fanno ventiquattr’ore, cioè dodici del die e dodici della notte, quanto che ’l die sia 

grande o picciolo; e queste ore si fanno picciole e grandi nel dì e nella notte, secondo che ’l dì e la notte 

cresce e menoma. E queste ore usa la Chiesa, quando dice Prima, Terza, Sesta e Nona, e chiamansi ore 

temporali. L’altro modo si è che, faccendo del dì e della notte ventiquattr’ore, tal volta ha lo die le quindici 

ore e la notte le nove; tal volta ha la notte le sedici e lo die le otto, secondo che cresce e menoma lo die e la 

notte: e chiamansi ore equali. E nello equizonio sempre queste e quelle che temporali si chiamano sono una 

cosa: però che, essendo lo dì equale della notte, conviene così avenire.” 
10

 LE GOFF 1977a és 1977b. 
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pedig már kizárólagosan használtak, nyerte Jacques Le Gofftól a kereskedő ideje 

elnevezést.
11

 

 Petrarca büszke volt arra, hogy egyházi személyként megtartotta az előírt 

imaórákat, napirendjének állandó részét képezte a zsolozsmázás, amely így meghatározta 

mindennapi időbeosztását.
12

 Nem véletlen, hogy a De vita solitaria első könyvében, 

amikor összehasonlítja egy világi elfoglaltságoknak élő és egy dolgos magányba 

visszahúzódó személy – saját ideális alteregója – életét, napjukat a zsolozsmaórák ritmusa 

szerint ismerteti.
13

 A horae canonicae egyéb műveiben és autográf glosszáiban is gyakran 

szolgálnak referenciapontként az idő meghatározására, így nyugodtan kijelenthetjük, hogy 

Petrarca élete nagy részében alapvetően az „egyház ideje” szerint tájékozódott és osztotta 

be napjait.
14

 

 Idősebb korában azonban, miután végleg Itáliába költözött, a mechanikus órák 

használatára visszavezethető periodizáció is kimutatható nála. Francesco Nellinek 1353 

szeptemberében Milánóból küldött levele az első – és tudomásom szerint az egyetlen – 

írása, amelyben említést tesz az új óraszerkezetek észak-itáliai elterjedéséről. 

Episztolájában beszámol barátjának egy közös ismerősük látogatásáról, aki hihetetlenül 

sokat tudott beszélni, fecsegésével hosszú órákon át feltartotta a közbeszólni sem tudó 

költőt, és csak az este közeledtét jelző óra hangjára távozott: 

  
„[…] így telt volna el az egész nap, hacsak a nemrég feltalált köztéri óra, amellyel már csaknem minden 

észak-itáliai városban mérjük az időt, véget nem vetett volna a küzdelemnek”.
15

 

  
Az ‘óra’ fogalmának új értelmezése pedig egy időskori glosszájában bukkan fel, 

amelyben a Canzoniere 211. verse korábbi változatának átdolgozásával kapcsolatos 

információkat rögzítette: 

                                                 
11

 Az előző jegyzetekben említett forrásokon és tanulmányokon kívül ld. még GUREVICS 1974, pp. 90–92. 
12

 Vö. pl. Fam., VII 3, 11; X 3, 53; X 5, 28; XV 2, 8; XVI 12, 1; XXII 10, 3; Sen., IV 4, 4 (RIZZO 2006a, p. 

308); IX 2, 161–170 (RIZZO 2014, pp. 106–108) és X 2, 72 (ibid., p. 162). 
13

 Vit. sol., I 2 (MARTELLOTTI 1975, pp. 276–294); vö. TUFANO 2005. 
14

 Vö. FOLENA 2002, pp. 282–283. Gustav Bilfinger kutatásai szerint Itáliában a XIII. századtól kezdve a nap 

hagyományos tagolása megváltozott, és a közhasználatból kikopott a sexta, helyét a délként értelmezett nona 

vette át, továbbá új, köztes időpontok terjedtek el, mint a mezza terza, mezza nona és mezzo vespro; ld. 

BILFINGER 1892, pp. 8–22. Petrarcánál azonban ez utóbbiaknak nem találtam nyomát; a Sen., XVII 3-ban, 

Boccaccio egyik novellájának fordítása során, a Dekameronban olvasható „in su la mezza terza” kifejezést 

(Decameron, X 10, 15; QUONDAM–FIORILLA et al. 2013, p. 1632) a nem túl pontos „hora iam prandii aderat” 

szerkezettel adja vissza (Sen., XVII 3, 11; NOTA 2002–2013, V, p. 171). Ugyanakkor ő használta a sextát, 

méghozzá ‘dél’ értelemben; ld. pl. Fam., XXII 13, 9; Sen., IV 3, 12 (RIZZO 2006a, p. 298) és különösen Sen., 

IV 4, 6 (ibid., p. 308): „Erat hora diei sexta et ego estivo de more in cubiculum concesseram, quod nocti 

defuerat a meridie exacturus.”. 
15

 Var., 44 (PANCHERI 1994, p. 164): „[…] sic totus ille transiisset dies, nisi publicum horologium, quo 

ultimo invento per omnes fere iam Cisalpinae Galliae civitates metimur tempora, praelium diremisset […].” 

A mechanikus órák gyors elterjedéséről Észak- és Közép-Itáliában vö. ARNALDI 2006, pp. 11–12. 
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„Meglepő: ezt az áthúzott és elítélt verset sok évvel később, véletlenül újraolvasva, feloldoztam, és azonnal 

sorrendbe írtam át, vonakodás nélkül. 1369. június 22, 23 óra, péntek. Nem sokkal később, 27-én, az esti 

órákban megváltoztattam a végét […].”
16

 

  
Gianfranco Folena szerint ez az első alkalom, hogy Petrarca irataiban feltűnik a 

mechanikus órák szerinti pontos időjelzés.
17

 Ahogy azonban a glossza folytatása mutatja 

(in vesperis), az új, egyenlő órák szerinti beosztás nem vált nála kizárólagossá, Petrarca 

nem tért át teljesen a „kereskedő ideje” szerinti tájékozódásra, amelynek haszonközpontú 

ideológiája is távol állt tőle. Az itáliai városi élet ezen új jelenségének hatása alól azonban 

nem tudta teljesen kivonni magát. 

 Tudomásom szerint Petrarca időkoncepciója kapcsán még senki nem rögzítette, 

hogy az élete utolsó éveiben itt-ott felbukkanó 24 órás tagolás nem volt teljesen azonos a 

ma használatossal. Itáliában (és a kontinens néhány más országában, így egész Közép-

Európában) ugyanis a 24 órát nem éjféltől éjfélig, hanem napnyugtától a következő 

napnyugtáig számolták, és ez a rendszer általános maradt a félszigeten a XIV. századtól a 

XVIII–XIX. század fordulójáig. Goethe is beszámol róla itáliai útleírásaiban: 

  
„Itt […], amint beáll az éj, a napnak, mely estéből és reggelből áll, végérvényesen vége; leéltünk huszonnégy 

órát, új számítás kezdődik, zúgnak a harangok, imádkozzák az olvasót, égő lámpával lép a szobába és 

Felicissima nottet köszön a szolgáló. Ez a pillanat évszakonként változik, s aki itt igazában él, nem vétheti el, 

hiszen létének élvezetei nem az órák mérte időhöz, hanem a napszakokhoz igazodnak.”
18

 

 

Igen valószínű, hogy Petrarca is ezt az időmérési módot követte, amikor 

glosszájában a nap 23. óráját jelölte meg a vers átírásának dátumaként. Így 1369. június 

22-én nem éjjel 11-kor, hanem az esti órákban, nem sokkal napnyugta előtt került be a 

Daloskönyvbe a 211. szonett. 

 A korviszonyoknak megfelelően azonban Petrarca számára sem annyira az órák, 

hanem az ennél nagyobb intervallumok, a napok, a hónapok és az évek jelentettek biztos 

támpontokat az időben való orientáció során.
19

 Így a datálás és a naptár nemritkán kiemelt 

                                                 
16

 Città del Vaticano, BAV, 3196, f. 5r, kiadva: PAOLINO 1996, pp. 809–810: „Mirum: hunc cancellatum et 

damnatum post multos annos, casu relegens, absolvi et transcripsi in ordine statim, non obstante. 1369 iunii 

22, hora 23, veneris. Pauca postea, die 27, in vesperis, mutavi fine[m] […]”. (Kiemelés tőlem.) 
17

 FOLENA 2002, p. 283. 
18

 GOETHE 2012, pp. 30–31 (Rónay György fordítása). A kérdésről ld. ARNALDI 2006 és 2007. 
19

 Ld. GUREVICS 1974, p. 92. 
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jelentőséggel bír az életműben.
20

 Bár írásai végleges változatában általában az antik római 

keltezést alkalmazta, az eredeti verziókat gyakran a kor szokásainak megfelelő módon 

datálta, a Krisztus születésétől számított év, a hónap és a nap megadásával (az évet olykor 

elhagyta). Kódexbejegyzéseiben pedig szinte kizárólag ez utóbbi keltezést használta.
21

 

Megjegyzendő továbbá, hogy a sokáig az avignoni pápai udvar vonzáskörzetében élő költő 

az ott használatos római naptárat követte, és az év kezdetének karácsony napját tekintette.
22

 

 

V. 1. 2. Az emberi élet szakaszai 

Petrarca által gyakran használt, az évet meghaladó nagyobb időegységek az emberi 

életszakaszok. Ezek kapcsán korábban kimutattam, hogy Petrarca alapvetően Sevillai 

Szent Izidor ágostoni alapokon álló hatos felosztását követte, aki az életet csecsemő- vagy 

kisgyermekkorra (infantia), gyermekkorra (pueritia), serdülőkorra (adolescentia), ifjúkorra 

(iuventus), időskorra (gravitas) és öregkorra (senectus) osztotta, és az egyes 

korszakhatárokat a hetedik, a tizennegyedik, a huszonnyolcadik, az ötvenedik és a 

hetvenedik évre tette.
23

 Ettől a modelltől Petrarca csak ritkán, főleg az öregkor esetében 

tért el, ahol következetlenebb szóhasználattal és az egyes szakaszok időnkénti 

egybemosásával találkozunk, köszönhetően más diskurzusok megjelenésének, mint 

amilyen a fiatalság–öregség erkölcsi alapú dichotómiája, vagy a puer senex / senex puer 

klasszikus motívuma, amelyek olykor felülírják az általában követett izidori sémát.
24

 

 

V. 1. 3. A történelem periodizációja: a világkorszakok 

Az egyes ember életének szintjéről továbblépve Petrarca a világtörténelem 

vizsgálatát sem hanyagolta el, és gondolkodását itt is meghatározták az antik és a 

keresztény irodalomból átvett toposzok és struktúrák.  

A görög filozófiából örökölt ember–kozmosz-analógia, illetve az ember 

mikrokozmoszként való felfogása képezte az alapját annak az organikus történelemképnek, 

                                                 
20

 Elég, ha arra gondolunk, hogy egyes kutatók szerint a Canzoniere végleges szerkezeti vázát a versek naptár 

szerinti elrendezése biztosítja; ld. erről SANTAGATA 2004, pp. 310–314. Kétségbe vonja ezt az értelmezést 

PICONE 2007, p. 40 és n. 30.  
21

 Például, mint láttuk, a Fam., VI 2 végleges (α) változata alatt „II Kal. Decembris”, az eredetinek tartott (γ) 

verzió alatt „VII Iunii” olvasható. Glosszái közül most csak néhány olyat említek, amelyek az adott kódex 

beszerzésének időpontját rögzítik: Paris, BnF, Lat. 1994, f. 195vb: „Emptus Rome, 1337 16 martii”, vö. 

NOLHAC 1965, II, p. 200; Firenze, BML, Plut. 34, 1, f. IIr: „Emptus Ianue, 1347 Novembris 28
a
”, vö. FEO, 

Michele, s.v. Petrarca, Francesco, in MARIOTTI 1998, pp. 405–425: p. 405; Paris, BnF, Lat. 6802, f. 277v: 

„Emptus Mantue, 1350 Iul. 6
o
”, vö. NOLHAC 1965, II, p. 71; stb. 

22
 Vö. SANTAGATA 2004, p. 311. 

23
 Isid., Etym., XI 2, 1–8. 

24
 A részletes elemzéshez ld. ERTL 2013, pp. 98–102.  
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amely a latin szerzők számára lehetővé tette a római nép történetének életkorok szerinti 

tárgyalását, a keresztény gondolkodók számára pedig az üdvtörténetbe ágyazott 

világtörténelemnek az emberi életszakaszokkal párhuzamos korszakokra osztását.
25

 Az 

ókori latin filozófiában és történetírásban a Kr. e. I. századtól teret nyerő szemléletnek két 

főbb, egymástól részben eltérő irányzata volt. Az egyik (pl. Cicero, Seneca, Florus) a 

politikai szempontokat hangsúlyozta, és Róma történetére koncentrálva vont párhuzamot 

az emberi élet és a történelmi korszakok között, feltűnően kerülve az utolsó kor 

kérdéskörét. A másik, pesszimistább felfogás képviselői (pl. Lucretius) tágabb 

perspektívában szemlélték a folyamatot, és minden létező hanyatlásának kozmikus, 

megingathatatlan, mechanikus vízióját vázolták föl.
26

  

A korai keresztény irodalomban mindkét szemlélet felbukkant (a tágabb 

perspektíva például Szent Cyprianusnál), de nagyobb karriert az emberi életszakaszokkal 

párhuzamba állított világkorszakok (aetates mundi) rendszere futott be.
27

 A számos eltérő 

megoldás közül Szent Ágostoné gyakorolta a legnagyobb hatást: az ő írásaiban a téma 

átlépett az egyszerű kronológiai séma keretein, teológiai elemekkel gazdagodott, és többé-

kevésbé végleges, a középkorban széles körben ismert elrendezést nyert.
28

 De Genesi 

contra Manichaeos című művében Ágoston párhuzamba állította egymással a teremtés 

napjait, az emberi életkorokat és a világ korszakait: a világ kisgyermekkora Ádámtól 

Noéig, gyermekkora Ábrahámig, serdülőkora Dávidig, ifjúkora a babiloni fogságig, 

időskora Krisztus eljöveteléig, öregkora az utolsó ítéletig tart, amit az örök pihenés 

korszaka követ.
29

 

Ezt a sémát Petrarca is megörökölte. Műveiben számos alkalommal megjegyzi, 

hogy a világ az utolsó, hatodik korszakában van,
30

 a De viris illustribus második, 

egyetemes változatában, Noé életrajza elején pedig kijelenti, hogy a világ első korszakából, 

vagyis a világ csecsemőkorából elég volt Ádámról beszélnie, Noéval áttér a második 

korszakra.
31

 Nyilvánvaló, hogy az aetates mundi rendszerére utal, amelyet minden 

valószínűség szerint közvetlenül Szent Ágostontól vett át, Sevillai Izidornál ugyanis nem 

                                                 
25

 FABBRINI 1979, pp. 337–340; a világkorszakokról ld. SCHMIDT 1955/1956 és BRINCKEN 1957. 
26

 ZOCCA 1995, különösen pp. 651–662. 
27

 Ibid. 
28

 MICCOLI 1999, pp. 385–386; vö. SEARS 1986, pp. 54–58. 
29

 Aug., Gen. contra Man., I 23, 35–41 (HEIDL 2002, pp. 81–87); vö. Aug., Div. quaest., 58; Aug., Cat. rud., 

XXII, 39 (PÉNZES 2001, pp. 134–137); Aug., Civ., XXII, 30 (FÖLDVÁRY et al. 2005–2009, IV, p. 546). 
30

 Fam., IV 8, 1; VIII 7, 11; XXIV 9, 10; XXIV 12, 43; Sen., III 1, 66 (RIZZO 2006a, p. 192); VIII 1, 56 

(RIZZO 2009, p. 296); Post., I 6 (REFE 2014, p. 4); stb. 
31

 Vir. ill., Noe, 2–3 (MALTA 2008, p. 14): „Itaque de tota prima etate mundi, velut nascentis infantia, unus 

michi vir sufficit, ipse quoque non ut meritus sed ut primus in hunc ordinem admissus. Ad secundam etatem 

transeo.” 
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szerepel a hat világkorszak és az ember hat életszakaszának párhuzamba állítása.
32

 A 

motívum akkor került Petrarcánál előtérbe, amikor az eredeti, csak a római hősökre 

korlátozódó De virist az 1350-es évek első felében átdolgozta, hogy egy keresztény etikai 

és kronológiai modellbe illesztve megpróbálja megmenteni a koncepcionálisan immár 

meghaladott művet.
33

 A későbbiekben pedig – etikai vonatkozásoktól sem mentes – 

kronológiai sémaként rendszeresen használta a világkorszakok rendszerét.
34

 

 

V. 1. 4. Róma a világtörténelemben 

Bár az átdolgozott De viris illustribusban Petrarca kitágította történetírói 

perspektíváját, és az új koncepció szerint hőseit elvileg „ex omnibus terris ac seculis” 

választotta ki (Fam., VIII 3, 12), érdeklődése és történelemszemlélete középpontjában 

továbbra is az Örök Város maradt.  

Ágostontól ugyan átvette a világkorszakok rendszerének modelljét, de 

történelemképe jelentős mértékben különbözött a hippói püspökétől. A De civitate Dei 

szerzője nem tulajdonított kiemelt szerepet a Római Birodalomnak a világ- és az 

üdvtörténet folyamatában, az ő számára Róma csak egy volt a sok földi város közül. 

Petrarca azonban, egy másik középkori toposzt magáévá téve („Roma caput mundi”), 

Rómát a világ fejének tartotta, és ezt az eszmét következetesen alkalmazta, így nála a 

római történelem és a világtörténelem nem válik el élesen egymástól, a „fej”, Róma sorsa 

ugyanis meghatározza a „test”, vagyis az egész világ történelmét is.
35

 Petrarca szerint ez 

utóbbi önmagában nem is játszhat lényeges szerepet:
36

 a történelem nem más, mint Róma 

dicsérete.
37

 Kronológiai szempontból ez azt jelenti, hogy Róma története csak a világgal 

együtt ér majd véget, vagy ha a város megöregedve és csapásoktól gyötörve le is hanyatlik, 

legalább neve és dicsősége fennmarad az utolsó időkig.
38

 A város és a világ történetének 

                                                 
32

 Isid., Etym., V 38, 5: „Aetas autem proprie duobus modis dicitur: aut enim hominis, sicut infantia, 

iuventus, senectus: aut mundi, cuius prima aetas est ab Adam usque ad Noe; secunda a Noe usque ad 

Abraham; tertia ab Abraham usque ad David; quarta a David usque ad transmigrationem Iuda in Babyloniam; 

quinta deinde [a transmigratione Babylonis] usque ad adventum Salvatoris in carne; sexta, quae nunc agitur, 

usque quo mundus iste finiatur.” 
33

 Vö. fent, pp. 88–89 és p. 89, n. 45. 
34

 Vö. ERTL 2013, pp. 102–109. 
35

 Vö. SN, IV, 13–15 (CASCIO 2015, pp. 60–62); Sen., IX 1, 151 (RIZZO 2014, p. 52). 
36

 Vö. Vir. ill., praef. B, 21–22 (MALTA 2008, p. 6). 
37

 Inv. mal., 163 (BERTÉ 2005, p. 62): „Quid est enim aliud omnis historia quam romana laus?” 
38

 Afr., II, 313–317 és 324–326: „Hoc solamen habe: nam Roma potentibus olim / Condita sideribus, quamvis 

lacerata malorum / Consiliis manibusque, diu durabit eritque / Has inter pestes nudo vel nomine mundi / 

Regina. Hic nunquam titulus sacer excidet illi… […] Vis loquar? In finem, quamvius ruinosa, dierum / Vivet 

et extremum veniet tua Roma sub evum / Cum mundo peritura suo…” A megfogalmazás időnként 

pesszimistább, amikor Petrarca a hajdani, dicsőséges Róma megszűnését, csupán romként és puszta névként 

való fennmaradását hangsúlyozza, ld. pl. Fam., XVII 3, 43 és Sen., XV 12, 4 (NOTA 2002–2013, IV, p. 411). 
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közös végpontja azonban nem jelent azonos életutat, Róma történelmének fázisai 

természetesen nem esnek, nem is eshetnek egybe a világtörténelem szakaszaival. 

Egyértelmű, pontosan meghatározott periodizációval a római történelem esetében nem is 

találkozunk Petrarcánál, csak különböző utalásokra támaszkodhatunk. 

A Fam., VI 2 ebből a szempontból is jelentős. Mint láttuk, a levél egyik 

passzusában Róma régi és újabb történelmének határvonalát Petrarca a kereszténység 

felvételének időpontjára helyezi: 

 

„Sokat beszélgettünk a történelemről, amelyet úgy osztottunk meg, hogy az újabb eseményekben te, a 

régiekben én tűntem jártasabbnak, és azokat neveztük réginek, amelyek azelőtt történtek, hogy a rómaiak 

magasztalni s a római császárok tisztelni kezdték volna Krisztus nevét, újnak pedig azokat, amelyek attól az 

időtől fogva mostanáig történtek.”
39

 

  
Az Africában viszont az a pillanat számít fordulópontnak, amikor „barbár”, nem 

itáliai származásúak ültek a császári trónra.
40

 Theodor Ernst Mommsen szerint Petrarca e 

két időpont valamelyikétől számolta az ún. sötét kor kezdetét, egy olyan periódusét, 

amelyet a korábbiakhoz képest minden szempontból hanyatlásként értékelt, megelőlegezve 

ezzel a későbbi humanisták középkorfogalmát.
41

 Ezzel szemben Ludovico Gatto, az 

életműben olvasható egyéb korszakolásokat
42

 figyelmen kívül hagyva, úgy véli, hogy a 

                                                 
39

 Fam., VI 2, 16: „[…] multus de historiis sermo erat, quas ita partiti videbamur, ut in novis tu, in antiquis 

ego viderer expertior, et dicantur antique quecunque ante celebratum Rome et veneratum romanis principibus 

Cristi nomen, nove autem ex illo usque ad hanc etatem […]”. 
40

 Afr., II, 274–278: „Ulterius transire piget; nam sceptra decusque / Imperii tanto nobis fundata labore / 

Externi rapient Hispane stirpis et Afre. / Quis ferat has hominum sordes nostrique pudendas / Relliquias 

gladii fastigia prendere rerum?”. 
41

 MOMMSEN 1942, különösen pp. 235–239. 
42

 Az Africában olvashatón kívül megemlíthetjük még a florusi periodizációt is, amely ugyan nem bírt 

kiemelt jelentőséggel Petrarca számára, de több esetben utalt rá. V. Orbán pápához írt egyik levelében az 

öregedő birodalom hatalmát és hírnevét megújító Traianus császár halálát az állam számára gyászos 

eseménynek, egy másik helyen pedig magát a császárt az öregedő birodalom számára hasznos férfiúnak 

nevezi; ld. Sen., XI 17, 13 (RIZZO 2014, p. 314): „Traianum principem et potentiam et famam senescentis 

imperii renovantem rei publice damnosa mors abstulit.”; és Sen., VII 1, 242 (RIZZO 2009, p. 260): „[…] vir 

imperio senescenti utilis […]”. A két passzus a florusi Epitomae bevezető soraihoz vezet vissza minket, ahol 

azt olvassuk, hogy Traianus idejében a birodalom, szinte visszanyerve ifjúságát, öregségében új erőre kapott; 

ld. Flor., I praef., 4–8: „Si quis ergo populum Romanum quasi unum hominem consideret totamque eius 

aetatem percenseat, ut coeperit utque adoleverit, ut quasi ad quandam iuventae frugem pervenerit, ut postea 

velut consenuerit, quattuor gradus processusque eius inveniet. Prima aetas sub regibus fuit prope 

quadringentos per annos, quibus circum urbem ipsam cum finitimis luctatus est. Haec erit eius infantia. 

Sequens a Bruto Collatinoque consulibus in Appium Claudium Quintum Fulvium consules centum 

quinquaginta annos patet, quibus Italiam subegit. Hoc fuit tempus viris, armis incitatissimum, ideoque quis 

adulescentiam dixerit. Deinceps ad Caesarem Augustum centum quinquaginta anni, quibus totum orbem 

pacavit. Hic iam ipsa iuventus imperii et quaedam quasi robusta maturitas. A Caesare Augusto in saeculum 

nostrum haud multo minus anni ducenti, quibus inertia Caesarum quasi consenuit atque decoxit, nisi quod 

sub Traiano principe movit lacertos et praeter spem omnium senectus imperii quasi reddita iuventute 

revirescit.” Vagyis Petrarca olykor a florusi történelemtagolásról is megemlékezett, és legalább retorikai 

szinten, egyszerű kronológiai sémaként hasznosította, hosszasabb fejtegetések vagy következtetések nélkül. 
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Fam., VI 2-ben megjelölt időpont, vagyis Krisztus születésének pillanata számít lényeges 

cezúrának a petrarcai történelemfelfogásban, olyan döntő jelentőségű fordulatnak az 

emberiség története szempontjából, amelyet a keresztény költő nem értékelhetett 

negatívan.
43

  

A neves középkorkutató meglátása a költő keresztény időszemléletét illetően 

alapvetően helytálló, főleg az 1340–1350-es évek fordulójától írt munkáit tekintve. 

Ugyanakkor meg kell jegyeznünk, hogy a fent idézett passzusban – amely, mint láttuk, 

talán csak az 1350–1356 közötti átdolgozás eredménye – Petrarca nem Krisztus születését, 

hanem a keresztény hit Rómában való elterjedését és a római államnak az új vallással való 

fokozatos megbékélését, vagyis egy hosszabb időintervallumot tesz meg a „régi” és „új” 

történelem közti határvonalnak, vagy inkább határzónának. Róma kereszténnyé válása 

Petrarca számára nem jelentett semmiféle törést, hanem éppen hogy beteljesítette a város 

küldetését. Úgy vélte ugyanis, hogy a római erények, amelyek megalapozták és naggyá 

tették a birodalmat, különösebb gond nélkül összhangba hozhatók a keresztény 

értékrenddel, maga a birodalom pedig, amelyben hosszú harcok után Augustusnak sikerült 

békét teremtenie, az isteni tervnek megfelelően megkönnyítette az új vallás széles körben 

való elterjedését.  

Ezt a történeti kontinuitást tükrözi a Fam., VI 2 topográfiai szakaszának szerkezete 

is. Petrarca és fra Giovanni barangolásaik során először a pogány múlthoz köthető 

nevezetes római helyszíneket keresik föl (par. 5–11), majd a Krisztus születését kísérő 

csodák emlékeire bukkannak (par. 11–12), végül a vértanúk szenvedésének és diadalának, 

valamint Constantinus megtérésének szent helyeit csodálják meg (par. 12–13).
44

 A város 

fizikailag is magába zárja teljes múltját: az antik hősök és a keresztény mártírok együtt 

tették dicsővé és szentté, és ahogy a pogány szentélyek az új vallás templomaivá váltak, 

úgy lett Róma a világbirodalom fővárosából egyúttal a keresztény világ központja is. 

Mommsen és Gatto elsősorban a történelmi-kronológiai szempontokra helyezik a 

hangsúlyt, csekélyebb jelentőséget tulajdonítva a kulturális-irodalmi aspektusnak, amely 

azonban Petrarca történelemfelfogásában kiemelt fontosságú. Az egyes korokról alkotott 

                                                                                                                                                    
Florus hatását Petrarcára és Petrarca szerepét a Florus-filológiában részletesebben elemzi HAVAS 2011, pp. 

356–378. 
43

 GATTO 2003 és – szinte ugyanazokkal a szavakkal – GATTO 2004, pp. 25–54, különösen pp. 50–51: „Con 

ciò non può negarsi che fra il periodo antico e il moderno, ovvero quello che è anche suo, l’autore del 

Canzoniere esalta la svolta dovuta alla nascita del Cristo e all’affermazione della fede cristiana, un fenomeno 

valutato in modo estremamente positivo alla stessa stregua e nello stesso spirito in forza del quale il nostro 

evitò di biasimare – altri lo faranno dopo di lui – i secoli in cui si ebbe l’affermazione del cristianesimo come 

religione, come fenomeno storico e culturale e come luce di civiltà.” 
44

 Vö. SUMMIT 2000, pp. 215–233. 
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véleményét ugyanis döntő mértékben befolyásolta azok nyelvi, irodalmi és kulturális 

teljesítménye. Így jobb megközelítésnek tűnik Daniela Goldin Folena felosztása, aki 

Petrarca periodizációjában három, hierarchikusan elrendezett kategóriákra épülő korszakot 

különböztet meg. A kereszténység felvétele előtt élő, klasszikus latinsággal író szerzők 

(antiqui) vívják ki a költő odaadó figyelmét és csodálatát, az újabbak (novi), vagyis a 

constantinusi fordulatot követő generációk iránt tiszteletet táplál, tanulmányozza és 

esetlegesen felhasználja őket, miközben szinte kizárólag a „moderneket”, a „barbárokat” 

(moderni, barbari), vagyis kortársait, illetve az őt közvetlenül megelőző évszázadok 

skolasztikus műveltségű szerzőit sújtja kritikával.
45

 

Néhány pesszimistább hangvételű szöveghelyen Petrarca esélyt sem lát a 

javulásra,
46

 de történelemképéből alapvetően nem hiányzik a megújulás lehetősége. Bár 

Franco Simone szerint Petrarca visszatért az antik szerzők ciklikus 

történelemfelfogásához,
47

 véleményem szerint Róma és a világ sorsára vonatkozó, az 

egyes művek retorikai igényeit is tükröző kijelentéseiben több az ellentmondás, semhogy 

ilyen koherens rendszerbe illeszthetnénk. Kétségtelen ugyanakkor, hogy a teljes 

reménytelenséget tükröző, csalódott megjegyzések mellett, illetve azok ellenére, a 

renovatio lehetősége és igénye végigkíséri Petrarca életművét, a leginkább nyilvánvaló és 

legoptimistább módon a politikusokhoz, uralkodókhoz és egyházfőkhöz írt buzdító 

levelekben és költeményekben. Egyetlen példát kiemelve: a Bucolicum carmen ötödik 

eklogájában
48

 az idegen származású és saját érdekeiket előtérbe helyező Colonna és Orsini 

családokat szimbolizáló két pásztor, Martius és Apitius azon vitatkozik, hogy idős anyjuk 

(Róma) a természet rendje ellenére meg tud-e fiatalodni,
49

 és hogy újjá lehet-e még építeni 

a régi ház (a Capitolium) romjait.
50

 Időközben azonban ifjabb testvérük (Cola di Rienzo) 

megveti a ház alapját, helyreállítja a rendet, és hatalmát messzi vidékekre kiterjeszti, 

                                                 
45

 GOLDIN FOLENA 1996, különösen pp. 459–462; vö. BAUSI 2008, pp. 193–224. A markáns kritika olykor 

viszonylag szűk időintervallumra terjed ki, a Sen., XIII 14, 21–22-ben (NOTA 2002–2013, IV, p. 211) például 

a levél megírásának éve, 1373 előtti néhány évtizedre, illetve jóslatként a következő generációkra: „Fuit 

quidem hec nostra etas incipiens, etsi non bona, que utcunque tamen ferri posset; post medium, in omne 

dedecus atque flagitium prolapsa, visa est nobis ad fundum miserie pervenisse. Quid vis dicam? Huius finis 

initium est sequentis, tam nulli honesto studio dedite totque probris ac vanitatibus obrute, ut, quantum fructus 

ex flore conicitur, nostram excusatura videatur etatem, meque peniteat pudeatque, vivendo, in hoc tempus 

incidisse quo hec videam. Que utinam non viderem, sed, aut tempore ab iis semotus aut loco, vel ante hos 

triginta annos in Cristi benivolentia obiissem, vel apud Seres sive Indos hoc vite spatium peregissem!”.  
46

 Ld. pl. Sen., XIII 14, 21–23 (NOTA 2002–2013, IV, pp. 211–213). 
47

 SIMONE 1965. 
48

 BC, V; a költemény magyarázatához ld. Var., 42 (PANCHERI 1994, pp. 94–102).  
49

 BC, V, 19–20: „[…] Iuvenescere mater / Nostra nequit […]”. 
50

 BC, V, 54–55: „[Ap.] Tu nova tecta paras ruiture attollere matri? / [Mar.] Non nova, sed veterum turpes 

reparare ruinas […]”. 



125 

 

vagyis sikeresen megújítja Rómát és visszaszerzi a birodalmat.
51

 A renovatio tehát 

elméletileg és Petrarca reményei szerint gyakorlatilag is lehetséges. 

A célközönség társadalmi pozíciója, a művek exhortatív jellege és Petrarca Róma-

központú történelem- és világképe következtében ez a megújulás nem korlátozódik a lelki 

szférára, hanem egyszerre morális, társadalmi és politikai programmá válik. A renovatio 

folyamatának lépései nincsenek szigorúan rögzítve, nem egyértelmű például, hogy az 

erkölcsi megújulásnak kell-e megelőznie a társadalmit, vagy fordítva. A Cola di Rienzóhoz 

írt levelekben az egység, a társadalmi kötelékek helyreállítása és az erényes, önfeláldozó 

viselkedés gyakorlatilag fedik egymást, és a birodalom visszaszerzésének előfeltételeiként 

tűnnek fel.
52

 IV. Károly császárnak Petrarca azt írja, hogy elég bátran szembenéznie az 

akadályokkal és Rómába jönnie, hogy a birodalom tekintélye helyreálljon.
53

 V. Orbán 

pápához írt levelében az Avignonból Rómába költözést az egyház és a kereszténység 

erkölcsi megújulásának nélkülözhetetlen követelményeként jelöli meg.
54

  

Általánosabb megfogalmazással találkozunk a Fam., VI 2-ben: a római múltat senki 

sem ismeri kevésbé a rómaiaknál, ezért az erény is száműzve van a városból. Ha azonban 

Róma megismerné önmagát – történelmét, kultúráját, intézményeit és egykori polgárainak 

erényeit –, azonnal talpra állna.
55

 Az erkölcsi és a társadalmi, politikai megújulás tehát nem 

választható szét, nem állítható időbeli vagy hierarchikus sorrendbe. Romanitas és virtus 

egymás szinonimái,
56

 a renovatio Romae egyszerre jelent visszatérést a hajdani erényekhez 

és a régi társadalmi berendezkedéshez, a jog kötelékei szerint egységben élő, hazájukért 

áldozatokat hozó polgárok közösségéhez.
57

 

Egyértelmű azonban a viszony Róma és a világ megújulása között, mely utóbbit 

Petrarca általában szűkebb értelemben, a rómaiak hajdani világbirodalma által lefedett 

területek vagy a keresztény világ szinonimájaként használja. A világ megújulása nem 

mehet végbe a római kérdés megoldása előtt, a renovatio Romae az általános javulás 

                                                 
51

 BC, V, 116–135. 
52

 Var., 48 (PANCHERI 1994, pp. 38–76). 
53

 Ld. pl. Fam., X 1. 
54

 Sen., IX 1, 26–34 (RIZZO 2014, pp. 24–26). 
55

 Fam., VI 2, 14: „Qui enim hodie magis ignari rerum romanarum sunt, quam romani cives? invitus dico: 

nusquam minus Roma cognoscitur quam Rome. Qua in re non ignorantiam solam fleo – quanquam quid 

ignorantia peius est? – sed virtutum fugam exiliumque multarum. Quis enim dubitare potest quin illico 

surrectura sit, si ceperit se Roma cognoscere?” 
56

 Vö. Rvf, 128, 93–96: „[…] vertù contra furore / prenderà l’arme, et fia ’l combatter corto: / ché l’antiquo 

valore / ne l’italici cor’ non è anchor morto.” (Rónai Mihály András fordításában: „[…] ha talpra szökken, / 

mind megmutatja – s a harc nem tart sokáig! –, / hogy olasz szivökben / él még a virtus, élnek ősapáik!”); vö. 

CREVATIN 2006. 
57

 Ez a berendezkedés államformától független, ld. FEO 1996, pp. 119–121; vö. lent, pp. 143–147. 
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előfeltétele, hiszen csak az univerzális, nemzetek feletti birodalom biztosíthatja a világ 

békéjét.
58

 Ahogy a Liber sine nomine negyedik levelében írja: 

 

„Bizony nem kell méltatlankodnunk vagy csodálkoznunk azon, ha egy nép, sőt mint látjuk, az összes nép le 

akarta vetni válláról Róma igáját, noha az mind közül a legigazságosabb és a legédesebb volt: a halandók 

lelkébe ugyanis bele van oltva a szabadság iránti, gyakran meggondolatlan és oktalan vágy, és miközben a 

szégyenérzet tiltja, hogy engedelmeskedjenek a náluk jobbaknak, sokszor rossz uralkodóvá válnak azok, akik 

jó alattvalók lehettek volna. Így minden összezavarodik és a feje tetejére áll, ezért olykor méltatlan 

szolgaságban látjuk az uralomra méltókat és jogtalan uralomban azokat, akiknek igazából szolgálni kellene. 

Ha ez nem így történne, jobban lennének elrendezve az emberi dolgok, és ha egyetlen sértetlen fő lenne, 

romlatlanabb lenne a világ. Ha nekem nem hiszik el, higgyenek a tapasztalásnak! Mikor volt valaha oly nagy 

béke, oly nagy nyugalom, oly nagy igazság, mikor állt oly nagy tiszteletben az erény, mikor nyertek oly nagy 

jutalmat a jók és oly nagy büntetést a gonoszok, mikor irányották oly bölcsen a dolgokat, ha nem azután, 

hogy a világnak csak egy feje lett: Róma? A béke- és igazságszerető Isten tán nem pont azt az időt tartotta 

méltónak arra, hogy egy szűztől a világra szülessen? Kétségtelen, hogy az egyes testeknek egyetlen fő 

adatott, és az egész földkerekségnek, amelyet a költő egy nagy testnek nevezett, egyetlen világi fővel kell 

megelégednie. Ha ugyanis minden kétfejű állat szörnyeteg, mennyivel borzalmasabb és iszonyatosabb az az 

állat, amelynek ezer egymást marcangoló, egymással harcoló feje van! Nem kétséges tehát, hogy több fő 

esetén is lennie kell egynek, amely az összes többit féken tartja és kormányozza, hogy az egész testben 

háborítatlan béke honoljon. Számtalan bizonyság és a legbölcsebb férfiak tekintélye tanúsítja, hogy mindig a 

főhatalom egysége volt a legjobb állapot a mennyben és a földön. A mindenható Isten számos jellel 

kinyilvánította akaratát, hogy ez a legfőbb vezető ne más legyen, mint Róma, akit háború- és a békebeli 

dicsősége, valamint csodálatra méltó, példátlan erénye tett méltóvá az elsőbbségre.”
59

 

 

Idő- és történelemkoncepciója alapján tehát Petrarca ízig-vérig a XIV. század 

embere. Az őt foglalkoztató főbb kérdések, mint például az idő rohanása és az élet 
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 Ezen a ponton nem zárható ki a dantei Monarchia hatása sem Petrarca szemléletére és érvelésére, ld. 

Dante, Monarchia, I 16, 1–II 11, 8 (QUAGLIONI 2014, pp. 1044–1214). 
59

 SN, IV, 10–16 (CASCIO 2015, pp. 60–62): „Certe si iugo romano, quod omnium iustissimum ac 

suavissimum fuit, aliqua gens, imo vero gens omnis, ut cernimus, voluit colla subducere, nichil est quod 

indignemur aut miremur: est enim animis mortalium libertatis insitus appetitus sepe etiam inconsultus ac 

preceps, et sepe, dum parere melioribus pudor vetat, qui bene subessent male president; sic omnia miscentur 

atque turbantur, unde nonnunquam in loco digni imperii servitium indignum et in loco iusti servitii iniustum 

imperium videmus. Quod nisi ita esset, meliori loco essent res humane et adhuc incolumi capite mundus 

integrior. Id si michi non creditur, experientie credatur: quando unquam tanta pax, tanta tranquillitas, tanta 

iustitia, tantus virtuti honor, tanta bonis premia, tanta malis supplicia, tam bene consultum rebus quam 

postquam unum caput orbis habuit caputque ipsum Roma fuit? Quo potissimum tempore amator pacis ac 

iustitie nasci Deus ex virgine terrasque visitare dignatus est? Singula quidem singulis corporibus data sunt 

capita et orbis universus, cui a poeta magni corporis nomen ascribitur [vö. Verg., Aen., VI, 727], uno 

temporali capite debet esse contentus; monstruosum est enim omne animal biceps: quanto magis horrendum 

et immane prodigium est animal mille capitum diversorum seseque mordentium invicemque pugnantium. 

Quodsi capita plura sint, unum tamen quod cunta compescat atque omnibus presit esse debere non ambigitur, 

ut totius corporis pax inconcussa permaneat. Certe quod experimentis innumeris et doctissimorum hominum 

autoritate deprehensum est et in celo et in terra optima semper fuit unitas principatus; id sane supremum 

caput velle se Deus omnipotens non aliud esse quam Romam multiplicibus declaravit indiciis, quam belli 

pacisque gloria quamque mirabilis sine exemplo virtus tanta preminentia dignam fecit.” 
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törékenysége, vagy az idő értéke és helyes felhasználása, nem voltak idegenek kortársai 

számára sem. Azokat a struktúrákat, amelyek segítségével az idő folyamát tagolni próbálta 

– a napot a horae canonicae, az emberi életet az izidori séma, a világtörténelmet az aetates 

mundi szerint –, a művelt középkori emberek széles köre ismerte és használta.  

Nem különbözik kortársai felfogásától az sem, hogy Róma mítosza nála is két 

forrásból táplálkozik: antik múltja és a keresztény világban betöltött szerepe egyszerre 

teszi a várost a „világ fejévé”.
60

 Noha Róma kereszténység előtti történetét Petrarca 

alaposabban tanulmányozta, és többet írt róla, ez nem jelenti azt, hogy a későbbi korszakot 

ne tartotta volna fontosnak. Az Urbs vallási centralitásából fakadó primátusa evidens volt 

az ő és a kortársai többsége számára is. Nem azt kellett bizonyítania, hogy Rómát a 

keresztény mártírok vére tette szentté, hanem azt, hogy a régi római virtus alapvetően nem 

mond ellent a keresztény etikának, így az antikvitás korszaka nemcsak a világbirodalom 

létrehozása és lenyűgöző tárgyi emlékei miatt érdemel csodálatot, hanem morális 

szempontból is dicsőséget szerzett a városnak. 

Kortársaival összehasonlítva, a múltat vizsgáló Petrarca sajátossága az antik és a 

keresztény források kiemelkedően alapos ismeretében, e művek gondos filológiai 

vizsgálatában és abban a tudatosságban rejlik, amellyel a pogány és a keresztény 

szerzőknek az idővel és a történelemmel kapcsolatos reflexióit ötvözni igyekezett, továbbá 

történelemkoncepciójának és ezzel szorosan összefüggő politikai programjának Róma-

központúságában. Azzal, hogy az Örök Város politikai és kulturális meggyengülésében 

egy egész korszak hanyatlását látta, amelynek csak Róma megújulása vethetett volna 

véget, mintát szolgáltatott a későbbi humanista írók számára a „sötét kor” koncepciójának 

megteremtéséhez.
61

 Ennek ellenére torz képet eredményezne, ha Petrarcát a „középkor” 

megalkotójaként interpretálnánk, már csak azért is, mert életművében gyakran különböző 

időintervallumokat társít a hanyatlás, vagyis saját korának fogalmához. 

 

V. 2. A keresztény legendák mint történelmi források 

 Petrarca számára az alkotófolyamat elengedhetetlen lépése volt forrásainak gondos 

kiválasztása. Nemcsak történeti műveiben, de minden olyan írásában, ahol a múlt 

eseményeiről számolt be, és ehhez több forrás is rendelkezésére állt, elengedhetetlennek 

érezte ezek összevetését és azt, hogy kritikával éljen velük szemben. Célja a történelmi 

                                                 
60

 Róma mítoszáról a középkorban ld. GIARDINA–VAUCHEZ 2008, pp. 3–57. 
61

 Vö. MOMMSEN 1942, pp. 239–242. 
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valóság (verum) megközelítése volt, amihez két fogalom szolgált iránytűként: a források 

által elbeszélt esemény valószínűsége (verisimilitudo) és a szerző tekintélye (auctoritas).  

A valószínűség megítélése a petrarcai gyakorlatban olyan kritikai tevékenység, 

amely olykor támaszkodhat a tapasztalatra (experientia), máskor azonban csak a 

történéseket logikusan vizsgáló észre (ratio) hagyatkozhat. A forráskritikában a 

verisimilitudo fogalmának komplementere az auctoritas elve, amely Petrarcánál soha nem 

abszolút érvényű, hanem minden esetben külön vizsgálat tárgyát képezi. Amennyiben 

módja volt rá, a költő nem egyetlen szerzőre bízta magát, hanem mindig az adott probléma 

szempontjából ítélte meg forrásait. Természetesen voltak olyan írók, akiket 

megbízhatóbbnak tartott (pl. Livius vagy Sallustius), de ők sem voltak 

megkérdőjelezhetetlen tekintélyek.
62

 

A források rangsora így esetről esetre változik, de van egy mű, amely 

megbízhatóság szempontjából mindig az első helyet foglalja el: ez a Szentírás, amely 

Petrarca szerint az egyetlen opus, amely az isteni gondviselésnek köszönhetően 

megmenekült az emberi alkotásokat egyébként elkerülhetetlenül sújtó szövegromlástól.
63

 

A múlt rekonstruálásához felhasznált szövegek azonban nem korlátozódnak a 

historiográfiai munkákra és az abszolút tekintélynek számító Bibliára: Petrarca hasonló 

módszerekkel nyúlt például a patrisztikai írásokhoz vagy a költői alkotásokhoz, mely 

utóbbiak szerinte az allegória fátyla alatt többek között a történelmi igazságot is 

elbeszélhetik.
64

 Bár teoretikusan nem nyilatkozott róluk, de írói gyakorlatának tükrében 

nyugodtan kijelenthetjük, hogy a múlt eseményeinek bemutatásához a történelmi, költői és 

egyéb művekhez hasonlóan használta fel a legendákat is. A Fam., VI 2 felsorolásában a 

legendákból vett jeleneteket és csodákat ugyanúgy történelmileg hiteles eseményként veszi 

számba, mint azokat a történéseket, amelyek rekonstruálásához historiográfiai munkákra 

támaszkodhatott: itt ez történt, itt meg ez történt – állítja, függetlenül attól, hogy a forrása 

legenda vagy történeti mű volt.  

A petrarcai forráskritika alapelveit szem előtt tartva azonban egyértelmű, hogy a 

keresztény legendák speciális forráscsoportot alkotnak. Egyrészt esetükben a verisimilitudo 

elve részben eltérő módon érvényesül, mint a történelmi opusok kritikája során, mert a 
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 Petrarca forráskritikai elveiről és módszereiről ld. FERA 1996, pp. 381–387; és MALTA 2008, pp. LXVIII–

LXXXIV. 
63

 Rem., I 43, 12 (CARRAUD 2002, I, p. 220): „Inter humanarum inventionum tot ruinas litere sacre stant, cum 

maiore hominum studio, tum vel maxime protegente sua sancta poemata, suas sanctas historias divinasque 

suas leges auctore illarum Deo suamque perennitatem suis inventionibus largiente; reliquorum nobilissime 

pereunt et iam magna ex parte periere.”; vö. FERA 1996, p. 386; és MALTA 2008, pp. LXXIII–LXXIV. 
64

 Petrarca és a költői szövegek interpretációjának témájában magyarul is olvasható, alapvető tanulmány 

FENZI 2004. 
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legendák egyik központi eleme, a csoda rendkívüli esemény, és mint ilyen, elsősorban nem 

a hétköznapi tapasztalat és a ráció segítségével közelíthető meg. Bár a középkori ember, 

így Petrarca számára is a csoda Isten hatalmának manifesztációja, s mivel Isten a 

történelem aktív formálója, a csoda önmagában még nem áll szemben a történelmi valóság 

kritériumával, de az egyház tanítása szerint nem minden csoda származik Istentől, illetve 

valójában nem minden annak tűnő esemény csoda, ezért – az idők során egyre szigorúbb 

procedúrával – igazolni kell őket.
65

 A legendabeli verum értékelésekor ezért a – nem 

hétköznapi értelemben vett – verisimilitudo mellett talán még erősebben kell érvényesüljön 

az auctoritas elve, mint a világi jellegű írásoknál. Ez az auctoritas azonban nem az isteni 

gondviselésből fakad, mint a Biblia esetében, nem is a szerző megbízhatóságából, hiszen 

igen gyakran anonim írásokról van szó, hanem mindenekelőtt az adott hagyományt 

megszentelő vagy azt elvető egyházi tekintélyből. 

Giovanni Pozzi hívta fel először a figyelmet arra, hogy a vallási tematikájú 

szövegekkel Petrarca – kortársaihoz hasonlóan – nemcsak közvetlen úton léphetett 

kapcsolatba: igen fontos közvetítő csatorna volt számára az egyházi liturgia is.
66

 A 

függelékben olvasható Fam., VI 2-kommentárban több olyan esetet ismertetek, amikor a 

Petrarca által felidézett szenvedéstörténet vagy legendarészlet felbukkan abban a 

zsolozsmáskönyvben, amely valószínűleg a költő tulajdonában volt (Città del Vaticano, 

BAV, Borgh. 364A). A pápai tekintély által megszentelt
67

 Breviarium Romanum nemcsak 

könnyű hozzáférést biztosított a szentek életét elbeszélő történetekhez, de a liturgiába való 

beemelésükkel vallási szempontból garantálta az adott tradíció megbízhatóságát. Petrarca 

keresztény történelemszemléletében ez a hitigazság összefonódott a történelmi igazsággal, 

azzal a verummal, amelyet a múlt feltárása során mindig igyekezett megközelíteni. 

Az egyházi auctoritas azonban nemcsak a liturgikus szövegek segítségével 

nyújthatott támpontot a költőnek. A materiális emlékek: a szentek tiszteletére emelt 

templomok, az ikonográfiai hagyomány vagy a kultuszhelyeken őrzött ereklyék ugyanazt a 

szerepet töltötték be a múlt igazolásának szempontjából, mint az egyházi liturgia által 

jóváhagyott írásos dokumentumok. A Fam., VI 2 lenti kommentárjában láthatjuk, hogy 

egyes esetekben (pl. Szent Pál lefejezése és a három forrás csodája) nem is ismerünk olyan 

írott forrást, amelyre Petrarca támaszkodhatott volna, így valószínűleg képi ábrázolások 

alapján idézte föl az adott jelenetet. A Fam., IX 13-ban és az Epyst., II 5-ben pedig 

                                                 
65

 Vö. BOESCH GAJANO 1999, pp. 24–28; és SCORZA BARCELLONA 2005, pp. 56–61. 
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 POZZI 1989, különösen pp. 131–134; vö. BAGLIO 2007, p. 43 és n. 7. 
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 A Breviarium Romanum a XIII. századtól kezdve terjedt el elsősorban a pápai tekintélynek és a ferencesek 

tevékenységének köszönhetően, ld. GOLETTI 2003, p. 514. 
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relikviák egész sorát vonultatja föl a dicső római múlt tárgyi emlékeiként. Ez a tény átvezet 

minket e fejezet utolsó résztémájához, Petrarcának a római szent helyekkel és az ott őrzött 

ereklyékkel való kapcsolatához. 

 

V. 3. Petrarca és a szent helyek 

 Idéztem már Carlo Segrè véleményét, aki szerint a szentévi zarándoklatra valódi 

meggyőződés nélkül induló Petrarca morálisan és intellektuálisan elkülönült a „fanatikus”, 

„babonás”, csak „csodákról, ereklyékről és látomásokról” beszélő „középkori” tömegtől, és 

jeleztem, hogy ezzel az interpretációval nem tudok teljes mértékben egyetérteni.
68

  

A Fam., VI 2, a Fam., IX 13 és az Epyst., II 5 vizsgálata megerősít ebben a 

véleményemben: a szent helyek és ereklyék kultuszának terén Petrarca nem különbözött 

kortársaitól. Relikviák tömegét sorolja fel a kétely leghalványabb jele nélkül, köztük a mai 

olvasó számára egészen abszurd példákat is, mint Szűz Mária tejét vagy a gyermek 

Krisztus levágott előbőrét.
69

 Petrarca időnként arra is utal, hogy milyen hatást gyakorolnak 

a szent helyek és az ereklyék az őket felkereső és megtekintő emberekre: csodálatot és 

félelemmel vegyes tiszteletet keltenek, amelyek áhítatra és az Úr imádatára sarkallják a 

hívőket.
70

 Ez lényegében megfelel annak a funkciónak, amely a szent helyek kultuszának 

egyik legfontosabb aspektusa volt a középkorban a IV. századtól kezdve: az ereklyéi által 

megszentelt helyen a szent ténylegesen jelen van, és közvetlenebb kapcsolatot létesít e 

világ és túlvilág között, így sírja vagy a relikviáit őrző szentély az Istennel való lelki 

találkozás privilegizált helyszíne.
71

 Az Epyst., II 5-ben Petrarca egyenesen azt írja, hogy a 

vatikáni sírboltokban elhelyezett testeket szemlélve az ember úgy érzi, hogy a mennyek 

országának képmását látja.
72

 Olthatatlan tudásvágya mellett ez a vallásos áhítat ösztönözte 

arra a költőt, hogy személyesen is felkeresse a korban már eléggé elhanyagolt és általában 

félelmetesnek tartott katakombákat.
73

 A második szentéven való részvétele pedig arra utal, 

hogy Petrarca – kortársaihoz hasonlóan – a szent helyekre irányuló zarándoklatok 

bűnbánati funkciójában is hitt, különösen akkor, ha ezt a pápai tekintély is garantálta.
74

 

 Vallási funkciójuk mellett azonban a szent helyeknek történeti jellegű szerepük is 

van Petrarcánál. A Fam., VI 2 felsorolásában szorosan összefonódik a topográfia és a 
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 Ld. fent, pp. 39–42. 
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 Fam., IX 13, 35; és Epyst., II 5, 67–69. 
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 Fam., IX 13, 34; és Epyst., II 5, 59–63; 80–83. 
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 Vö. BOESCH GAJANO 1999, pp. 19–24; a sírok szent hellyé válásáról ld. még SÁGHY 2003, pp. 25–38. 
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 Epyst., II 5, 101–103: „Quis ve Vaticano latitantia corpora claustro / Expediat, que, summe parens, 

agnoscere coram / Quid nisi celestis fuerit regionis imago?” 
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 Petrarca és a római katakombák témakörében ld. GHILARDI 2004, különösen pp. 413–418. 
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 Az első szentévekről és Petrarca zarándoklatáról ld. fent, pp. 28–42. 
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történelem: a költő az adott helyekhez, épületekhez, emlékművekhez, romokhoz azonnal 

egy-egy eseményt társít, sőt gyakran csak a felidézett jelenet utal a konkrétan meg nem 

nevezett helyszínre. Az emlék és az emléket felidéző tárgy összemosódik, utóbbi nem 

annyira önmagában érdekli Petrarcát, mint inkább a múlt eseményeinek emlékét őrző 

funkciójában. Az épületek és a romok ugyanazt a szerepet töltik be, mint a historiográfiai 

munkák: a történelmet mesélik el. Nem véletlen, hogy a középkori latinban a „memoria” 

szó egyszerre jelenti az emlékezőképességet, az emlékképet és az emlékeket megőrző és 

közvetítő szertartásokat, írásokat, síremlékeket, emlékműveket, templomokat, ereklyéket 

stb.
75

 

 Innen nézve nincs különbség a szent helyek és a világi jellegű épületek, romok 

között, mert mindkettő a múlt eseményeinek emlékét őrzi, és ebbéli funkciójuk 

szempontjából érdektelen, hogy ez a pogány vagy az keresztény múlt emléke-e. Gustav 

Seibt megfigyelése szerint a középkori szövegekben egy emlékmű felállítását, egy 

templom felépítését egy sír fölé, vagy egy krónika összeállítását ugyanaz a kifejezés 

jelölheti: facere memoriam. A kutató azt is megjegyzi, hogy Szent Ágoston az 

ereklyekultusz védelmében azzal érvelt, hogy a mártírok memoriái imitációra serkentenek 

(Contra Faustum, XX, 21), és ezt a gondolatot – nyilván a memoria szó jelentését 

általánosabb értelemben használva – a középkori történetírók is átvették.
76

 Legyen szó 

tehát a memoria bármely fajtájáról, az emlékállítás egyik alapvető célja az, hogy az általa 

megidézett személy vagy esemény örökre példaként álljon az utókor előtt. 

A De viris illustribus egyetemes változatának előszavában Petrarca is hitet tesz a 

történetírás „didaktikai” funkciója mellett: a történetíró feladata azt tárgyalni, amit az 

olvasóknak követniük vagy kerülniük kell, és mindkettőre elegendő példával kell 

szolgálnia.
77

 Mivel azonban korának előkelőségeit nem tartotta példaértékűnek, 

exemplumait kizárólag korábbi korszakokból hozta. Ez a restrikció azonban nemcsak a De 

viris illustribust érinti. Petrarca a Fam., VI 2 történeti jellegű Róma-leírásában sem lépett 

túl a constantinusi fordulat időpontján, mert az azt követő korszakokban már nem látott 

emlékezetre méltó személyeket és eseményeket, vagy legalábbis nem elegendőt ahhoz, 

hogy foglalkozzon velük. Ebből az is következik, hogy Petrarca Róma-leírásából azok a 

materiális memoriák – épületek, romok, emlékművek, templomok stb. – is hiányoznak, 
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 Ld. NIERMEYER 1976; p. 669, s.v. memoria; vö. SEIBT 2000, pp. 205–212; és HERKLOTZ 2006, különösen 

pp. 85–90. 
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 SEIBT 2000, p. 206. 
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 Vir. ill., pref. B, 33: „Hic enim, nisi fallor, fructuosus ystorici finis est, illa prosequi que vel sectanda 

legentibus vel fugienda sunt, ut in utranque partem copia suppetat illustrium exemplorum.” 
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amelyek a Constantinus kora utáni történések emlékét közvetítenék. A mirabilia-

gyűjtemények azonosították a korabeli római épületeket antik előzményeikkel („ahol most 

ez van, ott az volt”), és így a középkori Róma topográfiájával kapcsolatban is szolgálnak 

információval. Ezzel szemben Petrarca a városról nyújtott tematikus leírásaiban szinte 

teljesen ignorálta a korabeli Róma fizikai valóját,
78

 összhangban a történelemmel, a 

történetírással és a tágabb értelemben vett történelmi emlékek didaktikai funkciójával 

kapcsolatos elveivel. S nem tett kivételt sem a civil, sem a szakrális épületekkel. 
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 Vö. SEIBT 2000, pp. 212–217. A korabeli állapotokra csak elvétve utal a leveleiben, elsősorban a 

templomokat megrongáló földrengések és tűzvészek kapcsán, vö. BERNACCHIO 2004, pp. 211–216. 
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VI. PETRARCA, COLA DI RIENZO ÉS A KORABELI RÓMAI TÁRSADALOM 

 

 Bár történetírói elveinek megfelelően a Fam., VI 2-ben Petrarca nem lépett túl a 

constantinusi korszakhatáron, nem történeti jellegű munkáiban említésre érdemesnek 

tartotta néhány kortársát is. Talán a legkiemelkedőbb, de minden bizonnyal a legismertebb 

alak közülük Cola di Rienzo, akitől – mint láttuk – Petrarca 1347-ben Róma megújítását 

(renovatio Romae) várta, és aki kis híján azt is kiérdemelte, hogy tetteiről a költő eposzt 

írjon, legalábbis ha hihetünk Petrarca szavainak.
1
 Az első fejezetben Róma városának XIV. 

századi helyzete kapcsán érintőlegesen már többször előkerült a neve; most Petrarcával 

való kapcsolatára és annak különböző interpretációira koncentrálok, illetve ebből 

kiindulva, a rendelkezésünkre álló kevés információ alapján azt is megvizsgálom, hogyan 

látta a költő a korabeli római társadalmat a város politikai életének egy rendkívül 

mozgalmas pillanatában. 

 

VI. 1. Quecunque Laureatus consulit Tribunus exsequatur 

 1347-ben Barbato da Sulmona nápolyi királyi titkár, Petrarca barátja az antik Urbs 

nevében levelet írt a kortárs Rómának, amelyben többek között ezt tanácsolta: „quecunque 

Laureatus consulit Tribunus exsequatur”.
2
 A kissé naiv szavak szerint Róma kormányzatát 

Petrarca és Cola di Rienzo szétválaszthatatlan kollegialitásban, tökéletes egyetértésben 

irányítják. Barbato nyilvánvalóan túlzó állítását azonban nem támasztják alá 

maradéktalanul azok a források, amelyek alapján a költő és a néptribunus kapcsolatát 

rekonstruálhatjuk. Bár egyik levelében Petrarca azt állítja, hogy 1347 nyarán csaknem 

mindennap írt Colának,
3
 mindössze hét ilyen episztolája,

4
 Cola részéről pedig egyetlen 

válaszlevél maradt ránk.
5
 A néptribunus életrajzírója, a krónikáját 1354–1358 között 

papírra vető
6
 Anonimo Romano Petrarca nevét meg sem említi.

7
 

 Azt is csak Petrarcától tudjuk, hogy Colával már 1347 előtt is kapcsolatban álltak: 

az 1352-re datálható Fam., XIII 6-ban azt írja a hajdani néptribunusról, hogy „régóta 

ismertem és szerettem, s mikor a nagy vállalkozásba belefogott, méltónak tűnt előttem a 

                                                 
1
 Vö. Var., 48 (PANCHERI 1994, p. 76); Fam., VII 7, 6. 

2
 Idézi FENZI 2011, p. 55. 

3
 Var., 38 (PANCHERI 1994, p. 78): „Non desinam quotidie tibi ascribere, magis ut quidquid de te michi 

parturit animus meus primus omnium scias et tui sollicitudinem apud te potissimum deponam, quam ulla 

responsionis tue spe.” 
4
 Var., 38; 40; 42; 48; SN, II és III; Fam., VII 7. 

5
 DOTTI 2012, pp. 630–632. 

6
 A mű datálásáról ld. SEIBT 2000, pp. 24–25. 

7
 Ld. PORTA 1991. 
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tiszteletre és kegyeletre”,
8
 és a levélből az is kiderül, hogy barátságukat Avignonban 

kötötték.
9
 Erre akkor kerülhetett sor, amikor Cola di Rienzo 1342 végén egy római 

követség vezetőjeként a pápai székhelyre érkezett, ahol 1344-ig maradt.
10

 

Kapcsolatuk legintenzívebb periódusa kétségkívül az 1347. év volt, amikor május 

közepén Cola felkelést robbantott ki Rómában, és felvéve a néptribunus címet, decemberig 

a város szinte korlátlan urává vált. Vezetői tisztségében VI. Kelemen pápa is megerősítette. 

Cola felszólította a bárókat, hogy hagyják el a várost, majd meghódolást követelt tőlük. 

Kérlelhetetlen szigorral kezdett hozzá a közbiztonság megszilárdításához. Városi milíciát 

szervezett, megkísérelte kiűzni a Districtus Urbis területéről a rablókat és egyéb 

gonosztevőket, korlátozta a bárók jogait, elvette tőlük a vámokat, szabályozta az 

adószedést. A befolyó összegből fizette a milíciát, hozzálátott szociális programja 

végrehajtásához, az özvegyek és árvák segélyezéséhez, és Róma épületeinek 

restaurálásába, díszítésébe kezdett. Az ellenálló bárókkal szabályszerű háborút vívott, 

megostromolva Róma környéki váraikat. 

Júniusban Petrarca hosszú buzdító levelet írt Colához és a római néphez (Var., 48, 

az ún. Hortatoria), amelyben lelkesen ecsetelte az örvendetes hírek fölött érzett örömét, és 

Colát az antik hősök méltó örököseként az égig magasztalta: 

 

„Bizonytalanságban vagyok, te nagy lélek, hogy néked fejezzem-e ki először szerencsekívánataimat 

dicsőségesen végrehajtott vállalkozásodért, vagy a polgároknak szerencsésen visszanyert szabadságukért, 

akik neked köszönhetik, hogy lehulltak bilincseik. […] Romulus alapította Rómát; Brutus […] a szabadságát. 

Camillus újraalkotta mind a kettőt. Mármost, nagynevű férfiú, mi egyéb különbség van köztetek, mint az, 

hogy míg Romulus egy szegényes várost törékeny palánkkal vett körül, te minden volt és jelen városok 

legnagyobbikát övezted bevehetetlen fallal. Brutus egyetlen zsarnok, te sok zsarnok által bitorolt szabadságot 

szereztél vissza. Camillus friss, még füstölgő romokból támasztotta újra, te réges-régi romokból, melyek 

mindegyike ősi volt, s ezért már csaknem mindenki letett a reményről. Légy üdvöz, Camillusunk, Brutusunk, 

Romulusunk, vagy amilyen néven csak tetszik magadat hívatni! Légy üdvöz Róma szabadságának, 

                                                 
8
 Fam., XIII 6, 15, KARDOS 1962, p. 180 (Kardos Tibor fordítása): „[…] quem diu ante michi cognitum 

dilectumque, post clarissimum illud opus assumptum colere ante alios mirarique permiseram […]”. 
9
 Fam., XIII 6, 16, ibid. (Kardos Tibor fordítása): „Alighogy a városba [ti. Avignonba] lépett, felőlem 

kérdezősködőtt a szerencsétlen, kérdezgette, vajon a Kúriánál vagyok-e? Talán valami segítséget remélt 

tőlem, aminek én nem látom módját. Vagy talán eszébe jutott a régi barátság, amit ugyanitt kötöttünk.”; „[…] 

inque ipso civitatis ingressu de me quesivit infelix an in curia essem, seu opem forte aliquam ex me sperans – 

que in me, quod ego quidem noverim, nulla est –, seu sola veteris eisque ipsis in locis contracte olim amicitie 

memoria.”.  
10

 Cola életrajzát illetően elsősorban a Tommaso Di Carpegna Falconieri által írt biográfiára támaszkodtam: 

DI CARPEGNA FALCONIERI 2002. A magyar kutatók közül Koltay-Kastner Jenő szentelt monográfiát a 

néptribunusnak: KOLTAY-KASTNER 1949. 
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békéjének, nyugalmának megalapítója! Általad halhatnak meg szabadon, akik ma élnek, általad születnek 

szabadon, akik majdan élni fognak.”
11

 

 

 Ugyanakkor intette is a római városvezetés új fejét, hogy szilárdan tartson ki a 

megkezdett úton, legyen könyörtelen az állam ellenségeivel szemben, és irányítsa alázattal 

a rábízott polgárokat, mert csak az ő összefogásukkal és jogszerű, igazságos kormányzattal 

lehet visszaszerezni Róma hajdani nagyságát.
12

 

A néptribunus programja előbb Róma városának reformja, majd Itália egységének 

és békéjének megteremtése, végül egyfajta augustusi mintájú, keresztény világbirodalom 

létrehozása volt Róma fősége alatt, ami nem sokban különbözött Petrarca vágyálmaitól, de 

a realitásoktól meglehetősen távol állt. 1347 júliusában Cola jogi tanácsot hívott össze, 

amelyre meginvitálta az itáliai városok képviselőit is, hogy kimondják: minden hatalom és 

jog a római népet illeti meg. A hónap végén lovaggá avattatta magát, fürdőt véve abban az 

ereklyeként tisztelt medencében, amelyben a hagyomány szerint Constantinus 

keresztelkedett meg. Majd „tribunus augustus”-nak nyilvánította magát, és kimondta 

minden itáliai város szabadságát, a félsziget minden lakosának megadva a római 

polgárjogot. Egyúttal felszólította a pápát, hogy térjen vissza Rómába, sőt az egymással 

viaskodó két császárt, Bajor Lajost és IV. Károlyt, valamint a választófejedelmeket is a 

római nép színe elé idézte. Augusztus közepén szimbolikusan felruházta magát a császári 

hatalmi jelvényekkel, szeptemberben pedig megkezdte jogilag előkészíteni önmaga 

császárrá választását. A valóságtól egyre messzebb rugaszkodó néptribunus cselekedeit az 

őt korábban követő rómaiak is növekvő értetlenséggel fogadták, életrajzírója, az Anonimo 

Romano szerint egyesek vakmerőnek, mások egyenesen bolondnak tartották.
13

 Maga a 

krónikás is úgy véli, a néptribunus megváltozott, pompakedvelővé és erkölcsileg ingataggá 

vált, majd hamarosan az igazságosság elvét semmibe vevő, könyörtelen zsarnokként 

kezdett viselkedni. Ennek szerinte emblematikus pillanata volt, amikor Cola szeptember 

                                                 
11

 Var., 48, KARDOS 1962, pp. 122; 128–129 (Kardos Tibor fordítása); vö. PANCHERI 1994, pp. 38; 62–64: 

„Primum tibi, vir magnanime, pro tantarum rerum gloria an libertatis per te civibus pro tuis erga illos meritis 

et felicissimo successu restitute libertatis gratuler, incertus sum. […] Romulus Urbem condidit: […] Brutus 

libertatem, Camillus utramque restituit. Quid ergo inter hos teque, clarissime vir, intererit, nisi quia Romulus 

urbem exiguam fragili vallo circumdedit, tu omnium que sunt et que fuerunt permaximam civitatem 

validissimis muris cingis? Brutus ab uno, tu a multis tyrannis usurpatam libertatem vendicas. Camillus ex 

novis et adhuc fumantibus, tu ex iam pridem desperatis ac veteribus ruinis eversam restituis. Salve, noster 

Camille, noster Brute, noster Romule, seu quolibet alio nomine dici mavis! Salve, Romane libertatis, Romane 

pacis, Romane tranquillitatis auctor! Tibi debet presens etas quod in libertate morietur, tibi posteritas quod 

nascetur.” 
12

 Var., 48, PANCHERI 1994, pp. 38–76, passim. 
13

 Anonimo Romano, Cronica, XVIII, PORTA 1991, p. 138: „Puoi che palesato fu che vagnato era nella conca 

de Constantino e che citato avea lo papa, moito ne stette la iente sospesa e dubiosa. Fu tale che lo represe de 

audacia, tale disse che era fantastico, pazzo.”; vö. KOLTAY-KASTNER 1942, p. 289. 
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közepén foglyul ejtette a hozzá ebédre érkező idősebb Stefano Colonnát és más tekintélyes 

bárókat, teátrális jelenetet rendezve úgy tett, mintha ki akarná végeztetni őket, végül 

azonban kegyelmet gyakorolt, sőt meg is ajándékozta megfélemlített ellenfeleit.
14

  

Az egyre kontrollálhatatlanabb néptribunusnak szeptember-októberre sikerült 

szembefordítania magával a pápát is. Cola engedély nélkül egyházi jogköröket gyakorolt, 

amikor az ellenőrzést kiterjesztette a klerikusokra is. Megfigyelőinek beszámolói hatására 

egyre jobban fogyott az egyházfő türelme, leveleiben egyre erősebben támadta a 

néptribunust. Olaj volt a tűzre, amikor november 20-án Cola csapatai lemészárolták a 

Colonnák seregét a porta San Lorenzo melletti összecsapásban. A pápának a nemzetközi 

helyzet alakulása miatt is egyre inkább létkérdéssé vált Cola hatalmának felszámolása. 

Nagy Lajos magyar király 1347-ben Nápoly elleni hadjáratra indult, hogy megbosszulja 

öccse, András herceg meggyilkolását, bejelentve igényét a nápolyi trónra. A dél-itáliai 

királyság pápai hűbér volt, és a pápa fenn kívánta tartani magának az ügyben a kivizsgálás 

és az ítélkezés jogát. Ezért minden itáliai politikai vezetőt megpróbált eltéríteni Lajos 

támogatásától. Az engedetlen Colát már csak azért is meg kellett buktatnia, nehogy 

megegyezésre jusson a magyar királlyal, aki már nyáron elküldte a követeit a római 

városvezetőhöz. 

A helyzet rosszabbra fordulásával párhuzamosan a Provence-ban tartózkodó 

Petrarca is egyre aggodalmasabbá vált. Leveleiben beszámolt Colának arról, hogy a pápai 

kúriában egyre többen vannak ügyük ellenségei, de ő állhatatosan szembeszáll velük, és 

védelmezi a néptribunust. Ugyanakkor fokozott óvatosságra, és az erény, az igazság, a 

szabadság melletti kitartásra intette őt.
15

 

Petrarca erőfeszítései hiábavalónak bizonyultak, Cola bukását nem tudta 

megakadályozni. Október-november folyamán a bárók lezárták a Rómába vezető utakat, 

akadályozva a város élelmiszerellátását. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy támogatói kezdtek 

elfordulni a néptribunustól. Amikor decemberben a Colonna városnegyedben nyílt 

ellenállás indult ellene – a jelen dolgozat első fejezetében már említett – Giovanni Pipino 

vezetésével, az instabil idegzetű és megrémült Cola nem számolta fel az ekkor még 

könnyen elfojtható mozgalmat, hanem önként lemondott a hatalomról (dec. 15.), és 

elhagyta Rómát. 

                                                 
14

 Anonimo Romano, Cronica, XVIII, PORTA 1991, pp. 139–141; vö. KOLTAY-KASTNER 1942, pp. 439–440; 

valamint SEIBT 2000, pp. 123–125. 
15

 Ld. Var., 40 és 42 (PANCHERI 1994, pp. 84–102); SN, II és III; magyarul: KARDOS 1962, pp. 132–147. 
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Ekkor már Petrarca támogatására sem számíthatott. November végén a költő 

csalódott hangvételű levélben vett búcsút tőle (Fam., VII 7), állítása szerint azért, mert 

meggyőződött arról, hogy Cola letért az általa javasolt útról. Az alábbiakban látni fogjuk, 

hogy Petrarca döntését illetően különféle interpretációkkal találkozhatunk a 

szakirodalomban. 

Bukása után Cola remeteként élt az abruzzói hegyekben. 1350-ben Prágába utazott, 

ahol IV. Károly császár letartóztatta és évekig fogságban tartotta, majd 1352 júniusában 

kiadta a pápának. Avignonban inkvizíciós perbe fogták és börtönbe vetették. Petrarca 

ekkor hosszú levelet írt az érdekében, amelyben arra buzdította a római népet, hogy 

kérjenek kegyelmet egykori vezetőjüknek, vagy legalább azt próbálják meg elérni, hogy ők 

maguk ítélkezhessenek fölötte (SN, IV). 

1353 szeptemberében VI. Ince pápa kiengedte Colát a börtönből, és mint a 

néphangulat jó ismerőjét és befolyásolóját Rómába küldte, szenátori rangot adva neki. 

Ekkor azonban intézkedéseivel Cola a római nép haragját is a fejére vonta; 1353. október 

8-án felkelés tört ki ellene, melynek során meggyilkolták. Colának ez a második, rövid 

kormányzása azonban már alig foglalkoztatta Petrarcát. Későbbi műveiben elsősorban az 

1347-es vállalkozása kapcsán idézte fel a néptribunus alakját, általában utalva arra is, hogy 

Cola nem volt elég kitartó, így a ragyogó kezdetek után dicstelenül elbukott, nagy 

csalódást okozva a korábban benne bízó költőnek.
16

 

 

VI. 2. Egy sokat vitatott kapcsolat 

 Petrarca viszonyulása Cola di Rienzo személyéhez és a vezetésével 1347-ben 

lezajlott római eseményekhez a költő életének és életművének egyik legvitatottabb pontja. 

Bár az olasz és a nemzetközi kutatás nagyjából konszenzusra jutott abban a kérdésben, 

hogy Petrarca miért támogatta a néptribunust, akitől Róma hajdani nagyságának 

visszaállítását remélte, egyáltalán nincs egyetértés azt illetően, hogy miért távolodott el 

hirtelen Cola vállalkozásától. A kutatók többsége azokra az indokokra helyezte a 

hangsúlyt, amelyek jobban illettek a saját magyarázatuk logikájába, esetleg jobban 

megfeleltek saját világnézetüknek és/vagy ideológiájuknak, gyakran figyelmen kívül 

hagyva az események komplexitását és azt a tényt, hogy milyen sok, egymástól eltérő vagy 

egymást kiegészítő motivációja lehetett a költőnek.
17

 Az alábbiakban e magyarázatokat 

                                                 
16

 Ld. például Fam., XV 1, 11; XVIII 1, 17–18 és Inv. mal., 68–69 (BERTÉ 2005, pp. 32–34). Cola későbbi 

sorsáról és haláláról Petrarca a De remediisben emlékezett meg: Rem., I 89, 4 (CARRAUD 2002, I, p. 386). 
17

 E lehetséges motivációkról jó összefoglalást nyújt COSENZA 1913, pp. 161–181. 
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tekintem át röviden, majd megpróbálom rekonstruálni ezek kiindulópontját, azt az 

interpretációt, amelyet maga Petrarca nyújtott leveleiben a kortársainak és az utókornak. 

 

VI. 2. 1. Az inkoherens Petrarcától a petrarcai humanizmus fejlődéséig 

 Az a tény, hogy a petrarkizmus fénykora egybeesett azzal az időszakkal, amikor 

Itália külföldi hatalmaknak volt alávetve, kedvezőtlenül hatott Petrarca megítélésére a 

XIX. században, az olasz nemzeti identitás formálódásakor. A század költői, írói és 

irodalomtörténészei, Vittorio Alfieritől Ugo Foscolón és Giacomo Leopardin át Francesco 

De Sanctisig, Dantéban találták meg legfőbb poétikai, politikai és morális példaképüket, a 

vele való összehasonlításban szükségképpen alulmaradó Petrarcát pedig gyakran vádolták 

következetlenséggel és őszintétlenséggel.
18

 Az olasz irodalmi kánon megteremtésében 

döntő szerepet játszó Francesco De Sanctis szerint az állhatatlanság Petrarca természetéből 

fakadt: „Nem volt meg benne az erő képessége, a felháborodás erénye, a gyűlölet 

mélysége, a megvetés nagyszerűsége, Dante szent haragja, az erélyes jellemek jó és rossz 

tulajdonságai. […] Ilyen volt Petrarca. […] Tollforgatóként hozzászokott, hogy a 

történésekre irodalmi alapanyagként, egy szónoklat vagy egy vers témájaként tekintsen. 

Elsődleges céljául azt tűzte ki, hogy jó munkát végezzen. Egy kicsit olyan volt, mint egy 

ügyvéd: az ügyfél elvesztette a pert, de én szép beszédet mondtam. Cola di Rienzo a 

Capitoliumról kikiáltja a köztársaságot; Petrarca egyik leginkább dédelgetett álma ez. Erre 

ír egy latin levelet, amelyet a néptribunusnak és a római népnek kijáró dicshimnuszokat 

követően azzal zár, hogy ő maga nem tehet semmit, egyrészt mert pap, másrészt mert 

fontos ügyek Avignonban tartják. S amikor a dolgok rosszra fordulnak, Petrarca, akihez 

könyörögnek, hogy legalább szándékozzon tenni valamit, azt feleli, hogy nem adhat mást 

Rómának, csak a könnyeit.”
19

  

Az ehhez hasonló, többé-kevésbé negatív vélemények megtalálhatók a korabeli 

magyar kritikai irodalomban is, és legalább a második világháborúig markánsan jelen 

voltak a hazai történeti, irodalomtörténeti munkákban. Elég, ha megemlítjük Fraknói 

Vilmos, Katona Lajos vagy Fülep Lajos e tárgyú írásait,
20

 és idézzük Szerb Antal sorait: 

„Az őszintétlenség szembeszökő [Petrarca] életében és művében: a szabadság rajongója 

sötét zsarnokok udvarában érzi jól magát; megveti a világi kincseket, de éveket tölt a pápai 

Avignonban, hogy gazdag javadalmakat könyörögjön ki magának. […] Egyetlen tiszta 
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 A kérdés historiográfiájáról ld. QUONDAM 2004; BALDASSARI 2006, pp. 13–22. 
19

 DE SANCTIS 1869, pp. 5–7. 
20

 Ld. FRAKNÓI 1900; KATONA 1907, p. 99; FÜLEP 1974, I, pp. 316–319. 
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lelkesedésének tárgyát, Cola di Rienzit is cserbenhagyja, egy szót sem szól az érdekében a 

pápának és szemére hányja, miért nem halt meg hősiesen a Capitoliumon.”
21

 

 A XX. század közepétől azonban az inkoherencia kérdése lassacskán meghaladottá 

vált, helyébe a „petrarcai humanizmus fejlődésének” gondolata lépett. Az elméletet Guido 

Martellotti dolgozta ki, de néhány kritikai észrevétellel más kutatók – például Hans Baron 

– is átvették.
22

 Martellotti rekonstrukciója szerint Petrarca politikai gondolkodása a 

köztársasági eszmétől (Cola di Rienzo) haladt a császárpártiságon át (IV. Károly) a 

signoria rendszerének támogatásáig (pl. a padovai Carrarák), és ez a fejlődés párhuzamba 

állítható, illetve magyarázható olvasmányai körének és történelmi érdeklődésének 

bővülésével. Annak ellenére, hogy ez a rekonstrukció nem old meg minden problémát – 

nem magyarázza például Petrarca konstans rajongását Anjou Róbert nápolyi király iránt, 

vagy azt, hogy miért támogatta a signoria egyes képviselőit, például Azzo da Correggiót 

évekkel Cola di Rienzo vállalkozása előtt; továbbá az is megkérdőjelezhető, hogy a 

néptribunus kísérletét lehet-e köztársasági jellegűnek nevezni –, Martellotti vitathatatlan 

érdeme, hogy a politikai aspektusokat illetően túllépett az „időn kívüli Petrarca” 

eszméjén,
23

 visszahelyezte őt a történelem folyamatába, és „visszaadta” neki a változás, a 

fejlődés lehetőségét. 

 

VI. 2. 2. Az osztályharcos Petrarca 

 Ideológiailag ennél determináltabb magyarázatot kínált a marxista kutatás, amely 

magyar nyelven mindmáig az utolsó nagy interpretáció a „politikus” Petrarcáról. A 

korabeli kultúrpolitikai elveket is figyelembe véve nincs mit csodálkozni azon, hogy 

Kardos Tibor „a valóságnak megfelelő, új, marxista értelmezést” kívánt nyújtani Petrarca 

válogatott leveleinek általa gondozott, 1962-ben megjelent kiadásában;
24

 vagy hogy „az 

osztályharc tényének és következményeinek tudatos számbavétele” Petrarca részéről „a 

reveláció erejével hat[ott]” Huszár Tibor számára 1977-ben.
25

 A Szörényi László által 

„delfinizálásnak” nevezett szövegcsonkító gyakorlat
26

 ismeretében az sem meglepő, hogy e 

                                                 
21

 SZERB 1962, p. 245. 
22

 MARTELLOTTI 1983, pp. 110–140; vö. BARON 1968. Martellotti tanulmánya eredetileg 1949-ben jelent 

meg. 
23

 E korábbi tézis legmarkánsabb megfogalmazását Umberto Boscónak köszönhetjük, ld. BOSCO 1968, p. 7: 

„Il vero è che noi non possiamo in alcun modo ravvisare una linea di sviluppo, uno svolgimento, non solo nel 

canzoniere, ma in tutto il Petrarca. Egli è senza storia, se lo si considera, come si deve, nel concreto di tutta 

l’opera sua.”. A monográfia először 1946-ban jelent meg. 
24

 KARDOS 1962, p. 229. 
25

 HUSZÁR 1977, p. 356. 
26

 SZÖRÉNYI 1998. 
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szerzők nemcsak hogy nem vették figyelembe az általuk vizsgált írások több fontos 

állítását, de a nevezetes Hortatoria magyar fordításából azok a passzusok is kimaradtak, 

amelyek nehezen lettek volna összeegyeztethetők a kurzusnak megfelelő interpretációval.
27

 

A korabeli magyar értelmezésektől függetlenül, de a hasonlóképp marxista vagy 

lukácsi alapokon álló vélemények nem hiányoznak a külföldi szakirodalomból sem. Josef 

Macek Petrarcában a progresszív, „antifeudális” társadalmi erők szócsövét látta, Ugo Dotti 

pedig, részben a csehszlovák történész nyomdokain haladva, több művében is 

hangsúlyozta a költő bátor föllépését a „feudális római nemességgel” szemben.
28

 Az újabb 

történeti kutatások tükrében azonban egy „antifeudális” vagy tág értelemben véve 

„nemességellenes” Petrarca alakja nem (vagy legfeljebb csak megszorításokkal és 

pontosításokkal) tűnik elfogadhatónak. A XIV. század első felének igen összetett római 

társadalma nem redukálható a „feudális nemesség” és a „nép”
29

 egymással szembenálló 

osztályainak monolit tömbjeire.
30

  

A római arisztokrácia a XIII. században fokozatosan két részre szakadt, a nemesség 

többi részétől egyre inkább elkülönültek az új, szűkebb társadalmi elitet alkotó bárók 

(barones Urbis). Ez a mintegy tizenöt családból álló (pl. Orsini, Colonna, Capocci, Conti, 

Annibaldi, Savelli stb.), önmagát külön, homogén csoportként kezelő társadalmi réteg 

korábban sosem látott hatalomra tett szert a római politikai és társadalmi életben. 

Kiemelkedő pozícióikat több tényezőnek köszönhették. Egyrészt a pápai nepotizmusnak 

hála, e családok tagjai fontos városkormányzati tisztségeket (pl. szenátorok) és egyházi 

méltóságokat töltöttek be, szinte megszakítás nélkül jelen voltak például a bíborosi 

kollégiumban. De általánosságban is szoros szimbiózis volt a bárók és a pápaság között – 

legalábbis a XIV. század elejéig –, az egyházfők ugyanis elsősorban rájuk támaszkodva 

tudták világi hatalmukat érvényesíteni a Pápai Állam területén. Másrészt a bárók jelentős 

befolyással bírtak a vidéki lakosság fölött is, köszönhetően a birtokukban levő 

erődítményeknek (castra), amelyek katonai szempontból is hatalmat biztosítottak nekik. 

Egymás elleni harcaik során ezekre támaszkodhattak, illetve ide húzódhattak vissza 

egyébként ugyancsak erődként funkcionáló római palotáikból azon ritka esetekben, ha a 

                                                 
27

 Ld. PANCHERI 1994, pp. 42–44; 46–50; 56–58; 60–62; 64–66; 68; 70–72; vö. KARDOS 1962, pp. 123–124; 

124; 125; 126; 127–128; 129; 130. 
28

 MACEK 1965; DOTTI 1978, pp. 25 és 31–33, illetve majdnem ugyanazokkal a szavakkal DOTTI 1997, I, pp. 

144–146. 
29

 Ld. például KARDOS 1962, p. 235, n. 37: „Petrarca, a költő, néha meglepő élességgel látta meg a 

kibékíthetetlen ellentmondásokat: vagyis ha egy társadalomban feudális, elnyomó urak uralkodnak, 

egyidejűleg a nép nem »szabad«.” 
30

 A korabeli római társadalommal kapcsolatban ld. CAROCCI–VENDITTELLI 2006, pp. 88–116; a római 

nemesség kettéválásáról vö. még CAROCCI 2006, pp. 38–42. 
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városban velük ellenséges csoport ragadta magához a hatalmat. A vidék feletti uralomnak 

köszönhetően Róma élelmiszer-ellátása és kereskedelme fölött is komoly befolyásuk volt. 

A bárói réteg felemelkedésével párhuzamosan a nemesség többi része veszített 

korábbi súlyából, hátrébb szorult a városi tisztségek betöltésekor, politikai jelentőségük 

számottevően csökkent, és nemegyszer gazdasági helyzetük is megingott. A lecsúszástól 

való megmenekülésük elsősorban attól függött, hogy sikerült-e előnyös kapcsolatokat 

kialakítaniuk a bárókkal. Ahhoz, hogy a városi önkormányzatban méltóságokat 

tölthessenek be, vagy egyházi javadalmakhoz jussanak, elengedhetetlenné vált, hogy a 

bárók szolgálatába lépve azok klientúrájának tagjai legyenek. Az így létrejövő 

kliensrendszer a személyi és családi kötelékek sűrű hálójával vertikális kapcsolatot 

biztosított a más szempontból elkülönülő társadalmi rétegek között, és az egyes 

klientúrákhoz, frakciókhoz tartozás a politikai összecsapásokban is döntően meghatározta a 

szembenálló táborok összetételét, gyakran felülírva a társadalmi hovatartozás 

csoportformáló szerepét is.
31

 

Tovább árnyalja a képet, hogy a marxista kutatók által csak „népnek” nevezett 

csoport meglehetősen nehezen ragadható meg, hiszen egy hagyományos, de nyilvánvalóan 

leegyszerűsítő gyűjtőnévről van szó, és az általa jelölt kategóriába a legkülönbözőbb 

társadalmi, gazdasági és politikai helyzetű, gyakran ellentétes érdekű egyének tartoztak, a 

napszámból élőktől a különféle kézműveseken át a mezőgazdaságba beruházó 

vállalkozókig és a gazdag kereskedőkig. 

Anakronisztikus és félrevezető lenne tehát Cola di Rienzo kísérletét kizárólag az 

alsóbb társadalmi rétegek mozgalmaként vagy egyenesen az osztályharc egyik 

állomásaként leírni.
32

 A néptribunus kezdeti támogatói között megtaláljuk a módos 

kereskedő polgárság és a nem bárói nemesség képviselőit is,
33

 és igen valószínű, hogy a 

frakciók és klientúrák rendszerének is döntő szerepe volt az ellentétes politikai táborok 

kialakulásában, legalábbis Cola kezdettől fogva fontos tisztségeket juttatott az Orsini 

család tagjainak, míg akcióinak többsége a Colonnák és szövetségeseik ellen irányult.
34

 

Ha eltekintünk az ideológiai motivációktól, a marxista értelmezések mentségéül 

szolgálhat, hogy Petrarca is általában leegyszerűsítő terminusokkal, részben az antik római 

társadalom és intézményrendszer kategóriáinak segítségével írja le saját korának Rómáját. 

Sosem alkalmazza például a XIII. században kialakult szakterminust a bárókra (barones) – 
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 Az előző jegyzetben említett munkákon kívül ld. még REHBERG 2004. 
32

 Vö. SEIBT 2000, pp. 113–114. 
33

 Vö. MIGLIO 1975. 
34

 REHBERG 2004, különösen pp. 121–138; vö. MODIGLIANI 2006. 
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amikor nem dehonesztáló jelzőkkel illeti, akkor egyszerűen „nemeseknek” (nobiles) hívja 

őket –, és ő is a „nép” (populus) gyűjtőkategóriájába tömöríti a legkülönbözőbb helyzetű és 

foglalkozású rétegeket.  

Néhány passzusát olvasva mégis úgy tűnik, hívebb és precízebb képet alkotott 

magának a korabeli római társadalomról, mint azt a marxista rekonstrukciók alapján 

képzelhetnénk. Egyrészt, bár nem így nevezte őket, de önálló, a társadalom többi részétől 

elkülönülő csoportként kezelte a bárókat, és elsősorban őket illette kritikával. Másrészt jól 

látta hatalmuk pilléreit is: kapcsolataikat a pápai kúriával
35

 és azt, hogy erődítményeikre és 

katonai erejükre támaszkodva mind Róma, mind a Districtus Urbis politikai és gazdasági 

életét befolyásolni tudták.
36

 Egyúttal érzékelte és teljes egészében elítélte a frakciók és 

klientúrák rendszerét is. Legalábbis valószínű, hogy általános jellegű és retorikai képekben 

bővelkedő leírásában erre a jelenségre utal: 

 

„Tudom […], hogy az államnak abban az időszakában, amelyről fentebb beszéltem, voltak olyanok, akik a 

szabadsággal szemben előnyben részesítették a kevesek zsarnokságát, és ennek nemcsak alacsony, de 

ragyogó származású ifjak, sőt magának a szabadítónak [ti. Brutusnak] a fiai is helyt adtak, a vérrokonság 

kötelékei, a hosszas együttélés és a bizalmas viszony miatt megfeledkezve önmagukról. […] Úgy vélem, 

[most is] sokan vannak, akik, vérrokonságban állva a zsarnokokkal vagy hozzászokva a nyomorult 

szolgasághoz, meggyőződéssel vallják, hogy a szolgai tivornya édesebb a józan szabadságnál; akik azt hiszik, 

hogy valami nagyot értek el, ha nyilvános helyeken üdvözlik, hívogatják, aljas parancsokkal fárasztják őket, s 

végül becstelen, ocsmány tányérnyalókként a zsarnokok dús asztalához ülnek és elcsípnek valamit a 

telhetetlen gyomrok által hagyott maradékból. Bizony ennyi, nem több e nyomorultak kárpótlása, ez a 

jutalmuk a sok veszélyért és fáradségért cserébe.”
37

 

 

 A szolgálataikért jutalmat váró, a saját boldogulásukat a közösség java elé helyező 

„tányérnyalókban” nem nehéz a báróktól függő, frakciókat alkotó kliensréteget felismerni, 

akiket a költő általános ítélete sújt. Ez utóbbi tényt figyelmen kívül hagyják azok a kutatók, 

                                                 
35

 Részben ennek köszönhetők a pápai udvarral szembeni kirohanásai 1347-ben írt leveleiben, melyek közül 

többet felvesz majd az 1350–1360-as évek fordulóján összeállított Liber sine nominébe. 
36

 Az akkor már bukott Colának 1352-ben fel is rótta, amiért a kezébe került bárókat nem fegyverezte le és 

nem fosztotta meg őket azoktól az eszközeiktől, amelyekkel ártani tudtak, ld. Fam., XIII 6, 12–13. 
37

 Var., 48 (PANCHERI 1994, pp. 56–58): „Quam multos futuros arbitramur, quibus vel mixto sanguine cum 

tyrannis vel miserrima consuetudine serviendi persuasum sit, dulciorem esse servilem crapulam quam 

sobriam libertatem, qui se grande aliquid assecuturos putent, si salutentur in publico, accersiantur, fatigentur 

obscenis imperiis, tandem infames et sordidi parasiti iniquis mensis assideant tyrannorum atque aliquid de 

reliquiis gule tam capacis absorbeant! Hec enim profecto, non alia sunt miserorum solatia, hec tantorum 

discriminum ac laborum premia.” 
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akik szerint frakciószempontok, elsősorban Colának az Orsini családdal való 

együttműködése volt a döntő ok, amely miatt Petrarca elfordult a néptribunus ügyétől.
38

 

 

VI. 2. 3. Petrarca és az ideális állam 

Michele Feo elemzésének
39

 köszönhetően tudjuk, hogy a költő „nemességellenes 

harca” – vagy, pontosabban szólva, a bárók túlzott hatalma elleni fellépése – nem annak 

köszönhető, hogy Petrarca megkérdőjelezte volna a nemesség társadalmi rétegének 

létjogosultságát. Kritikája inkább az ideális államról alkotott koncepciójában gyökerezik. 

Cicero és Ágoston fejtegetéseire alapozva Petrarca az államot res publicaként, az emberi 

közösségek egy speciális fajtájaként határozta meg: számára az állam az emberek olyan 

társulása, amely egy jogi megállapodáson, az igazságosságot érvényesítő törvényeken és 

érdekközösségen alapszik.
40

 Az igazság és az erre épülő jog kötelékei nélkül nem létezhet 

sem nép (populus), sem város – illetve városállam – (civitas), sem semmilyen állam (res 

publica).
41

 Ha ennek tükrében alaposan megvizsgáljuk a Hortatoriát vagy Petrarca e 

témában írt más leveleit, azt találjuk, hogy a bárókkal szembeni ellenségessége elsősorban 

abból fakad, hogy a nemességnek ez a szűk csoportja kevélységéből fakadóan önérdekét a 

közérdek fölé helyezte, és polgártársai szolgálatra kényszerítésével a társadalmi együttélés 

szabályait szegte meg, így az állam lényegét megtagadva zsarnokká (tyranni) vált.
42

 

Történelmi olvasmányaiból (főleg Livius és Sallustius) kiindulva Petrarca 

párhuzamot vont a patríciusok és a plebejusok küzdelme, valamint a korabeli római bárók 

                                                 
38

 Ld. például MODIGLIANI 2006, p. 68. Ugyanakkor nem értek egyet Tommaso Di Carpegna Falconierivel 

sem, aki szerint Petrarca azért szakított Colával, mert az a Colonna család több tagját, a költő támogatóit és 

barátait lemészároltatta a porta San Lorenzo melletti összecsapásban, ld. DI CARPEGNA FALCONIERI 2002, pp. 

133–134. Ez a magyarázat azért sem túl valószínű, mert a csata híréről Petrarca valószínűleg csak Parmában 

értesült, az után, miután Genovában eldöntötte, hogy nem keresi fel Cola di Rienzót Rómában; vö. Fam., VII 

13, 4–5. 
39

 FEO 1996 (a „nemességellenes harc” – „battaglia antinobiliare” kifejezés a 120. oldalról); vö. még 

BLASIO 2006, pp. 128–129. 
40

 Ibid., p. 119; vö. Ar. Nov. (RAWSKI 1999, p. 175), hivatkozásokkal Ciceróra és Szent Ágostonra. 
41

 A középkori enciklopédisták is így határozták meg a nép (populus) fogalmát; ld. Isid., Etym., IX 4, 5; és 

Uguccione da Pisa, Derivationes, P 102, 6 (CECCHINI et al. 2004, II, p. 950). Hasonlóképp gondolkodott Cola 

életrajzírója, az Anonimo Romano is; vö. SEIBT 2000, p. 114: „Il »puopolo«, nell’ambito del racconto e 

dell’orizzonte concettuale dell’Anonimo, non sottintende un’idea di fronte combattente, di partito, né 

tantomeno di classe. Più che una realtà […] questo termine designa un ideale politico: la proiezione 

idealizzante di una comunità e di un ordinamento giuridico che accolga in sé e unisca tutti gli abitanti della 

città di Roma.”; ld. még ibid., p. 121. 
42

 Vö. Var., 48 (PANCHERI 1994, pp. 44–46; 50); Fam., XI 16, 17–19. Petrarcához hasonlóan használja a 

„zsarnok” fogalmát az Anonimo Romano is; vö. SEIBT 2000, p. 116: „»Tiranni« sono i nobili, estranei 

all’ordinamento giuridico; l’espressione »tiranni«, nonostante la sua inequivocabile connotazione sociale, 

non designa per l’Anonimo soltanto un gruppo sociale, ma anche una condizione morale (persino Cola di 

Rienzo può degenerare in »tiranno«, così come »tiranni« sono definiti i Signori dell’Italia Settentrionale).”; 

ld. még ibid., pp. 235–236. 
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„elnyomási” törekvései között,
43

 és felfigyelt arra a korántsem meglepő tényre, hogy 

helyzetükből fakadóan általában az arisztokrácia egyes tagjainak nyílt lehetőségük arra, 

hogy megkíséreljék magukhoz ragadni a hatalmat. A nemességet – illetve annak csak egy 

részét – elsősorban ezért a törekvéséért, morális és államelméleti, nem pedig társadalmi 

alapon ítélte el. A költő kritikáját így a plebejusok is kiérdemelték, ha megkísérelték 

felforgatni a társadalmi rendet és az állam békéjét – a Hortatoriában a negatív példák 

között említi például a Tiberius Gracchus néptribunushoz köthető zavargásokat, amelyeket 

Scipio Nasica fékezett meg.
44

 

Fűzzük hozzá mindehhez, hogy Petrarca felfogása szerint a bárókat – és itt a 

leghatalmasabb bárói családok, az Orsinik és a Colonnák reprezentálják az egész réteget – 

nem annyira társadalmi pozíciójuk determinálja az állam békéjének felforgatására, hanem 

idegen eredetük.
45

 Petrarca magáévá tette azt a közkeletű korabeli véleményt, hogy az 

Orsinik Spoletóból, a Colonnák pedig német földről származnak; ebből következően 

szerinte „barbárok”, akiknek legfőbb jellemzője az esztelen, veszett düh (rabies, furor), a 

minden valós alapot nélkülöző gőg és a Róma iránti olthatatlan gyűlölet.
46

 Mivel az erény 

és a jog szerinti közösségi élet, vagyis az állam létalapja szétválaszthatatlanul kapcsolódik 

a „rómaisághoz” (romanitas), amennyiben Petrarca szerint a rómaiak voltak a törvények 

megalkotói, akik a törvények szerinti, civilizált életet az egész világon meghonosították,
47

 

a barbárságból szükségszerűen következik a római névvel és az államalkotó jogi 

kötelékekkel szembeni gyűlölet, az önérdekeknek a közérdek fölé helyezése. Tömören: a 

„barbár” származású bárók a római állam ellenségei. 

Ez a megfontolás készteti majd Petrarcát négy évvel Cola bukása után, 1351-ben 

arra, hogy a báróknak a szenátori és egyéb tisztségekből való – legalább ideiglenes – 

kizárását javasolja annak a négy bíborosnak, akiket VI. Kelemen pápa bízott meg a római 

városi kormányzat reformjával: 
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 Ld. például Fam., XI 16, 26–35. 
44

 Var., 48 (PANCHERI 1994, p. 70). 
45

 Az Orsinik és Colonnák valós vagy feltételezett idegen eredetéről és ennek jelentőségéről Petrarca 

kritikájában ld. BLASIO 2006, pp. 135–144; CREVATIN 2006, pp. 57–58. 
46

 Vö. Var., 48 (PANCHERI 1994, pp. 42–48); Fam., XI 16, 8–12; XI 17, 3–4. 
47

 Vö. SN, IV, 55 (CASCIO 2015, p. 70): „Certe, si homo iste [scil. Cola di Rienzo] peccavit, Rome peccavit, 

nec dubitari potest de commissis Rome peccatis vestrum [scil. populi Romani] esse iudicium, nisi vobis 

fundatoribus legum atque cultoribus et qui iura gentibus tradidistis, eripitur ius comune.” (Kiemelés tőlem.); 

valamint Fam., VII 2, 21: „[…] Roma dante iam iura gentibus […]; X 1, 15: „[…] ego [scil. Roma] leges 

condidi […]”; és Sen., IX 1, 92 (RIZZO 2014, p. 38): „Ius utrunque quo utimur Itali condidere conditumque 

Itali exposuere, ita ut horum nichil aut perexiguum exteris cedat; et in altero quidem longe Grecos Itali 

superant, de altero nemo est qui litiget.” 
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„Ha az én véleményemet kérdeznék, minden habozás nélkül azt válaszolnám, hogy a római szokások 

értelmében kizárólag római polgárokból állhat a szenátus, és csukva az ajtó minden idegen előtt, még akkor 

is, ha nem távoli vidékekről érkezettekről, hanem latinokról van szó, akik a rómaiakhoz közeliek, velük 

szomszédosak, sőt szinte egy testet alkotnak […]. […] ez ügyben jó lesz felidéznetek Aristoteles tanítását 

arról, hogyan kell kiegyenesíteni az elgörbült fát: úgy kényszerítsétek most ezeket a nemeseket nemcsak arra, 

hogy mást is részeltessenek a szenátori méltóságban és a többi hivatalban, de arra is, hogy hosszú időre 

teljesen tartsák magukat távol e hivataloktól, amelyeket, arcátlan módon visszaélve a nép türelmével, 

mindeddig bitoroltak; míg csak az állam elferdült helyzetéből lassanként vissza nem tér az egyenesbe.”
48

 

 

 A reformbizottság tevékenységéről Petrarca két levelén (Fam., XI 16 és 17) kívül 

semmit sem tudunk,
49

 az viszont kétségtelen, hogy a költő javaslatai nem, illetve nem az 

általa elképzelt módon valósultak meg a következő években. Róma anarchikussá vált 

helyzetének orvoslásával és a pápai hatalom helyreállításával VI. Ince 1353-ban Gil 

Álvarez de Albornoz bíborost bízta meg. A taktikus kardinális először a Pápai Állam egyéb 

területeit kényszerítette vissza az egyházfő uralma alá, Rómában csak a szenátorokat 

nevezte ki. Támogatta viszont a „népi” kezdeményezéseket a túlzottan megerősödött 

bárókkal szemben, így 1358-ban pápai hozzájárulással „népi” kormányzat jött létre 

Rómában (Felice Società dei Balestrieri e Pavesati), amely egészen a század végéig 

irányította a comunét.
50

 Az új kormányzat által 1360-ban kiadott statútumok 

megvalósították azt, amit Petrarca korábban javasolt a négy kardinálisnak, vagyis 

korlátozták a nemesek részvételét az önkormányzati pozíciók betöltésében, kizárva az 

előkelőket (magnates) és közeli családtagjaikat a szenátori tisztségből.
51

 

Petrarca másik javaslata azonban, vagyis hogy a szenátori méltóságot csak rómaiak 

tölthessék be, egyáltalán nem valósult meg: a statútumok az ellenkező utat választották, és 

kimondták, hogy a szenátor külföldi kell legyen, nem jöhet olyan városból, amely nincs 

legalább negyven mérföldnyi távolságra Rómától.
52

 Ez összhangban volt azzal a 

gyakorlattal, ahogyan az észak- és közép-itáliai városok választották meg az őket irányító 

podestà személyét az érett középkorban. Egyértelmű, hogy Petrarcát az antik Róma 
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 Fam., XI 16, 13 és 35, KARDOS 1962, pp. 168 és 175 (Kardos Tibor fordítását több ponton módosítottam); 

„Certe ego, si consular, respondere non dubitem romano more senatum romanum nonnisi ex romanis civibus 

constare et externos a limine secludendos, non tantum quos miserint longinqua terrarum, sed Latinos etiam, 

gentem proximam atque contiguam Romanis et pene cum eis unum corpus […]. […] qua in re aristotelici 

dogmatis meminisse conveniet ut, quod dirigentes tortuosa lignorum solent [vö. Arist., Eth. Nic., II 9, 1109b, 

5), cogatis hos nobiles non modo senatoriam et reliquas dignitates participare cum aliis, sed diu etiam ab his 

penitus abstinere, quas diu soli per arrogantiam suam et plebis patientiam usurparunt, donec in partem 

alteram deflexa respublica sensim ad equalitatem debitam revertatur.”; ld. még Fam., XI 17, 7. 
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 Vö. WILKINS 1955, 182. 
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 Ezekről az eseményekről ld. VIGUEUR 2006, pp. 151–157; valamint MODIGLIANI 2004, pp. 84–109, aki az 

1360-as statútumok és Cola reformkísérletének párhuzamait is elemzi. 
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 RE 1880, p. 195 (lib. II, cap. CCIX). 
52

 Ibid. (cap. CCVIII). 
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történelméről és intézményrendszeréről szerzett ismeretei, saját államkoncepciója, 

valamint a „rómaiság” (romanitas) és az erény (virtus) szinonimaként kezelése indította 

„idegenellenes” javaslatai megfogalmazására. Szerinte a korabeli város élén álló két 

szenátor tisztsége az ókori két consul tisztségének feleltethető meg,
53

 ezért ahhoz 

hasonlóan ezt is rómaiaknak – az egyiket lehetőleg a népből származó személynek – kell 

betölteni. A statútum megalkotóit azonban nem közvetlenül az antikvitás, inkább a város 

újabb kori történelmének politikai-társadalmi tapasztalatai és a XII. századtól időről időre, 

átmenetileg teret nyerő „népi” kormányzatok hagyományos törekvései vezették. A 

párhuzamok tehát minimálisak és egymástól teljesen függetlenek, Petrarca sokkal jobban 

függött az antik Róma mítoszától, mint a korabeli realitásoktól.
54

  

Visszatérve Michele Feónak a petrarcai államkoncepcióról nyújtott elemzésére, 

megállapíthatjuk, hogy a kutató nemcsak a marxista interpretációkat kérdőjelezte meg több 

ponton, de ebből kiindulva Martellotti rekonstrukciójának egyes elemeit is újra kell 

gondolnunk, különösen ami Petrarca kezdeti köztársaságpártiságának kérdését illeti. Mert 

noha Petrarca Colához írt leveleiben res publicának nevezi Rómát – így tesz egyébként 

Cola is –, ezen nem annyira köztársaságot, mint inkább az általa használt definíció szerinti 

államot érti. Ugyanezzel az elnevezéssel illeti a Nápolyi Királyságot a Niccolò 

Acciaiuolinak írt Fam., XII 2-ben, vagy a padovai signoriát a Francesco da Carrarához 

címzett Sen., XIV 1-ben,
55

 vagyis az elnevezés független az államformától, illetve a 
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 Fam., XI 16, 31: „De quo loqui sciens ad ultimum reservavi, quod scilicet senatores duo qui e tanta 

conscriptorum patrum frequentia supersunt, videri possunt in locum duorum consulum successisse. Ut enim 

hic habet, sic ille finem habuit magistratus; senatorum potestas terminum non habebat.” 
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 Bár a podestà intézményének is lehettek antik mintái, kialakulása a XII–XIII. század fordulóján korabeli 

problémákra reagáló, szerves fejlődés eredménye, amelynek közvetlen előzménye lehetett I. (Barbarossa) 

Frigyes törekvése, aki császári podesták segítségével próbálta meg érvényesíteni az akaratát az észak- és 

közép-itáliai városokban; vö. ARTIFONI, Enrico, s.v. Podestà del comune italiano, in ZECCHINO 2005–2008, 

II, pp. 527–529. Megjegyzendő, hogy Giovanni Villani szerint Firenzében a testületi kormányzás volt az 

antik római mintának megfelelő gyakorlat, és amikor a városba először hívtak podestát, az a régi 

hagyománnyal való szakításnak számított; ld. Giovanni Villani, Nuova Cronica, VI, 32, PORTA 2007, I, p. 

259: „Negli anni di Cristo MCCVII i Fiorentini ebbono di prima signoria forestiera, che infino allora s’era 

retta la città sotto signoria de’ consoli cittadini, de’ maggiori e migliori della città, con consiglio del senato, 

cioè di cento buoni uomini; e quelli consoli al modo di Roma tutto guidavano, e governavano la città, e 

rendeano ragione, e facevano giustizia: e durava il loro officio uno anno. E erano quattro consoli mentre 

che·lla città fu a quartieri, per ciascuna porta uno; e poi furono VI quando la città si partì a sesti. […] Ma poi 

cresciuta la città e di genti e di vizii, e faceansi più malifici, sì s’accordaro per meglio del Comune, acciò che 

i cittadini nonn-avessono sì fatto incarico di signoria, né per prieghi, né per tema, o per diservigio, o per altra 
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podestà per uno anno, e rendesse le ragioni civili con suoi collaterali e giudici, e facesse l’esecuzione delle 

condannagioni e giustizie corporali.”. 
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 Fam., XII 2, 23; 26 és 38; Sen., XIV 1, titulus; 8–10; 13; 26; stb. (NOTA 2002–2013, IV, pp. 229; 235–237; 

239; 249, stb.). 
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politikai berendezkedéstől, amennyiben megvalósul a jog és az igazság szerinti 

kormányzás elve, és a hatalmat nem önös célok, hanem a közjó érdekében gyakorolják.
56

  

Azt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy Cola di Rienzo hatalomátvétele és 

hatalomgyakorlási módszerei nem sokban különböztek a korabeli itáliai signoriák 

létrejöttétől és a signorék uralkodási gyakorlatától. Anna Modigliani le is szögezi, hogy 

jellegét tekintve Cola kormányzata signoria volt, és a korabeli források, az Anonimo 

Romanótól Giovanni Villaniig, signorét láttak a néptribunusban.
57

 Petrarcát azonban nem a 

kortárs párhuzamok, hanem ismét csak az antik Róma mítosza és a filozófiai 

államelméletek befolyásolták, így számára mindegy volt, hogy Cola signoreként vezeti-e 

Rómát, amíg a jog és az igazság elveinek megfelelően teszi azt. 

Feo új indokot próbált találni arra is, miért távolodott el Petrarca Cola di Rienzo 

vállalkozásától. Míg a marxista interpretációk szerint a költő azt rótta fel Colának, hogy az 

nem vitte végig következetesen a „feudális nemesség” elleni harcát, sőt lepaktált a 

bárókkal, a neves kutató úgy látta, hogy Petrarca „nem követhette a néptribunust az egyház 

hatalmának megtámadásában”, és ez vezetett el a szakításig.
58

 Ez az észrevétel 

elfogadhatónak tűnik, ha figyelembe vesszük, hogy Petrarca, minden morális és/vagy 

politikai indíttatású kritikája ellenére, sosem vonta kétségbe az egyház intézményének 

létjogosultságát, és dogmatikailag mindig, politikailag pedig általában a pápai álláspontot 

követte – kivételt jelent persze az egyházfő avignoni tartózkodásának kérdése.
59

 Ennek 

ellenére Feo meglátása, mivel konkrét Petrarca-passzusokkal vagy más dokumentumokkal 

jelenleg nem támasztható alá, legfeljebb csábító hipotézis marad. 
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 Vö. FEO 1996, pp. 119–121. 
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 MODIGLIANI 2004, pp. 21–22 és 46, n. 55. 
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 Ibid., p. 123: „Petrarca fece sua totalmente la restituzione del potere al Popolo e fece sua totalmente la 
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 Hogy Petrarca mennyire nem volt egyházellenes, és hogy ezzel az egyház legtekintélyesebb személyiségei 

is mennyire tisztában voltak, arra Franco Suitner mutat rá a legvilágosabban; SUITNER 2008, pp. 252–253: 
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piaccia o no, malgrado le sue feroci critiche alla Curia, ai cardinali, ad Avignone, i membri di quel mondo lo 

ritenevano uno di loro, seppure di carattere particolare. Non solo pensavano di farlo vescovo, ma hanno 

addirittura più volte pensato di farlo segretario del papa […]. Non c’è dubbio che Petrarca si mostri libero e 

spregiudicato nei giudizi feroci sulla Curia e la città papale, ma sembra evidente che questi giudizi, di cui 

spesso non fa mistero nei rapporti con vescovi e cardinali, gli erano in buona parte »perdonati« proprio in 

quanto giungevano dall’interno. I membri ad alto livello dell’odiata Curia babilonese, della maggior parte dei 

quali Petrarca era per altro amico e ai quali singolarmente rende sempre omaggio, paiono ritenerlo comunque 

affidabile, almeno per molti periodi, insomma »uno di loro«. La diversità indubbiamente sussisteva, ma non è 

detto sia stata sempre, da quella parte, correttamente percepita.”. 
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VI. 2. 4. Petrarca és Nagy Lajos 

A XIX–XXI. századi interpretációk áttekintésének zárásaként említsünk meg egy 

magyar vonatkozású elméletet, amely szintén a pápai politikához való hűséggel 

magyarázza Petrarcának a néptribunus ügyétől való hirtelen elfordulását. Fraknói Vilmos 

1900-ban publikált egy pápai levelet, amelyet VI. Kelemen küldött Mastino della Scalának, 

felszólítva Verona urát, hogy ne engedje át területén Nagy Lajos magyar király Nápoly felé 

tartó seregeit. A levelet az egyházfő Petrarcára bízta, hogy vigye Veronába. Fraknói szerint 

ez a megbízatás volt az elsődleges oka a költő 1347-es itáliai útjának, Colával való 

szakítása pedig annak köszönhető, hogy a néptribunusról elterjedt a hír, hogy szövetséget 

akar kötni a magyar uralkodóval. Minden egyéb magyarázatával, különösen a Colához írt 

búcsúlevéllel (Fam., VII 7) Petrarca csak az utókor előtt akarta igazolni magát.
60

  

Ezt az interpretációt a magyar tudományos életben kedvezően fogadták, és büszkén 

nyugtázták, hogy Fraknói egy huszárvágással megoldotta a régóta vitatott problémát. 

Legalábbis ezt tükrözi az a recenzió, amelyet Kropf Lajos írt a Századok hasábjain 

Giuseppe Finzi Petrarca-monográfiájának 1906-os francia kiadásáról, amelyben a fordító 

kiegészítésekkel is ellátta az eredetileg 1900-ban megjelent művet: Kropf felrótta a francia 

fordítónak, hogy Fraknói – csak magyarul megjelent – értekezésének hírét sem hallotta.
61

 

Nemrég Enrico Fenzi újabb, de korántsem döntő érveket felsorakoztatva, 

hasonlóképp indokolta Petrarca „pálfordulását”. Szerinte a költő Nagy Lajos és Cola di 

Rienzo formálódó szövetségében találhatta meg azt az ürügyet, amely kiszabadította őt 

abból a kényes helyzetből, amelybe a néptribunus harcos támogatásával sodorta magát a 

pápai udvari körökben. Cola ezen lépésére hivatkozva presztízsveszteség nélkül tudott 

búcsút inteni neki, de egyúttal a kúriától és korábbi pártfogóitól, a Colonnáktól is 

eltávolodhatott.
62

 Sajnos ez a rekonstrukció sem áll sokkal stabilabb alapokon, mint az 

előzőek, ebben az esetben sem tudunk olyan Petrarca-passzusokat citálni, amelyek minden 
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 FRAKNÓI 1900; a levél szövege egy másik dokumentummal együtt a 15. oldalon olvasható. Az episztolát, 

néhány más, vonatkozó regesztabejegyzéssel együtt, 1906-ban Carlo Cipolla újraközölte, érthető okokból 

kiadatlannak vélve a Fraknói által publikált szöveget is; ld. CIPOLLA 1906. Egyik kiadás sem mentes 
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 KROPF 1907, p. 454: „Fraknói Vilmos Petrarca és Nagy Lajos czímű akadémiai értekezésének – mint 
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 FENZI 2011, pp. 54–62. 
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kétséget kizáróan alátámasztanák ezt az interpretációt. Márpedig ha Petrarca a Colától való 

elforduláshoz valóban annyira jó ürügynek tartotta volna a Nagy Lajossal kötött/kötendő 

szövetség hírét, gond nélkül nevén nevezhette volna azt: az Itáliát lerohanó „barbárokkal” 

való együttműködés megfelelő indok lett volna a néptribunus ügyétől való eltávolodásra. 

 

VI. 3. Petrarca interpretációja: a Hortatoria és a Familiares hetedik könyve 

A fentiekben áttekintett, egymásnak részben ellentmondó elemzések sokaságát 

elsősorban annak köszönhetjük, hogy nem állnak rendelkezésünkre biztos adatok: minden 

értelmezés szükségképpen arra az interpretációra támaszkodik, amelyet maga Petrarca 

kínált az utókornak ideális önéletrajzként összeállított levélgyűjteményében.
63

 Az 

inkoherencia vissza-visszatérő vádja azt jelzi, hogy Petrarca Colától való eltávolodása 

valóban hirtelen és váratlan volt; amit tovább tetézett, hogy néhány évvel később, 1353-

ban a néptribunus és a szabadság egykori lelkes védelmezője, a római „zsarnokok” 

kérlelhetetlen ellenfele Milánóba költözött a Visconti család vendégeként, akiket korábban 

ugyancsak zsarnokoknak nevezett. Ezt a nehezen magyarázható fordulatot barátai, 

különösen a firenzeiek, fel is rótták neki.
64

 Ha meg akarta őrizni a művelt, saját elveihez 

mindig hű bölcsnek azt az idealizált képét, amelyet az utókor számára kívánt közvetíteni 

magáról, mindenképpen kezdenie kellett valamit ezekkel az ellentmondásokkal. Így ebből 

a szempontból kiemelt fontosságú a Familiares-gyűjtemény hetedik könyve, amely 

döntően 1347-ben vagy a következő években írott leveleket tartalmaz, és amelyet Petrarca 

milánói tartózkodása első éveiben állított össze.
65

 Ez egyrészt életrajzi cezúraként akarja 

bemutatni a Cola kísérletéhez kapcsolódó eseményeket, és ezzel összefüggésben a költő 

eltávolodását a Colonna családtól és a pápai kúriától, másrészt bizonyítani próbálja 

Petrarca állhatatosságát erkölcsi és politikai téren. Az alábbiakban ennek az írói 

stratégiának a főbb vonásait próbálom meg rekonstruálni. 

A Familiares hetedik könyvének első leveleiben nyomon követhetjük Cola di 

Rienzo vállalkozásának lassú hanyatlását és ezzel párhuzamosan Petrarca fokozatos és 

fájdalmas eltávolodását a néptribunustól. Ugyanakkor észre kell vennünk azokat a 

szerkesztési technikákat is, amelyekkel a költő megpróbálta csökkenteni e változás 

jelentőségét. Mindenekelőtt a két végpontot „közelebb hozta” egymáshoz: a mozgalom 

első hónapjaiban a néptribunushoz, illetve róla írt lelkes dicshimnuszait kihagyta a 
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 A Familiares-gyűjteményről mint önéletrajzról vö. ANTOGNINI 2008. 
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 Vö. DOTTI 2004, pp. 281–285. 
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 BILLANOVICH 1947, pp. 11–16; ANTOGNINI 2008, p. 160. 
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gyűjteményből, az eltávolodási folyamat irodalmi végállomásában, a Colához címzett 

egyetlen Familiares-levélben (VII 7) pedig a szakítás nem tűnik véglegesnek, megmarad a 

pozitív fordulat halvány reménye. Vagyis a gyűjtemény hetedik könyvében Colát nem 

emeli az égbe, mint néhány, a kötetből kihagyott írásában, de nem is tiporja sárba őt 

hanyatlása után, ami a stabilitás és a kiegyensúlyozottság érzetét kölcsönzi az események 

bemutatásának. Az a szándékosan homályos fogalmazásmód pedig, amellyel Petrarca 

elrejti a Cola megváltozását jelző és a szakításhoz vezető konkrét tényeket, nem csak, sőt 

nem elsősorban a néptribunust védi, hanem a saját korábbi viszonyulását is Cola 

személyéhez és cselekedeteihez. Jóllehet a fordulat lényege homályban marad, egy dolog 

világos: Petrarca magyarázata szerint nem ő változott meg, hanem a néptribunus. A könyv 

vezérmotívuma nem is a Cola ügyétől való elfordulás, hanem a személyes szabadság 

keresése, amely a pápai kúriától és a Colonna családtól való, régóta esedékesnek mondott 

elszakadással valósul meg.
66

 

Érdemes közelebbről is megszemlélni a fent felvázolt folyamat állomásait. A 

hetedik könyv első levelének fő témája Nagy Lajos nápolyi hadjárata. Ebben a kritikus 

szituációban a néptribunus által vezetett Róma tűnik az egyetlen politikai erőnek, amely 

képes legyőzni az ellenséget és megszabadítani Itáliát a pusztító „barbároktól”: 

  
„De távol legyen tőlem, hogy Itáliát féltsem: a pártütőknek kell majd inkább félniük tőle, míg a Városban 

nemrég helyreállított néptribunusi hatalom virágzik, és vezetőnk, Róma egészséges marad!”
67

 

 

Két más témájú episztola után a negyedik levél arról ad hírt, hogy a költő 

hamarosan Itáliába indul (Fam., VII 4, 1),
68

 az ötödik pedig már „útközben” („ex itinere”) 

van datálva, és ennek az útnak az állomásai nemcsak az Avignontól való fizikai és lelki 

távolodást jelzik, hanem Cola hanyatlásának és a belé vetett remények meghiúsulásának 

stációit is. Indulása előestéjén Petrarca levelet kapott barátjától, a műveiben Laeliusnak 

nevezett Angelo (Lello) di Pietro di Stefano Tosettitől, amelyben az a néptribunus 

viselkedésének gyökeres megváltozásáról adott hírt, bizonyítékként csatolva Cola egyik 

levelét.
69

 Petrarca állítólag megdöbbenéssel olvasta az episztolát (Fam., VII 5, 6), és három 
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 A hetedik könyv rendezési elveiről vö. ANTOGNINI 2008, pp. 159–167. 
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 Fam., VII 1, 4: „Sed absit ut Italie metuam, a qua rebelles potius quod metuant habebunt, dum nuper Urbi 

reddita potestas tribunitia vigebit et caput nostrum, Roma, non egrotabit.” 
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 Bár a valódi okokat nem közli, az világosan kiderül, hogy a kúriából való távozása valójában egyáltalán 

nem volt viharos: Petrarca hivatalosan is búcsút vett a pápától, aki a segítségét kérte a pápai könyvtár 

gyűjteményének bővítéséhez (Fam., VII 4, 1–4), és – amit a költő egyáltalán nem említ – követként 

Veronába küldte, hogy vigyen el egy levelet Mastino della Scalához; ld. fent, továbbá COSENZA 1913, pp. 

173–177 és FRAKNÓI 1900, pp. 4–8. 
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 Vö. COSENZA 1913, p. 178. 
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éjszaka nem tudott miatta aludni (VII 5, 1); nem akarta elhinni az olvasottakat, szerette 

volna rosszindulatú mendemondaként és nem tényként kezelni őket, s különböző 

álláspontok között őrlődött, míg végül döntésre nem jutott (VII 5, 2). Döntésének közlését 

azonban késlelteti a hatodik levéllel, amelyben kinyilvánítja szilárd elhatározását, hogy 

nem fogad el semmilyen magas egyházi tisztséget. Kijelentésével, miszerint „[…] minden 

[…] magaslat gyanút kelt bennem, és minden felemelkedés a zuhanást juttatja eszembe 

[…]”,
70

 Petrarca intertextuális kapcsolatot teremt a következő, Colához címzett levéllel, 

amelyben ugyanezt a gondolatot ismétli meg: „a magasból lezuhanni mindig 

veszélyesebb”.
71

  

A Rómába tartó fizikai út és a Cola oldala mellől elvezető lelki út végállomása 

Genova, a végleges döntés színhelye: innen datálja Petrarca azt a levelet, amelyben közli a 

néptribunussal, hogy korábbi tervei ellenére nem keresi fel őt az Örök Városban. Az 

írásból megtudjuk, hogy Cola teljesen megváltozott, elkövetett valamit, amivel kiérdemli, 

hogy „hazaárulónak” („proditor patrie”, Fam., VII 7, 11–12) nevezzék, s immár 

zsarnokként viselkedik (par. 13). Petrarca nem akarja, de kezdi elhinni a Laeliustól kapott 

híreket (par. 10–12), ezért úgy döntött, hogy útirányt vált. Ugyanakkor arra buzdítja Colát, 

hogy térjen vissza a helyes útra, amíg nem késő (par. 13). Vagyis a költő távol tartja magát 

az eseményektől, hogy ne kompromittálódjon, de még nem akar végleges szakításról 

beszélni. Mindent egybevetve ismét csak azt látjuk, hogy Petrarca interpretációja szerint 

nem ő változtatott irányt, hanem Cola, akit ő nem akart követni a tévúton, hanem inkább 

folytatta a saját útját: otthagyta Avignont Itália, a „szolgaságot” a szabadság kedvéért, 

összhangban mindig is hangoztatott elveivel, amelyek mellett látszólag állhatatosan 

kitartott. 

A fenti rekonstrukciót alátámasztja, ha összevetjük a Fam., VII 7 szövegét a 

Hortatoriával (Var., 48). Korábbi dicséreteire ugyanis Petrarca csak egy halvány utalást 

tesz a búcsúlevélben (par. 1), a tartalmi és intertextuális kapcsolatok azokra az elemekre 

korlátozódnak, amelyek Cola megváltozását tanúsítják, vagy a költő állandó 

figyelmeztetéseire emlékeztetnek. Az első paragrafusban Petrarca felidézi a Cola hajdani 

tetteiről érkező „örvendetes híreket”: 
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 Fam., VII 6, 3: „[…] omnis […] michi altitudo suspecta est, et precipitii admonet omnis ascensus […]”. 
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 Fam., VII 7, 4, KARDOS 1962, p. 148 (Kardos Tibor fordítása); „[…] semper ex alto periculosior casus est 

[…]”. 
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„Az utóbbi időben olyanokat vittél végbe, hogy bevallom, gyakran és nagy gyönyörűséggel ismételtem, amit 

Scipio Africanus mond Cicerónál: »Miféle átható és mégis oly kellemes hang tölti be fülemet?« Mi illőbbet 

mondhattam volna, mikor neved oly fennen ragyog, s tetteidről ilyen sűrűn oly örvendetes hírek érkeznek?”
72

 

 

Az „örvendetes hírek” miatt érzett öröm kifejezhetetlenségének gondolata a 

Hortatoria elején is felbukkan, ahol a költő a római eseményekről érkezett első hírek feletti 

örömét ecsetelte: „De hogyan találjak e váratlan, nem sejtett örömhöz illő szavakat?”
73

 

Most azonban az a veszély fenyeget, hogy a néptribunus legújabb tettei miatt a 

„kellemes hang” szörnyű, fülsértő zajjá válik,
74

 de e tetteket Petrarca konkrétan nem nevezi 

meg, hanem a dicsőség csúcsára való felmászás és az onnan való lezuhanás metaforája alá 

rejti: 

 
„Ismered az utat, amelyen a dicsőség felé haladtál. Most visszafordított léptekkel lefelé jössz rajta, és az út 

lefelé természeténél fogva mindig könnyebb […]. […] De hát van-e valami esztelenebb, mint elesni, amikor 

állni tudunk, és abban bízni, hogy majd fölkelünk utána? A magasból lezuhanni mindig veszélyesebb, 

márpedig mi magasabb az erénynél és a dicsőségnél? Te az erény és dicsőség ormain foglaltál helyet, mint 

senki más ebben a mi korunkban. Olyan serényen, olyan szokatlan úton jutottál oda, hogy nem tudom, kinek 

a bukása lehetne ijesztőbb. Szilárdan vesd meg a lábad, hogy megmaradhass ott […]!”
75

 

 

Ez az aggodalmas kép a Hortatoria szavaira utal vissza, ahol Petrarca arra 

buzdította Colát, hogy tartson ki azon az úton, amely a halhatatlansághoz vezet: 

 
„Te ugyanis, dicső férfiú, olyan utat nyitottál magadnak, amelyen haladva halhatatlan nevet szerezhetsz. Ki 

kell tartanod rajta, ha célhoz akarsz jutni, máskülönben tudd meg, hogy minél ragyogóbb volt a kezdet, annál 

borúsabb lesz a vég. Aki erre az útra vállalkozik, arra sok veszély, sok akadály, sok viszontagság vár. De az 

erény a fáradságos dolgokban, a jellemerő a nehézségekben leli kedvét.”
76
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 Fam., VII 7, 1, KARDOS 1962, p. 147 (Kardos Tibor fordítását kis mértékben módosítottam, a Cicero-

idézetet Hamza Gábor fordításában közlöm); „Fecisti, fateor, ut sepe per hoc tempus illud apud Ciceronem 

loquentis Africani dictum multa cum voluptate repeterem: »Quis est hic qui complet aures meas, tantus et 

tam dulcis sonus? [Cic., Resp., VI 18]«. Quid enim in tanta claritate tui nominis, ad tam letos et tam crebros 

rerum tuarum nuntios convenientius diceretur?” 
73

 Var., 48, KARDOS 1962, p. 122 (Kardos Tibor fordítása); vö. PANCHERI 1994, p. 38: „Sed quibus iterum 

verbis utar in tam repentino tamque inopinato gaudio?”  
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 Fam., VII 7, 2, KARDOS 1962, p. 147 (Kardos Tibor fordítása): „Esedezve kérlek, ne viselkedj ezután úgy, 

hogy azt kelljen mondanom: »Mi ez a szörnyű és nagy zaj, mely fülemet bántja?«”; „Noli, queso, committere 

ut dicam: »Quis est hic qui vulnerat aures meas, tantus et tam tristis fragor?«” 
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 Fam., VII 7, 3–5, ibid., p. 148 (Kardos Tibor fordítását kis mértékben módosítottam); „Nosti quibus 

tramitibus ad gloriam ascendisti; versis retro vestigiis inde descenditur, et natura facilior est descensus […]. 

[…] Quid vero dementius quam, cum stare possis, cadere fiducia resurgendi? Semper ex alto periculosior 

casus est; et quid, oro te, virtute altius ac gloria, quarum in vertice consederas nostris temporibus inaccesso? 

tamque impigre et tam insueto calle ad summa perveneras, ut haud sciam cui usquam formidolosior sit ruina. 

Pedem figere oportet obnixius ut consistas […].” 
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 Var., 48 (PANCHERI 1994, p. 62): „Tu quidem, vir, tibi egregie ad immortalitatem nominis aperuisti 

aditum. Perseverendum est, si cupis ad terminum pervenire: alioquin scito quod quanto clarius principium 
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A haladási irány most megfordult: a Var., 48-ban Cola sok veszélybe ütközött, 

miközben felhágott a halhatatlanság felé vezető ösvényen, a Fam., VII 7-ben azonban 

mindjárt alázuhan a hírnév csúcsáról, mert nem volt elég kitartó. A „szintkülönbségnek” 

szükségképpen tükröződnie kell a néptribunus tetteit megéneklő költő alkotásaiban is: míg 

Cola vállalkozásának kezdetei az eposz fennkölt, magasztos stílusához voltak méltók,
77

 

addig legújabb tetteit csak a szatíra köznapi, közönséges stílusában lehet majd megírni.
78

 

Kevésbé egyértelmű a kapcsolat a Var., 48 és a Fam., VII 7, 7 azon passzusa 

között, amelyben Petrarca azzal vádolja Colát, hogy már nem a népet szereti, hanem annak 

legrosszabb részét. A „par[s] populi pessima[…]” kifejezés konkrét személyekkel vagy 

csoportokkal való azonosítása a búcsúlevél egyik legvitatottabb kérdése. Bár Josef Macek 

biztos abban, hogy itt a római nemességről van szó,
79

 nekem vannak kételyeim, és inkább 

arra hajlok, hogy e fordulat mögött ne az egész nemességet, illetve ne a bárói réteget 

lássam, amelyet Petrarca egyértelműen kizárt a nép köréből,
80

 hanem inkább a népnek 

azokat a tagjait, akik a költő szerint a „zsarnokok” visszatérésére áhítoztak, mert előnyben 

részesítették a szolgaságot a szabadsággal szemben.
81

 (Ezek elsősorban azok a csoportok 

lehettek, akik a kliensrendszernek köszönhetően a bárókkal való együttműködéssel nyerték 

el pozícióikat.) Azok a passzusok ugyanis, amelyekben Petrarca a néptől való 

eltávolodással és hazaárulással vádolja Colát, néhány ponton kapcsolatba hozhatók a 

Hortatoria szövegével: 

                                                                                                                                                    
fuit, tanto obscurior finis erit. Hoc autem calle gradienti multa periculosa, multa perplexa, multa aspera se 

ostendent; sed virtus arduis, patientia difficilibus delectatur.” Vö. KARDOS 1962, p. 128. 
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 Var., 48, KARDOS 1962, p. 122 (Kardos Tibor fordítása, melyben a görög nevek latinos írásmódját 

egységesítettem): „Abbahagyom tehát egy kevéssé egyéb dolgomat, és mint a sürgető idő szüksége kívánja, 

sebten olyan gondolatokat fejtek ki e levelemben, melyek Homerus stílusára volnának leginkább méltók.”; 

ibid., p. 132: „Erről írtam ma nektek kötetlen prózában. Talán hamarosan másképpen is előadom, csak 

mutatkozzatok hívnek a dicsőséges kezdethez! Apollo füzérével ékesen hágok a zengő, magas Helicon 

csúcsára, ott fenn, Castalia vizeinél visszahívom a múzsákat a számkivetésből, és dicsőségtek hosszú 

emlékezetére olyan dalt szerzek, mely messze visszhangzik majd.”; vö. PANCHERI 1994, pp. 38–40: „Furabor 

me tantisper occupationibus meis, et homerico stilo dignissimos cogitatus, quod penuria temporis hortatur, 

tumultaria complectar epistola.”; ibid., p. 76: „Ceterum quod soluta oratione nunc attigi, attingam fortasse 

propediem alio dicendi genere, modo michi, quod spero quidem et cupio, gloriosi principii perseverantiam 

non negetis. Apollinea fronde redimitus desertum atque altum Helicona penetrabo: illic Castalium ad fontem 

Musis ab exilio revocatis ad mansuram glorie vestre memoriam sonantius aliquid canam quod longius 

audietur.” 
78

 Vö. Fam., VII 7, 6, KARDOS 1962, p. 148 (Kardos Tibor fordítását kis mértékben módosítottam): „[…] 

szabadíts meg attól a számomra is kegyetlen kényszertől, hogy a dicsőítésedre szerzett lírai költeményt 

szatíraként kelljen befejeznem, mert pennám a tanú, mennyit fáradoztam vele.”; „[…] et hanc michi quoque 

durissimam necessitatem exime, ne lyricus apparatus tuarum laudum, in quo – teste quidem hoc calamo – 

multus eram, desinere cogatur in satyram.” A költészeti stílusok hierarchiájáról a középkorban, különösen a 

szatíra stilisztikai jellemzőiről ld. KINDERMANN 1978, pp. 114–129. 
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 MACEK 1965, pp. 38–39. 
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 Vö. Var., 48 (PANCHERI 1994, pp. 42–46). 
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 Var., 48. (ibid., pp. 56–58). 
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„Mikor a pápai udvarból eltávoztam, leveleket kaptam barátaimtól, amelyekben különféle, az eddigiektől 

elütő hírek voltak dolgaidról: hogy te nem a népet szereted, mint valamikor, hanem annak legelvetemültebb 

rétegét [non te populum, ut solebas, sed partem populi pessimam amare], annak engedelmeskedsz, azt 

tiszteled, azt csodálod. […] Segítsen meg az Isten, és juttasson mindent boldogabb végre, mintsem hírlik, 

inkább sújtson rám a bánat egyik barátom hazugsága miatt, mint a másik istentelen bűnössége miatt. Mert 

átkos szokásaink már odajuttattak, hogy a hazugság mindennapos és közönséges, de a hazaárulót semmilyen 

könnyelmű kor, semmilyen bűnben való megátalkodás és szabadosság föl nem menti [proditorem patrie 

nullius evi licentia, nulla consuetudo, nulla libertas criminum excusat].”
82

 

 

„Új Brutusként tartsd mindig szem előtt a hajdani Brutust: az consul volt, te néptribunus. Ha e két méltóságot 

összehasonlítjuk, láthatjuk, hogy a consulok gyakran szóltak kevélyen a nép ellen, sőt gyakran könyörtelenül 

cselekedtek is ellene, a néptribunusok azonban mindig határozottan a nép védelmére keltek [cuius (scil. 

populi) tribunos constantissimos defensores semper accepimus]. Ha tehát az a hajdani consul a szabadság 

iránti szeretetében a saját fiait halálra ítélte, azonnal beláthatod, neked néptribunusként miképp kell 

viselkedned emezekkel. Ha nem veted meg hű tanácsomat, nem fogsz a vér vagy a szeretet szavára hallgatni 

[nil sanguini tribues vel amori]. […] Istennek legyen hála, ha a nép nagyobb része [maior populi pars], 

leküzdve az őt eltompító kábultságot, egyetértésre jut. […] Minden derék ember [boni omnes], aki tud, 

támogatni fog művedben, azok pedig, akiktől a cselekvés lehetősége megvonatott, legalább jókívánságaikkal 

és imáikkal segítenek majd. A hazaárulókkal ellenben emitt bosszúálló kard végez, a pokolban pedig elnyerik 

jól megérdemelt büntetésüket, amelyeket nemcsak az újabb hittudósok, hanem már a régi költők is kiszabtak 

rájuk [proditores patrie et hic gladio ultore ferientur et apud inferos meritas penas luent, quas eis non novi 

tantum doctores, sed poete etiam veteres comminantur].”
83

 

 

 Próbáljuk meg összefoglalni, hogyan ábrázolja Petrarca az eseménysorozatot: Cola 

jó néptribunusként védelmezte és szerette a népet, amelynek a nagyobb része 

együttműködött vele, és minden derék ember segítette őket. Voltak azonban Rómában 

néhányan, akik vérségi vagy egyéb kötelékek miatt a „zsarnokok” visszatérését 
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 Fam., VII 7, 7 és 11, KARDOS 1962, pp. 149–150 (Kardos Tibor fordítása); „E curia digressum amicorum 

litere consecute sunt, in quibus ad me rerum tuarum discolor et prime multum dissimilis fama pervenit: non 

te populum, ut solebas, sed partem populi pessimam amare, illi obsequi, illam colere, illam admirari. […] 
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alter flagitioque leserit; siquidem consuetudine pessima effectum est ut mendacium iam quotidianum et 

vulgare peccatum sit, proditorem patrie nullius evi licentia, nulla consuetudo, nulla libertas criminum 

excusat.” 
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 Var., 48, KARDOS 1962, pp. 126–127 (Kardos Tibor fordítását több ponton átdolgoztam); vö. PANCHERI 

1994, pp. 58–60: „Iunior Brute [scil. Cola di Rienzo], senioris imaginem ante oculos semper habe: ille consul 
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dicta, multa etiam atrociter facta sunt, cuius tribunos constantissimos defensores semper accepimus. Quodsi 

consul ille studio libertatis filios interemit, quid Tribuno tibi agendum sit in ceteris vides. Si fidele consilium 

non respuis, nil sanguini tribues vel amori. […] Bene nobiscum agitur divinitus, si maior populi pars unum 

sentit, si torporem quo premebatur excussit. […] Boni omnes qui poterunt, auxilium ferent: quibus posse 

negabitur, votis saltem et precibus adiuvabunt. Contra autem proditores patrie et hic gladio ultore ferientur et 

apud inferos meritas penas luent, quas eis non novi tantum doctores, sed poete etiam veteres comminantur.”  
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támogatták. A költő intelmeinek megfelelően, Colának vigyáznia kellett volna, hogy ne 

fogadja bizalmába ezeket a hazaárulókat, akik halálra és az antik költők által megénekelt 

pokolbeli büntetésekre lennének érdemesek. Most azonban Cola már nem a népet szereti, 

hanem annak a legrosszabb részét, és lassan ő is hazaárulóvá válik, aki semmilyen korban 

nem érdemel bocsánatot. A két levél közötti logikai és intertextuális kapcsolatok alapján 

úgy vélem, hogy a Fam., VII 7 „par[s] populi pessima[…]” fordulata a Var., 48 „maior 

populi pars” és „boni omnes” kifejezéseivel van ellentétbe állítva, és így a „nép 

legrosszabb része” nem annyira a római nemesség egészével, mint inkább a báróknak a 

népen belüli támogatóval, „a jók ügyének ellenségeivel” azonosítható. E lehetséges 

identifikáció ellenére Cola konkrét tetteit továbbra is homály fedi, de minden bizonnyal 

olyasmit kellett elkövetnie, ami valamiképp a „zsarnokok” mellé állította: a Fam., VII 7 

végén ugyanis ugyanazt az „úr” (dominus) elnevezést kapja meg, amely a Var., 48-ban a 

„zsarnok” bárókat illette meg.
84

 

 Egy utolsó megjegyzés a szövegösszevetés zárásaként: érdemes megfigyelni, 

milyen különböző hangszínekkel és jelentéstöbblettel bírhat egy olyan, látszólag formális 

fordulat, mint a búcsúzás: a Hortatoria bizakodó („Ég veled, rettenthetetlen férfiú, ég 

veletek, derék polgárok, ég veled, te dicsőséges hétdombú Város!”)
85

 és a Fam., VII 7 

reményvesztett istenhozzádja („És néked is, Róma, istenhozzád hosszú időre! Mert ha 

mindez igaz, akkor én inkább az indusok vagy a garamantok közé megyek.”)
86

 közötti 

szakadék szintén a néptribunus vállalkozásának hanyatlásáról tanúskodik, egyúttal jól 

érzékelteti a petrarcai szöveg finom retorikáját. 
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 Fam., VII 7, 13, KARDOS 1962, p. 150 (Kardos Tibor fordítását kis mértékben módosítottam): 

„Könyörgök, a legnagyobb gonddal ügyelj arra, mit csinálsz, rázd fel magad, tarts önvizsgálatot, ne téveszd 

meg magad azt illetően, ki vagy, ki voltál, honnan jöttél, merre léphetsz tovább a szabadság sérelme nélkül, 

kinek a szerepét vállaltad, milyen nevet szereztél, milyen reményeket keltettél személyedet illetően, mit 

hirdettél: meg fogod látni, hogy nem az állam ura, hanem a szolgája vagy.”; „[…] circumspice, oro, summo 

studio quid agas, excute acriter te ipsum, examina tecum, nec te fallas, qui sis, qui fueris, unde, quo veneris, 

quorsum inoffensa libertate progredi fas sit, quam personam indueris, quod nomen assumpseris, quam spem 

tui feceris, quid professus fueris: videbis te non dominum reipublice, sed ministrum.”; vö. Var., 48, ibid., p. 
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[…] De hogy »urak«-e, ennek eldöntése egyedül rátok tartozik, ha meggondoljátok, hogy nem lehetnek ők 

»urak«, ti pedig »szabadok« ugyanabban a városban.”; PANCHERI 1994, pp. 44–46: „Proh nefas! in qua Urbe 

divus Cesar Augustus, mundi rector ac regnorum omnium moderator, edicto vetuit se dominum dici [vö. 

Suet., Aug., 53, 1], in ea nunc mendici fures gravi iniuria se affectos putant, nisi domini vocitentur. […] […] 

utrum »domini« [sint], vos quorum res agitur videritis, dum memineritis, in eadem urbe illos simul dominos 

et vos liberos esse non posse.” 
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 Var., 48 (PANCHERI 1994, p. 76): „Vale, vir fortissime! Valete, viri optimi! Vale gloriosissima 

Septicollis!”; vö. KARDOS 1962, p. 132. 
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 Fam., VII 7, 9, KARDOS 1962, p. 149 (Kardos Tibor fordítását kis mértékben módosítottam); „Tu quoque 

longum vale, Roma; si hec vera sunt, Indos ego potius aut Garamantes petam.” 
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 Összefoglalva megállapíthatjuk: azzal, hogy a gyűjteményből kizárta a 

néptribunushoz írt leveleit, Petrarca saját, idő előtti és túlzott lelkesedésének az emlékét is 

kitörölte. A Colához címzett egyetlen Familiares-levélben csak a korábbi episztoláiban 

megfogalmazott figyelmeztetéseire utal vissza, illetve csalódását fejezi ki, amiért a 

néptribunus letért a helyes útról, amelyet ő bölcs tanácsadóként mutatott neki. Petrarca így 

állhatatos, változatlan és saját magához mindig hű alakként tűnik elénk, vagyis sikerült 

megvalósítania a célját, és idealizált képet tudott nyújtani magáról az utókornak. Amíg 

újabb dokumentumok, esetleg az eseményeket új nézőpontból megvilágító, a 

levélgyűjteményből kihagyott Petrarca-írások nem kerülnek elő, továbbra is csak a költő 

saját interpretációját tudjuk újrainterpretálni.  
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KONKLÚZIÓ ÉS KITEKINTÉS 

 

 Dolgozatomban megpróbáltam rekonstruálni annak a mozaiknak néhány töredékét, 

amelyen Petrarca a „saját” Rómáját kezdte megfesteni. A munka legnagyobb részében 

közvetlen közelről, mintegy nagyító alatt, olykor szőrszálhasogató aprólékossággal kellett 

megvizsgálnom a befejezetlenül maradt alkotás kisebb-nagyobb darabkáit. Zárásképpen 

kicsit hátralépek, és miközben összefoglalom a kutatás eredményeit, néhány jellemző 

vonás kiemelésével megpróbálok választ adni arra a kérdésre, hogy mennyiben hasonlított 

Petrarca Róma-képe az érett és késő középkor más szerzőinek Róma-képéhez, illetve 

mennyiben tért el tőle. 

 Életének hetven éve alatt Petrarca viszonylag ritkán kereste fel személyesen az 

Örök Várost. A korábbi szakirodalom bizonytalanságain túllépve láttuk, hogy erre ötször 

került sor: 1337-ben a Colonna család vendégeként, 1341-ben költővé koszorúzása 

alkalmából, 1343-ban kétszer, a pápa követeként Nápoly felé tartva, majd onnan 

visszatérve, végül pedig zarándokként az 1350-es jubileumi szentévben. Közvetve azonban 

sokkal több szál fűzte Rómához – elég arra gondolnunk, hogy az 1340-es évek végéig az 

egyik legrangosabb római család, a Colonnák szolgálatában állt, és később is jó 

barátságban volt a família több tagjával. Ennek a szoros kapcsolatnak újabb bizonyítéka 

lehet az, amit a Fam., VI 2 címzettjéről szóló fejezetben kíséreltem meg kimutatni, vagyis 

hogy Petrarca barátja és levelezőpartnere, fra Giovanni Colonna a költő egyik 

episztolájának, a Fam., II 9-nek az eredeti változatát használta fel történeti műve, a Mare 

historiarum egyik passzusában.  

Római tartózkodásai során legalább egy alkalommal – nagyon valószínű, hogy első 

látogatásakor – Petrarcának lehetősége nyílt arra, hogy bejárja a várost és környékét, és 

alaposan megszemlélje Róma nevezetességeit. Ennek ellenére hiába várnánk tőle, hogy 

történelmi hűségre törekvő, realisztikus képet nyújtson a XIV. század első felének 

Rómájáról, a város topográfiájáról, társadalmi és politikai helyzetéről. Ábrázolását ugyanis 

döntően befolyásolta az Urbs mítosza, amely a középkorban kiemelte Rómát a többi város 

közül,
87

 és Petrarca „kultúrpolitikai” programjának is sarokköve lett.  

Ez a mítosz a középkorban alapvetően két forrásból táplálkozott: az antik Római 

Birodalom emlékéből és a mártírok vére által megszentelt, keresztény központtá lett város 
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 Vö. DI CARPEGNA FALCONIERI 2000, pp. 11–12: „Roma, nel Medioevo, è molto piú che una città di mille 
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assumendo un carattere universale che è negato a qualsiasi altra città del mondo.” Róma mítoszáról a 

középkorban ld. GIARDINA–VAUCHEZ 2008, pp. 3–57. 
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ideájából. A két hagyomány azonban csak nem sokkal az ezredforduló előtt kezdett 

szorosabban összefonódni, amiben szerepet játszott a város pogány kultuszhelyeinek 

végleges krisztianizációja a VIII–IX. században, majd az egyház belső reformja és a 

császársággal való ellentéte a XI–XII. századtól kezdve.  

A késő ókori Rómában törvények és császári rendeletek voltak hivatottak 

biztosítani a történelmi városkép megőrzését, és szemben a birodalom keleti felével, itt a 

pogány kultuszhelyek lerombolására sem került sor a kereszténység államvallássá tétele 

után. A régi szentélyek egy darabig azt is elkerülték, hogy az új vallás szolgálatába állítsák 

őket: még a VI. századból is vannak adataink arra, hogy némelyiket még mindig eredeti 

funkciója szerint használták. Többségükre azonban az elhanyagolás és ennek 

következtében a lassú pusztulás várt. A pogány kultuszhelyek keresztény templommá 

alakítása, illetve az összedőléssel fenyegető épületek elbontása a VIII. században indult 

meg intenzívebben, és ez a folyamat tovább gyorsult a IX. század második felében, amikor 

a pápaság elkezdte birtokba venni a korábban császári tulajdonban álló épületeket is. A 

pogány szentélyek felszámolásával a kereszténység elfoglalta a város belső területeit is, 

ezzel megszűnt az Urbs arculatának korábbi kettőssége, ami a peremterületek keresztény 

és a centrum pogány kultuszhelyeinek fizikai elhatárolódása miatt alakult ki a késő 

ókorban.
88

 

Részben ennek következtében, másrészt a XI–XII. századi pápaság politikai és 

ideológiai programjához igazodva, némileg megváltozott a Róma topográfiáját bemutató 

írások jellege is. A VIII–IX. századi útleírások és zarándokkalauzok még elég 

realisztikusak voltak, döntően topográfiai rendben, a tájékozódást megkönnyítendő 

sorolták fel az adott útvonal mentén található antik és keresztény épületeket. A XII. század 

közepe előtt nem sokkal azonban egy új típusú Róma-leírás jelent meg. A Mirabilia urbis 

Romae címen ismert alkotás legrégebbi változatát egy bizonyos Benedeknek, a Szent 

Péter-bazilika kanonokjának tulajdonítják, aki 1140–1143 között vetette papírra művét. Ezt 

az idők során többször átdolgozták, illetve népnyelvi változatai is születtek. Ezek a 

mirabilia-gyűjtemények több legendás elemet tartalmaznak, mint a korábbi, 

pragmatikusabb útikalauzok, és a város antik és keresztény épületeinek egyszerű 

felsorolása helyett azt is gondosan rögzítik, hogy melyik templom melyik antik épületet 

„váltotta fel” – a kultuszhely krisztianizációjával vagy az eredeti építmény fizikai 

megsemmisülése után –, s olykor a fordulathoz kapcsolódó, általában a kora császárkorban 
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játszódó legendát is közlik.
89

 Emblematikus példaként az Ara Coeli-csodaként ismert 

jelenetet lehet kiemelni: az egész világot meghódító Augustust a szenátus istenként akarta 

tisztelni, de a Capitoliumon megjelent előtte Szűz Mária a gyermek Krisztussal, aki előtt a 

császár hódolattal arcra borult, majd a csoda helyszínén oltárt és templomot emeltetett az 

egyetlen Isten fiának és anyjának.
90

 A leírás egyes elemei tökéletes összhangban vannak a 

XI–XII. századi pápaság ideológiájával és politikai programjával: az antik Róma egyik 

legfontosabb szakrális központja, a Capitolium krisztianizációja, valamint a császári 

hatalom alapjait megteremtő Augustus „megtérése” jelképezi a kereszténység diadalát, 

illetve áttételesen a császárság behódolását az egyháznak. Továbbá, az egész világra 

kiterjedő birodalom képének felidézésével, utalás szintjén az az orosiusi gondolat is 

felbukkan, mely szerint a Római Birodalom sikeres hódításait az isteni gondviselés 

segítette elő, hogy megkönnyítse a kereszténység elterjedését. 

A város fizikai birtokba vétele után, a XI–XII. századi pápaság törekvéseinek 

megfelelően tehát a pogány múlt fölött diadalt ülő kereszténység, illetve az egyházi 

tekintély előtt meghajló császárság eszméje terjedt el a Róma-leírásokban.
91

 Szerzőik 

számára az antik Róma elsősorban a keresztény város felől nézve volt érdekes: ahogyan az 

egységes Római Birodalom biztosította a kereszténység győzelmének földrajzi és politikai 

kereteit, úgy az antikvitás nagy építészeti alkotásai is új az vallás szolgálatába álltak.
92

 Ez 

nem jelenti azt, hogy a mirabilia-gyűjtemények szerzőit ne nyűgözték volna le az 

antikvitás emlékei, de nem önmagukban, nem esztétikai élvezetet is kínáló műemlékként, 

hanem inkább történelmi/üdvtörténeti funkciójukban szemlélték őket.
93

 

A Fam., VI 2 elemzése során láttuk, és a kommentárban közölt szövegvizsgálataim 

is bizonyítják, hogy Petrarca minden bizonnyal mirabilia-gyűjteményeket is felhasznált 

Róma-leírásai papírra vetésekor. Az is nyilvánvaló, hogy az antikvitás tárgyi emlékeihez 

hasonló módon viszonyult, mint elődei, és elsősorban nem műemlékként, hanem a múlt 

eseményeinek emlékét őrző és azokat közvetítő memoriaként tekintett rájuk. Amikor Cola 

di Rienzóhoz és a római néphez írt Hortatoriában arról panaszkodik, hogy a várost irányító 

bárók elhanyagolják, illetve széthordják és eladják az antik romok még felhasználható 
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92
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160 

 

elemeit, akkor amiatt aggódik, hogy a régiek nagy tetteinek tanúbizonyságai tűnnek el.
94

 

Természetesen Róma kereszténnyé válásának eszméje is megjelenik a Fam., VI 2-ben, de 

ez mikroszinten sokkal kevésbé érvényesül, mint a mirabilia-gyűjteményekben, Petrarca 

ugyanis csak elvétve jegyzi meg, ha egy antik emlékmű kereszténnyé vált.
95

 A 

kereszténység diadalát inkább a mű makrostruktúrája fejezi ki. Láttuk, hogy a város 

bemutatása a levélben nem követ topográfiai rendet, mint a korai zarándokkalauzokban, de 

Petrarca a Mirabilia urbis Romae megoldását sem követi, amely tipológiai csoportokban 

(falak, kapuk, diadalívek stb.) mutatja be a római nevezetességeket. A Fam., VI 2-ben 

inkább időbeli elrendezés érvényesül: a laza kronológiai rendben haladó felsorolás a 

mitológiai időktől addig az időpontig jut, amikor a mártírok vére megszentelte a várost, 

amely így beteljesítette a gondviselés által neki szánt szerepet, és a kereszténység 

központjává vált.
96

 Petrarca tehát makroszinten valósítja meg azt, amit mikroszinten 

Benedek kanonok tett a Mirabilia urbis Romaeban, amikor az egyes antik építmények 

történetét kereszténnyé válásukig mutatta be.
97

  

Bár a Róma-leírás eszmei alapelve azonosságot mutat a mirabilia-

gyűjteményekkel, ez természetesen nem jelenti azt, hogy Petrarcát csak ezek befolyásolták, 

amikor a levél szerkezeti felépítését kitalálta. Döntő szerepet játszhatott benne saját idő- és 

történelemképe is. Mivel Petrarca átvette Szent Ágostontól a világkorszakok sémáját, az ő 

időperiodizációjában is korszakhatárt jelentett Krisztus születése és a kereszténység 

elterjedésének időszaka. A hippói püspöktől eltérően azonban Petrarca kiemelt szerepet 

tulajdonított Rómának a világtörténelem folyamatában. A kereszténység elterjedése, vagyis 

az új, hatodik világkorszak kezdete ugyanis nem független a Római Birodalom 

hódításaitól: a világméretű birodalom, amelyben Augustusnak sikerült békét teremtenie, 

lehetővé tette az új vallás gyors diadalát. Ezzel az alapvetően Orosiusra visszavezethető 

gondolattal utalás szintjén már a mirabilia-gyűjteményekben is találkoztunk, de 

                                                 
94
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Petrarcánál sokkal konkrétabban és kidolgozottabb formában jelenik meg. Közvetlen 

forrása a jól ismert Orosius lehetett, de Dante hatását is valószínűsíthetjük. 

Dante több művében – a Convivióban, a Monarchiában és a Commediában – is 

kifejtette, hogy a Római Birodalom az isteni gondviselés eszköze volt, hogy megvalósítsa a 

népek és nemzetek fölött álló, az emberi közösség egységéért és javáért munkálkodó és a 

legfőbb cél, a földi boldogság elérését lehetővé tevő univerzális monarchiát. Ezt nemcsak 

filozófiai és jogi okfejtésekkel, hanem történelmi érvekkel is megpróbálta alátámasztani, 

szemlét tartva a győzelmet arató, erényes római hősök fölött a kezdetektől a kora 

császárkorig, amikor Krisztus születése és halála beteljesítette a birodalom küldetését, és új 

korszakot nyitott az emberiség történetében.
98

 Kétségtelen, hogy Petrarca már fiatalon 

olvasta a Commediát és Dante egyéb verseit, és a Monarchia hatása is kimutatható nála 

legkésőbb az 1340–1350-es évek fordulójától.
99

 Például a Liber sine nomine negyedik, 

korábban már idézett levelében Petrarca nagyon hasonló érveket hoz fel az egységes 

birodalom eszméje és Róma primátusa mellett, mint Dante az egyeduralomról szóló 

értekezésében: a főhatalom egysége garantálja a békét és az igazságot, az isteni 

gondviselés Rómát jelölte ki a főhatalom letéteményesének, Krisztus éppen akkor született 

a világra, amikor a világ Róma vezetése alatt egyesült, és még sorolhatnánk.  

Ugyanakkor az is kétségtelen, hogy érvelésük hasonlósága ellenére 

eszmefuttatásaik végcélja eltérő. Dante tágabb filozófiai-jogi keretben vizsgálta a kérdést, 

amelyben csak egy, bár kétségkívül fontos logikai elem, hogy a Római Birodalom az isteni 

gondviselés eszköze. A gondolatmenet azonban a világi hatalom autonómiájának 

igazolásával folytatódik, amivel Dante állást foglalt kora egyik legfontosabb politikai 

kérdésében, a pápaság és a császárság konfliktusában.
100

 Petrarcánál ez az utóbbi kérdés 

kevésbé hangsúlyos, számára lényeg az volt, hogy kimutassa, Róma Isten akaratából nyerte 

el primátusát, ezért a dolgok „normális” rendje az, ha az Urbs a világ fővárosa. Ezzel ő is 

kora fontos problémáira reagált: a császárság hatalmi központja német területekre 

helyeződött (translatio imperii), a pápaság Avignonba tette át székhelyét (ubi papa, ibi 

Roma), a skolasztika térnyerésével pedig Párizs vívott ki magának előkelő helyet a 

tudományos életben (translatio studii), így Róma és Itália centralitása veszélybe került 

mind politikai, mind egyházi, mind kulturális téren. Az Örök Város mítoszának ápolásával, 
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egyúttal a politikai, vallási és kulturális megújulás szorgalmazásával Petrarca nemcsak a 

translatio imperii és a translatio studii gondolatával szállt szembe, nemcsak az ubi papa, 

ibi Roma elvét vetette el, de gyakorlatilag zárójelbe tett egy egész korszakot, amelyet a 

„gallok” „szőrszálhasogató”, a tudományok alapját képező latin nyelvet
101

 kerékbe törő, 

„barbár” műveltsége, a skolasztika fémjelez.
102

 A római antikvitást, a latin nyelvet és a 

humán stúdiumokat, valamint a korai keresztény korszak római emlékeit középpontba 

helyező petrarcai program tehát nem magyarázható a történelmi kontextus ismerete nélkül. 

Visszatérve Róma történeti-topográfiai leírásához, bár megállapítottuk, hogy az 

ideológiai alapelveket tekintve Petrarca nem áll messze a mirabilia-gyűjtemények 

szerzőitől, néhány vonás mégis megkülönbözteti őket. Az egyik legfontosabb eltérés, hogy 

a római történelemmel és a város topográfiájával kapcsolatos ismeretei szélesebb körűek, 

mint az útikalauzokat papírra vető elődeié. A Fam., VI 2 elemzése kimutatta, hogy 

Petrarca milyen sok ókori és középkori forrást használt fel, és hogy a levelet 

reminiszcenciák sűrű hálója szövi át. A római barangolás nemcsak a város fizikai terében 

zajlott, hanem kódexek lapjain is; nagyon valószínű, hogy a végleges változat alján 

olvasható „ex itinere” datálás fiktív, és a levél megírására nem utazás közben, hanem a 

költő dolgozószobájában, könyveinek felhasználásával került sor – valamikor 1337 és 

1342, talán 1338 és 1340 között.  

A kissé könyvízű leírásban azonban van néhány olyan elem, amely személyes 

megfigyelésnek köszönhető. Ezek közül a legjelentősebb a vatikáni obeliszk feliratára tett 

allúzió, mert arról tanúskodik, hogy Róma-leírásához Petrarca epigráfiákat is figyelembe 

vett. Ez a tény nemcsak a mirabilia-szerzőktől, de kortársai többségétől is megkülönbözteti 

őt, mert az antik feliratok elolvasására és értelmezésére a speciális formulák és rövidítések 

miatt akkoriban kevesen voltak képesek. Gregorius magister becsületesen bevallja, hogy a 

lateráni pápai palota előtti bronztábla szövegét ugyan többé-kevésbé sikerült kibetűznie, de 

a rövidítések miatt alig értett belőle valamit.
103

 Az Anonimo Romano pedig 

különlegességként jegyzi fel, hogy Cola di Rienzo el tudta olvasni a régi feliratokat.
104

 

Petrarca elolvasta, és noha csak csekély mértékben, de fel is használta az epigráfiai 
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emlékeket a város történelmi-topográfiai ismertetéséhez, és ezzel utat tört a későbbi 

humanista írók régészeti jellegű vizsgálódásai számára is. Halvány nyomokban tehát a 

realizmusra való törekvés is megfigyelhető a Fam., VI 2-ben, ami egy-két esetben modern 

értelemben vett történelmi hitelességet biztosít Petrarca szövegének. 

Részben ez a törekvés eredményezte azt is, hogy Petrarca bizalmatlanul szemlélte 

azokat a fantáziadús történeteket, amelyeket a népi hagyomány társított egyes római 

emlékművekhez. A vatikáni obeliszkről írva csak kétséges hírként számol be arról, hogy 

egyesek szerint az oszlop tetején helyezték el Caesar hamvait; a Dioskurosok szobra 

kapcsán pedig meg sem említi a két „filozófus”, Praxitelés és Pheidias legendáját, amelyet 

a Mirabilia urbis Romae közöl, ehelyett a talapzatokon olvasható feliratokat próbálja 

értelmezni, és a szobrok alkotóinak művészetbeli versengéséről beszél. Azokat a 

legendákat azonban, amelyeket az egyházi hagyomány is szentesített, minden további 

nélkül elfogadta. 

Az antikvitás mítosza és a XIV. századi viszonyok ismerete ötvöződik abban a 

képben is, amelyet Petrarca Cola di Rienzo 1347. évi mozgalma kapcsán a korabeli római 

társadalomról nyújtott. Láttuk, hogy a néptribunussal való kapcsolatát illetően számos 

interpretáció látott napvilágot a XIX. századtól napjainkig, de ezek egyike sem 

támaszkodhat minden kétséget kizáró, szilárd adatokra. Petrarca ugyanis ideális 

önéletrajznak szánt levélgyűjteményéből kihagyta azokat az episztolákat, amelyekkel 

korábban túl lelkesen támogatta az arra végül méltatlannak bizonyuló néptribunust, a hozzá 

intézett Fam., VII 7-ben pedig csak saját hajdani tanácsaira és figyelmeztetéseire utalt 

vissza. Így elhallgatta cselekedeteinek konkrét okait, s a saját elvei mellett kitartó, 

önmagához mindig hű bölcs képét tudta nyújtani az utókornak. 

Leveleiből azonban az is kitűnik, hogy a XIV. század közepi római kormányzat 

reformjához Petrarca tanácsait csak korlátozott mértékben lehetett volna hasznosítani. 

Megoldási javaslatait ugyanis jelentős részben az antik Róma történetéről és 

intézményrendszeréről szerzett ismeretei és az ideális államberendezkedésről alkotott 

koncepciói határozták meg, amelyeket bajosan lehetett volna a korabeli társadalmi és 

politikai viszonyokra alkalmazni.
105

 A Cola bukása után nem sokkal, 1358-ban létesült 

„népi” kormányzat, amelynek pápai támogatással végül sikerült megtörnie a bárók túlzott 

hatalmát, nem is úgy gondolkodott, mint a költő, és a városi tisztségek betöltésében nem 
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közvetlenül az antik Róma hagyományaihoz nyújt vissza, hanem inkább a középkori 

észak- és közép-itáliai városok gyakorlatát követte.  

Ennek ellenére az is kétségtelen, hogy Petrarca nem zárkózott teljesen a múltba, 

hanem érdeklődéssel szemlélte saját korának társadalmi és politikai viszonyait is. Jól látta, 

hogy a római kormányzat reformjához elengedhetetlen a XIII. századtól egyre 

dominánsabbá váló, a nemesség többi részétől markánsan elkülönülő bárói réteg 

visszaszorítása, és azt is érzékelte, hogy ennek komoly akadálya lehet az a frakció- és 

kliensrendszer, amelyre a bárók hatalma részben támaszkodott. Gondolkodásában tehát 

ezúttal is sajátosan keveredtek a mítosz és a valóság elemei, a múltnak és a saját korának a 

jelenségei, melyektől nem akarta és nem is tudta függetleníteni magát. 

Petrarca büszke volt az „új tudományok” meghonosításában játszott szerepére, és a 

szakirodalom is joggal emeli ki munkásságának úttörő jellegét például az antikvitáshoz 

való viszonyában vagy költészetének egyes vonásaiban. Nem feledhetjük azonban, hogy 

minden újításával együtt Petrarca a saját korának az embere volt, nem szakíthatta ki magát 

abból a történelmi kontextusból, amelyben élt, gondolkodásmódja, mentalitása ezer szállal 

kötődött az őt megelőző, illetve a kortárs középkori hagyományhoz és kultúrához. Ebben a 

meglátásunkban Róma-képének vizsgálata is megerősít minket. 
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SZÖVEGKÖZLÉSEK 

 

 

 Az alábbiakban közölt dokumentumok közül az első, Giovanni Colonna bíborosnak 

a lateráni bazilika káptalanjához címzett, 1346. január 15-én kelt levele Andreas Rehberg 

szerint talán Petrarca közreműködésével született. Ezt a hipotézist az első fejezetben 

cáfoltam meg. Az episztola eddigi egyetlen kiadása 1656-ban jelent meg Cesare 

Rasponinak a lateráni bazilikáról írt monográfiájában; tanulmányában Rehberg is erre a – 

számos átírási hibát tartalmazó – kiadásra hivatkozott. 

 A második dokumentum fra Giovanni Colonna Domonkos-rendi szerzetes Mare 

historiarum c. művének mindeddig kiadatlan fejezete. Ennek egy passzusa véleményem 

szerint Petrarca egyik Familiares-levelének (II 9) – más forrásból ismeretlen – eredeti 

változatát idézi. Hipotézisem mellett a harmadik fejezetben hoztam érveket. 

 A harmadik dokumentumközlésben olvasható két, egymáshoz tematikailag 

kapcsolódó levelet, amelyeket 1347 novemberében VI. Kelemen pápa intézett Mastino 

della Scalához és más észak-itáliai urakhoz, először Fraknói Vilmos publikálta 1900-ban, 

majd – tőle függetlenül – Carlo Cipolla 1906-ban. Amellett, hogy mindkét kiadás tartalmaz 

kisebb-nagyobb pontatlanságokat, Fraknói szövegközlése azért sem felel meg a modern 

filológiai elveknek, mert két regesztabejegyzés összevonásával és módosításával a 

kéziratokban nem létező, hibrid szöveget hozott létre. A két levél információkat nyújt 

Petrarca 1347-es itáliai útjával kapcsolatban; ezek vélt vagy valós jelentőségéről Petrarca 

és Cola di Rienzo kapcsolatának lezárulását illetően dolgozatom hatodik fejezetében esik 

szó. 

A szövegközlés során megőriztem a kéziratok ortográfiai sajátosságait, jelzés 

nélkül csak a kis- és nagybetűket, valamint az u-t és a v-t különböztettem meg egymástól, 

továbbá modern központozást vezettem be. Minden más változtatást lábjegyzetben 

jeleztem. Mértékadó kiadások híján a dokumentumokat én osztottam paragrafusokra, a 

hivatkozások ezt a számozást követik. 
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I.  

[Epistula Iohannis de Columna cardinalis 

ad canonicos et capitulum Lateranensis ecclesiae] 

Avinio, XV Ianuarii [1346]
 

 

[1] Venerabilibus et discretis viris dominis canonicis et capitulo 

sacrosante Lateranensis ecclesie, amicis nostris carissimis, Johannes de 

Colu[m]pna, miseratione divina sancti Angeli diaconus cardinalis, salutem et 

iubilum senpiterne salutis. 

[2] Salvator noster dominus Ihesus Christus sacrosanctam Ecclesiam 

sponsam suam sic inter mundi huius procellas et turbines in fundamento stabili 

collocavit, et adversus persequentium impetus defensionis sue clipeo mirabili 

dispositione protexit, quod licet contra ipsam in unum reges terre ac principes 

convenirent, ipsorum tamen ministerio illam in statum quietis et pacis, culmen 

quoque honoris et glorie noscitur provexisse. [3] Christo siquidem capite 

fundamento et fundatore Ecclesie disponente intellexit rex et imperator piissimus 

Constantinus, ut serviret Domino in timore, Christi suscipiens disciplinam; 

factusque de persecutore promotor, de subversore defensor, amicus de hoste et 

humiliter subditus qui fuerat dampnabili presu[m]ptione superbus, in honorem 

eiusdem Salvatoris mundi venerabilem basilicam, que nunc Lateranensis dicitur, 

fabricavit. [4] Hec est, sicut nostis, divino munere pariter et humano ordinata in 

orbe terrarum capud et mater ecclesiarum; in hac est spiritualis sedes summi 

pontificis Christi vicarii et apostolorum principis successoris; hec sanctissimis 

ornata reliquiis, cum inter omnes ecclesias primatum obtineat, merito est 

universis Christi fidelibus veneranda. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 L = Roma, Archivio del Capitolo di San Giovanni in Laterano, A 75, f. 70r–v     Ras.= RASPONI 1656, pp. 

130–131. 

 

2 contra ipsam ~ convenirent: cf. Zsolt 2, 2     3 fundamento et fundatore Ecclesie: cf. Innocentius III, 

Regesta sive Epistolae, I, 353 (PL 214, col. 325)     de persecutore ~ defensor: cf. Actus Silvestri 

(MOMBRITIUS 1910, II, p. 513)     4 divino munere ~ mater ecclesiarum: cf. Constitutum Constantini 

(FURHMANN 1968, pp. 84–85); Descriptio Lateranensis Ecclesiae, I (VZ, III, pp. 328; 332); RICCIONI 2011, 

p. 455. 

 

1 dominis: Romanis Ras.   iubilum senpiterne salutis: Iubileum aeternae salutis Ras.        2 in unum reges 

terre ac principes: in unnm Reges, & Principes Ras.   in statum: in statu Ras.        3 siquidem: eiusdem Ras.   

presu[m]ptione: persecutione Ras.        4 capud: Caput Ras.   universis: omnibus Ras.           
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[5] Hiis et aliis pia consideratione pensatis benignissimus pater et 

dominus clementissimus dominus noster dominus Clemens divina providentia 

papa sextus supranominatam basilicam in Illius honorem cuius est vicarius 

consecratam, gratia mirifica, mirabiliter magna et magnifice mirabili gratiose 

censuit honorandam. [6] Cum enim in eodem

 domino nostro quasi in quodam 

speculo divine benignitatis forma resplendeat, caritativis affectibus illa desiderat 

et summo studio nititur procurare, per que fideles ad salutem reparet misericordia 

Salvatoris. [7] Nuper siquidem, ut eo magis fideles Christi propicium sibi 

nostrum inveniant Salvatorem, quo per ipsos tenplo in honorem eius specialiter 

dedicato cultus reverentie fuerit exibitus plenioris, de concordi consilio sacri 

collegii dominorum meorum sancte Romane ecclesie cardinalium ordinavit et 

statuit, quod illi qui plenissime indulgentie omnium peccatorum, quam idem 

dominus noster dominus summus pontifex de anno centesimo reduxit ad 

quinquagesimum proprie iubileum, voluerint esse participes, supradictam 

Lateranensem ecclesiam sicut beatorum apostolorum Petri et Pauli venerandas 

basilicas debeant visitare.  

[8] Hortamur itaque prudentiam vestram, rogamus attentius et sano 

consilio suademus, quatenus Redentori nostro, bonorum et gratiarum omnium 

largitori, et post ipsum supradicto domino nostro summo pontifici necnon sacro 

collegio dominorum meorum cardinalium pro tanta et tali gratia indefessas 

laudes et uberes gratias reddere festinetis. [9] Et quoniam considerata tam magni 

beneficii qualitate vires vobis solis non suppetunt, ad antidora gratiarum invitate 

clerum, vocate cetum, congregate populum, sanctificate ecclesiam, coadunate 

senes, congregate parvulos et sugentes ubera, ut exultet in iubilo chorus 

psallentium Domino in die insignis solle[m]pnitatis vestre, fiat in illa per vos et 

ipsos precessionalis et magna solle[m]pnitas, in qua pro salute domini et capitis 

vestri, eiusdem

 videlicet clementissimi domini summi pontificis et fratrum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 quasi ~ resplendeat: S. Leo Magnus, Sermo, XII, 1 (PL 54, col. 168)     7 de concordi consilio ~ debeant 

visitare: cf. Clemens VI, Unigenitus Dei filius (1343), in CIC, Extravagantes Communes, lib. V, tit. IX, cap. 

II (FRIEDBERG 1959, II, coll. 1304–1306) 

 

5 Hiis: His Ras        6 in eodem: in eadem Ras.   in quodam: in una Ras.   illa: illum Ras.        7 fideles 

Christi: fideles Christiani Ras.   de anno Centesimo reduxit ad quinquagesimum propie iubileum] Reductio 

Jubilei de centesimo ad quinquagesimum per Clementem VI. nota posterior m. s.        8 meorum: om. Ras.        

9 antidora: emend. antitoda L autidora Ras.   ut exultet in iubilo: & exultet in Iubileo Ras.   precessionalis: 

processionalis Ras.   eiusdem: eiusdemque Ras. 
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suorum dominorum cardinalium predictorum, pro tranquillitate et pace totius 

Ecclesie Illi preces et hostias humiles et laudabiles offeratis, qui menti supradicti 

domini mei misericorditer inspiravit, ut orbi et Urbi nec minus basilice in qua 

Domino deservitis, gratiam gratiose concederet, per quam possit

 multis 

animarum salus salubriter pervenire. [10] Ceterum cum quanta devotione cordis 

et sincere mentis affectu premissa facere debeatis, inde potest prudentia vestra 

colligere, quod idem dominus noster ecclesiam supradictam non solum 

materialibus edificiis reparat, ornat et reficit, sed etiam spiritualibus beneficiis 

honorat et erigit, et ad ipsius reverentiam fidelium multitudinem allicit et inducit. 

[11] Igitur ad prelibatas laudes et gratias sic letantes et prompte devotio vestra 

satagat, quod nos, qui ad obtinendum prefate gratie largitatem ad honorem Dei et 

propterea supradicte basilice reverentia fide- ׀׀ -lium mentibus devotius 

inserenda dedimus operam efficacem, in tanto sancto et pio gaudeamus opere 

laborasse, quodque idem dominus noster vestram gratitudinem recognoscens 

reddat senper vestris devotis obsequiis suam clementiam gratiorem.  

Datum Avinione, die XV mensis Ianuarii, XIV indictione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. 70v 

 

 

 

 

                                                 

9 possit: posset Ras.        10 colligere: oolligere Ras.        11 sic letantes et prompte: sic letantes et prompte 

esse L sic laetantes exprimite Ras.   ad obtinendum: ad obtinendam Ras.   ad honorem Dei: om. Ras.   

reverentia: reverentiam Ras.   quodque: quousque Ras.   Avinione: Avenion. Ras. 
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II. 

Iohannes de Columna O. P.: 

Mare historiarum, VII 78

 

 

Qualiter Totila a Gothis qui in Italia remanserant rex creatus est, qui cum suorum 

multitudine Romam veniens atque obsidens cepit, et captam licet a sanguine abstineret 

fundendo, tamen bonis omnibus expoliavit. 

 

[1] Igitur postquam Witigis qui in Italia Gothis imperabat a Bellisario patricio bello 

victus atque captus et Constantinopolim deductus vitam finivit, pars illa Gothorum qui 

Transpadum habitabant, que erat multitudo non modica, convenientes in unum regem sibi 

fecerunt Heldebandum nomine, qui a suis seditione facta eodem anno occiditur. [2] Quo 

occiso Baduilam, qui et Totila dicebatur, in regnum preficiunt. Hic novem annis in Italia 

regnavit. Qui factus rex mox infinitum suorum congregavit exercitum, quo facto universam 

rursus miseram invadit Italiam, cuncta rapinis, cede et incendio devastans.  

[3] Cumque iam cuncta ut turbo vastasset, audiens beatissimum virum Benedictum 

vere servum Dei in partibus Campanie, ubi tunc habebat exercitum, manere, venit ad illum, 

audierat enim a dicentibus illum prophetie spiritum habere. [4] Qui cum ad monasterium 

eius accessisset, non est ausus ingredi, sed deposita barbarica feritate atque regio cultu 

abiecto se in terram prostravit, nec inde surgere voluit quousque servus Dei ad illum exiret 

atque erigeret. Quod postquam Dei famulus comperit, ad illum exivit eumque de terra 

levavit, atque illum primo de suis actibus atque crudelitate redarguit, atque paucis 

sermonibus cuncta que illi ventura erant predixit, dicens: [5] ‘Multa mala facis, sed peiora 

fecisti, iam aliquando ab impietate compescere. Et quidem Romam ingressurus es, mare 

                                                 

 G = Paris, BnF, Lat. 4914 (f. 229rb–vb); M = Madrid, Biblioteca Complutense, 136 (f. 158ra–b); P = Paris, 

BnF, Lat. 4915 (f. 294ra–vb); V = Città del Vaticano, BAV, Vat. lat. 4963 (f. 305ra–vb); Fo. = FORTE 1950, 

p. 412; Mod. = MODONUTTI 2013b, p. 135. 

 

1–2 Paulus Diaconus, Historia Romana, XVI 19; XVI 22 (DROYSEN 1879, pp. 133–134)     3 Greg., Dial., II 

14     4–5 Greg., Dial., II 15; cf. Vincent de Beauvais, Speculum historiale, XXIII [ed. Douai XXII], 69 

 

Tit. qui in Italia: que in Ytalia P qui in Ytalia V   et captam: et om. V   captam: capta G  abstineret fundendo: 

fundens abstineret P fundendo abstineret V   tamen: tum Mod.   bonis omnibus: omnibus bonis G        1 

Witigis: Witingis G   Italia: Ytalia MP   Constantinopolim: Constantinopolis MPV   Transpadum: 

Transpadam MP   multitudo non modica: non modica multitudo V non multitudo non modica M   

Heldebandum: Heldebaldum corr. in Heldebandum in textu G   nomine: om. G   a suis: ab suis V ab suis 

corr. in a suis in textu M        2 Quo occiso: Ouo occiso V   Baduilam: Badrulam P   Italia: Ytalia MP   

Italiam: Ytaliam MP        3 vere servum Dei: om. G   prophetie: prophecie GMP       4 ingredi: agredi corr. in 

ingredi M agredi P   atque regio cultu: deposita atque regio cultu M        5 sed: set GV 

 



208 

 

transiturus, novem annis regnaturus et demum moriturus’. Quibus auditis rex vehementer 

est territus, atque orationem a viro sancto petiit et abcessit, atque ex illo iam tempore 

minus crudelis fuit. 

[6]

 Illa tamen que vir Dei Benedictus sibi predixerat quam vera fuerunt, rei 

demonstravit eventus. Nam post Tuscarum urbium direptionem, post Lucanie sive Calabrie 

destructionem Brutiorumque devastationem Siculum mare transito Siciliam intravit, 

expoliataque insula atque omnibus divitiis nudata iterum in Campaniam navigavit, 

Romamque veniens obsedit. [7] Que tanta tunc famis penuriam passa est, ut pre 

amaritudine inopie ut quidam ibidem humanorum corporum carnes ab aliquibus 

vescerentur. Quare fame et mortalitate fessi Romani nec valentes ultra famis pestem 

tollerare, in comune deliberant urbem Totile tradere. [8] Mittuntur ergo legati ad Gothorum 

crudelissimum regem, qui ipsum ad urbis invitarent ingressum. Quos Totila benigne 

suscipiens mandavit illam murorum partem dirrui que sua castra respiciebat. Quo facto 

aliquandiu intrare distulit, demum cum sibi visum est, a porta Hostiensi cum suis 

exercitibus Romam armatus intravit. [9] Qui parcere Romanis cupiens per totam noctem 

clangere buchina iubet, ut Romani se a Gothorum gladiis aut ecclesiis tuerentur, quas 

inviolatas esse iusserat, aut quibuscunque aliis modis se a furore hostium occultarent. Hanc 

illi, ut datur conici, animi benignitatem beati Benedicti admonitio contulit. [10] Verum in 

huius primo ingressu aliquantas domos hostilis ignis assumpsit, omnemque civitatem suis 

prede exposuit. Cives vero Gothorum crudelitatem formidantes omnes pene relicta urbe ad 

montes fugerunt, adeoque civitas habitatoribus est nudata, ut in illa fere per XL dies nemo 

hominum habitaret, et iam silvestrium animalium ceperat esse. [11] Quod cernens Totila, 

revocato pro magna parte populo qui in montibus et alveis occultat <…>. 

[12] Quibus diebus Canusine civitatis episcopus cum loqueretur cum viro Dei 

Benedicto de ingressu regis Totile et Romane civitatis destructione, qualiter ad nichilum 

redacta illa que quondam capud mundi fuerat, iam velut altera Babilon habitatio facta erat 

ferarum et volucrum; cui vir Dei Spiritu Sancto plenus respondisse fertur: ‘Non pater, nam 

                                                 

 6–9 Paulus Diaconus, Historia Romana, XVI 22 (DROYSEN 1879, p. 134); cf. Hugo Floriacensis, Chronicon 

(ROTTENDORF 1638, pp. 136–137)     12–13: Greg., Dial., II 15 

 

5 petiit: expeciit G peciit M   6 Dei: om. V   Siculum: circulum P   expoliataque: -que om. V        7 ut quidam: 

ut fort. errore auctoris, om. V   deliberant: deliberarent P        8 Totila: Totilia P   dirrui: dirui M   que: quam 

G   respiciebat: respiciebant GP        9 clangere: claugere G claudere P   buchina: bucina V   ecclesiis: in 

ecclesiis P ecclesias V   conici: emend. (cf. Paulus Diaconus, Historia Romana, XVI, 22) convici GMPV   

animi: cum GMP   beati: sancti P        10 assumpsit: absumpsit V   omnemque: -que om. PV   omnes: omnis 

M        11 alveis: aliis M aliis locis P   occultat <…>: lacuna aut error auctoris (cf. MODONUTTI 2013b, pp. 

54–55)       12 viro Dei: Dei om. V   que: om. G   capud: caput V   velut: vero G 
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hec civitas a gentibus non exterminabitur, sed tempestatibus corruscis, turbinibus ac 

terroribus fatigata,

 paulatim in se ipsa marcescet’. [13] Cuius prophetie misteria iam facta 

nobis sunt luce clariora, quod enim nunc dissoluta menia, eversas domos, dirutas ecclesias 

cernimus, eiusque miranda edificia a Romanis edificata principibus longo iam post senio 

lapsata ad solum usque redacta videmus. 

[14] Hec fuit, proch dolor, civitas de qua dictum est: 

quanta nec est nec erit nec visa prioribus annis; 

de qua alibi scribitur: »nulla unquam res publica nec maior nec sanctior nec bonis exemplis 

ditior fuit«; que »regum civitas« etiam ab hoste dicta est; de cuius populo scriptum 

legimus: »magna est fortuna populi Romani, magnum et terribile nomen« eius; de cuius 

venturo imperio verissime predici potuit: 

imperium terris, animos equabit Olimpo, 

septemque una sibi muro circundabit arces,  

felix prole virum; 

et de presenti iam et incomparabiliter aucto predicari decuit: 

hec tantum alias inter capud extulit urbes, 

quantum lenta solent inter viburna cipressi. 

[15] Sed heu, non est hec Roma que fuit, nec populus ille gentium terror! Si michi non 

credas, ruinas aspice et menia semirute civitatis. Atque nunc ruine ipse non pereant, ut 

saltem ex earum aspectu fides veris laudatoribus habeatur! [16] Dixi de potentia; quid de 

moribus dicam, pene prophetico ore michi locuti videntur Oratius et Seneca. Primus enim 

ait:  

etas parentum peior avis tulit 

nos nequiores, mox daturos 

                                                 

14 cf. Petrarca, Fam., II 9, 26     quanta ~ annis: Ovid., Met., XV, 445     nulla ~ fuit: Liv., praef. 11     regum 

civitas: cf. Iust., Epit., XVIII 2, 10     magna ~ nomen: Liv., XXXVIII 46, 4     imperium ~ virum: Verg., 

Aen., VI, 782–784     hec ~ cipressi: Verg., Ecl., I, 24–25     16 etas ~ vitiosiorem: Hor., Carm., III 6, 46–48     

 

12 hec civitas: civitas hec P   non: om. VFo.   corruscis: coruscatoribus P corrustis Fo.   paulatim: 

palatimtim V        13 misteria: mysteria Fo.   facta nobis sunt: facta om. G facta sunt nobis VFo.   quod: quot 

VFo.   eversas: everssas M   dirutas: diruptas P   edificia: edifficia G   post: om. VFo.   redacta: lapsata G 

lapsatam MP   videmus: vidimus Fo.        14 proch: propch P   nulla: nullam P   sanctior: sanxior G sanccior 

P   ditior: dicior GMP   regum: regnum P   etiam: eciam GMP   magnum et terribile: magnum est et terribile 

GV   predici: predixi P   Olimpo: Olympo VFo.   una: uno V   circundabit: circumdabit PFo.   arces: artes P   

imcomparabiliter: incomparabili P   aucto: auctor G aucta Fo.   capud: caput VFo.   cipressi: sypressi G 

cippressi P cypressi Fo.        15 hec Roma: Roma hec P   gentium: gencium GP   michi: modo P    credas: 

credis VFo.   semirute: semirupte G   nunc: utinam VFo.   earum: eorum Fo.   veris laudatoribus: veris 

laudacionibus G verum laudatoribus P        16 potencia: pottencia G   quid de moribus: quod de maioribus P   

Oratius: Oracius GMP 
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progeniem vitiosiorem;

 

alter ait: »erunt homicide, tiranni, fures, adulteri, raptores, sacrilegi, proditores«. 

 

                                                 

16 erunt ~ proditores: Sen., De ben., I 10, 4 

 

16 progeniem: progenie GPV   vitiosiorem: viciosiorem GV victorem P   alter: aliter corr. in alter in textu M   

homicide: omicide P   tiranni: tiranpni G tirampni P 
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III/A 

[Epistula Clementis VI papae ad Mastinum de la Scala] 

Avinio, XIII Novembris [1347]

 

 

Dilecto filio Mastino de la Scala  

nostro et ecclesie Romane fideli et devoto 

  

[1] De hiis que per te in servitium et favorem carissimi in Christo filii 

nostri Karoli regis Romanorum illustris acta sunt, Nobilitati tue agimus dignas 

grates. [2] Sane quia negocia regis eiusdem sunt specialiter cordi nobis, illaque 

sublato de medio inveterato illo dierum malorum ׀׀ Bavaro speramus prestante 

Domino favorabiliter prosperari, Nobilitatem eandem attente rogamus, 

quatenus pro nostra et Apostolice Sedis reverentia et tui etiam honoris obtentu 

que laudabiliter incepisti, operosis et fidelibus studiis continuare procures.  

[3] Ceterum audisti iam qualiter carissimus in Christo filius noster 

Ludovicus rex Ungarie illustris ad invasionem regni Sicilie, ut fertur, aspirat. 

[4] Cum autem regnum ipsum ecclesie Romane iuris et proprietatis existat, et 

omnis eius vexatio nobis non immerito molesta reddatur, precibus nostris 

adicimus ut quorumcumque ad ipsius regni occupationem invasionemque 

tendentium procures impedire propositum, et eis per terras que tuo subsunt 

dominio transitum non concedas. [5] Super quibus ea que dilectus filius 

magister Franciscus Petrachi clericus Florentinus tibi pro parte nostra retulerit, 

fidem cum grate prosecutionis effectu adhibere procures. 

Datum Avinione, Idus Novembris, anno sexto. 

 

 

 

 

 

 

f. 145v 

 

 

                                                 

Città del Vaticano, Archivio Segreto Vaticano, Registri Vaticani, 141, f. 145r–v, n

o
 833. 

F = FRAKNÓI 1900, p. 15; C = CIPOLLA 1906, pp. 256–257. 

 

Tit. fideli et devoto: et om. F        1 regis Romanorum: Romanorum regis F   grates: gracias F        2 

prestante Domino: prestante Deo F   pro nostra: pro tua C   procures: procuras C        3 audisti: audistis F        

4 concedas: concedis C        5 tibi pro parte nostra: tibi om. F 
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III/B 

[Epistulae Clementis VI papae ad Opizonem marchionem Estensem 

et ad Mastinum et Albertum de la Scala milites Veronenses] 

Avinio, XV Novembris [1347] 

 

n
o
 856 Dilecto filio nobili viro Opizoni marchioni Estensi  

in civitate ac districtu Ferrariensi nostro et ecclesie Romane vicario 

 

[1] Cum dilectum filium Johannem de Sanctocassiano civem 

Reginensem super aliquibus, que unitatem ac amititiam inter 

carissimam in Christo filiam nostram Johannam reginam Sicilie 

illustrem et te fortius roborandam concernunt, ad te presentialiter 

destinemus, [2] Nobilitatem tuam attente rogamus, quatenus eis que 

idem Johannes tibi super hoc ex parte nostra retulerit, fidem cum 

grate satisfactionis effectu adhibere procures.  

Datum Avinione, XVII Kalendas Decembris, ׀׀ anno sexto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. 149v 

n
o
 861 Item in eundem modum dilectis filiis nobilibus viris Mastino 

et Alberto de la Scalla militibus Veronensibus nostris et ecclesie 

Romane fidelibus et devotis.

 

 

 

 

                                                 
Città del Vaticano, Archivio Segreto Vaticano, Registri Vaticani, 141, f. 149r–v (n

i
 856; 861). 

F = FRAKNÓI 1900, p. 15 (cf. supra, p. 148, n. 60); C = CIPOLLA 1906, p. 262, n. 2.  

 

n
o
 856, 1 te fortius: vos forcius F   ad te presentialiter: ad vos presencialiter F        2 Nobilitatem tuam: 

nobilitates vestras F   tibi: vobis F   procures: procuretis F 

 

n
o
 861 Item in eundem modum dilectis filiis nobilibus viris: Item in eundem modum om. F   modum dilectis 

filiis om. C   de la Scalla: Delascalla F    fidelibus et devotis: et om. F 
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FORDÍTÁSOK 

I. 

Francesco Petrarca: Baráti levelek, VI 2 (α) 

 

Giovanni Colonna Domonkos-rendi szerzetesnek;  

arról, hogy nem a filozófiai iskolákat kell követni, hanem az igazságot,  

és Róma városának nevezetes helyeiről
1
 

 

[1] Ketten kóboroltunk Rómában. Ismered szokásomat, hogy úgy sétálgatok fel és 

alá, mint a peripatetikusok. Szeretem ezt, illik természetemhez és szokásaimhoz; ami 

azonban az eszméiket illeti, némelyik tetszik nekem, némelyik egyáltalán nem: nem a 

filozófiai iskolákat szeretem ugyanis, hanem az igazságot. Így hát egyszer peripatetikus 

vagyok, máskor sztoikus, néha akadémikus, gyakran azonban egyik sem, valahányszor 

olyan dologra lelek náluk, ami az igaz és üdvözítő hittel biztosan vagy gyaníthatóan 

ellentétes. Mert szerethetjük és követhetjük a filozófiai iskolákat, ha nem ellenkeznek az 

igazsággal, ha nem térítenek el legfőbb célunktól, amennyiben azonban megkísérelnék ezt, 

legyen szó akár Platóról, akár Aristotelesről, akár Varróról vagy Ciceróról, mindet 

elfogulatlan szigorral kell elítélnünk és eltaposnunk. [2] Ne csaljon meg minket elmés 

fejtegetésük, ékes beszédük vagy tekintélyes nevük: emberek voltak, amennyire csak 

emberi vizsgálódással lehetséges, járatosak a tudományban, kiválóak az ékesszólásban, és 

természet adta tehetségüknek köszönhetően boldogok; mindazonáltal sajnálatra méltóak is, 

mert meg voltak fosztva a legfőbb és kimondhatatlan céltól, s mivel csak a saját erejükben 

bíztak és a valódi világosságot nem keresték, vakok módjára gyakran elcsúsztak vagy kőbe 

botlottak. [3] Csodáljuk hát tehetségüket, de csak azért, hogy a tehetség Alkotóját 

dicsérjük; szánjuk hát tévelygéseiket, de csak azért, hogy hálát adjunk a minket ért 

kegyelemért, és észrevegyük, hogy ingyen, érdem nélkül tüntetett ki minket és helyezett 

nálunk nagyobbak elé Az, aki a bölcsek elől elrejtett titkát a kicsinyeknek méltóztatott 

kinyilatkoztatni;
2
 s végül filozofáljunk, de csak azért, hogy szeressük a bölcsességet, 

ahogyan azt maga a filozófia név megkívánja. [4] Lévén Krisztus Isten igazi bölcsessége,
3
 

ha igazán filozofálni akarunk, mindenekelőtt őt kell szeretnünk és tisztelnünk. Akármik 

legyünk is, mindenekelőtt keresztények legyünk; úgy olvassuk a filozófiai, a költői és a 

                                                 
1
 A levél datálásáról, forrásairól és a felsorolásban szereplő helyszínekről ld. a negyedik fejezetet és a lenti, 

részletes kommentárt. A szövegben megőrzöm a görög nevek latinos alakját, a bibliai alakok és szentek nevét 

azonban magyar átírásban közlöm. A fordítási elvekről vö. még fent, p. 47, n. 12. 
2
 Vö. Mt 11, 25; és Lk 10, 21. 

3
 Vö. 1Kor 1, 24; vö. BAGLIO 2008, p. 380, n

o
 25. 
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történeti műveket, hogy a fülünkben mindig Krisztus evangéliuma zengjen: csak ez kell 

ahhoz, hogy kellőképp bölcsek és boldogok legyünk, nélküle viszont minél többet 

tanulunk, annál tudatlanabbak és nyomorultabbak leszünk. Ide, az igazság legfőbb 

védbástyájához kell visszavezetnünk mindent; csak erre, az igaz tudomány egyetlen szilárd 

alapjára építkezhet biztonsággal az emberi erőfeszítés. Nem róhatnak meg minket, ha erre 

halmozunk buzgón más, vele nem ellentétes tanításokat; s noha úgy tűnhet, hogy a 

lényeghez talán keveset adtunk hozzá, a lélek gyönyörűsége és a műveltebb életmód 

érdekében bizony sokat tettünk. Mindezt mellékesen mondtam, csak annyit, amennyi e 

helyt megfelelőnek tűnt. Folytatom. 

[5] Együtt kószáltunk a hatalmas városban, amely méretéhez viszonyítva kihaltnak 

tűnik, noha tömérdek lakosa van; és nemcsak a városban, hanem a város körül is 

kóboroltunk, és minden lépésnél volt valami, ami beszédre ösztönzött vagy a lelkünket 

lángra gyújtotta: itt Evander palotája, itt Carmentis temploma, itt Cacus barlangja, itt a 

szoptató anyafarkas és a Ruminalis fügefa, amit helyesebben Romulus fájának kellene 

nevezni; itt ugrotta át Remus a falat; itt zajlottak a cirkuszi játékok, melyek során 

elrabolták a sabin nőket; itt a Kecske-mocsár, ahol Romulus eltűnt; itt beszélgetett Numa 

Egeriával; itt álltak csatasorba a hármas ikrek. [6] Itt lakott az ellenségre lesújtó Tullus 

Hostilius, a harcászat mestere, akit villám sújtott le; itt az építkező király, Ancus Marcius; 

itt a rendek elkülönítője, Tarquinius Priscus; itt fogták körül a lángok Servius fejét; itt 

hajtott el kocsiján ülve a kegyetlen Tullia, s bűnével gyalázatossá tette az utcát. [7] Ez itt a 

Szent Út, ez az Esquiliae, ez a Viminalis-, ez a Quirinalis-domb, ez a Caelius, ez a Mars-

mező, ahol Superbus lecsapdosta a mákvirágok fejét. Itt a kardjába dőlő szegény Lucretia 

és a halálba menekülő házasságtörő és a meggyalázott szemérmen bosszút álló Brutus. [8] 

Itt a fenyegető Porsenna meg az etruszk sereg; és a hibázó jobbjával szemben könyörtelen 

Mucius; és a zsarnok fia, aki megütközött a szabadsággal, s a consul, aki a városból elűzött 

ellenséget az alvilági árnyakig üldözte; és a bátor férfi háta mögött lerombolt cölöphíd s az 

úszó Horatius; és a Cloeliát hazavivő Tiberis. Itt állt Publicola háza, mely ok nélkül keltett 

gyanút; itt szántott Quinctius, amikor kiérdemelte, hogy földművesből dictator legyen; 

innen elhívva lépett a consuli hivatalba Serranus. [9] Ez a Ianiculum, ez az Aventinus, 

amaz a Szent Hegy, amelyekre az atyák ellen haragra lobbant nép három alkalommal 

kivonult; itt állt Appius kéjsóvár törvényszéke és Verginia, akit az apja kése mentett meg 

az igazságtalanságtól, s itt ért méltó véget a decemvir bujasága. Innen vonult vissza 

Coriolanus, aki fegyverekkel talán győzött volna, de legyőzte az övéi iránt érzett szeretet; 

ezt a sziklát védte meg Manlius és innen zuhant alá; itt kergette el váratlan közbelépésével 
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Camillus az aranyra áhítozó gallokat és tanította meg a kétségbeesett polgároknak, hogy az 

elvesztett hazát fegyverrel szerezzék vissza, ne arannyal. [10] Itt vetette alá magát teljes 

fegyverzetben Curtius; itt jövendölte meg a földben talált emberi fej és a helyéről el nem 

mozduló Terminus a legfőbb és szilárd hatalmat. Itt temették be a fegyverek az álnok 

hajadont, akit saját álnoksága csalt tőrbe; ez a tarpeji orom és a római népnek a világ 

minden részéről összegyűjtött kincse; ez itt az ezüst lúd; ez a fegyvereket őrző Ianus; ez 

Iuppiter Stator, ez pedig Iuppiter Feretrius temploma; ez volt Iuppiter fülkéje, ez a 

diadalmenetek háza; ide vezették rabláncon Perseust, innen vetették vissza Hannibalt, 

innen vetették alá Iugurthát, mint egyesek vélik, mások szerint ugyanis a börtönben ölték 

meg. [11] Itt tartott diadalmenetet Caesar és itt halt meg. Ebben a templomban látta 

Augustus, hogy királyok borulnak földre előtte, és adót fizet neki a világ; ez Pompeius 

diadalíve, ez az oszlopcsarnoka, és ez a Cimber, Marius diadalemléke. Ez Traianus 

oszlopa, itt van eltemetve, s Eusebius szerint ő az egyetlen az összes császár közül, aki a 

városon belül lelt sírhelyet;
4
 ez az ő hídja, amely később Szent Péterről lett elnevezve; ez 

Hadrianus roppant épülete, amely alatt ő is fekszik, és amelyet ma Angyalvárnak hívnak. 

Ez az isteni császároknak szentelt, csodálatos méretű kőtömb, mely négy bronzoroszlánra 

támaszkodik, és amelynek csúcsán állítólag Caesar hamvai nyugszanak. [12] Ez Tellus 

temploma, ez Fortuna szentélye, ez a Béke temploma, amelyet a béke valódi Királyának 

eljövetele romba döntött; ez Agrippa építménye, amelyet az igaz Isten anyja elragadott a 

hamis istenek anyjától. Itt havazott augusztus 5-én; innen folyt olajpatak a Tiberisbe; 

állítólag erről a helyről pillantotta meg az öreg Augustus a kisded Krisztust, akit a Sibylla 

mutatott meg neki. [13] Íme, Nero mértéktelensége és féktelen fényűzése az épületekben; 

ez az Augusta a via Flaminián, ahol egyesek szerint az uralkodó
5
 sírja is található; ez 

Antoninus oszlopa és ez az ő épülete a via Appia közelében; ez Severus Afer 

Septizoniuma, amelyet te a Nap templomának hívsz, de a történeti munkákban az általam 

említett nevet olvasom. Íme Praxiteles és Phidias tehetség- és művészetbeli vetélkedésének 

emléke, melyet a kő oly sok évszázadon át megőrzött; itt jött szembe Krisztus menekülő 

helytartójával; itt feszítették keresztre Pétert; itt fejezték le Pált; itt égették meg Lőrincet, 

ide temetve adott helyet az érkező Istvánnak; itt vette semmibe János a forró olajat; itt 

tiltotta meg övéinek a halála után életre kelt Ágnes, hogy sirassák; itt bujdosott Szilveszter; 

itt gyógyult ki Constantinus a leprából; itt felügyelt a dicső gyászszertartásokra Callixtus. 

[14] De hová ragadtatom magam? Le tudom talán írni neked Rómát ezen a kis papírlapon? 

                                                 
4
 Eus.-Hier., Chron., a. A. 2132 (HELM 1913, p. 197). 

5
 Augustus. 
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De ha le is tudnám, semmi szükség rá: ismersz te mindent, nem azért, mert római polgár 

vagy, hanem mert serdülőkorod óta elsősorban ilyen dolgok után kutakodsz. Hiszen 

manapság ki ismeri kevésbé a római dolgokat, mint a római polgárok? Nem szívesen 

mondom, de sehol sem ismerik kevésbé Rómát, mint Rómában. S ebben nemcsak a 

tudatlanságot siratom – noha mi lehet rosszabb a tudatlanságnál? –, hanem számos erény 

távozását és számkivetését is. Mert ki kételkedhet abban, hogy Róma nyomban talpra 

szökkenne, ha végre megismerné önmagát? De ezt a panaszt más alkalomra tartogatom. 

[15] Miután a hatalmas város körüljárásában elfáradtunk, gyakran megálltunk 

Diocletianus fürdőinél, sőt olykor fel is másztunk az egykor igen fenséges épület tetejére, 

mert sehol máshol nincs olyan friss levegő, korlátlan kilátás, csönd és kívánatos magány. 

Ott nem beszélgettünk fáradalmainkról, egy szót se magán- vagy közügyekről, melyeket 

elég volt egyszer elsiratni. S a hanyatló város falai mentén sétálgatva és odafent ülve 

szemünk elé tárultak a töredékes romok. [16] Miről esett hát szó? Sokat beszélgettünk a 

történelemről, amelyet úgy osztottunk meg, hogy az újabb eseményekben te, a régiekben 

én tűntem jártasabbnak, és azokat neveztük réginek, amelyek azelőtt történtek, hogy a 

rómaiak magasztalni s a római császárok tisztelni kezdték volna Krisztus nevét, újnak 

pedig azokat, amelyek attól az időtől fogva mostanáig történtek. Sokat szóltunk a 

filozófiának arról a részéről is, amely az erkölcsöket oktatja, és innen nyerte nevét; s 

olykor a művészetekről, azok feltalálóiról és alapelveiről is. [17] Így hát egy nap, mikor ez 

éppen szóba került, sürgetve kérleltél, hogy fejtsem ki részletesen azt, amit itt-ott elszórva 

hallottál tőlem, vagyis hogy véleményem szerint honnan erednek a szabad és a mechanikai 

művészetek. Könnyedén teljesítettem kívánságodat, mert az időpont, a hiábavaló 

aggodalmaktól való mentesség és maga a hely is arra ösztökéltek, hogy hosszasabb 

beszédbe fogjam, és feszült figyelmed jelezte, hogy a téma igencsak kedvedre van. 

Mindazonáltal kijelentettem, hogy nem mondtam semmit, ami új vagy a magamé, jobban 

mondva semmi olyat, ami másé lenne: mert mindaz, amit innen-onnan megtanultunk, a 

mienk, hacsak a feledés el nem ragadja tőlünk. [18] Most arra kérsz, hogy ismételjem meg, 

amit aznap mondtam, és küldjem el levélben. Sok mindent mondtam, bevallom, amit nem 

tudnék változatlan szavakkal megismételni, hiába szeretném. Add vissza azt a helyet, azt a 

nyugalmat, azt a napot, akkori figyelmedet, elmém akkori erejét, és képes leszek arra, 

amire akkor képes voltam. De minden megváltozott: távol az a hely, elmúlt az a nap, eltűnt 

a nyugalom, arcod helyett néma leveledre tekintek, elmémet hátrahagyott dolgaim robaja 

akadályozza, mely még mindig fülemben dörög, noha elsősorban azért menekültem el 

előle, hogy szabadabban válaszolhassak neked. Mindazonáltal engedelmeskedem majd, 
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ahogy tudok. [19] Jóllehet a régi vagy az újabb írókhoz is utasíthatnálak, akiktől 

megtudhatnád azt, amit óhajtasz, ám te gondoskodtál arról, hogy ily módon ne 

szabadíthassam meg magam a feladattól, hiszen azt kéred, hogy a saját szavaimmal 

beszéljek el mindent, mert, mint állítod, az én ajkamról neked minden édesebben és 

érthetőbben zeng. Köszönöm neked, akár így áll a dolog, akár azért mondod, hogy lelkem 

lángra gyújtsd. Itt van hát, amit akkor mondtam, más szavakkal talán, de ugyanazzal a 

tartalommal. [20] De mégis, mit tegyünk most? Mert nem csekély tárgyról van szó, és ez a 

levél már így is elég terjedelmesre nőtt; még el sem kezdtem, és a mai nap már csaknem 

véget ért. Nem akarod, hogy pihentessem egy kissé az ujjaimat és a te szemedet? 

Halasszuk holnapra, ami még hátravan, osszuk ketté a fáradságot és a levelet, s ne bízzunk 

annyiféle témát egyetlen papírra. [21] De mi jutott megint eszembe, miért ígérek neked 

holnapot és újabb levelet? Nem egyetlen napot és nem is levelet igénylő tárgyról van szó: 

egész könyvet kíván, melyhez addig nem kezdhetek hozzá, amíg a szerencse vissza nem 

vezet magányomba,
6
 hacsak nagyobb gondok vissza nem tartanak és meg nem zavarnak. 

Csak ott vagyok ugyanis önmagam ura, sehol máshol; csak ott engedelmeskedik nekem 

íróvesszőm, amely most terhes elfoglaltságaimban bízva lépten-nyomon lázadozik ellenem 

és megtagadja parancsaimat. Így akinek nyugalmamban szakadatlanul dolgoznia kell, 

elfoglaltságaim közepette nyugalmat szerez magának, és arcátlan, megátalkodott szolga 

módjára ura fáradozását saját pihenésére fordítja. [22] De amint hazaérek, rögvest nyakába 

kényszerítem igáját, és arról, amit kérsz, önálló könyvben írom meg mindazt, amit mások 

írásaiból és a saját elmélkedéseimből meríthetek. Mert míg baráti leveleket tréfálkozva, 

ide-oda utazgatás és lárma közepette szoktam írni, addig könyvek írásához békés 

magányra, édes nyugalomra és végtelen, háborítatlan csöndre van szükségem. Ég veled! 

 

November 30-án, útközben. 

 

                                                 
6
 Vaucluse-be. 
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II.  

Francesco Petrarca: Baráti levelek, IX 13 (α) 

(részlet) 

 

A zenész Philippe de Vitrynek; 

gyengeségük miatt korholja azokat, akik annyira kötődnek a föld valamely szegletéhez, 

hogy a tőle való távollétet még akkor is szerencsétlenségnek tartják, ha az oka dicsőséges 

 

[…] [33] Holnap folytatja majd útját,
1
 hogy miután látta a morajló Adriai-tengert, 

megszemlélje a Tirrén-tenger viharait is; először átkel a folyók királyán, a Pón – ne 

büszkélkedjen e címmel a Szajna! –; felkeresi Ravennát, amelyet a legrégibb városnak 

mondanak, aztán Riminit, majd az erős Perugiát és más közbeeső városokat is, s végül eléri 

a világ fejét és úrnőjét: Rómát. Aki ez utóbbit nem látta, az elhamarkodva csodál más 

városokat; s noha a római nép szerencséjének jóvoltából a város egykor tetszetősebb volt, 

mint manapság, a jubileumi szentévnek köszönhetően látványa sosem volt még ennyire 

üdvözítő. Nevezd csak barátunkat számkivetettnek, én mérhetetlenül boldog zarándoknak 

fogom őt tartani. [34] Az apostolok templomaiban fog sétálni és a mártírok szent vérétől 

pirosló földet fogja taposni; látni fogja az Úr arcát, ahogy az asszony kendője megőrizte 

vagy ahogy az egyházak anyjának falán megjelent; megtekinti majd azt a helyet, ahol 

Krisztus szembejött a menekülő Péterrel, és a lábnyomokat a kemény kövön, amelyeket a 

népeknek örökké imádniuk kell; [35] be fog lépni a Sancta Sanctorumba, ebbe a mennyei 

kegyelemmel teli kis ékszerdobozba; megszemléli a Vatikánt és Callixtus földalatti üregeit, 

amelyek a szentek csontjaiból épültek; látni fogja a Megváltó bölcsőjét és előbőrét s a Szűz 

tejének csodálatosan fehér edénykéjét; megpillantja majd Ágnes gyűrűjét és eszébe idézi a 

kihunyt kéjvágy csodáját; megszemléli majd a Keresztelő levágott fejét, Lőrinc rostélyát és 

a máshonnan idehozott Istvánt és a közös szállással megelégedő két szentet; [36] 

megtekinti a helyet, ahol Pétert keresztre feszítették; ahol édes vizű források fakadtak, 

amikor Pál vérét ontották; ahonnan olajpatak folyt a Tiberisbe, amikor az Úr megszületett; 

ahol megvetették a szépséges templom alapjait, amelynek nyáron hullott hó jelölte ki a 

helyét; ahol erős templomok dőltek romba, amikor a Szűz gyermeket szült; ahol az égből 

lezuhant Simon gyalázatossá tette az ártatlan követ; megmutatják majd neki Szilveszter 

rejtekhelyét, Constantinus látomását és a gyógyíthatatlan kór Isten által előírt gyógymódját 

                                                 
1
 Gui de Boulogne bíboros, aki a levél eredeti változatának megírásakor, 1350. február 15-én Petrarcával 

együtt épp Padovában tartózkodott, miután visszatért magyarországi küldetéséről. Gui de Boulogne 

megmutatta a költőnek közös barátjuk, Philippe de Vitry levelét, amelyben a zenész sajnálatát fejezte ki, 

hogy a bíboros oly sokáig kénytelen távol maradni francia hazájától. Erre a – mára elveszett – episztolára 

reagált Petrarca a Fam., IX 13-mal; vö. DOTTI 2002–2009, II, p. 1285n. 
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és számtalan más dolgot, amelyeknek egy részét én magam egykor két hosszú levélben 

foglaltam össze, előbb egy barátomnak írva, majd mondanivalómat verslábakba 

kényszerítve. 

 [37] S ha egyszer gondolatait az égiekről a földi dolgokra akarja fordítani, 

megszemléli majd a római hadvezérek és császárok, a Scipiók, Caesarok és Fabiusok 

építményeit, amelyek összedőlve is csodálatot keltenek, és a többi emlékművet, 

amelyeknek se szeri, se száma; megcsodálja majd a hét dombot, amelyeket egyetlen fal 

ölel körbe és amelyek egykor minden földnek, hegynek és tengernek parancsoltak; s a 

széles utcákat, amelyek hajdan szűknek bizonyultak a foglyok tömege számára; feltekint 

majd a diadalívekre, amelyeket egykor az alávetett királyoktól és népektől szerzett 

zsákmány díszített; felhág majd a földkerekség fejeként és fellegváraként tisztelt 

Capitoliumra, ahol hajdan Iuppiter cellája állt, ma pedig az Ara Coeli, s ahonnan, mint 

mondják, Augustus Caesarnak megmutatták a gyermek Krisztust. […]  
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FILOLÓGIAI-TOPOGRÁFIAI KOMMENTÁR A FAMILIARES, VI 2 RÓMA-LEÍRÁSÁHOZ 

 

Az alábbi kommentárban Nicola Longo 2007-ben megjelent monográfiájának 

módszerét követve, de remélhetőleg nagyobb filológiai korrektséggel, pontról pontra 

kommentálom a Fam., VI 2 Róma-leírását.
1
 Ennek célja a Petrarca által felhasznált 

források, illetve a levélben említett helyszínek minél pontosabb azonosítása. Az elemzés 

egyes részeredményeit felhasználtam a Fam., VI 2 datálását tárgyaló fejezetben, így ezek 

esetében itt már csak néhány kiegészítő megjegyzést teszek. A kommentárban említett 

helyszínek közötti tájékozódást a függelék végén található térképek segítik. 

 

A város megalapítása előtti időszak és a királyok kora (Fam., VI 2, 5–7) 

[Fam., VI 2, 5] (1) hic Evandri regia [itt Evander palotája]: A Petrarca által ismert 

források döntő többsége – köztük Livius (I 5, 1–2) és Vergilius (Aen., VIII, 51–54) – a 

Palatinus (Pallantium, Palatium) domb tetején álló, fellegvárszerű építményként írja le az 

árkádiai származású mitikus király, Evander palotáját.
2
 A „regia” elnevezés minden 

bizonnyal Vergiliustól származik.
3
 Az Aeneis VIII. könyvének 51. sorához írt 

magyarázatában Servius a Pallanteum név eredetének több változatát is közli, amihez 

Petrarca a Virgilio Ambrosianóban egyebek mellett a „Palatium” megjegyzést fűzte.
4
 A De 

viris illustribus Hercules-életrajzában kétségkívül szem előtt tartotta Servius 

kommentárját, de, forrásával ellentétben, a Palatinust nem említi:  

 

Serv., ad Aen. VIII, 51:
5
 

 

„Evander Arcas fuit, nepos Pallantis, regis 

Archadie. Hic cum patrem suum occidisset, 

[…] dimissa provincia sua venit ad Italiam et 

pulsis Aboriginibus tenuit loca in quibus 

Roma est, et modicum opidum fundavit in 

monte Palatino.” 

Vir. ill., Hercules, 25:
6
 

 

„Cum parva igitur magne preda victorie ad 

Italiam venit [scil. Hercules] et ad ea loca ubi 

nunc Roma est, que tunc Evander rex 

Archadie domo profugus
7
 tenebat.” 

 

                                                 
1
 Vö. LONGO 2007, pp. 109–144; vö. fent, pp. 74–75. 

2
 Vö. TAGLIAMONTE, Gianluca, s.v. Palatium, Palatinus mons (fino alla prima età repubblicana), in LTUR, 

IV, pp. 14–22: p. 15. 
3
 Verg., Aen., VIII, 362–363: „[…] ‘haec’ inquit [scil. Evander] ‘limina victor / Alcides subiit, haec illum 

regia cepit’.”; mely sorokat Petrarca idézi és magyarázza a Fam., XIX 8, 4-ben, vö. ACCAME LANZILLOTTA 

1993, p. 221; valamint lent, n. 10. 
4
 VA, II, p. 887, n

o
 1564. 

5
 Ibid., II, p. 887; vö. THILO–HAGEN 1881–1902, II, p. 206. 

6
 MALTA 2008, p. 88. 

7
 Vö. Liv., I 7, 8: „Evander […], profugus ex Peloponneso […]”. 
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Biztos támpontot kínál azonban az Africa VIII. éneke
8
 és a Contra eum qui 

maledixit Italie,
9
 amelyekben Petrarca egyértelműen a Palatinusra helyezi Evander 

palotáját.
10

 

 

(2) hic Carmentis edes [itt Carmentis temploma]: Nicola Longo, Fracassetti fordítását („la 

casa di Carmenta”)
11

 követve, Evander anyja, Carmentis házának elhelyezkedését illetően 

nem talál forrást, helyette a Mirabilia urbis Romaera hivatkozik,
12

 amely szerint Carmentis 

szentélyének helyén épült később a Capitolium tetején álló Santa Maria in Ara Coeli.
13

 

Ugyanakkor Christoff Neumeistert idézve azt is megjegyzi, hogy a gallok Carmentis 

szentélyének közelében kezdték megmászni a Capitoliumot.
14

 Következésképpen a 

szentély a domb lábánál kellett álljon, de erre az ellentmondásra Longo nem hívja fel a 

figyelmet. Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy a Mirabiliában néhány sorral lejjebb egy 

másik „templum Carmentis”-ről is olvashatunk, amely valójában az Augustus forumán 

található Bosszúálló Mars templomával azonosítandó.
15

 Ugo Dotti, Fracassettival 

ellentétben, az „edes”-t templomnak („tempio”) fordítja, de nem lokalizálja, és csak 

általánosságban, Evander, Carmentis és Cacus személye kapcsán hivatkozik Vergiliusra.
16

 

Valójában Carmentis házát illetően is van forrásunk: Solinus szerint a nimfa a 

Capitolium tövében lakott, ahol később a porta Carmentalisnak is nevet adó szentélyét 

emelték,
17

 vagyis a domb délnyugati lábánál, a vicus Iugarius környékén.
18

 De mivel 

                                                 
8
 Afr., VIII, 863–865: „[…] magno mox obvia menia giro / Pallantea vident, quo structa est regia monte / 

Evandri primusque nove locus inclitus urbis”. 
9
 Inv. mal., 258 (BERTÉ 2005, p. 90): „Equidem literas latinas a Carmenti, Evandri regis matre, repertas 

invenio et, quantum opinari est, Palatino in monte, qui est unus e septem quos hodie romane urbis murus 

amplectitur; illic enim filii sedes fuit, ubi nondum Roma erat.” 
10

 A Fam., XIX 8, 4-ben és a Rem., II 63 [62], 6-ban (CARRAUD 2002, I, p. 812) Petrarca a Palatinust nem 

említi, csak Evander palotájának szerénységét hangsúlyozza. Az elsőben citálja és magyarázza Vergilius 

Aeneisét (VIII, 362–363): „[…] rex Evandrus, qui cum inopem in aulam invitaret Eneam, magnum ibi 

hospitem alium iam fuisse commemorat: »Hec, inquit, limina victor / Alcides subiit, hec illum regia cepit«, 

quasi diceret: ‘Ne despicias paupertatem nostram neque dedigneris habitaculum quod dignatus est 

Hercules’.”; és a De remediisben is érezni az eposz közvetlen hatását: „Parva Evandri regia magnum cepit 

Alcidem […]”. (Kiemelés tőlem.) Petrarcának Serv., ad. Aen., VIII, 363-hoz írt glosszájáról vö. lent, p. 224, 

n. 28. 
11

 FRACASSETTI 1863–1867, II, p. 114. 
12

 D’ONOFRIO 1988, p. 92: „[…] in loco ubi est nunc Sancta Maria, fuere duo templa simul iuncta cum 

palatio, Phebi et Carmentis, ubi Octavianus vidit visionem in celo […]”. (A „iuncta” utáni értelemzavaró 

vesszőt töröltem.) Vö. VZ, III, p. 52. 
13

 LONGO 2007, p. 115. 
14

 Ibid., a következő műre tett hivatkozással: NEUMEISTER, Christoff, Roma antica: Guida letteraria della 

città, ed. italiana a cura di Claudio SALONE, Roma, Salerno, 1993, p. 115. 
15

 D’ONOFRIO 1988, p. 93: „Ubi est sanctus Basilius, templum Carmentis.”; vö. VZ, III, p. 54 és n. 3. 
16

 DOTTI 2004–2009, II, p. 779 és n. 7, hivatkozva Verg., Aen., VIII, 102 skk.-ra. 
17

 Solin., 1, 13: „Pars etiam infima Capitolini montis habitaculum Carmentae fuit, ubi Carmentis nunc fanum 

est, a qua Carmentali portae nomen datum.”  
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Petrarca Solinus-kódexe nem maradt ránk, és sem művei, sem glosszái nem kínálnak biztos 

fogódzót, nehéz teljes bizonyossággal megállapítanunk, hogy felhasználta-e a művet a 

Fam., VI 2 megírása során. Kellő óvatossággal csak annyit jelenthetünk ki, hogy Solinus 

ismeretére vonatkozóan az első biztos adataink az 1340-es évek első feléből származnak,
19

 

de mivel Petrarca ma ismert kódexeinek glosszái csak részlegesen lettek kiadva,
20

 ezek 

teljes körű vizsgálata nélkül azt sem zárhatjuk ki, hogy a költő már korábban is forgatta a 

Collectaneát. Már csak azért sem, mert a XIV. század első felében Solinus közismert 

szerző volt, műve nem tartozott a nehezen beszerezhető opusok közé, így Petrarca is 

könnyen hozzájuthatott.
21

 

                                                                                                                                                    
18

 Vö. PISANI SARTORIO, Giuseppina, s.v. Carmentis, Carmenta, in LTUR, I, pp. 240241; COARELLI, 

Filippo, s.v. Porta Carmentalis, ibid., III, pp. 324325. 
19

 Vö. BILLANOVICH 1996, p. 172; FIORILLA 2012a, p. 958. A legkorábbi biztosan datálható Solinus-idézetet 

(2, 18) az 1343–1345 között írt Mem., IV 30, 6-ban találjuk. A Fam., V 16, 1-ben Petrarca ugyancsak citálja 

őt, de a levél datálása meglehetősen bizonytalan. Arnaldo Foresti ugyan 1342–1343-ra helyezte (FORESTI 

1977, pp. 148–152), de a Secretummal való párhuzamai és a Plautus-idézetek miatt valószínűbb, hogy az 

1350-es évek elejének alkotása; vö. BILLANOVICH 1947, pp. 33, 49–50 és p. 49. n. 2; valamint a Virgilio 

Ambrosiano Plautus-idézetet tartalmazó glosszáit (VA, II, p. 825, n
o
 1352 [Capt., 780] és p. 931, n

o
 1703 

[Aul., 555–556]), melyek Marco Petoletti szerint körülbelül 1350-re datálhatók. Köszönöm a kutató 

személyes közlését. A Canzoniere 232. szonettjének első sorában is találunk egy egyértelmű Solinus-

reminiszcenciát (Solin., 9, 20), de a vers feltehetőleg 1343 után keletkezett (SANTAGATA 2008, p. 964). 

Továbbá az Rvf, 135 írása során, egyéb latin geográfusok művei mellett, Petrarca szem előtt tarthatta a 

Collectaneát is, ám a kérdéses canzonét, amelyet Carla Maria Monti korábban 1338–1343 közé helyezett 

(MONTI 1989; vö. SANTAGATA 2008, p. 662), Maurizio Fiorilla nemrég figyelemre méltó érvekkel az 1350-

es évekre datálta (FIORILLA 2012a). A Virgilio Ambrosiano glosszáiban Petrarca többször is hivatkozik 

Solinusra (VA, ad indicem), de ezek a posztillák egy kivétellel a kódex jegyzetekkel való ellátásának 

legkésőbbi szakaszához tartoznak. Az egyetlen korábbi – de a kiadók által pontosabban nem datált – 

posztillában pedig a költő emlékezetből, kisebb hibával idézi föl Solinus tanúságát, valószínűleg azért, mert a 

jegyzetelés pillanatában nem volt a keze ügyében a Collectanea-kézirata (VA, II, p. 887, n
o
 1565, Marco 

Petoletti magyarázó jegyzetével). Petrarca egyéb kódexeinek vonatkozó autográf glosszái – legalábbis azok, 

amelyekről tudomásom van – mind 1347 utániak: Firenze, BML, Plut. 34, 1, f. 69v (vö. NOLHAC 1965, I, p. 

183); Oxford, Exeter College, 186, f. 8rb (vö. BERTÉ 2011, p. 50, n
o
 164 és pp. XX–XXI); Paris, BnF, Lat. 

5816, f. 96vb (vö. AVRIL et al. 1984, p. 93, n
o
 80; BILLANOVICH 1997, pp. 143–149; PIACENTINI 2008). A 

milánói Biblioteca Ambrosiana H 14 inf. jelzetű kódexének apográf glosszája (f. 32 v) nem datálható teljes 

bizonyossággal (a kódexről vö. BILLANOVICH 1993, valamint FIORILLA 2012a). Petrarca elveszett vagy még 

lappangó Solinus-kódexéről annyit azonban a Fam., V 16, 1 idézete alapján biztosan megállapíthatunk, hogy 

a Mommsen által interpoláltnak nevezett kéziratcsoporthoz tartozott; ld. MOMMSEN 1895, p. 217 (Codicum 

classium secundae et tertiae additamenta potiora); vö. ROSSI–BOSCO 1933–1942, II, p. 37, ad l. 5 és DOTTI 

2004–2009, I, p. 719, n. 1. Véleményem szerint ezt támasztja alá Petrarcának Eusebius Chroniconjához írt 

egyik glosszája is. Az Ábrahámtól számított 2008. esztendőnél, az alábbi információt olvasva: „Iulius 

Hyginus cognomento Polihistor grammaticus insignis habetur”, a költő megjegyezte: „Solinus”; vagyis az 

általa közvetlenül nem ismert Hyginust összekeverte Solinusszal (BILLANOVICH 1996, p. 226, n
o
 226 és n. 

181). A tévedés alapjául a „Polyhistor” név szolgálhatott, amely az interpolátornak köszönhetően címként 

tűnik föl a Solinus-kéziratok egy részében: C. Iuli Solini sive grammatici Polyhistor ab ipso editus et 

recognitus (MOMMSEN 1895, p. 217; vö. pp. XCVII–XCVIII), és könnyen válhatott a szerző 

ragadványnevévé. Amennyiben e meglátás helyes, kijelenthetjük, hogy Petrarca Solinus-kódexe azon 

interpolált kéziratok közé tartozott, amelyeknek az inscriptiójában szerepelt a Polyhistor cím. 
20

 A legfontosabb kiadásokról ld. BELLIENI 2010, p. 2, n. 2, mely lista kiegészítendő legalább a következő 

művekkel: BERTÉ 2009, DONATI 2009, CICCUTO et al. 2012. 
21

 Köszönettel tartozom Maurizio Fiorillának, aki értékes információkat nyújtott nekem Petrarca és Solinus 

kapcsolatáról.  
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A Collectanea ismerete azonban csak abban az esetben nélkülözhetetlen, ha a 

„Carmentis edes”-t valóban Carmentis házaként, és nem Carmentis szentélyeként kívánjuk 

értelmezni, más források ugyanis a nimfa lakhelyét egyáltalán nem említik. Petrarca egyéb 

műveinek vizsgálata segítségünkre lehet a kérdés eldöntésében. A Fam., VI 2-t nem 

számítva ugyanis Carmentis kizárólag a latin írás feltalálójaként bukkan fel az életműben, 

és tevékenységét Petrarca az Africában és a Contra eum qui maledixit Italieban a 

Palatinushoz köti.
22

 Úgy tűnik tehát, hogy Petrarca azt feltételezte, hogy Carmentis együtt 

élt fiával, Evanderrel a királyi palotában (vagy legalábbis a Palatinuson),
23

 és nem tartotta 

szem előtt Solinus passzusát a nimfa lakhelyéről a Capitolium tövében. Helyesebb tehát az 

„edes”-t szentélynek, templomnak fordítanunk, mert Carmentis kultuszhelyéről Petrarca 

több tekintélyes forrásban is olvashatott, amelyek azt a porta Carmentalis közelében 

lokalizálják. Ott a rómaiak Carmentist előbb talán forrásnimfaként, később a szülő nők 

megsegítőjeként tisztelték, eredetileg csak egy oltárt emelve neki, majd annak közelében 

újabbakat Porrimának (más néven Prorsának) és Postvertának, akik vagy Carmentis 

kíséretéhez tartozó jósnők voltak, vagy magát a nimfát jelenítették meg különböző 

funkcióiban.
24

  

 

(3) hic Caci spelunca [itt Cacus barlangja]: A források többsége az Aventinusra helyezi a 

Hercules ökreit ellopó Cacus barlangját,
25

 Solinus szerint azonban a Salinaenak nevezett 

helyen lakott, ahol később a porta Trigemina épült,
26

 vagyis nem a hegyen, hanem annak 

                                                 
22

 Ot., II 8, 49 (GOLETTI 2006, p. 258): „[…] antequam Cadmus grecarum repertor, antequam Ysis 

egiptiarum, antequam Carmentis latinarum inventrix nasceretur, he litere [scil. sacre] celebres erant in orbe 

terrarum […]”; Var., 22 (PANCHERI 1994, p. 266): „[…] oh! femineum ingenium, oh! bona Carmentis, que 

hoc inter absentes remedium [scil. litteras] meditata es!”; Fam., XXI 8, 5: „[…] apud nos vero Carmentis, 

Evandri regis mater, harum quibus utimur literarum fertur inventrix.”; Afr., VIII, 863–870: „[…] magno mox 

obvia menia giro / Pallantea vident, quo structa est regia monte / Evandri primusque nove locus inclitus urbis; 

/ Hic elementa notis impressa, hic Archados alme / Divinum ingenium et miracula maxima rerum / 

Monstrator docet ipse vie librosque repertos / Fatidice Carmentis opus, quantumque Latinis / Contulit 

ingeniis mulier veneranda per evum.”; Inv. mal., 258 (BERTÉ 2005, p. 90): „Equidem literas latinas a 

Carmenti, Evandri regis matre, repertas invenio et, quantum opinari est, Palatino in monte, qui est unus e 

septem quos hodie romane urbis murus amplectitur; illic enim filii sedes fuit, ubi nondum Roma erat.” 
23

 Ld. különösen Inv. mal., cit. 
24

 Ld. Verg., Aen., VIII, 337341; Serv., ad Aen., VIII, 337 (vö. VA, II, p. 902, n
i
 1624–1625); Liv., V 47, 2; 

Ovid., Fast., I, 617–636; a porta Carmentalis kapcsán Liv., II 48, 7–8; XXIV 47, 15; XXV 7, 6; XXVII 37, 

11 és Ovid., Fast., II, 201–204; vö. PISANI SARTORIO, s.v. Carmentis, Carmenta, cit.; COARELLI, s.v. Porta 

Carmentalis, cit.; PLATNER–ASHBY 1929, p. 101. 
25

 Livius (I 7) részletesen elbeszéli a történetet, de a barlang helyét nem határozza meg. Vergilius (Aen., VIII, 

190–272, különösen VIII, 231) és Ovidius (Fast., I, 550–551 és VI, 79–82) szerint azonban Cacus az 

Aventinus barlangjában élt, és ott ölte meg Hercules. 
26

 Solin., 1, 8: „Qui Cacus habitavit locum, cui Salinae nomen est: ubi Trigemina nunc porta.”  
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északi tövében, a mai Santa Maria in Cosmedin templom közelében.
27

 Nicola Longo, 

miközben az Aventinushoz kapcsolodó hagyományra is hivatkozik, megjegyzi, hogy a 

Tractatus de rebus antiquis et situ urbis Romae (más megnevezéssel: Anonimo 

Magliabechiano) szerint Cacus barlangja ott volt, ahol később az Ara maxima és Hercules 

szentélye épült, vagyis a Cosmedin környékén,
28

 ami megegyezik Solinus állításával. A 

névtelen, XV. század elejére datálható mű szerzője valóban Solinusra támaszkodik, amikor 

felvázolja Hercules és Róma ősi kapcsolatát, de csak annyit állít, hogy Cacus innen lopta el 

a marhákat, a barlangot nem említi.
29

 Mivel Petrarca az Africában
30

 és a De viris illustribus 

Hercules-életrajzában
31

 azon források mellett teszi le a voksát, amelyek Cacus barlangját 

az Aventinusra helyezik, és a Solinus-féle hagyományt figyelmen kívül hagyja, 

megkockáztathatjuk a feltevést, hogy ebben a levélben is hasonlóképp járt el. 

 

                                                 
27

 Vö. ANDREUSSI, Maddalena, s.v. Aventinus mons, in LTUR, I, pp. 147150: p. 147; COARELLI, Filippo, 

s.v. Salinae, ibid., IV, p. 229; és ID., s.v. Porta Trigemina, ibid., III, pp. 332333. Bár Hercules és Cacus 

történetétől teljesen függetlenül, de – más római helyszínekhez hasonlóan – Petrarca érdeklődést tanúsított a 

Salinae és a porta Trigemina iránt is, amiről több glosszája is tanúskodik ránk marad Livius-kódexeinek 

margóin: London, British Library, Harl. 2493, f. 8rb: „L. Minucius bove aurato extra portam Trigeminam est 

donatus, ne plebe [plebe add. interlin.] quidem invita, quia frumentum Melianum assibus in modios 

extimatum [aestimatum ed.] plebi divisit.” (Liv., IV 16, 2)] porta Trigemina (jobb margó); ibid., f. 46rb: 

„Concitatur deinde omne nomen Etruscum et Tarquiniensibus Falicisque [Faliscisque ed.] ducibus ad Salinas 

perveniunt.” (Liv., VII 17, 6)] Saline (jobb margó); Paris, BnF, Lat. 5690, f.126rb: „[…] cognitum est 

depopulatum agrum circa romanas salinas […]” (Liv., VII 19, 8)] Romane Saline (jobb margó), vö. CICCUTO 

et al. 2012, p. 236, n
o
 93. A porta Trigeminának nem találtam említését Petrarca életművében, és úgy tűnik, a 

Salinae is csak egyszer fordul elő, a De viris illustribus Ancus Martius-életrajzában, a király által Ostia 

környékén létrehozott sólepárlókra vonatkoztatva, ld. Vir. ill., IV (Ancus), 6: „[…] prolatati etiam fines, silva 

Mesia prerepta Veientibus, inque ipso maris fluminisque confinio Hostia urbs fundata, […] saline insuper 

facte usque ad hoc tempus urbi utiles; auctumque Feretrii Iovis templum.”. Az információkat Petrarca Livius 

első könyvéből vette (I 33, 9). Fiatalkorában használt Livius-kódexe (Harl. 2493) sajnos csonkán maradt 

ránk, így nem tudjuk ellenőrizni, hogy írt-e glosszát a kérdéses passzushoz. Párizsi Livius-kéziratában pedig, 

amelyet az 1350-es évektől látott el rendszeresen jegyzetekkel, más információt emelt ki a történetíró 

közléséből: „Nec urbs tantum hoc rege crevit, sed etiam ager finesque. Silva Mesia Veientibus adempta 

usque ad mare imperium prolatum et in ore Tiberis Hostia [Ostia ed.] urbs condita, saline circa facte, 

egregieque rebus bello gestis edes Iovis Feretrii [Feretri ed.] amplificata.” (Liv., I 33, 9)] Silva Mesia (jobb 

margó), vö. CICCUTO et al. 2012, p. 209, n
o
 9. 

28
 LONGO 2007, pp. 115–116. Petrarca tudta, hogy a győztes Herculesnek két oltára is volt Rómában, az 

egyik a porta Trigeminánál, a másik a Forum Boariumon (egyik hely sincs távol Santa Maria in 

Cosmedintől). Az erről szóló Macrobius-passzust (Macr., Sat., III 6, 9–11) bemásolta a Virgilio 

Ambrosianóba (f. 169v, bal margó), Serv., ad Aen., VIII, 363-hoz; ld. VA, II, p. 905, n
o
 1638. Cacus 

barlangjáról azonban a citátumban nem esik szó. 
29

 D’ONOFRIO 1988, pp. 170–171 („In foro Boario fuit templum Herculis, […] quod templum ipse fieri fecit 

in honorem patris quando Caccus furatus fuit sibi boves, ipsum sequentes infra aram deae Palis pastoralis, 

Iperboreae filiae, iuxta Campanam paludem.”) és n. 152; vö. Solin., 1, 10–15. 
30

 Afr., VIII, 871–875: „Celius ad dextram remanet, fastigia leva / Collis Aventini, validasque in rupibus 

arces / Suspiciunt antrumque vident. Hinc fabula Caci / Herculeusque labor placido sermone morantes / 

Detinuit loteque boves in gurgite Tusco.” Vö. FERA 1984, p. 410, ad v. 875. 
31

 Vir. ill., Hercules, 27 (MALTA 2008, pp. 88–90): „Illic somno victum [scil. Herculem] contemplatus pastor 

indigena, Cacus nomine, homo magnarum virium sed idem violentus et incendiarius predo, formaque boum 

illectus (erant enim decore mirabili) accessit et tanti sopore custodis fretus, ne forte vestigia sequens dominus 

indicium reperiret, electissimum quenque in abditam Aventini speluncam cauda manibus implicita pertraxit, 

ita confusam prede indaginem et sine periculo furtum ratus.” 
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(4) hic lupa nutrix et ruminalis ficus, veriori cognomine romularis [itt a szoptató 

anyafarkas és a Ruminalis fügefa, amit helyesebben Romulus fájának kellene nevezni]: E 

passzus kapcsán ld. a Fam., VI 2 datálásáról szóló fejezetet.
32

 

 

(5) hic Remi transitus [itt ugrotta át Remus a falat]: A szándékosan kétértelmű 

megfogalmazás egyszerre utalhat a fal átugrására és annak következményére, Remus 

erőszakos halálára. Hasonlóképp óvatosan fogalmaz Petrarca az esettel kapcsolatban, 

amikor a De viris illustribusban – inkább Florust, mint Livust követve
33

 – Remus 

meggyilkolását nem tulajdonítja egyértelműen ikertestvérének: „Ceterum seu hinc orto 

certamine, seu contempto fratris edicto Remus nova menia transcendens interficitur 

[…]”.
34

 A középkorban Caius Cestiusnak a porta Ostiensis mellett álló piramisát Remus 

sírjaként (sepulchrum Remi, meta Remi) ismerték.
35

 Valószínűleg Petrarca is erre az 

építményre utal, noha nem nevezi meg egyértelműen a sírt.
36

 Mivel azonban az Africában 

szerepelteti Romulus nyughelyét,
37

 vagyis a XV. századig az Angyalvár és a Szent Péter-

bazilika között álló piramist, amelyet a középkorban általában meta Romulinak neveztek, 

joggal feltételezhetjük, hogy annak párjában, C. Cestius síremlékében ő is Remus sírját 

látta.
38

  

 

(6) hic ludi circenses et Sabinarum raptus [itt zajlottak a cirkuszi játékok, melyek során 

elrabolták a sabin nőket]: Noha Longo külön tárgyalja a két mondatrészt,
39

 a szintaxis 

alapján valószínűbb, hogy egy helyszínre kell gondolnunk.
40

 Petrarca két művében írja le 

                                                 
32

 Fent, pp. 103–104. 
33

 Flor., I 1, 8: „Ad tutelam novae urbis sufficere vallum videbatur, cuius dum angustias Remus increpat 

saltu, dubium an iussu fratris, occisus est […].”; vö. Liv., I 7, 2: „Inde cum altercatione congressi certamine 

irarum ad caedem vertuntur; ibi in turba ictus Remus cecidit. Volgatior fama est ludibrio fratris Remum 

novos transiluisse muros; inde ab irato Romulo, cum verbis quoque increpitans adiecisset, ‘Sic deinde, 

quicumque alius transiliet moenia mea,’ interfectum.” 
34

 Vir. ill., I (Romulus), 13. 
35

 MuR, 2, VZ, III, p. 17: „[…] porta Capena, quae vocatur Sancti Pauli iuxta sepulchrum Remi”; Graphia, 

14, ibid., p. 80; Miracole, 29, ibid., p. 134. Vö. PLATNER–ASHBY 1929, p. 478, s.v. Sepulchrum C. Cestii; és 

KRAUSE, Clemens, s.v. Sepulcrum: C. Cestius, in LTUR, IV, pp. 278279: p. 278. 
36

 Vö. MARTELLOTTI 1983, pp. 39–40 és p. 40. n. 3, valamint pp. 245–246; ld. továbbá LONGO 2007, p. 116 

és n. 6. 
37

 Afr., VIII, 925–928: „[…] Iam Tybridis alti / Gurgite transmisso, dextre super aggere ripe / Etruscum 

tetigere latus: ductorque viarum / Romuleum immensa designat mole sepulcrum”. Romulus sírjáról ld. még 

Pseudo-Acro kommentárját Hor., Epod., XVI, 13–14-hez, amely mellé Petrarca figyelemfelhívó jelet, ún. 

fiorellinót tett az Orazio Laurenzianóban: Firenze, BML, Plut. 34, 1, f. 74r (jobb margó). 
38

 Vö. MARTELLOTTI 1983, p. 39. 
39

 LONGO 2007, pp. 116–117. A kettébontás azt eredményezi, hogy a cirkuszi játékokra való utalást a kutató 

túl általánosnak tartja ahhoz, hogy fellelhessük a forrását (p. 116). 
40

 Vö. fent, p. 47, n. 12. Ugyanakkor azt is meg kell jegyeznem, hogy a β szövegváltozatban „hic ludi 

circenses, hic Sabinarum raptus” olvasható, ld. ROSSI–BOSCO 1933–1942, II, p. 56, ad l. 50. 
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részletesebben a nevezetes eseményt: a De viris illustribus Romulus-életrajzában és a 

Rerum memorandarum libri harmadik könyvében,
41

 Florusra, Liviusra és Pseudo-Aurelius 

Victor De viris illustribusára támaszkodva.
42

 Utóbbi két forrás szerint – amelyekhez 

hozzávehetjük még Ovidiust is – a Consus ünnepére rendezett játékok alatt történt a sabin 

nők elrablása, de a „cirkuszi játékok” (ludi circenses) kifejezés nem található meg náluk.
43

 

Ugo Dotti
44

 Vergiliusra, az Aeneas pajzsán ábrázolt jelenetre hivatkozik, ahol ugyan 

szerepel a „circensis” jelző, de a „ludus” főnév nélkül: „nec procul hinc Romam et raptas 

sine more Sabinas / consessu caveae, magnis circensibus actis / addiderat […]” (Verg., 

Aen., VIII, 635–637). Servius vonatkozó passzusában azonban már megtaláljuk a teljes 

jelzős szerkezetet: „Sane notandum positos circenses sine adiectione ludorum, cum ita 

dicamus ludos theatrales, ludos gladiatorios, ludos circenses.” (Serv., ad Aen., VIII, 636).
45

 

Valószínű tehát, hogy Petrarca itt is szem előtt tartotta az Aeneis-kommentárt, bár a 

Virgilio Ambrosianóban ezt a szakaszt nem látta el posztillával. Servius azt is megjegyzi, 

hogy Consus szentélye a Circusban állt, és szobrának felszentelésekor történt a nevezetes 

nőrablás.
46

 A források által pontosan kijelölt helyszín tehát a később épült Circus Maximus 

területe.
47

 

 

(7) hic Capree palus et Romulus evanescens [itt a Kecske-mocsár, ahol Romulus eltűnt]: A 

Kecske-mocsarat csak Romulus eltűnése kapcsán említik a források. A Campus Martius 

alacsonyabban fekvő, a Tiberis áradásainak kitett részein lehetett, nagyjából azon a 

környéken, ahol ma a Pantheon áll, illetve attól közvetlenül keletre.
48

 A De viris 

illustribusban Petrarca részletesen ismerteti és kommentálja a Romulus halálával 

kapcsolatos különböző véleményeket.
49

 Forrásai között megtaláljuk Liviust, Florust, 

                                                 
41

 Vir. ill., I (Romulus), 15–17 és Mem., III 2. 
42

 Flor., I 1, 10: „Simulatis quippe ludis equestribus virgines, quae ad spectaculum venerant, praedae fuere.”; 

vö. Liv., I 9, 6–11 és Ps.-Aurelius Victor, De vir. ill., 2, 1–2. 
43

 Ps.-Aurelius Victor, De vir. ill., 2, 2: „Quibus negatis ludos Consualia simulauit […]”; Ovid., Fast., III, 

199–200: „Festa parat Conso. Consus tibi cetera dicet, / illa facta die dum sua sacra canet.” Livius (I 9, 6) 

Consust a Lovas Neptunusszal (Neptunus Equester) azonosítja: „[…] Romulus aegritudinem animi 

dissimulans ludos ex industria parat Neptuno equestri sollemnes; Consualia vocat.”; őt követi Petrarca a De 

viris illustribusban (I, 16): „[…] exquisitos rex Neptuno ludos parat […]”. Serviusnál (ad Aen., VIII, 636) 

szintén megtaláljuk a két isten azonosítását. 
44

 DOTTI 2004–2009, II, p. 779, n. 11. 
45

 THILO–HAGEN 1881–1902, II, p. 288. 
46

 Ibid. 
47

 Vö. CIANCIO ROSSETTO, Paola, s.v. Circus Maximus, in LTUR, I, pp. 272277: p. 272. Nicola Longo 

(LONGO 2007, p. 117) is megjegyzi, hogy a későbbiekben a Circus Maximusban rendeztek játékokat Consus 

tiszteletére, de forrásait nem jelöli meg. 
48

 COARELLI, Filippo, s.v. Caprae palus, in LTUR, I, p. 234. 
49

 Vir. ill., I (Romulus), 35–43; vö. Afr., VIII, 929–933. 
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Pseudo-Aurelius Victort, Ovidiust, Lactantiust és Szent Ágostont.
50

 A Romulusra 

vonatkoztatott „evanescens” melléknévi igenév alapján azonban e levélben elsősorban 

Ovidius Fastiját (II, 509) tarthatta szem előtt: „[…] in tenues oculis evanuit auras”.
51

 

 

(8) hic Nume cum Egeria colloquium
52

 [itt beszélgetett Numa Egeriával]: Iuvenalis a porta 

Capenán kívülre, „Egeria völgyének” ligetébe helyezi Numa Pompilius színlelt 

beszélgetéseit a nimfával (Sat., III, 10–20).
53

 A szatíraíró és Livius leírása (I 21, 3) alapján, 

a kutatók szerint a liget a Caelius déli lábánál lehetett, és valójában a múzsáknak volt 

szentelve. Még az is kétséges, hogy a Iuvenalis által használt „vall[is] Egeriae” elnevezés 

közhasználatban volt-e, vagy a szatíraíró alkotta meg Egeria történetéből kiindulva.
54

 

Annak ellenére, hogy Petrarca három másik művében, a De viris illustribusban, a Rerum 

memorandarum libriben és a De vita solitariában is másképp határozza meg a 

beszélgetések helyszínét, Maria Accame Lanzillotta szerint a Fam., VI 2-ben valószínűleg 

a Caeliusra utalhat, mert a levélben felidézett események közül több is ehhez a környékhez 

kötődik.
55

 Nicola Longo a Iuvenalis-féle hagyomány alapján ugyancsak a porta Capena 

közvetlen közelére gondol.
56

  

Petrarca azonban az említett művekben Aricia berkébe, Rómától körülbelül 

tizenötezer lépésre
57

 déli irányban, a Nemi-tó környékére helyezi az eseményt, és azt is 

hangsúlyozza, hogy tudásvágyától hajtva személyesen is felkereste a ligetet.
58

 Erre pedig 

valószínűleg első, 1337-es római tartózkodásakor, a Fam., VI 2-ben felidézett barangolásai 

alkalmával kerülhetett sor. Mivel a levél felsorolása nem követ szoros topográfiai rendet, 

                                                 
50

 Liv., I 16; Flor., I 1, 16–18; Ps.-Aurelius Victor, De vir. ill., 2, 13–14; Ovid., Fast., II, 491–512; Lact., Div. 

inst., I 15, 31–33; Aug., Civ., III, 15. 
51

 DOTTI 2004–2009, II, p. 779, n. 12; és LONGO 2007, p. 117, csak Liviusra (I 16) hivatkoznak. 
52

 Vö. Fam., II 9, 6: „[…] hinc et Nume Pompilio divini colloquii et Publio Africano divine etiam stirpis 

fama quesita est.”. 
53

 Iuv., Sat., III, 10–20: „Sed dum tota domus reda componitur una, / substitit ad veteres arcus madidamque 

Capenam. / Hinc, ubi nocturnae Numa constituebat amicae, / nunc sacri fontis nemus et delubra locantur / 

Iudaeis, quorum cophinus foenumque supellex; / omnis enim populo mercedem pendere iussa est / arbor, et 

eiectis mendicat silva Camenis. / in vallem Egeriae descendimus et speluncas / dissimiles veris. Quanto 

praesentius esset / numen aquae, viridi si margine cluderet undas / herba nec ingenuum violarent marmora 

tofum!” Meg kell azonban jegyeznünk, hogy passzus problematikus, az egyes szövegkiadók átrendezik vagy 

törölnek egyes a verssorokat, ld. WILLIS 1997, pp. 21–22, ad loc. 
54

 Vö. MARI, Zaccaria, s.v. Egeriae vallis, in LTURS, II, pp. 219–220. 
55

 ACCAME LANZILLOTTA 1993, pp. 222–223. A kutatónő az említett három Petrarca mű közül kettőre, a De 

vita solitariára és a De viris illustribusra hivatkozik, de az ott szereplő helymeghatározást nem fogadja el. 
56

 LONGO 2007, p. 117. A kutató nem hivatkozik Petrarca egyéb műveire. Megemlíti ugyanakkor, hogy a 

XVIII. században Egeria szent ligetét a Caffarella vidékével azonosították, a porta San Giovannitól négy 

kilométerre, arra azonban nem hívja föl a figyelmet, hogy ez az azonosítás téves alapokon nyugszik, vö. 

MARI, s.v. Egeriae vallis, cit., p. 220.  
57

 Vit. sol., II 13 (MARTELLOTTI 1975, p. 522): „[…] quindecim aut non multo amplius passuum milibus ab 

urbe distantem […]”. 
58

 Vir. ill., II (Numa), 10 és Vit. sol., II 13 (ibid.). 



228 

 

és Petrarca egy mondaton belül meglehetősen nagy földrajzi távolságokat jár be, többször a 

városon kívül zajlott eseményeket is külön említés nélkül idézve fel,
59

 semmi sem 

akadályozza meg, hogy ebben az esetben is Aricia berkét fogadjuk el Numa és Egeria 

találkozásainak színhelyeként.  

Ugyanerre a következtetésre juthatunk a források számbavételével: Servius
60

 és 

Lactantius
61

 szerint Numa Aricia berkét (nemus Aricinum) kereste fel. Noha Luca 

Marcozzi szerint a De viris illustribus és a Rerum memorandarum libri kérdéses 

passzusának elsődleges forrása a Fasti (III, 275–276),
62

 és kétségtelen, hogy Petrarca 

ismerte az ovidiusi változatot is,
63

 Ovidiusnál Egeria csak Numa halála után hagyja el a 

várost és költözik Aricia ligetébe, ahol Diana forrássá változtatja.
64

 Éjszakai 

találkozásaikra ezért e verzió szerint nem kerülhetett sor a ligetben.  

 A színlelt találkozók céljainak és helyszínének leírását alaposabban megvizsgálva, 

azonnal konstatálhatjuk, hogy a De viris illustribusban Petrarca alapvetően Livius két 

passzusára épít,
65

 de a szókincs megválasztásában Lactantius hatása is felfedezhető: 

 

Liv., I 19, 5 és I 21, 3: 

 

„Qui [scil. deorum metus] 

cum descendere ad animos 

sine aliquo commento 

miraculi non posset, simulat 

sibi cum dea Egeria 

congressus nocturnos esse; 

eius se monitu quae 

acceptissima dis essent sacra 

instituere, sacerdotes suos 

Lact., Div. inst., I 22, 1–2: 

 

„Harum vanitatum apud 

Romanos auctor et constitutor 

Sabinus ille rex fuit, qui 

maxime animos hominum 

rudes atque imperitos novis 

superstitionibus implicavit: 

quod ut faceret aliqua 

auctoritate, simulavit cum dea 

Egeria nocturnos se habere 

Vir. ill., II (Numa), 9–10: 

 

„Que [scil. leges] ut in vulgi 

animos altius cunta 

descenderent, quecunque 

ageret se divino monitu 

alloquioque edoctum 

simulans,
66

 sic et diis 

accepta populoque salubria 

se sancire suadet 

persuadetque, figmento 

                                                 
59

 Ld. például a Horatiusok és Curiatiusok csatáját, Lucretia öngyilkosságát vagy Arruns Tarquinius és 

Brutus összecsapását. 
60

 Serv., ad Aen., VII, 763 (THILO–HAGEN 1881–1902, II, p. 193): „EGERIAE LUCIS nympha in Aricino 

nemore, quam amicam suam Numa esse fingebat ad firmandum legum suarum auctoritatem.” 
61

 Lact., Div. inst., I 22, 2. 
62

 MARCOZZI 2000, p. 84 és MARCOZZI 2002, p. 155, n. 111. (Mindkét esetben tévesen Fast., II, 275–277-re 

hivatkozva.) 
63

 Ld. TC, II, 178: „Vidi ’l pianto d’Egeria” (Hárs Ernő fordításában [HÁRS 2007, p. 31]: „Láttam Egeriát 

zokogni”), melynek forrása – ahogy arra Vinicio Pacca kommentárja (PACCA 1996, p. 127, ad loc.) is felhívja 

a figyelmet – Ovid., Met., XV, 479–492 és 547–551. 
64

 Ovid., Met., ibid; valamint Fast., III, 261–276, különösen 275–276: „Egeria est quae praebet aquas, dea 

grata Camenis: / illa Numae coniunx consiliumque fuit.”. 
65

 Vö. MALTA 2008, pp. CLXII–CLXIV. A kutatónő felhívja a figyelmet Petrarca szövegének vergiliusi és 

horatiusi allúzióira is, Lactantius passzusát azonban csak Giovanni Colonna De viris illustribusának 

vonatkozó részével veti össze (pp. CLXIV–CLXV). 
66

 Vö. még Ps.-Aurelius Victor, De vir. ill., 3, 2: „[…] omnia, quae gerebat, iussu Egeriae nymphae, uxoris 

suae, se facere simulans.” 
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cuique deorum praeficere. 

[…] Lucus erat quem 

medium ex opaco specu fons 

perenni rigabat aqua. Quo 

quia se persaepe Numa sine 

arbitris velut ad congressum 

deae inferebat, Camenis eum 

lucum sacravit, quod earum 

ibi concilia cum coniuge sua 

Egeria essent.” 

congressus. Erat quaedam 

spelunca peropaca in nemore 

Aricino, unde rivus perenni 

fonte manabat; huc, remotis 

arbitris, se inferre 

consueverat, ut mentiri posset, 

monitu deae coniugis ea sacra 

populo se tradere quae 

acceptissima diis essent […].” 

 

locum et tempus ydoneum 

nactus, in nemus siquidem 

Aricinum intempeste noctis 

silentio ventitabat. Illic, 

cavo quodam et umbroso 

specu, ubi et ipsi nuper 

cognoscendi studio fuimus, 

iugis ad fontem aque 

submotis solus arbitris se 

se includens, tempus de 

industria terebat, metu 

interim comitibus et 

veneratione perfusis; inde 

egrediens cum Egeria 

quadam Camenisque, quibus 

ob id meritum, ut terrori 

fideique adderet, lucum 

ipsum consecraverat, de 

omni statu reipublice se 

tractasse fingebat: et 

commento fides habita.” 

 

A Lactantius-reminiszcenciák tovább erősödnek a Rerum memorandarum libri 

harmadik könyvének harmadik fejezetében, amelynek írása során Petrarca csak 

emlékezetből támaszkodhatott Liviusra, vaskos kódexét ugyanis Provence-ban hagyta, 

amikor 1343-ban diplomáciai küldetésbe indult Nápolyba.
67

 S a „keresztény Cicero” 

művére tett utalások nem tűnnek el a De vita solitariából sem: 

 

Lact., Div. inst., I 22, 1–2: 

 
„Harum vanitatum apud 

Romanos auctor et constitutor 

Sabinus ille rex fuit, qui 

maxime animos hominum 

rudes atque imperitos novis 

superstitionibus implicavit: 

quod ut faceret aliqua 

auctoritate, simulavit cum dea 

Mem., III 3, 2: 

 
„Itaque sepe solus aricini 

nemoris opacam et gelido 

fonte roscidam speluncam 

ingredi longasque ibi noctu 

moras agere submotis procul 

arbitris solebat, simulato 

coniugis Egerie familiari 

colloquio. Sic iniecto deorum 

Vit. sol., II 13:
68

 

 
„Est illic, Aricino sub colle, 

cavus et umbrosus lapis unde 

perpetuus fons emanat, 

circumnigrantibus ilicibus 

densum nemus altumque 

silentium. Ibi ergo leges 

hominum ac cerimonias 

deorum rex ea tempestate 

                                                 
67

 Vö. BILLANOVICH 1943, pp. CIX–CXX, különösen pp. CXVIII–CXIX. 
68

 MARTELLOTTI 1975, pp. 522–524. 
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Egeria nocturnos se habere 

congressus. Erat quaedam 

spelunca peropaca in nemore 

Aricino, unde rivus perenni 

fonte manabat; huc, remotis 

arbitris, se inferre consueverat, 

ut mentiri posset, monitu deae 

coniugis ea sacra populo se 

tradere quae acceptissima diis 

essent […].” 

metu, facile credulum et 

inexpertum populum quibus 

libuit legibus aut 

superstitionibus involvit.” 

doctissimus invenire, seu alibi 

forsan inventis autoritatem 

dare, artem fecerat. Ibi diu 

tacitus solus sedens, atque 

inde post longum tempus 

solus ac meditabundus 

egrediens, scriptas leges 

efferebat, quibus adhuc rudis 

et insolens sed mox futurus 

dominator gentium populus 

teneretur […].” 

 

A De viris Numa-életrajzához képest új elemként tűnik föl a Rerum 

memorandarumban, hogy Róma második királya Minóst és Lykurgost utánozta, amikor 

törvényeit isteni eredetűnek állította be. Ez az elem – Lykurgos említésének elhagyásával – 

a De vita solitariában is szerepel.
69

 Giuseppe Billanovich szerint a három törvényhozó 

egymás mellé állításának ötletét Petrarca Valerius Maximustól vehette.
70

 A kérdéses 

szakaszok (I 2, 1, valamint I 2, ext. 1 és 3) azonban csak Iulius Paris kivonatában maradtak 

fent,
71

 és nem lehetünk száz százalékig biztosak abban, hogy ez Petrarcának 

rendelkezésére állt a Rerum memorandarum írása során.
72

 Ha tovább keressük a lehetséges 

forrásokat, és összevetjük őket a költő szövegeivel, egyértelműen kiderül, hogy a Minósra 

vonatkozó információ Lactantiustól származik,
73

 és valószínű, hogy Lykurgosról Petrarca 

Szent Ágostonnál, a De civitate Deiben olvasott. (A második könyv tizenhatodik 

fejezetében például Lykurgos és Numa együtt szerepel.) 

 

Val. Max., I 2, 1: 

 
 

(Par.) „Numa 

Pompilius, ut 

populum 

Romanum sacris 

Lact., Div. inst., 

I 22, 3: 

 
„[Numa] 

videlicet 

astutiam 

Minois voluit 

Aug., Civ. II, 

16: 

 
 

„[…] quamvis 

Lycurgus 

Lacedaemoniis 

Mem., III 3, 4: 

 
 

„Non tamen 

negaverim 

Numam in 

constitutione 

Vit. sol., II 

13:
74

 

 

„[Numa] 

scriptas leges 

efferebat, 

quibus adhuc 

                                                 
69

 Ld. még Vir. ill., Moyses, 26 (MALTA 2008, p. 72); Sen., IV 1, 123 (RIZZO 2009, p. 288) és Petrarca 

korrekcióit Ios. Flav., CA, II, 161–162-hoz (Par. lat. 5054, f. 178va) in REFE 2004, p. 222. 
70

 BILLANOVICH 1943, p. 107, ad. ll. 24–29. 
71

 A Numáról szóló szakasz (I 2, 1) Iulius Nepotianus kivonatában is megtalálható. 
72

 Maga Billanovich sem tűnik száz százalékig biztosnak az állításában, vö. BILLANOVICH 1943, p. CXX: 

„[…] di cui [scil. dell’opera di Valerio Massimo] pure sarebbero stati sfruttati i magrissimi Excerpta di 

Giulio Paride e di Nepoziano […]”. Ld. még BILLANOVICH 1996, pp. 385–395. 
73

 Petrarca találhatott utalást Minósra Cic., Tusc., II 14, 34-ben is, de a vizsgált passzusokban nem leltem 

Cicero-reminiszcenciára. 
74

 MARTELLOTTI 1975, p. 522. 
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obligaret, 

volebat videri 

sibi cum dea 

Aegeria 

congressus esse 

nocturnos, 

eiusque monitu 

se quae 

acceptissima deis 

immortalibus 

sacra fierent 

instituere.” 

 

(Nepot.) „Numa 

Pompilius, cum 

efferatos assiduis 

bellis Romanos 

adverteret, 

docuit eos 

cultum deorum. 

Atque idem, ut 

facilius 

mansuescerent, 

Egeriam 

nympham in 

consuetudinem 

se habere 

praeceptricem 

sibi confi<n>xit, 

quo maior apud 

feroces esset 

auctoritas.” 

 

I 2, ext. 1 (Par.): 

 

„Minos 

Cretensium rex 

novo anno in 

quendam 

praealtum et 

vetusta religione 

imitari: qui se 

in antrum 

Iovis 

recondebat, et 

ibi diu moratus, 

leges tamquam 

sibi a Iove 

traditas 

afferebat, ut 

homines ad 

parendum non 

modo imperio, 

sed etiam 

religione 

constringeret.” 

leges ex 

Apollinis 

auctoritate se 

instituisse 

confinxerit 

[…]. Numa 

Pompilius, qui 

Romulo 

successit in 

regnum, 

quasdam leges, 

quae quidem 

regendae 

civitati 

nequaquam 

sufficerent, 

condidisse 

fertur, qui eis 

multa etiam 

sacra constituit; 

non tamen 

perhibetur 

easdem leges a 

numinibus 

accepisse.” 

 

 

X, 13: 

 

„Non enim 

populus Israel 

sic Moysi 

credidit, quem 

ad modum suo 

Lycurgo 

Lacedaemonii, 

quod a Iove seu 

Apolline leges, 

quas condidit, 

accepisset.” 

 

cerimoniarum 

ac legum 

Minois ac 

Ligurgi 

solertiam 

secutum. 

Quorum primus 

ex antro Iovis 

leges velut 

ipsius Iovis de 

manibus 

acceptas 

efferebat, ut 

earum iugo 

Cretenses 

mixta cum 

imperio 

religione 

premerentur; 

alter eadem 

arte, sed 

diverso 

numine, in 

condendis 

Lacedemonum 

legibus usus 

est.” 

rudis et 

insolens sed 

mox futurus 

dominator 

gentium 

populus 

teneretur; 

quamvis ut 

novos et 

indomitos 

animos 

religionis 

laqueo 

quodam et 

freno metus 

obstringeret, 

imitatus, ut 

aiunt, Minois 

Cretensium 

regis 

exemplum 

[…].” 
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consecratum 

specum secedere 

solebat, et in eo 

moratus 

tamquam ab 

Iove, quo se 

ortum ferebat, 

traditas leges 

perrogabat.” 

 

I 2, ext. 3 (Par.): 

 

„Lycurgus 

consilio Apollinis 

gravissimae 

civitati 

Lacedaemoniorum 

leges conpositas 

ferre se persuasit.” 

 

A kolláció eredményeképpen kijelenthetjük, hogy Petrarca mindhárom művében, 

ahol Numa és Egeria találkozásait tárgyalta, szem előtt tartotta Lactantius Divinae 

institutionesét, amelyben az esemény helyszíneként Aricia berke van megjelölve.
75

 Joggal 

feltételezhetjük tehát, hogy a Fam., VI 2-ben is erre a ligetre gondolt, amelyet saját állítása 

szerint római tartózkodása során fel is keresett. 

 

(9) hic tergeminorum acies [itt álltak csatasorba a hármas ikrek]: A források
76

 nem 

határozzák meg pontosan a Horatiusok és a Curiatiusok nevezetes összecsapásának 

helyszínét, Livius alapján csak annyit tudunk biztosan, hogy valahol Róma és Alba Longa 

között zajlott. Mivel az albaiak Rómától mintegy ötezer lépésre vertek tábort (Liv., I 23, 

3), a kutatók szerint az ő vezérükről elnevezett Cluilius-árok közelében állhattak ki egymás 

ellen a hármas ikrek. A via Appia ötödik mérföldköve közelében ma is látható néhány 

„sírhalom”, amelyet hagyományosan ehhez a legendás eseményhez kötnek.
77

  

Petrarca a De viris illustribus Tullus-életrajzában a rendelkezésére álló források 

közül egyértelműen Liviusra támaszkodik, és kedvenc történetíróját követve azt is 

                                                 
75

 Amihez vegyük hozzá Servius fent idézett passzusát is. 
76

 Ld. Liv., I 23–25; Flor., I 1 (I 3, 3–4); Ps.-Aurelius Victor, De vir. ill., 4, 6–7. 
77

 COARELLI, Filippo, s.v. Horatiorum et Curiatiorum sepulcra, in LTURS, III, p. 77; és ID., s.v. Cluilia fossa 

/ Cloeliae fossae, ibid., pp. 121–123: p. 122. 
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megjegyzi, hogy a két Horatius és a három Curiatius nyughelye egykor látható volt Alba és 

Róma között, előbbiek Albához, utóbbiak a Városhoz közelebb, az ő korára azonban csak a 

sírok nyoma maradt.
78

 Bár a tömör megfogalmazás nehezebbé teszi az azonosítást, az 

„acies” szó elárulja, hogy a Fam., VI 2-ben is Livius volt Petrarca elsődleges forrása, mert 

csak ott szerepel, hogy az ifjak „két ellenséges csatasorként” csaptak össze: „Datur signum 

infestisque armis velut acies terni iuvenes magnorum exercituum animos gerentes 

concurrunt.” (Liv., I 25, 3).
79

 

 

[Fam., VI 2, 6] (10) Hic fulmine victus victor hostium artifexque militie Tullus Hostilius 

[…] habitavit [Itt lakott az ellenségre lesújtó Tullus Hostilius, a harcászat mestere, akit 

villám sújtott le]: A rendelkezésünkre álló források eltérően határozzák meg Tullus 

Hostilius királyi palotájának helyét.
80

 Cicero a De re publicában (II 31, 53) megjegyzi, 

hogy P. Valerius Publicola a Velia domb egy magasabban fekvő pontján, éppen ott kezdte 

felépíteni a házát, ahol korábban Tullus királyé állt. Ezzel megegyezik Solinus híradása, 

aki szerint Tullus a Velián lakott, ahol később az aedes Penatium épült.
81

 Ezzel szemben 

Livius arról számol be, hogy Mettius király árulása után Tullus Rómába költöztette az 

albaiakat, a Caelius dombot a városhoz csatolta, és hogy minél többen telepedjenek oda, 

királyi palotája számára is azt a helyet foglalta le.
82

  

A De re publicából Petrarca – kortársaihoz hasonlóan – csak a Macrobius 

kommentárja által közvetített Somnium Scipionist és néhány, mások által idézett részletet 

ismert, a kérdéses passzust biztosan nem.
83

 Solinus művét pedig akkor sem vette 

                                                 
78

 Vir. ill., III (Tullus), 3–9, különösen 9: „Sepulcra olim nunc vestigia sepulcrorum ostenduntur ubi quisque 

occiderat: duo simul romana Albe, tria albana inter se distantia Rome propius, sicut illos victor Horatius 

fugiendo distraxerat.”; vö. Liv., I 25, 14: „Sepulcra exstant quo quisque loco cecidit, duo Romana uno loco 

propius Albam, tria Albana Romam versus sed distantia locis ut et pugnatum est.” 
79

 Erre a Livius-passzusra hivatkozik Petrarca Verg., Aen., VIII, 641-hez („Stabant et cesa iungebant federa 

porca”) írt glosszájában a Virgilio Ambrosiano 174. fóliója rectójának felső margóján, ld. VA, I, p. 412, n
o
 

484: „Federis quidem huius et ipse Livius mentionem facit, solempnitatis autem huiusce usque ad 

trigeminorum bellum quod sub Tullo Hostilio gestum est nulla fit mentio: »nec ullius vetustior federis 

memoria est«, ut ibidem ait idem [Liv., I 24, 4]”. (Kiemelés tőlem.) A kifejezés átvitt értelemben felbukkan a 

Fam., IX 16, 2-ben is: „Ceterum quod in te erat, prestitisti; sed consilium fidemque tuam et pietatem illam 

qua me patrio more complecteris, aliena temeritas atque iniquitas crudelitasque vicerunt, trigeminorum acies, 

notum certamen, indigna victoria.” (Kiemelés tőlem.) 
80

 Vö. COARELLI, Filippo, s.v. Domus: Tullus Hostilius, in LTUR, II, p. 204. 
81

 Solin., 1, 22: „Tullus Hostilius [habitavit] in Velia, ubi postea deum Penatium aedes facta est […]”. 
82

 Liv., I 30, 1: „Roma interim crescit Albae ruinis. Duplicatur civium numerus; Caelius additur urbi mons, et 

quo frequentius habitaretur eam sedem Tullus regiae capit ibique habitavit.” LONGO 2007, p. 118 szintén erre 

a passzusra hívja föl a figyelmet, a Cicero–Solinus-féle hagyomány említése nélkül. 
83

 Vö. Fam., XXIV 4, 12–13: „Itaque librorum aliqui, nescio quidem an irreparabiliter, nobis tamen qui nunc 

vivimus, nisi fallor, periere: magnus dolor meus, magnus seculi nostri pudor magna posteritatis iniuria. […] 

Tuorum sane, quia de his michi nunc sermo erat, quorum insignior iactura est, hec sunt nomina: reipublice, 

rei familiaris, rei militaris, de laude philosophie, de consolatione, de gloria, quamvis de his ultimis spes michi 
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figyelembe, amikor a De viris illustribusban Liviust követve azt írta, hogy a király a 

Caeliust tette meg székhelyének.
84

 Valószínű tehát, hogy ebben a levélben is a Caeliusra 

gondolt.
85

  

A konkrét helymeghatározásnál azonban sokkal fontosabb, hogy Petrarca a királyok 

lakhelyének felsorolását arra használja, hogy műveltségét és retorikai képességét a 

rendkívül tömör fogalmazásmód mellett is megcsillogtathassa. Az „artifex militie” jelzőt 

Florustól kölcsönzi,
86

 hogy röviden utaljon vele Tullus vad természetére és háborús 

tevékenységére. A „fulmine victus victor hostium” kifejezéssel négy szóban összefoglalja 

Tullus diadalait és halálát: a sabinok legyőzése után nem sokkal villám sújtotta a palotát, és 

a király is bennégett.
87

 Egyúttal szójátékot (victus victor) is kreál, a forrásokban olvasott 

„fulmine ictus”-t „victus”-ra módosítva.
88

 A Florus-utalás, a „fulmine victus” változat és a 

szójáték – ezúttal a „fulmen” szóval és a belőle képzett melléknévvel
89

 – megmarad az 

Africában is (I, 519–521):  

 

„Tertius ille sequens, qua tu nunc uteris, omnem 

Militie expressit regum fortissimus artem, 

Fulmineus visu, victus quoque fulmine solo.” 

                                                                                                                                                    
magis dubia, quam desperatio certa sit.” (Kiemelés tőlem.); Sen., XVI 1, 17 (NOTA 2002–2013, V, p. 31): „Et 

de libris quidem Reipublice iam desperans, librum de Consolatione quesivi anxie, nec inveni.” A kérdéses 

passzus csak az Angelo Mai által 1819-ben felfedezett „codex rescriptusban” (Città del Vaticano, BAV, Lat. 

5757) maradt fenn. A De re publica szöveghagyományáról röviden ld. HAMZA 2007, pp. 62–64. 
84

 Vir. ill., III (Tullus), 13: „Nempe: ut divisus enim huc illuc proditoris animus fuerat, sic quadrigis in 

diversum actis discerpi corpus iubet, Albamque subverti et cognatum populum Romam transvehi atque in 

Celio monte constitui, ubi ipse sibi etiam sedem legit.” 
85

 A Fam., XV 9, 11-ben is felidézi a Caeliust, ahol Tullus Hostilius egész házával együtt villámcsapás 

áldozata lett. 
86

 Flor., I 2 (I 8), 4: „Quid ille militiae artifex Tullus?” 
87

 Vö. Liv., I 31, különösen 8. 
88

 A Fam., III 10, 10-ben, a Rem., I 34, 10-ben (CARRAUD 2002, I, p. 172), valamint a De viris illustribusban 

„fulmine ictus” szerepel, ez utóbbiban a mondat megfogalmazása a lehetséges források közül Eutropiushoz 

áll a legközelebb; ld. Vir. ill., III (Tullus), 14: „[…] ad extremum, cum regnasset annos duos ac triginta, tota 

cum domo sua fulmine ictus interiit.”; vö. Eutr., I 4, 2: […] cum triginta et duos annos regnasset, fulmine 

ictus cum domo sua arsit.” Ld. még Liv., I 31, 8: „Ipsum regem tradunt voluentem commentarios Numae, 

cum ibi quaedam occulta sollemnia sacrificia Iovi Elicio facta invenisset, operatum his sacris se abdidisse; 

sed non rite initum aut curatum id sacrum esse, nec solum nullam ei oblatam caelestium speciem sed ira Iovis 

sollicitati praua religione fulmine ictum cum domo conflagrasse. Tullus magna gloria belli regnavit annos 

duos et triginta.”; Ps.-Aurelius Victor, De vir. ill., 4, 4: „Et dum Numam Pompilium sacrificiis imitatur, Iovi 

Elicio litare non potuit, fulmine ictus cum regia conflagiavit.”; Val. Max., IX 12, 1: „Tullus Hostilius fulmine 

ictus cum tota domo conflagravit.”; Liv., Per., Ia: „Tullus fulmine consumptus.”; Aug., Civ., III 15: „[…] qui 

et ipse fulmine absumptus est […]”; és III 15: „Tullus […] Hostilius, victor et eversor Albae, cum tota domo 

sua fulmine, concrematus est.” Ez utóbbi passzust Petrarca szem előtt tarthatta a „victor hostium” jelző 

megalkotásakor is. A „fulmine victus” kifejezés papírra vetésekor pedig esetleg emlékezhetett [Ps.-]Seneca 

egyik tragédiasorára is, ld. Sen., Herc. Oet., 1159: „Enceladus fulmine victus”. A (biztosan nem Senecának 

tulajdonítható) mű 1155–1159. sorára utal a SN, XVIII, 36-ban is (CASCIO 2015, p. 164). 
89

 A fulmennel űzött szójátékot olvashatjuk Tullus Hostilius halála kapcsán a Fam., XV 9, 11-ben is: „[…] 

quem [scil. Tullum Hostilium] post impetuosam vereque fulmineam vitam usque ad extremum uno tenore 

traductam […] fulminis incendio toto ibi cum domo conflagrasse legimus.” (Kiemelés tőlem.) 
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(11) hic rex architector Ancus Martius […] habitavit [itt (lakott) az építkező király, Ancus 

Marcius]: Liviusnál nem olvashatunk Ancus lakhelyéről,
90

 topográfiai támpontot csak 

Solinus és Nonius Marcellus
91

 adnak, mindketten Varróra hivatkozva. Mivel Petrarca saját 

bevallása szerint csak meglehetősen későn, Plinius után ismerte meg Nonius művét
92

 – 

vagyis legkorábban 1343-ban, de valószínűbb, hogy még később
93

 –, Solinus az egyetlen 

forrás, amely a helymeghatározás szempontjából a passzusban számításba vehető. A 

Collectanea szerzője szerint Ancus a Sacra via felső végén, az aedes Larumnál lakott,
94

 

vagyis Filippo Coarelli rekonstrukciója alapján az atrium Vestaetől közvetlenül keletre 

található domus Publica környékén.
95

 

 Ha igaza van Maria Accame Lanzillottának, akinek nincs kétsége afelől, hogy a 

királyok lakhelyének meghatározásakor Petrarca elsődleges forrása Solinus volt,
96

 a Fam., 

VI 2 jelentené az egyetlen biztos támpontot arra, hogy Petrarca már viszonylag korán 

megismerte a Collectaneát. Nekem azonban vannak kételyeim a forrást illetően. A levél 

más passzusaiban ugyanis Petrarca egyszer sem használta fel Solinust, bár többször is 

lehetősége lett volna rá. Tullus lakhelyének lokalizálásakor, mint láttuk, Liviusra 

támaszkodott, és a történetíró műve Tarquinius Priscus palotájának elhelyezkedéséről is 

szolgál információkkal. Talán a tömör megfogalmazás érdekében foglalta ebbe a mondatba 

Ancus Marciust is, függetlenül attól, hogy a lakhelyéről volt-e információja. A hangsúly 

ugyanis egyik király esetében sem az állítmányon („habitavit”), hanem az adott uralkodó 

életének és tevékenységének leglényegesebb mozzanatait röviden összefoglaló jelzőn, 

illetve jelzőkön van. 

Maga Ancus a Florustól eredeztethető kifejezés alapján „építkező király” („rex 

architector”),
97

 ugyanis a Városhoz csatolta és fallal erősítette meg a Ianiculumot, 

cölöphidat veretett a Tiberisen, árkot ásatott Rómának a síkság felé néző oldalain, börtönt 

                                                 
90

 LONGO 2007, p. 118 hipotézisével ellentétben azonban Livius alapján is szinte teljesen biztosnak tűnik, 

hogy Ancus palotája nem lehetett azonos Tulluséval, amely villámcsapás következtében leégett.  
91

 Nonius, LINDSAY 1903, III, p. 852: „[…] Ancum in Palatio ad porta Mugionis secundum viam sub 

sinistra.”  
92

 Fam., III 18, 7: „[…] nam illa quidem longa nimis recordatio, Prisciani grammatici iuvenilis olim lectio 

quot michi librorum peregrina nomina congesserit, quot postmodum Plinius Secundus, quot novissime 

Nonius Marcellus […].”; vö. NOLHAC 1965, I, pp. 104–105. 
93

 BILLANOVICH 1943, p. CII és n. 2. 
94

 Solin., 1, 23: „Ancus Marcius [habitavit] in summa sacra via, ubi aedes Larum est […]”. 
95

 PALOMBI, Domenico, s.v. Domus: Ancus Martius, in LTUR, II, pp. 3031; vö. SCOTT, Russel T., s.v. 

Domus Publica, ibid., pp. 165166. 
96

 ACCAME LANZILLOTTA 1993, p. 223. 
97

 Vö. Flor., I 4 (I 8), 4: „Quid aedificator Ancus, ut urbem colonia extenderet, ponte iungeret, muro 

tueretur?” 



236 

 

építtetett a Forum szomszédságában, megalapította Ostia városát és kibővítette Iuppiter 

Feretrius templomát.
98

 Csupa olyan tett, amelyet Petrarca a De viris illustribusban is 

felsorol,
99

 az Africában (II, 522–524) pedig egyenesen ezek határozzák meg Ancus alakját: 

 

„Quartus arat muros et Tybridis Ostia fundat, 

Presagus quas totus opes huc convehat orbis,
100

 

Biffida primevo connectens menia ponte.” 

 

(12) hic discretor ordinum Priscus Tarquinius habitavit [itt (lakott) a rendek elkülönítője, 

Tarquinius Priscus]: Ebben az esetben Livius és Solinus híradása egybevág. Előbbi szerint 

a királyi palota ablakai az egyik oldalon a Nova viára néztek, ugyanis az épület Iuppiter 

Stator templomának közelében állt,
101

 utóbbi pedig azt írja, hogy Tarquinius Priscus a 

porta Mugoniánál, a Nova via fölső szakaszán lakott.
102

 A kutatók ezt korábban azzal a 

területtel azonosították, ahol később Titus diadalívét emelték, ma azonban valószínűbbnek 

tartják, hogy ez esetben is a domus Publica környékéről lehet szó.
103

  

Az előző két király jelzőivel ellentétben a „discretor ordinum” nem Florustól 

származik, és közvetlen forrás híján az allúzió megfejtése sem könnyű. Dotti szerint 

Petrarca arra utal, hogy Tarquinius Priscus a cirkuszban elkülönítette egymástól a 

szenátorok és a lovagok ülőhelyeit;
104

 a költő forrása tehát Livius első könyve lenne. 

Szilárd támpont hiányában azonban ez a feltételezés nem igazolható minden kétséget 

kizáróan, és arra is fel kell hívnunk a figyelmet, hogy egyéb műveiben Petrarca Tarquinius 

Priscus uralkodásának ezt a mozzanatát sosem emeli ki. A Familiares harmadik könyvében 

habitusa,
105

 a De remediis utriusque fortuneban származása és halála kapcsán kerül elő a 

                                                 
98

 Liv., I 33, 6–9; vö. Flor., I 1 (I 4, 1–2); Eutr., I 5, 2 és Ps.-Aurelius Victor, De vir. ill., 5, 2–3. 
99

 Vir. ill., IV (Ancus), 5–6. 
100

 Vö. Flor., I 1 (I 4, 2): „[…] Ostiamque in ipso maris fluminisque confinio coloniam posuit, iam tum 

videlicet praesagiens animo futurum ut totius mundi opes et commeatus illo velut maritimo urbis hospitio 

reciperentur.”, amit Petrarca részben idéz a Vir. ill., IV (Ancus), 6-ban és teljes egészében a Sen., VII 1, 252-

ben (RIZZO 2009, pp. 262–264). 
101

 Liv., I 41, 4: „Cum clamor impetusque multitudinis vix sustineri posset, ex superiore parte aedium per 

fenestras in Novam viam versas – habitabat enim rex ad Iovis Statoris – populum Tanaquil adloquitur.” 
102

 Solin., 1, 24: „Tarquinius Priscus [habitavit] ad Mugoniam portam supra summam novam viam: qui 

regnavit annos septem et triginta.” 
103

 Ld. COARELLI, Filippo, s.v. Domus: Tarquinius Priscus, in LTUR, II, p. 185; vö. SCOTT, s.v. Domus 

Publica, cit.; és PAPI, Emanuele, s.v. Domus Regis sacrorum, ibid., pp. 169170. LONGO 2007, p. 118 

Tarquinius Priscus lakhelyéről nem talál pontosabb információt. 
104

 DOTTI 2004–2009, II, p. 779, n. 17; és ld. Liv., I 35, 8–9: „Tum primum circo qui nunc maximus dicitur 

designatus locus est. Loca divisa patribus equitibusque ubi spectacula sibi quisque facerent; fori appellati; 

spectavere furcis duodenos ab terra spectacula alta sustinentibus pedes.” 
105

 Fam., III 7, 2: „[…] te illud credere non dubito nullum me regem malle quam hunc nostrum, cuius sub 

ditione vivimum adeo suaviter ac tranquille, ut nec […] Romuli ardorem, nec Nume religionem, nec Tulli 

militiam, nec Anci magnificentiam, nec Tarquinii habitum, nec Servii providentiam requiramus.” 
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neve;
106

 a Rerum memorandarum libriben és a Seniles ötödik könyvében pedig Attus 

Navius
107

 madárjós próbatétele kapcsán olvashatunk róla.
108

 Az Africában (II, 525–530) a 

korinthosi származáson túl az etruszkoktól átvett hatalmi jelvények és díszek teszik 

egyértelműen felismerhetővé Tarquinius Priscus alakját: 

 

„Frons quinti michi nota parum, sed suspicor illum 

Quem nobis longe regem dedit alta Chorinthus. 

Ille est haud dubie: video tunicasque togasque 

Et fasces trabeasque graves sellasque curules 

Atque leves faleras et cunta insignia nostri 

Imperii, currusque et equos pompasque triumphi.” 

 

Petrarca itt lényegében Florus egyik passzusát szedi versbe,
109

 ugyanazt a 

jellegzetességet emelve ki Tarquinius Priscus kapcsán, amit a történetíró is hangsúlyozott a 

királyok korának rövid összefoglalásában,
110

 abban a szakaszban, ahonnan Tullus és Ancus 

fentebb elemzett jelzői is származnak. 

 

(13) hic Servio caput arsit [itt fogták körül a lángok Servius fejét]: Dotti
111

 Liviusra (I 39, 

1), Longo pedig Liviusra és Valerius Maximusra
112

 hivatkozik az alvó Servius Tullius fejét 

körülölelő lángok csodája kapcsán. Utóbbi kutató azt is hozzáfűzi, hogy a két forrás 

semmit sem árul el az esemény helyszínéről.
113

 Valójában Livius pontos 

helymeghatározást ad: a csoda Tarquinius Priscus palotájában történt,
114

 amelyet, mint 

láttuk, két caputtal később, a király halála kapcsán a Nova vián, Iuppiter Stator 

templomának szomszédságában lokalizál. Az esetről beszámoló források közül 

megemlíthetjük még Florust,
115

 Pseudo-Aurelius Victort
116

 és Ovidiust
117

 is, de a 

                                                 
106

 Rem., I 34, 10 (CARRAUD 2002, I, p. 172): Tarquinius királyi palotában lakott, amikor leszúrták; II 5, 14 

(ibid., p. 570): Tarquinius apja idegen, nem itáliai származású kereskedő volt; és II 80 [79], 6 (ibid., p. 874): 

Tarquiniust az övéi elárulták, amivel valószínűleg halálának körülményeire utal Petrarca. 
107

 A Mem., IV 79, 1-ben „Actius Navius”. 
108

 Mem., IV 79 és Sen., V 3, 18 (RIZZO 2009, pp. 52–54); vö. Liv., I 36, 2–5. 
109

 Flor., I 1 (I 5, 5–6): „Duodecim namque Tusciae populos frequentibus armis subegit. Inde fasces, trabeae, 

curules, anuli, phalerae, paludamenta, praetextae, inde quod aureo curru, quattuor equis triumphatur, togae 

pictae tunicaeque palmatae, omnia denique decora et insignia, quibus imperii dignitas eminet.” 
110

 Flor. I 2 (I 8), 5: „Iam vero ornamenta Tarquinii et insignia quantam principi populo addiderunt ex ipso 

habitu dignitatem!” 
111

 DOTTI 2004–2009, II, p. 779, n. 18. 
112

 Val. Max., I 6, 1: „Servio Tullio etiam tum puerulo dormienti circa caput flammam emicuisse 

domesticorum oculi adnotaverunt.”  
113

 LONGO 2007, p. 118. 
114

 Liv., I 39, 1: „Eo tempore in regia prodigium visu eventuque mirabile fuit. Puero dormienti, cui Servio 

Tullio fuit nomen, caput arsisse ferunt multorum in conspectu […].”. (Kiemelés tőlem.) 
115

 Flor., I 1 (I 6, 1): „Nam eximiam indolem uxor Tarquini Tanaquil liberaliter educaverat, et clarum fore 

visa circa caput flamma promiserat.” 
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megfogalmazás alapján egyértelműnek tűnik, hogy Petrarca itt inkább Liviusra, 

mindenekelőtt azonban a Periochaera (Ia) támaszkodott, ahol a csoda tömör összefoglalása 

gyakorlatilag szó szerinti egyezést mutat a Fam., VI 2 szövegével: „Servio Tullio caput 

arsit”. Az esetről megemlékezik Petrarca a De remediis utriusque fortuneban is.
118

 

 

(14) hic carpento insidens atrox Tullia transivit et scelere suo vicum fecit infamem [itt 

hajtott el kocsiján ülve a kegyetlen Tullia, s bűnével gyalázatossá tette az utcát]:
119

 Az apja 

holttestén kocsijával áthajtó Tullia szörnyű bűnéről részletesen beszámol Livius (I 48, 5–

7), Ovidius (Fast., VI, 601–610) és Valerius Maximus (IX 11, 1) is.
120

 Ovidius az 

Esquiliae aljába, Servius Tullius palotájának közelébe helyezi a gyászos eseményt, Livius 

pedig ennél is pontosabb leírást ad: „[Tullia] hazafelé indult, és a Vicus Cyprius fölső 

végéhez érkezett, ahol nemrégiben még Diana szentélye állt; ott jobbra kanyarodott a 

Clivus Urbius felé irányítva a kocsit, hogy az Esquilinus-dombra érjen […]. Förtelmes és 

embertelen bűntett emlékezetét őrzi az a hely – Vicus Sceleratusnak hívják –, amelyen, 

úgy mondják, nénje és férje bosszuló szellemének ösztökélésére Tullia keresztülgázolt apja 

holttestén […]”.
121

 A halottgyalázás tehát a később vicus Sceleratusnak nevezett clivus 

Urbiuson (vagy Orbiuson) történt,
122

 amely Nicola Longo szerint a mai via Garibaldiról a 

San Pietro in Vincoli templomhoz vezető lépcsősorral azonosítható.
123

 

 Ugyanakkor valószínű, hogy Petrarca nemcsak Liviust, hanem a másik két fent 

említett forrást is szem előtt tartotta. Dotti szerint a Tulliára vonatkoztatott „atrox” jelző a 

liviusi „ferox” megfelelője, amellyel a történetíró két caputtal korábban jellemzi Servius 

lányát.
124

 A kutató észrevételét kiegészíthetjük azzal, hogy Ovidius is „ferox”-nak nevezi a 

                                                                                                                                                    
116

 Ps.-Aurelius Victor, De vir. ill., 7, 1: „Servius Tullius, Tullii Corniculani et Ocresiae captivae filius, cum 

in domo Tarquinii Prisci educaretur, flammae species caput eius amplexa est.” Mint látjuk, ez a szerző is 

Tarquinius Priscus házába helyezi az eseményt. 
117

 Ovid., Fast., VI, 635–636: „Signa dedit genitor tunc cum caput igne corusco / contigit, inque comis 

flammeus arsit apex.” 
118

 Rem., II 55 [54], 6 (CARRAUD 2002, I, p. 786): „[…] Servio caput arsisse, non poeticum sed historicum 

regni omen fuit […].” 
119

 Az esetet felidézi Petrarca a De remediisben is: Rem., I 77, 18 (CARRAUD 2002, I, p. 352). 
120

 Ld. még Flor., I 1 (I 7, 3). 
121

Liv., I 48, 6–7 (Kiss Ferencné fordítása). „[…] cum se domum reciperet pervenissetque ad summum 

Cyprium vicum, ubi Dianium nuper fuit, flectenti carpentum dextra in Urbium clivum ut in collem 

Esquiliarum eveheretur, restitit pavidus atque inhibuit frenos is qui iumenta agebat iacentemque dominae 

Servium trucidatum ostendit. Foedum inhumanumque inde traditur scelus monumentoque locus est – 

Sceleratum vicum vocant – quo amens, agitantibus furiis sororis ac viri, Tullia per patris corpus carpentum 

egisse fertur […]”. 
122

 Ld. COARELLI, Filippo, s.v. Clivus Orbius, Urbius, in LTUR, I, p. 283. 
123

 LONGO 2007, p. 118. 
124

 DOTTI 2004–2009, II, p. 779, n. 19; vö. Liv., I 46, 6: „[…] ferox Tullia […]”. 
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lányt,
125

 ráadásul abban a szakaszban, ahol a gaztettről beszámol, s ugyanabban a sorban a 

„transivit” igére is találunk párhuzamot: „ibat per medias alta feroxque vias” (Fast., VI, 

604). Megjegyzendő továbbá, hogy Valerius Maximusnál az „atrox” melléknév is 

felbukkan, közvetlenül Tullia bűnének ismertetése után, ahol C. Fimbria exemplumát a 

történetíró azzal vezeti be, hogy a politikus tettét és szavait Servius lányának gaztettével 

hasonlítja össze: „Non tam atrox C. Fimbriae est factum et dictum […]” (Val. Max., IX 11, 

2). Végül, a „scelere suo vicum fecit infamem” passzuson is érződik némileg Valerius 

hatása: „[Tullia] non solum se aeterna infamia, sed etiam ipsum vicum cognomine sceleris 

conmaculavit” (IX 11, 1). 

 

[Fam., VI 2, 7] (15) Hec autem Sacra Via est [Ez itt a Szent út]: A Forum körzetében 

található, vitatott nyomvonalú és hosszúságú, vallási és politikai események szempontjából 

is kiemelkedően fontos út
126

 nevével Petrarca több forrásban is találkozhatott. Livius 

először Cloelia lovas szobrának fölállítása kapcsán említi (II 13, 11),
127

 és Serviusnál (ad 

Aen., VIII, 646) is ennek apropóján bukkan fel. A petrarcai megfogalmazás azonban túl 

általános ahhoz, hogy fellelhessük a passzus konkrét forrását, ám mivel az út nevét a 

helyes és általánosan elfogadott alakban (Sacra via) hozza, a szóba jöhető források köréből 

nagy valószínűséggel kizárhatjuk azokat, amelyekben a fordított sorrendű változat (via 

Sacra) olvasható.
128

 Mindenesetre a levélben elfoglalt helyét nem topográfiai vagy 

kronológiai megfontolások alapján nyerte, és föltehetőleg nem is a Petrarca által használt 

forrás volt meghatározó e tekintetben, hanem ellentétes gondolattársítás állhat a háttérben: 

Tullia előbb említett borzalmas gaztettének helyszíne, a „Bűnös út” (vicus Sceleratus) 

idézhette fel Petrarcában az ellenkező konnotációval bíró „Szent út” (Sacra via) nevét. 

 

(16) he sunt Esquilie, hic Viminalis, hic Quirinalis collis, hic Celius [ez az Esquiliae, ez a 

Viminalis-, ez a Quirinalis-domb, ez a Caelius]: Nicola Longo szerint Petrarca számos 

auktornál olvashatta a híres római dombok nevét, ami nehézzé teszi a pontos forrás 

megtalálását.
129

 A feladat mégsem lehetetlen, ha olyan szöveget találnunk, ahol a négy 

                                                 
125

 A jelzőt megtaláljuk továbbá Pseudo-Aurelius Victornál is, De vir. ill., 7, 15–16. 
126

 Ld. PLATNER–ASHBY 1929, pp. 456–459 és COARELLI 1983–1985, I, pp. 11–26; ID., s.v. Sacra via, in 

LTUR, IV, pp. 223–228; vö. ID., s.v., Strenia, sacellum, lucus, ibid., p. 378; aki megkülönböztet egy kb. 160 

m hosszúságú, a Regiától nagyjából a Basilica Maxentii közepéig húzódó „rövid” szakaszt és egy hosszabb, a 

Carinaen álló sacellum Streniaetől az Arxig tartó Sacra viát. 
127

 Vö. LONGO 2007, p. 119. 
128

 Például Suet., Vit., 17, 1 és Hor., Sat., I 9, 1. Vö. PLATNER–ASHBY 1929, p. 456. 
129

 LONGO 2007, p. 119. A kutató által említett Vicinale (Vicinalis) névalakról ld. fent, pp. 74–75. 
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domb, vagy legalább a többségük együtt szerepel.
130

 Mivel a Sacra via asszociáción 

alapuló beszúrása előtt Servius Tulliushoz kötődő eseményekről olvashattunk, érdemes a 

vizsgálatot a király életét tárgyaló forrásokkal kezdeni. Livius az első könyv 

negyvennegyedik fejezetében azt írja, hogy „Servius a Városhoz csatolta […] a Quirinalis- 

és a Viminalis-dombot; ezután tovább építette az Esquiliaet”.
131

 A Liviustól származó 

információt a kivonatolók leegyszerűsítik, így az ő megfogalmazásukban már mindhárom 

dombot Servius csatolta a városhoz. Eutropius szerint: „[Servius Tullius] montes tres, 

Quirinalem, Viminalem, Esquilinum, urbi adiunxit […]”;
132

 Pseudo-Aurelius Victornál 

pedig a következő formában: „[…] collem Quirinalem et Viminalem et Esquilias urbi 

addidit […]”.
133

 Az első három domb kapcsán tehát találunk közös szöveghelyeket, de a 

Caeliust a források nem említik együtt a többivel. Valószínűnek tartom ezért, hogy itt is 

gondolattársítással állunk szemben, amelynek alapja – a dombok egymáshoz való 

közelségén túl – a város terjeszkedésének folyamata lehet: amikor Petrarca azt olvasta, 

hogy Servius Tullius csatolta a városhoz a Quirinalist, a Viminalist és az Esquiliaet, 

könnyen eszébe juthatott, hogy a Caeliusszal korábban Tullus Hostilius növelte meg Róma 

területét. Ráadásul ez utóbbi mozzanat Pseudo-Aurelius Victornál teljesen azonos 

megfogalmazásban szerepel, mint a serviusi városbővítés: „[Tullus Hostilius] Montem 

Coelium urbi addidit.”,
134

 ami már önmagában is megkönnyíthette az asszociációt.
135

 

 

(17) hic Martius Campus et Superbi manibus decussa papavera [ez a Mars-mező, ahol 

Superbus lecsapdosta a mákvirágok fejét]: A szintaxis alapján úgy tűnik, Petrarca a Mars-

mezőre helyezi azt a híres jelenetet, amikor Tarquinius Superbus nem adott szóbeli választ 

cselből Gabiiba menekült fia, Sextus követének, hanem a kertben sétálva pálcájával 

lecsapdosta a mákvirágok fejét. A fiú elértette a célzást, és Gabii városának előkelőit 

eltétette láb alól. Liviusnál a szimbolikus üzenetküldésre a királyi palota kertjében kerül 

                                                 
130

 Az első három domb együtt szerepel az Afr., VIII, 905908. sorában is: „[…] Hinc valle relicta / Esquilias 

fessi dictumque a vimine collem, / Inde Quirinalem superato vertice montem / Transierant […]”. E szakasz 

forrásai kapcsán ld. FERA 1984, p. 412, ad v. 906. 
131

 Liv., I 44, 3 (Kiss Ferencné fordítása). „Addit duos colles, Quirinalem Viminalemque; Viminalem inde 

deinceps auget Esquiliis […]”. 
132

 Eutr., I 7, 1. 
133

 Ps.-Aurelius Victor, De vir. ill., 7, 6. 
134

 Ibid., 4, 3; vö. Eutr., I 4, 2: „[Tullus Hostilius] urbem ampliavit, adiecto Caelio monte.” 
135

 Az egyes dombokról ld. még BUZZETTI, Carlo, s.v. Esquiliae (dall’età arcaica all’età imperiale), in 

LTUR, II, pp. 234–235; CAPRARIIS, Francesca de, s.v. Viminalis, collis, ibid., V, pp. 205–206; COARELLI, 

Filippo, s.v. Quirinalis collis, ibid., IV, pp. 180–185; és GIANNELLI, Giuseppe, Caelius mons (in età 

classica), ibid., I, pp. 208–211. 
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sor,
136

 de a palotát a történetíró nem lokalizálja. Pliniusnál viszont azt olvashatjuk, hogy 

Annius Fetialis szerint Cloelia lovas szobra Iuppiter Stator templomával szemben, „in 

vestibulo Superbi domus” állt, Annius tehát Superbus házát azonosította Tarquinius 

Priscuséval. Solinus pedig úgy tudja, hogy Róma utolsó királya az Esquiliaen, Servius 

Tullius palotájának közelében lakott.
137

 Petrarca azonban 1343 előtt nem támaszkodhatott 

Plinius információira, és e passzus alapján ismét csak úgy tűnik, hogy Solinust figyelmen 

kívül hagyta.  

A megfogalmazás alapján biztosak lehetünk abban, hogy Petrarca elsődleges 

forrása Livius volt,
138

 amit a költő két glosszája is alátámaszt. A Virgilio Ambrosiano 

egyik posztillájában (f. 147r) az esetről pontatlanul beszámoló Serviusnak (ad Aen., VI, 

818)
139

 Petrarca felrója, hogy nem ismeri elég alaposan Livius szövegét: „Minus nosse 

videbaris hanc ystoriam, Servi, quam legisse poteras apud Livium Ab urbe condita libro 

1
o
”.

140
 A Vatikáni Apostoli Könyvtár Lat. 2193 jelzetű kódexében, Frontinus 

Strategematájának vonatkozó passzusa (I 1, 4) mellett pedig megjegyzi, hogy a történet 

Liviusnál és Valerius Maximusnál olvasható: „Hec ystoria est apud Livium, Ab urbe 

con(dita) l. I
o
., et apud Val(erium), l. 7

o
, c. 4

o
” (f. 85rb).

141
 A két glosszának a Fam., VI 2-n 

kívül nem találjuk más párhuzamát Petrarca műveiben. 

Nem kizárt, hogy Petrarca azért helyezi a Campus Martiusra az eseményt, mert 

Serviusnál és az Ab urbe condita második könyvének elején azt olvashatta, hogy a 

Tarquiniusok földje a Mars-mezőn volt, pontosabban a királyok elűzése után a földjüket 

Marsnak szentelték, és abból lett a Mars-mező.
142

 Párizsi Livius-kódexében később ki is 

emeli ezt a passzust a következő megjegyzéssel: „De campo martio”.
143
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 Liv., I 54, 6: „[…] in hortum aedium […]”. 
137

 Plin., Nat. hist., XXXIV 13, 29; Solin., 1, 26; vö. COARELLI, Filippo, s.v. Domus: Tarquinius Superbus, in 

LTUR, II, p. 185. 
138

 Liv., I 54, 6: „[…] rex velut deliberabundus in hortum aedium transit sequente nuntio filii; ibi inambulans 

tacitus summa papaverum capita dicitur baculo decussisse.” Vö. Val. Max., VII 4, 2; Flor., I 1 (I 7, 7) és 

Ovid., Fast., II, 685–710. 
139

 THILO–HAGEN 1881–1902, II, pp. 114–115. A milánói kódexben azonban Servius magyarázatai Aen., VI, 

817-hez és VI, 818-hoz nincsenek elválasztva egymástól, ezért a petrarcai glosszák kiadói VI, 817 alatt 

közlik mindkettőt. Ld. a következő jegyzetet. 
140

 VA, II, p. 853, n
o
 1424. 

141
 TRISTANO 1974, p. 441, n

o
 1046, és ld. a következő glosszát is, ibid., n

o
 1047. 

142
 Liv., II 5, 2: „Ager Tarquiniorum qui inter urbem ac Tiberim fuit, consecratus Marti, Martius deinde 

campus fuit.” Vö. Serv., ad Aen., IX, 272 (THILO–HAGEN 1881–1902, II, pp. 334–335): „CAMPI QUOD REX 

HABET IPSE LATINUS mos fuerat ut viris fortibus sive regibus pro honore daretur aliqua publici agri particula, 

ut habuit Tarquinius Superbus in campo Martio.” Megjegyzés nélkül a Virgilio Ambrosianóban. Ld. még 

Flor., I 3 (I 9), 1 és WISEMAN, T. Peter, s.v. Campus Martius, in LTUR, I, pp. 220–224: p. 222. 
143

 Par. lat. 5690, f. 57ra (a bal margón), CICCUTO et al. 2012, p. 210, n
o
 12. 
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A királyság bukásától Augustus principátusáig (Fam., VI 2, 7–11)  

(18) Hic miserabilis Lucretia ferro incumbens… [Itt a kardjába dőlő szegény Lucretia…]: 

A Sextus Tarquinius által meggyalázott Lucretia öngyilkosságára férje, Tarquinius 

Collatinus házában, a Rómától körülbelül tíz kilométerre fekvő
144

 Collatia városában került 

sor.
145

 Petrarca nem jelzi, hogy – valós és/vagy történelmi-irodalmi – barangolása közben 

ismét jócskán elhagyta a Város határát.  

A levél e passzusának megírása során minden bizonnyal Livius beszámolójára 

támaszkodott, akinél a „miserabilis” jelzőt is megtaláljuk Lucretia halála kapcsán: „Ibi 

oratio habita […] de stupro infando Lucretiae et miserabili caede […]” (Liv., I 59, 8).
146

 

 

(19) …et in mortem fugiens adulter… […és a halálba menekülő házasságtörő…]: Miután a 

Tarquiniusokat száműzték Rómából, a Lucretiát meggyalázó Sextus Tarquinius Gabiiba 

ment, ahol korábbi erőszakoskodásai, gyilkosságai miatt ellenségei bosszút álltak rajta, és 

megölték. Livius beszámolója alapján úgy tűnik, hogy az Ardeát ostromló római sereg 

táborából menekült el.
147

 Szinte teljesen biztos, hogy Petrarca itt is kedvenc történetíróját 

követte, Servius ugyanis a király másik fiának, Arrunsnak tulajdonítja a házasságtörést,
148

 

                                                 
144

 Vö. MARI, Zaccaria, s.v. Collatina via, in LTURS, II, pp. 127–131: pp. 127–128. 
145

 Ld. Liv., I 57, 8–I 59, 5; Ps.-Aurelius Victor, De vir. ill., 9, 3–4; Serv., ad Aen., VIII, 646 és Ovid., Fast., 

II, 779–836, különösen 785: „accipit aerata iuvenem Collatia porta”. Nicola Longo (LONGO 2007, p. 120) 

Liv., I 58 mellett Val. Max., VI 1, 1-re és Aug., Civ., I, 19-re hivatkozik, de Lucretia öngyilkosságának 

helyszínére vonatkozóan nem talál információt. Utóbbi két forrás – szemben Liviusszal – valóban nem 

lokalizálja az eseményt. 
146

 Természetesen nem kizárt, sőt nagyon valószínű, hogy Petrarca több forrást is szem előtt tartott. Az 

öngyilkosság eszközeként például Ovidiusnál, Valerius Maximusnál és Florusnál olvasható „ferrum” (Ovid., 

Fast., II, 831: „[…] celato fixit sua pectora ferro”; Val. Max., VI 1, 1: „[…] ferro se […] interemit”; és Flor., 

I 1 (I 7, 11): „[…] matrona dedecus ferro expiavit […]”), Liviusnál és Pseudo-Aurelius Victornál – és néhány 

sorral lejjebb Ovidiusnál is – „culter” (Liv., I 59, 11: „Cultrum […] in corde defigit […]”; Ps.-Aurelius 

Victor, De vir. ill., 9, 4: „[…] se cultro […] occidit.”; Ovid., Fast., II, 839: „stillantemque tenens generoso 

sanguine cultrum”), Serviusnál pedig „gladius” (ad Aen., VI, 818: „[…] rapto ex eius [scil. Lucretiae] 

corpore gladio […]”). De a „ferro incumbere” olyan általánosan használt kifejezés, hogy messzemenő 

következtetést nem vonhatunk le belőle, ráadásul Petrarca az Africában Lucretia fegyverét „gladius”-ként és 

„ferrum”-ként is említi, nyilván metrikai és stilisztikai okokból, ld. Afr., III, 730: „Pectore sub niveo gladium 

moribunda recondit”, illetve III, 740–741: „[…] Ille cruentum / Fervidus educens spumanti vulnere ferrum”. 
147

 Liv., I 60, 1–2: „Harum rerum nuntiis in castra perlatis cum re nova trepidus rex [scil. Tarquinius 

Superbus] pergeret Romam ad comprimendos motus, flexit viam Brutus – senserat enim adventum – ne 

obvius fieret; eodemque fere tempore, diversis itineribus, Brutus Ardeam, Tarquinius Romam venerunt. 

Tarquinio clausae portae exsiliumque indictum: liberatorem urbis laeta castra accepere, exactique inde liberi 

regis. Duo patrem secuti sunt qui exsulatum Caere in Etruscos ierunt. Sex. Tarquinius Gabios tamquam in 

suum regnum profectus ab ultoribus veterum simultatium, quas sibi ipse caedibus rapinisque concierat, est 

interfectus.” A Róma–Ardea távolság körülbelül huszonnégy mérföld, ld. PLATNER–ASHBY 1929, pp. 560–

561, s.v. Via Ardeatina; az odavezető útról ld. még SPERA, Lucrezia, s.v Ardeatina via, in LTURS, I, pp. 

150–156. 
148

 Serv., ad Aen., VIII, 646; glossza nélkül a Virgilio Ambrosianóban. Ovidiusnál (Fast., II, 725) az „ifjú 

Tarquinius” („Tarquinius iuvenis”), Eutropiusnál (I 8, 2) az „ifjabb Tarquinius” („Tarquinius iunior”), Florus, 

I 1 (I 7, 11) szerint a király „egyik fia” („quorum [scil. liberorum regis] […] alter”), Valerius Maximus (VI 1, 

1) szerint pedig „Tarquinius, Superbus király fia” („Tarquini[us], regis Superbi fili[us]”) volt a tettes, és csak 
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a költő azonban a „halálba menekülő” fiút, vagyis Sextust mondja „adulternek”, és a De 

viris illustribus Brutus-életrajzában,
149

 valamint a Fam., XVIII 7, 3-ban
150

 is őt nevezi meg 

a gyalázatos tett elkövetőjeként.  

 

(20) …et lese pudicitie vindex Brutus […és a meggyalázott szemérmen bosszút álló 

Brutus]: A tömör megfogalmazás nem teszi lehetővé, hogy meghatározzuk, pontosan 

melyik helyszínre gondol Petrarca. Nicola Longo szerint a Forumról lehet szó.
151

 Livius 

beszámolója (I 59–60) szerint ugyanis Brutus, miután Lucretia holtteste fölött esküt tett, 

hogy elüldözi a Tarquiniusokat a Városból, Rómába ment, és a Forumon összegyűlt 

tömeget feltüzelte a király ellen, az ifjakat fölfegyverezte, az Ardeát ostromló hadsereget 

föllázította, és száműzte Tarquinius Superbust a családjával együtt, majd consulként az 

állam egyik vezetője lett. Miután elesett a Tarquiniusokat támogató veii- és tarquiniibeliek 

elleni csatában, a Forumon
152

 pompás temetési szertartást rendeztek neki, az asszonyok 

pedig egy éven át atyjukként gyászolták a „meggyalázott erény e kérlelhetetlen 

bosszulóját” („acer ultor violatae pudicitiae”).
153

 A Petrarca által Brutusra aggatott jelző 

elsődleges forrása tehát az Ab urbe condita, de emellett Vergiliust, Serviust és Florust is 

szem előtt tarthatta.
154

 Livius elsőbbségét bizonyítja az is, hogy az Africa harmadik 

énekének végén, ahol a királyok bukásáról számol be, Petrarca igen hűen követi, 

gyakorlatilag versbe foglalja a történetíró elbeszélését.
155

 Míg ott
156

 és a Familiares 

                                                                                                                                                    
a kivonatolók egészítik ki a szöveget a Sextus keresztnévvel (SHACKLETON BAILEY 2000, II, p. 2 zárójelben 

közli a keresztnevet; BRISCOE 1998, I, p. 370 azonban a főszövegben nem jelzi, hogy kiegészítésről van 

szó.). Aug., Civ., I 19, 1 szerint ugyancsak „Tarquinius király fia” („Tarquinii regis filius”) gyalázta meg az 

asszonyt. Az általam vizsgált források közül Livius mellett csak Ps.-Aurelius Victor, De vir. ill., 9, 3 nevezi 

meg egyértelműen Sextust. A házasságtörőre alkalmazott jelző kapcsán azt is hozzá kell fűznöm az 

elmondottakhoz, hogy a fugio, fugere ige Ovidiusnál (Fast., II, 851: „Tarquinius cum prole fugit […]”) és 

Eutropiusnál (I 8, 3: „[…] rex […] cum uxore et liberis suis fugit.”) bukkan fel, Liviusnál (I 60, 2) „Sex. 

Tarquinius Gabios tamquam in suum regnum profectus” olvasható. De amit a „ferro incumbere” kapcsán 

megjegyeztem (fent, n. 146), a „fugere” esetében hatványozottan érvényes. 
149

 Vir. ill., V (Brutus), 1: „Iunius Brutus […], ob illatum Lucretie insigni femine per vim stuprum a Sexto 

Tarquinio romani regis filio, […] principem se publice ultionis exhibuit […]”; vö. uo., V, 6. 
150

 „[…] talis, puto, Lucretia erat dum Sexti Tarquinii pectus accendit […]”. 
151

 LONGO 2007, p. 120. 
152

 Ps.-Aurelius Victor, De vir. ill., 10, 7: „Cuius [scil. Bruti] corpus in foro positum a collega laudatum 

matronae anno luxerunt.” 
153

 Liv., II 7, 4 (Kiss Ferencé fordítása). 
154

 Verg., Aen., VI, 817–818: „Vis et Tarquinios reges animamque superbam / ultoris Bruti, fascisque videre 

receptos?”; vö. Serv., ad Aen., VI, 818: „Ideo ergo ‘ultoris’, scilicet libertatis publicae et Lucretiae pudoris.” 

Ld. még Flor., I 3 (I 9), 1: „Igitur Bruto Collatinoque ducibus et auctoribus, quibus ultionem sui moriens 

matrona mandaverat, populus Romanus ad vindicandum libertatis ac pudicitiae decus quodam quasi instinctu 

deorum concitatus regem repente destituit […]”. (Kiemelés tőlem.) 
155

 Afr., III, 684–802. 
156

 Afr. III, 799–801: „Precipue tamen ut proprium luxere parentem / Ultoremque pudicitie gratissima matrum 

/ Agmina, nec longum cessarunt mesta per annum.” Vö. Liv., II 7, 4: „[…] sed multo maius morti decus 
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huszonharmadik könyvének első levelében
157

 Brutus neve mellett a klasszikusoktól átvett 

„ultor pudicitie” jelző tűnik föl, a De viris illustribusban a Fam., VI 2 szóválasztásával 

megegyező „vindex pudicitie” változatot olvashatjuk, ami a két szöveg közötti szorosabb 

kapcsolatról tanúskodhat.
158

 

 

(21–25) A következő hosszú mondat kapcsán előzetesen megjegyzendő, hogy a felidézett 

események között csak részben találunk topográfiai kapcsolatot: Mucius Scaevola, 

Horatius Cocles és Cloelia hőstette mind Porsenna táborába vagy annak közelébe 

helyezhető, Arruns Tarquinius és Brutus összecsapása azonban a Várostól jóval távolabb 

zajlott. Ugyanakkor Florus az összes itt felsorolt személyt egyazon caputban (I 4 [I 10]) 

említi, ami Petrarca számára is kiindulópontul szolgálhatott. 

 

[Fam., VI 2, 8] (21) Hic minax Porsenna, et etruscus exercitus… [Itt a fenyegető Porsenna 

meg az etruszk sereg…]: Livius beszámolója szerint az elűzött Tarquiniusokat támogató 

Lars Porsenna clusiumi király serege hirtelen támadással bevette a Ianiculumot (Liv., II 10, 

3),
159

 majd ott őrcsapatokat hátrahagyva, a síkságon és a Tiberis partján ütött tábort (II 11, 

1).
160

 Logikus a feltételezés, hogy a Ianiculum alatti Tiberis-szakaszról van szó, már csak 

azért is, mert a történetíró szerint az etruszk tábortól a porta Esquilina esett a legtávolabb 

(II 11, 5). Petrarca a Fam., VI 2-ben ugyan nem ad helymeghatározást, de az Africában ő is 

ide helyezi Porsenna táborát.
161

 A „minax Porsenna” kifejezés Horatiustól származhat: 

„minacis […] Etrusca Porsenae manus” – olvashatjuk az Epódoszokban (XVI, 4).
162

 

 

(22) …et infestus erranti dextre Mutius… […és a hibázó jobbjával szemben könyörtelen 

Mucius…]: Az etruszkok Tiberis-parti táborába behatoló, de tévedésből Porsenna helyett 

annak írnokát ledöfő, majd jobb kezét tűzbe tartó C. Mucius Scaevola történetét Petrarca 

                                                                                                                                                    
publica fuit maestitia, eo ante omnia insignis quia matronae annum ut parentem eum luxerunt, quod tam acer 

ultor violatae pudicitiae fuisset.” Ld. még FERA 1984, p. 126, ad vv. 799–800. 
157

 Fam., XXIII 1, 2: „O libertatis et pudicitie ingens ultor Brute […]”; vö. Liv., ibid., Flor., I 3 (I 9) 1 és 

Serv., ad Aen., VI, 818. 
158

 Vir. ill., V (Brutus), 1: „Iunius Brutus, fundator libertatis, vindex pudicitie […]”; vö. Liv., II 1, 8: 

„[Brutus] non acrior vindex libertatis fuerat quam deinde custos fuit.”. 
159

 Vö. Flor., I 4 (I 10), 2; Ps.-Aurelius Victor, De vir. ill., 11, 1. 
160

 LONGO 2007, p. 120 szerint Liviusnál (II 10) csak a Ianiculum elfoglalásáról olvashatunk, és nem tudjuk, 

hol állt Porsenna tábora. Valójában a történetírónál, mint láttuk, viszonylag pontos adatokat kapunk a tábor 

elhelyezkedéséről. A kutató által egyébként nem idézett Servius viszont valóban azt írja, hogy az etruszkok a 

Ianiculumon vertek tábort, ld. Serv., ad Aen., VIII, 646: „Qui [scil. Porsenna] pro Tarquinio cum ingentibus 

copiis capto Ianiculo et illic castris positis, Romam vehementer obsedit.” A De viris illustribus Horatius 

Cocles-életrajzában (Vir. ill., VI, 2–3) Petrarca szó szerint idéz is Servius kommentárjából. 
161

 Afr., VIII, 933–943; vö. MARTELLOTTI 1983, p. 40. 
162

 Ld. még Verg., Aen., VIII, 649–650: „Illum indignanti similem similemque minanti / aspiceres […]”. 
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többek között Liviusnál, Florusnál, Valerius Maximusnál és Pseudo-Aurelius Victornál is 

olvashatta.
163

 Utóbbi szerzőnél a hibázó kéz megbüntetésének gondolata is felbukkan: 

„Apprehensus et ad regem pertractus [Mucius] dextram aris imposuit, hoc supplicii a rea 

exigens, quod in caede peccasset.”
164

 Mucius Scaevola hőstettét a Fam., VI 2 jelen 

passzusához igen hasonló módon idézi fel Petrarca az Africában, a Cola di Rienzóhoz írt 

Hortatoriában és főleg a Triumphus Fame első énekének torzóban maradt változatában.
165

 

 

(23) …et tyranni filius cum libertate concurrens, et hostem urbe depulsum ad inferos 

sequens consul… […és a zsarnok fia, aki megütközött a szabadsággal, s a consul, aki a 

városból elűzött ellenséget az alvilági árnyakig üldözte…]: Az Arruns Tarquinius és Iunius 

Brutus halálos összecsapását felidéző passzus kapcsán Ugo Dotti Livius második könyvére 

hivatkozik,
166

 és a „concurrens” szó alapján valóban úgy tűnik, hogy Petrarca szem előtt 

tartotta az Ab urbe conditát.
167

 A mondat második felének azonban egyértelműen Florus a 

forrása: „Tarquinii tamen tam diu dimicaverunt, donec Arruntem filium regis manu sua 

Brutus occidit superque ipsum mutuo volnere exspiravit, plane quasi adulterum ad inferos 

usque sequeretur.”
168

 Az ellenséget az alvilágig üldöző consul képe annyira megtetszett 

Petrarcának, hogy több művében is idézte Florus passzusát, vagy egyértelmű utalást tett 

rá.
169

 Az Epitomae szerzője azonban semmilyen topográfiai információval nem szolgál a 

csatát illetően, és Liviustól is csak annyit tudunk meg, hogy az összecsapás római 

területen, az Arsia-erdő közelében zajlott. De mivel az erdőt más kontextusban nem említik 
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 Liv., II 12; Flor., I 4 (I 10), 5–6; Val. Max., III 3, 1; Ps.-Aurelius Victor, De vir. ill., 12. 
164

 Ps.-Aurelius Victor, De vir. ill., 12, 3; vö. az Africának és a Hortatoriának a következő jegyzetben idézett 

passzusaival. Ld. még Val. Max., ibid. és Sen., Epist., XXIV, 5. 
165

 Afr., VIII, 943–944: „[…] utque incumbens Scevola flammis / Supplitia erranti infligat non debita 

dextre.”; Var., 48 (PANCHERI 1994, p. 70): „[caritas pro Republica coegit] Caium Mutium Scevolam, ut, 

erranti dextere inferret mirandum ipsis hostibus formidandumque supplicium […]”; TF, Ia, 40: „Mutio, che 

la sua destra errante coce”; vö. TF, I, 82–84 és Fam., X 1, 16. 
166

 DOTTI 2004–2009, II, p. 781, n. 24, hivatkozva Liv., II 6, 5 skk.-ra. Az ezt megelőző, Mucius hőstettéhez 

írt jegyzetben (ibid., n. 23) a kutató jelzi, hogy Florus (I 4, 8) is említi a párbajt, amelyben Brutus és Arruns 

odavesztek. LONGO 2007, pp. 120–121, ugyan idézi (Fracassetti fordításában), de egyáltalán nem 

kommentálja ezt a mondatrészt. 
167

 Liv., II 6, 7–9: „Arruns ubi ex lictoribus procul consulem esse, deinde iam propius ac certius facie quoque 

Brutum cognovit, inflammatus ira ‘ille est vir’ inquit, ‘qui nos extorres expulit patria. Ipse en ille nostris 

decoratus insignibus magnifice incedit. Di regum ultores adeste.’ Concitat calcaribus equum atque in ipsum 

infestus consulem derigit. Sensit in se iri Brutus; decorum erat tum ipsis capessere pugnam ducibus; avide 

itaque se certamini offert; adeoque infestis animis concurrerunt, neuter dum hostem volneraret sui protegendi 

corporis memor, ut contrario ictu per parmam uterque transfixus duabus haerentes hastis moribundi ex equis 

lapsi sint.” Vö. Val. Max., V 6, 1: „Brutus consul primus cum Arrunte Tarquinii Superbi regno expulsi filio 

in acie ita equo concurrit, ut pariter inlatis hastis uterque mortifero vulnere ictus exanimis prosterneretur. 

Merito adiecerim populo Romano libertatem suam magno stetisse.” (Kiemelések tőlem.) 
168

 Flor., I 4 (I 10), 8. (Kiemelés tőlem.) 
169

 Ld. Vir. ill., V (Brutus), 6; Afr., III, 794–796; Var., 48 (PANCHERI 1994, p. 62); Fam., XXIII 1, 2; Rem., I 

102, 12 (CARRAUD 2002, p. 450) és Vir. ill., Comp., V (Brutus), 4 (DE CAPUA 2007, p. 34). 
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a források, pontos helye ismeretlen, csak annyi bizonyos, hogy az ager Romanus határain 

belül, a Tiberis jobb partján volt.
170

 

 

(24) …et fractus a tergo viri fortis Pons Sublicius, et Horatius natans… […és a bátor férfi 

háta mögött lerombolt Sublicius híd s az úszó Horatius…]: Hortius Cocles egymaga 

tartóztatta fel az etruszk hadsereget, míg társai lerombolták a Tiberisen át Rómába könnyű 

átkelést biztosító cölöphidat – „pons sublicius”, innen tulajdonnévként Pons Sublicius –, 

majd az ellenség nyílzápora közepette fegyveresen úszott át a folyón a római partra. A 

hőstettről számos történetíró, így Livius, Florus, Valerius Maximus és Pseudo-Aurelius 

Victor is beszámol. Florus azonban nem említi a híd nevét, így őt nem sorolhatjuk az 

elsődleges források közé.
171

 A „fortis” jelző alapján feltételezhetjük, hogy Petrarca szem 

előtt tartotta a Facta et dicta memorabiliát, Valerius Maximus ugyanis a De fortitudine 

fejezetet Horatius Cocles történetével kezdi (III 2, 1), és a Sen., IV 1-ben Petrarca is a 

„fortitudo” erényének neves képviselői között szerepelteti őt.
172

 A hőstettről szóló 

legrészletesebb beszámolót Liviusnak köszönhetjük (II 10), de a petrarcai passzus első 

tagmondatának megfogalmazásához Servius és Pseudo-Aurelius Victor áll a legközelebb: 

„Et cum per sublicium pontem […] transire conaretur, solus Cocles hostilem impetum 

sustinuit, donec a tergo pons solveretur a sociis: quo soluto se cum armis praecipitavit in 

Tiberim et licet laesus […] in coxa, tamen eius fluenta superavit […]” (Serv., ad Aen., 

VIII, 646),
173

 illetve: „Horatius Cocles […] pro ponte sublicio stetit et aciem hostium solus 

sustinuit, donec pons a tergo interrumperetur, cum quo in Tiberim decidit et armatus ad 

suos transnavit.” (De vir. ill., 11, 1). 

Az úszó („natans”) Horatius figurája – amely egyébként igen hasonló 

megfogalmazásban tűnik fel a Fam., X 1-ben
174

 is – Pseudo-Aurelius Victor előbb idézett 

passzusán túl Liviushoz irányít minket, akinél szintén a no, nare ige praefixummal ellátott 

alakját (II 10, 11: „ad suos tranavit”) olvashatjuk.
175

 Egyértelműen e három szerző, Livius, 

Servius és Pseudo-Aurelius Victor művére támaszkodik Petrarca a De viris illustribus 
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 Liv., II 6, 5 és II 7, 2, vö. Val. Max., I 8, 5. Ld. OGILVIE 1965, pp. 248–249 (ad Liv., II 7, 2); és LA 

REGINA, Adriano, s.v. Arsia silva, in LTURS, I, p. 160. 
171

 Ld. Flor., I 4 (I 10), 4: „Quippe Horatius Cocles postquam hostes undique instantes solus submovere non 

poterat, ponte rescisso transnatat Tiberim nec arma dimittit.” 
172

 Sen., IV 1, 69 (RIZZO 2006a, p. 276). 
173

 THILO–HAGEN 1881–1902, II, p. 292. 
174

 Fam., X 1, 16: „[…] ego natantes armatum virum et inermem puellam stupui […]”. Ld. még Var., 48 

(PANCHERI 1994, p. 70). 
175

 Ld. még Florus imént idézett passzusát (n. 171) is. 
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Horatius Cocles-életrajzának megírása során is, ahol „a tergo fractus pons” szókapcsolat 

igen közel áll a Fam., VI 2 „fractus a tergo viri fortis Pons Sublicius” passzusához.
176

 

 Cocles alakja fölbukkan az Africában is, amikor a karthagói követek a Város 

megtekintése során a Pons Subliciushoz érnek (VIII, 876–877): 

 

„Hic quoque Sublicii pontis pila discolor acris 

Coclitis admonuit […]” 

 

Az firenzei Laurenziana-könyvtár Acquisti e Doni 441 jelzetű kódexének antigráf 

kéziratában, az eposz idézett sorainál Petrarca az „attende” szövegközi megjegyzéssel 

figyelmeztette magát arra, hogy a sorok esetleg revízióra szorulhatnak. A posztillát 

kommentáló Vincenzo Fera szerint a költő vagy a hexameter metrikai-stilisztikai 

problémáira utalhat, vagy a híd lokalizálását illetően merülhettek föl kétségei.
177

 A követek 

ugyanis közvetlenül az Aventinust elhagyva pillantják meg a hidat, még mielőtt 

fölhágnának a Capitoliumra, vagyis Petrarca a Forum Boarium közvetlen közelébe helyezi 

a Pons Subliciust, talán mert az ő korában Santa Maria, ma pedig Ponte Rotto néven ismert 

híddal azonosította.
178

 Liviusnál azonban nem találhatott pontosabb helymeghatározást,
179

 

így a Fam., VI 2-ből és a De viris illustribusból is csak annyit tudunk meg, hogy a híd a 

Ianiculum magasságában szelte át a Tiberist, ami elég hosszú folyószakaszt fed le.
180

 

Valerius Maximusnál (IV 7, 2) és Pseudo-Aurelius Victornál (De vir. ill., 65, 5) azonban 

később felfigyelhetett arra, hogy C. Gracchus az Aventinusról a porta Trigeminán és a 

Pons Subliciuson át menekült a Ianiculumra, amiből arra következtethetett, hogy Róma 

első hídja a Forum Boarium alatt, a Ianiculum déli lankáival szemben kellett álljon, és ez 

kétségeket ébreszthetett benne azt illetően, hogy az eposzban korábban helyesen 

lokalizálta-e a hidat.
181
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 Ld. Vir. ill., VI (Horatius Cocles), a kritikai kiadásban feltüntetett forrásokkal (MARTELLOTTI 1964, pp. 

26–27). Az idézett passzus: VI, 1. Az életrajzban pár sorral alább (VI, 3) Petrarca szó szerint citálja Servius-

kommentárját (Serv., ad Aen., VIII, 646), és kis módosítással a Rem., II 77 [76], 14-ben is (CARRAUD 2002, 

I, p. 862). 
177

 FERA 1984, p. 410, ad v. 876. 
178

 MARTELLOTTI 1983, p. 32. 
179

 Liv., I 33, 6; II 10, 2 és V 40, 8. Liv., II 10, 4 alapján esetleg következtethetett volna arra, hogy a hídon 

átkelve hamar el lehet jutni a Capitoliumra és a Palatinusra, de ránk maradt két Livius-kódexében egyik 

passzushoz sem találunk posztillát (ld. Harl. 2493, f. 27rb; Par. lat. 5690, ff. 58rb és 108va). 
180

 Vir. ill., IV (Ancus), 5. 
181

 A Pons Sublicius lokalizációja ma is vitatott, hagyományosan a Forum Boarium közvetlen közelébe 

helyezik, de Pier Luigi Tucci nemrég több érvet hozott fel amellett, hogy a híd délebbre, az Aventinus 

magasságában szelte át a Tiberist, és később Pons Theodosii néven kőből lett újjáépítve; vö. PLATNER–

ASHBY 1929, pp. 401–402, s.v. Pons Sublicius; COARELLI, Filippo, s.v. Pons Sublicius, in LTUR, IV, pp. 

112–113: p. 112; és TUCCI 2011/2012. 
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(25) …et Tyberis revehens Cloeliam. […és a Cloeliát hazavivő Tiberis.]: A túszként 

Porsenna táborába kerülő, majd onnan a Tiberisen át Rómába visszaszökő, bátorságával 

végül a túszok egy részét is megmentő Cloelia történetét
182

 Petrarca Liviusnál, Florusnál és 

Valerius Maximusnál is olvashatta,
183

 de a hazatérés motívumának („revehens”) kiemelése 

alapján valószínű, hogy Servius Aeneis-kommentárját is szem előtt tartotta: „Ex quibus 

[scil. obsidibus] Cloelia inventa occasione transnatavit fluvium et Romam reversa est […]” 

(Serv., ad Aen., VIII, 646). Az esemény a Ianiculum alatt fekvő Tiberis-parti etruszk 

táborba és annak közvetlen közelébe helyezhető. 

 

(26) Hic erat Publicole nequicquam suspecta domus [Itt állt Publicola háza, mely ok nélkül 

keltett gyanút]: Livius szerint (II 7, 5–12) P. Valerius Publicolát a nép azzal gyanúsította, 

hogy királyi hatalomra tör, ugyanis a Velia domb tetején, jól védhető helyen építtette föl a 

házát. Hogy a gyanú árnyékától is megszabaduljon, a consul leromboltatta, és a Velia 

lábánál, a völgy legmélyén építtette föl újra az otthonát, azon a helyen, ahol később Vica 

Pota szentélye állt. A történetírók közül Florus,
184

 Valerius Maximus
185

 és Pseudo-Aurelius 

Victor
186

 is beszámol az esetről, előbbi kettő nem lokalizálja, utóbbi pedig Liviust követve 

a Veliára helyezi Publicola házát. Ezzel szemben Servius azt írja, hogy a consul otthona az 

Esquiliaen volt.
187

 A Virgilio Ambrosianóban (f. 109v) Petrarca azonnal azonosította az 

Aeneis-kommentár „Valeriusát”, és glosszájában megadta a consul ragadványnevét: 

„Valerius Publicola”.
188

 A források adatai közötti topográfiai eltérésre azonban, úgy tűnik, 

nem figyelt föl.  

Petrarca egyéb műveinek vizsgálata azonban közelebb vihet forrásának pontos 

azonosításához és annak meghatározásához, hogy ő hogyan lokalizálta Publicola otthonát. 

A Triumphus Fame első énekének torzóban maradt változatában (TF, Ia, 43–45) a consul 

harcba száll a méltatlan gyanú ellen, meghajol az ingatag nép előtt, és lerombolja a házát:  
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 Alakját felidézi a Fam., X 1, 16-ban és XXI 8, 25-ben is. 
183

 Liv., II 13, 611; Flor., I 4 (I 10), 7 és Val. Max., III 2, 2; vö. Verg., Aen., VIII, 651. 
184

 Flor., I 3 (I 9), 4: „Itaque substitutus Horatius Publicola ex summo studio adnixus est ad augendam liberi 

populi maiestatem. Nam et fasces ei pro contione submisit, et ius provocationis adversus ipsos dedit, et ne 

specie arcis offenderet, eminentis aedis suas in plana submisit.” 
185

 Val. Max., IV 1, 1: „Quid quod aedes suas diruit, quia excelsiore loco positae instar arcis habere 

videbantur, nonne quantum domo inferior, tantum gloria superior evasit?” 
186

 Ps.-Aurelius Victor, De vir. ill., 15, 2–3: „Hic, quia in locum Tricipitini collegae consulem non 

subrogaverat et domum in Velia tutissimo loco habebat, in suspicionem regni affectati venit. Quo cognito 

apud populum questus est, quod de se tale aliquid timuissent, et immisit, qui domum suam diruerent.” 
187

 Serv., ad Aen., IV, 410 (THILO–HAGEN 1881–1902, I, p. 538): „ARCE EX SUMMA regum enim fuit habitare 

in arcibus propter tutelam. Denique Romae Valerius cum in Esquiliis domum haberet altissimam, invidiae 

causa eam conplanavit.” 
188

 VA, II, p. 746, n
o
 1029. 
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„e chi con sospition indegna lutta, 

Valerio, di piacer al popol vago 

sì che s’inchina, e sua casa è distrutta.” 

 

Hasonlóképpen, a De remediis utriusque fortune első könyvének 35. fejezetében a 

Várost a királyoktól megszabadító Publicola a házát a dombról leköltöztette, hogy így 

szabaduljon meg a méltatlan gyanútól, amit lakhelye keltett: „An et Publicole factum 

excidit, qui quamvis inter primos urbem Romam servitio regio liberasset, sentiens tamen se 

situ edium suspectum plebi, ut se ipsum licet indigna suspitione liberaret, domum suam de 

monte deposuit?”
189

 

A ház áthelyezéséről csak Livius és Florus tesz említést, a többi forrás kizárólag a 

lerombolásáról emlékezik meg.
190

 Florus azonban nem pontosítja, hogy a ház eredetileg 

dombon állt, és a consul is Horatius Publicola néven szerepel nála a kéziratok döntő 

többségében,
191

 szemben a Serviushoz írt Petrarca-glosszában és a Triumphus Fameban 

olvasható Valeriusszal, illetve Valerióval. Továbbá, a költemény „popol vago” 

szókapcsolata tömör összefoglalását adja Livius véleményének, amellyel a történetíró 

kommentálta az esetet: „sunt mutabiles volgi animi” (Liv., II 7, 5). A „méltatlan gyanú” 

(„sospition indegna”, illetve „indigna suspitio[…]”) kifejezés szintén Liviushoz irányít 

minket,
192

 így valószínűleg a Fam., VI 2 „nequicquam suspecta domus” szókapcsolatát is 

az ő műve ihlette. Ennek alapján az is biztosnak tűnik, hogy Publicola lakhelyét illetően 

Petrarca a Veliára gondolt.
193

 

 

(27–28) hic Quintius arabat dum fieri meruit de aratore dictator, hinc abductus Serranus 

ad consulatum venit [itt szántott Quinctius, amikor kiérdemelte, hogy szántóvetőből 

dictator legyen; innen elhívva lépett a consuli hivatalba Serranus]: A passzus lehetséges 

forrásairól és Petrarca vonatkozó glosszáiról ld. a Fam., VI 2 datálásáról szóló fejezetet. 

Az ott elmondottakhoz kiegészítésként csak annyit jegyeznék meg, hogy keresztnév 
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 Rem., I 35, 6 (CARRAUD 2002, I, p. 174). 
190

 Valerius Maximusnál indirekt módon kikövetkeztető a ház áthelyezése, ld. fent, n. 185. A De re publica 

vonatkozó passzusáról ld. fent, p. 233. 
191

 Ld. HAVAS 1997, p. 22, ad loc.; Par. lat. 5690, f. 22ra. 
192

 Maga a kifejezés nem, de külön-külön a „suspicio” és az „indignitas” is szerepel nála: Liv., II 7, 5; 9 és 

11, illetve II 7, 7. Csak az előbbit megtaláljuk Ps.-Aurelius Victornál is, Serviusnál pedig gyűlölségről, 

elégedetlenségről („invidia”) olvashatunk, ld. fent, nn. 186–187. Vö. még Fam., XV 9, 26: „[…] Tarpeiam 

rupem in qua habitem elegi, non ne populo sim suspectus, quod fecisse legimus Publicolam […]”. (Kiemelés 

tőlem.) 
193

 Valószínű, hogy a consul otthona eredetileg a magaslatnak azon a részén épült föl, amelyet később 

Maxentius bazilikája foglalt el, többé-kevésbé a bazilika keleti apszisának magasságában; ld. COARELLI, 

Filippo, s.v. Domus: P. Valerius Publicola, in LTUR, II, pp. 209–210. 
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hiányában Petrarca nem tudta Serranust minden kétséget kizáróan azonosítani, ezért 

földjének helyéről sem rendelkezhetett semmilyen információval. Így a két politikus-

hadvezér, Cincinnatus és Serranus összekapcsolása nem topográfiai jellegű adatokra, 

hanem a közös anekdotán alapuló asszociációra vezethető vissza. 

 

(29–33) A levél kilencedik paragrafusában felidézett események és személyek kivétel 

nélkül felbukkannak Florus Epitomájának egyik hosszabb caputjában (I 17 [I 22–26]),
194

 és 

olykor a megfogalmazás alapján is egyértelmű, hogy Petrarca figyelembe vette Florus 

szövegét. Mivel minden elemet összekötő topográfiai vagy kronológiai kapcsolatot nem 

találunk köztük, így csak ez a feltételezett közös forrás biztosít némi kohéziót ennek a 

szakasznak. 

 

[Fam., VI 2, 9] (29) Hoc est Ianiculum, hic Aventinus, ille Sacer Mons, in quos ter irata 

patribus plebs secessit [Ez a Ianiculum, ez az Aventinus, amaz a Szent Hegy, amelyekre az 

atyák ellen haragra lobbant nép három alkalommal kivonult]: Nicola Longo szerint a 

megfogalmazás annyira általános, hogy a lehetséges auctorok és források megállapítása is 

felesleges. Valószínűleg azért jutott erre a véleményre, mert Fracassetti fordításában az 

alárendelt mellékmondatot bevezető vonatkozó névmást („dove”) csak a Szent Hegyre 

vonatkoztatta.
195

 Ezt támasztja alá, hogy csak a Mons Sacerre tett híres kivonulás kapcsán 

hivatkozik Liviusra (II 32) és Valerius Maximusra (IV 4, 2).
196

  

Ugo Dotti ezzel szemben helyesen veszi észre, hogy a latin eredetiben a 

mellékmondatot többes számban álló vonatkozó névmás („in quos”) kapcsolja a 

főmondathoz,
197

 vagyis Petrarca három külön kivonulásra utal, amelyek során mindhárom 

hegy érintetté vált.
198

 A kutató a forrást is kiválóan azonosítja Florus Epitomájában,
199

 ahol 

a plebeiusok lázongásai kapcsán a szerző valóban mindhárom hegyet megemlíti, igaz, 

szoros értelemben vett szecesszióról csak a Várostól háromezer lépésre, az Anio folyó 
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 A Par. lat. 5690 24. foliójának verzóján az alábbi fejezetcím alatt: „Secunda etas populi romani”. 
195

 FRACASSETTI 1863–1867, II, p. 114: „Ecco il Gianicolo, e l’Aventino, e il Monte Sacro dove tre volte 

sdegnosa ai padri si ritrasse la plebe.” A központozás valóban arra enged következtetni, hogy Fracassetti is 

Longóhoz hasonlóan értelmezte a mondatot. Enrico Bianchi kétségkívül így tett (MARTELLI 1990, p. 482): 

„Questo è il Gianicolo, questo l’Aventino, quello il Monte Sacro, sul quale tre volte si ritirò la plebe sdegnata 

contro i patrizi […]”. 
196

 LONGO 2007, p. 122. 
197

 DOTTI 2004–2009, II, p. 781: „Ecco il Gianicolo, l’Aventino, il Monte Sacro, monti sui quali, sdegnata 

con il senato, per tre volte si ritrasse la plebe […].” 
198

 A két dombról, illetve a hegyről vö. LIVERANI, Paolo, s.v. Ianiculum, in LTUR, III, pp. 89–90; 

ANDREUSSI, Maddalena, s.v. Aventinus mons, ibid., I, pp. 147–150; és COARELLI, Filippo, s.v. Sacer mons, in 

LTURS, V, pp. 32–33. 
199

 DOTTI 2004–2009, II, p. 781. n. 30. 
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túlsó, északi partján magasodó (Liv., II 32, 2) Mons Sacer kapcsán beszél, míg az 

Aventinusról a decemvirek „kényúri hada” lett börtönbe hurcolva, a Ianiculumon pedig a 

„lázadás tüze” gyúlt ki.
200

 A tömör megfogalmazás érdekében azonban Petrarca 

megengedhette magának e kisebb pontatlanságot. Sőt, nem is kell feltétlenül 

pontatlanságra gondolnunk, ha azt is figyelembe vesszük, hogy Livius a Mons Sacerre tett 

szecesszió kapcsán említést tesz a Piso nevéhez köthető hagyományról is, amely szerint a 

nép az Aventinusra vonult ki.
201

 A De civitate Deiben található Sallustius-idézetben pedig 

ez az információ úgy módosul, hogy a nép a Mons Sacert és az Aventinust szállta meg.
202

 

Továbbá, a Periochaeban Petrarca arról is olvashatott, hogy a nép „kivonult” („secessit”) a 

Ianiculumra.
203

 

 

(30) hic libidinosum tribunal Appii fuit, et ferro patris iniurie subducta Virginia, et 

decemviri luxurie dignus finis [itt állt Appius kéjsóvár törvényszéke és Verginia, akit az 

apja kése mentett meg az igazságtalanságtól, s itt ért méltó véget a decemvir bujasága]: 

Appius Claudius decemvir szemet vetett egy katona, L. Verginius lányára, és megbízta 

egyik cliensét, hogy hajdan elrabolt rabszolganőjeként követelje magának a lányt. A 

felháborodott nép tiltakozása ellenére a decemvir a követelőnek ítélte a lányt, mire 

Verginius, hogy megóvja a meggyalázástól, leszúrta gyermekét. Az ezt követő népfelkelés 

elsöpörte a decemvirek hatalmát, a perbe fogott Appius pedig öngyilkos lett. Az esetről 

szóló legrészletesebb beszámolót Liviusnak köszönhetjük (III 44–58), és Petrarca 

szóválasztásai arra engednek következtetni, hogy szem előtt tartotta az Ab urbe conditát.
204

 

                                                 
200

 Havas László fordítása alapján (HAVAS 1979, pp. 36–37). Ld. Flor., I 17 (I 23–25), különösen I 17 (I 23, 

1): „[…] in sacrum montem plebs armata secessit […]”; I 17 (I 24, 3): „[…] totam eam dominationem 

obsessam armis in carcerem et catenas ab Aventino monte detraxit.”; és I 17 (I 25): „[…] qui tumultus in 

monte Ianiculo duce Canuleio tribuno plebis exarsit.”  
201

 Liv., II 32, 2–3: „Et primo agitatum dicitur de consulum caede, ut solverentur sacramento; doctos deinde 

nullam scelere religionem exsolvi, Sicinio quodam auctore iniussu consulum in Sacrum montem secessisse. 

Trans Anienem amnem est, tria ab urbe milia passuum. Ea frequentior fama est quam cuius Piso auctor est, in 

Aventinum secessionem factam esse.” Természetesen a Piso által említett aventinusi kivonulás nem azonos a 

Florusnál is olvasható, a decemvirek ellen indult, későbbi lázadással, amelyről Livius a harmadik könyvben 

számol be (Liv., III, 50–54). Petrarca párizsi Livius-kódexében, amelyet az 1350-es évektől látott el 

rendszeresen széljegyzetekkel, e két szöveghelyhez kapcsolódóan (Liv., II 32, 1 és Liv., III 52, 1) az alábbi 

glosszákat találjuk: „secessio in sacrum montem 1
a
” (f. 62vb, alsó margó); és „secessio in sacrum montem 

2
a
” (f. 81rb, jobb margó); vö. CICCUTO et al. 2012, p. 214, n

o
 24; és p. 223, n

o
 52. 

202
 Sall., Hist., fr. 10, in Aug., Civ., II 18 és III 17: „[…] armata montem Sacrum atque Aventinum insedit 

[…]”. Földváry Antal fordításába e ponton hiba csúszott (FÖLDVÁRY et al. 2005–2009, I, pp. 158 és 223): „[a 

nép] fegyveresen megszállta a szent Aventinus-hegyet […]”.  
203

 Liv., Per., XI: „Plebs propter aes alienum post graves et longas seditiones ad ultimum secessit in 

Ianiculum, unde a Q. Hortensio dictatore deducta est; isque in ipso magistratu decessit.” 
204

 Vö. Liv., III 44, 1: „Sequitur aliud in urbe nefas, ab libidine ortum […]; és 44, 2: Ap. Claudium virginis 

plebeiae stuprandae libido cepit.”; mely utóbbi mondat mellé Petrarca az alábbi glosszát írta párizsi Livius-

kódexében: „Appius Claudius Regillanus. Require XII Cesarum libro 3
o
, c. 2

o
” (Par. Lat. 5690, f. 79va, bal 
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Hasonlóképp emlékezik meg a lány kényszerű meggyilkolásáról a Seniles ötödik 

könyvének második levelében is.
205

 

Appius törvényszéke a Forumon állt,
206

 s noha Florus és Valerius Maximus szerint 

Verginius is a Forum közepén döfte le lányát,
207

 Livius ennél pontosabban azt írja, hogy a 

Venus Cloacina-szentély közelében álló, az ő korában Új Bódéknak nevezett árusítóhelyek 

előtt történt a gyilkosság,
208

 amelyeket a Forum Romanum északi részén később emelt 

Basilica Paulli déli oldalára lokalizálhatunk.
209

 Annak ellenére, hogy a decemvir 

öngyilkosságának helyszínét Livius nem határozza meg,
210

 a Fam., XIII 8 és a Rem., I 72 

megjegyzése szerint börtönben végezte be életét:
211

 e ponton Petrarca forrása minden 

bizonnyal Pseudo-Aurelius Victor De viris illustribusa volt.
212

 Róma első börtönét a 

hagyomány szerint Ancus Marcius építtette a Forum közvetlen közelében, a Capitolium 

lábánál, ott, ahol ma a S. Giuseppe dei Falegnami-templom áll.
213

 

 

(31) Hinc Coriolanus, armis forte victurus, suorum pietate victus abscessit [Innen vonult 

vissza Coriolanus, aki fegyverekkel talán győzött volna, de legyőzte az övéi iránt érzett 

                                                                                                                                                    
margó). Ugyanebben a kéziratban azonos tartalmú posztillát találunk Flor., I 17 (I 24, 2) mellett: „Ante 

ceteros Appius eo insolentie elatus est, ut ingenuam virginem stupro destinaret […].”] Appius Claudius 

Regillanus. Suetonius 3
o
, 2

o
 c

o
” (f. 24vb, jobb margó). A költő mindkét széljegyzetben Suet., Tib., 2, 2-re 

hivatkozik, és oxfordi Suetonius-kódexében e passzust olvasva szintén kiemelte a decemvir nevét: „Appius 

Claudius Regillanus” (Oxford, Exeter College, 186, f. 23va, bal margó); vö. CICCUTO et al. 2012, p. 222, n
o
 

49 (és ld. még uo., n
o
 50), valamint BERTÉ 2011, p. 126, n

o
 565. A Fam., VI 2 itt elemzett mondatrésze 

kapcsán ld. még Liv., III 45, 4: „Adversus iniuriam decreti quam multi magis fremerent quam quisquam unus 

recusare auderet […]”; 45, 6: „[…] atrox iniuria […]”; 46, 5: „Cum dilatum tempus iniuriae esset […]”; 46, 

6: „[…] vindex iniuriae […]”; és 48, 3: „[…] desertaque praeda iniuriae puella stabat.” A „decemviri luxurie 

dignus finis” kifejezést Verginius beszédének egyik részlete ihlethette, ld. Liv., III 50, 7: „[…] nec cum filia 

sua libidinem Ap. Claudi exstinctam esse […]”. 
205

 Sen., V 2, 51 (RIZZO 2009, p. 42): „[…] utque olim Virginius ferro natam, sic te igne pulchras 

inventiones, quasi animi tui prolem, turpi ludibrio liberasse.” Ld. még TC, 135–138 és TF, Ia, 79–81. 
206

 Vö. Liv., III 36, 8; 44, 6–9; 47, 1 és 48, 5. 
207

 Flor., I 17 (I 24, 3): „[…] in medio foro […]”; Val. Max., VI 1, 2: „[…] deductam in forum puellam 

occidit […]”. DOTTI 2004–2009, II, p. 781, n. 31 csak Florusra, LONGO 2007, p. 122 Florusra nem, Valerius 

Maximusra pedig kisebb hibával (VI 1, 1) hivatkozik. 
208

 Liv., III 48, 5: „Data venia seducit filiam ac nutricem prope Cloacinae ad tabernas, quibus nunc Novis est 

nomen, atque ibi ab lanio cultro arrepto, ‘Hoc te uno quo possum’ ait, ‘modo, filia, in libertatem vindico’. 

Pectus deinde puellae transfigit, respectansque ad tribunal ‘Te’ inquit, ‘Appi, tuumque caput sanguine hoc 

consecro’.” 
209

 COARELLI, Filippo, s.v. Cloacina, sacrum, in LTUR, I, pp. 290–291: p. 290; PLATNER–ASHBY 1929, pp. 

504–505. 
210

 Liv., III 58, 6: „Itaque spe incisa, priusquam prodicta dies adesset, Appius mortem sibi conscivit.” 
211

 Fam., XIII 8, 3: „[…] nec Appius vitam in carcere finivisset.”; Rem., I 72, 4 (CARRAUD 2002, I, pp. 338–

340): „[…] nec Appius Claudius tantus legifer Romanus libidine victus famam in rostris, vitam in vinculis 

finivisset.” Megjegyzendő, hogy a De remediis megfogalmazása szerint Appius a Forum Romanumon álló 

szónoki emelvényen, a Rostrán vesztette el a hírnevét. Ezzel Petrarca valószínűleg a decemvir gyalázatos 

ítéletére utal, egyúttal azonosítja a Rostrát a Liviusnál olvasható bírói emelvénnyel (tribunal, Liv., III 47, 4; 

48, 5 stb.). 
212

 Ps.-Aurelius Victor, De vir. ill., 21, 3: „Appius Claudius in carcere necatus est.” 
213

 Ld. Liv., I 33, 8 és COARELLI, Filippo, s.v. Carcer, in LTUR, I, pp. 236–237. 
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szeretet]: Longo véleményével szemben Petrarca nem Cn. Marcius Coriolanus 

száműzetésbe vonulására (Liv., II 35, 6) utal,
214

 hanem arra a jelenetre, amikor a száműzött 

Coriolanus a volscusok élén Róma ellen indult, seregével tábort vert a Várostól ötezer 

lépésre, a Cluilius-féle árok mentén,
215

 ám végül anyja, felesége és gyermekei 

könyörgésének hatására visszafordult (Liv., II 39, 1–40, 12).  

Az „armis victurus – pietate victus” szójáték talán Florus vonatkozó passzusának 

analógiájára született, a történetíró ugyanis az esemény rövid összefoglalása során az arma 

szóval és a belőle képzett exarmare igével játszik el: „[…] nec minus ille [scil. Coriolanus] 

ferociter iniuriam armis vindicasset, nisi quod iam inferentem signa filium mater Veturia 

lacrumis suis exarmavit […].”
216

 

 

(32) hoc saxum defendit Manlius, hinc excidit [ezt a sziklát védte meg Manlius és innen 

zuhant alá]: A hagyomány szerint, amikor Kr. e. 387-ben a gallok elfoglalták Rómát, és az 

éjszaka sötétjében észrevétlenül megmászták a Capitoliumot, Iuno szent lúdjai 

gágogásukkal felriasztották a korábbi consult, M. Manliust, aki fegyvert ragadva és társait 

harcba szólítva letaszította a sziklára feljutott gallokat, és így megmentette a fellegvárat az 

ellenségtől.
217

 Később demagóg módon a senatus ellen lázított, ezért királyságra törekvés 

vádjával elítélték, és levetették az általa megvédett szikláról, így – Livius szavai szerint – 

„[…] ugyanaz a hely egyazon férfiú fényes dicsőségére és legszörnyűbb büntetésére is 

emlékeztet” (Liv., VI 20, 12).
218

  

Fiatalkori Livius-kódexe (London, British Library, Harl. 2493) 36. foliójának 

rectóján, az első oszlopban olvasható „tribuni de saxo Tarpeio deiecerunt” passzus mellett 

(Liv., ibid.), a bal margóra írt posztillájában Petrarca így emelte ki az eseményt: „Manlium 

de Capitolio precipitatum”.
219

 Mivel M. Manlius Capitolinus a De viris illustribusban nem 

szerepel, a glosszához kronológiai szempontból a Fam., VI 2 áll a legközelebb. A Tarpeii-

sziklára vonatkoztatott „saxum” szó ugyancsak a liviusi szöveghez irányít minket, ám a 

teljes passzus megfogalmazása inkább Florustól nyerhetett ihletet: „Manlium vero 

Capitolii vindicem, quia plerosque debitorum liberaverat altius se et incivilius efferentem, 

                                                 
214

 Ld. LONGO 2007, pp. 122–123. 
215

 Vö. fent, p. 232 és n. 77. 
216

 Flor., I 17 (I 22, 3), mely passzusra DOTTI 2004–2009, II, p. 781, n. 32 is hivatkozik. 
217

 Liv., V 47, 1–6; Serv., ad Aen., VIII, 652 (THILO–HAGEN 1881–1902, II, p. 293); Veget., Epit. rei mil., IV 

26, 5–6, vö. Città del Vaticano, BAV, Vat. Lat. 2193, f. 116vb (TRISTANO 1974, p. 462, n
i
 1408–1411). 

218
 Muraközy Gyula fordítása. „Tribuni de saxo Tarpeio deiecerunt locusque idem in uno nomine et eximiae 

gloriae monumentum et poenae ultimae fuit.” 
219

 Vö. Ps.-Aurelius Victor, De vir. ill., 24, 6: „[Manlius] de saxo Tarpeio praecipitatus […]”. 
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ab illa ipsa quam defenderat arce deiecit.”
220

 A hőstette színhelyéről alávetett Manlius 

alakja felbukkan a Triumphus Fameban és a Senilesben is.
221

 

 

(33) hic Camillus inhiantes auro Gallos subito repulit interventu et desperantes cives 

amissam patriam ferro docuit recuperare, non auro [itt kergette el váratlan közbelépésével 

Camillus az aranyra áhítozó gallokat és tanította meg a kétségbeesett polgároknak, hogy 

az elvesztett hazát fegyverrel szerezzék vissza, ne arannyal]: Manlius hőstette után nem 

sokkal a gallok által ostromolt, éhséggel küzdő rómaiak tárgyalásra kényszerültek, a gallok 

pedig arcátlanul csaltak a váltságdíjul kiszabott arany lemérése során. Livius szerint ebben 

a pillanatban jelent meg M. Furius Camillus dictator, és megparancsolta a rómaiaknak, 

hogy vigyék el az aranyat és távolítsák el a gallokat, mert „vassal, nem pedig arannyal kell 

visszaszerezni hazájukat”.
222

 Petrarca tehát nem annyira a gallok ellen vívott győztes 

csatákra, hanem Camillus Rómába való visszatérésének pillanatára és a váltságdíjról 

folytatott tárgyalások megszakítására utal, amelyeknek a pontos helyszínét Livius sem 

közli.
223

 

A Fam., VI 2 e szakaszának egyértelműen Livius a forrása (V 48, 1–3): „[…] 

dictator intervenit, auferrique aurum de medio et Gallos submoveri iubet. […] Suos in 

acervum conicere sarcinas et arma aptare ferroque non auro reciperare patriam iubet […]. 

A Harl. 2493 a liviusi szöveg modern kiadásaiban szereplő „reciperare” alak helyett a 

kéziratos hagyomány jelentős részében és a Fam., VI 2-ben is olvasható „recuperare” 

főnévi igenevet hozza (f. 29rb), amit Petrarca megismételt a jobb margóra írt glosszájában 

is: „ferro non auro recuperare patriam”. A De viris illustribus Camillus-életrajzában a 

liviusi mondat már kisebb változtatással bukkan fel: „[…] dictator litigantibus incidit et 

fedus infame disturbat; invalidum dicens quod iniussu summi magistratus ictum esset, 

hostibus ut se ad prelium parent, civibus ut ferro non auro libertatem patriam redimant 

                                                 
220

 Flor., I 17 (I 26, 8), mely passzusra DOTTI 2004–2009, II, p. 783, n. 33 is hivatkozik. (Kiemelés tőlem.) 

LONGO 2007, p. 123, Livius mellett Val. Max., VI 3, 1a-t idézi (olasz fordításban): „M. Manlius, unde Gallos 

depulerat, inde ipse praecipitatus est, quia fortiter defensam libertatem nefarie opprimere conatus fuerat.” Ld. 

még Ovid., Fast., VI, 185–190. 
221

 TF, I, 7980: „e quel ch’armato, sol, difese un monte, / onde poi fu sospinto […]” (Hárs Ernő fordításában 

[HÁRS 2007, p. 79]: „s ki egy hegyet védett, magára hagyva, / honnan később lelökték […]”); Sen., VIII 7, 51 

(RIZZO 2009, p. 368): „[…] neque te inanis gloria, ut Manlium, neque bene geste rei conscientia atque hinc 

oriens excellentie appetitus e servati Capitolii rupe deiciat.” Ld. még Fam., XX 1, 14.  
222

 Liv., V 48, 3 (Muraközy Gyula fordítása). 
223

 LONGO 2007, p. 123, Livius alapján felsorolja a gallok felett aratott győzelmek helyszíneit. Az arany 

lemérése és Camillus megérkezése kapcsán nem kizárt, hogy Petrarca a Capitoliumra vagy a Forumra 

gondolt, mert a levélben közvetlenül ez előtt és ez után felidézett események többsége is ott játszódik, de 

ismerve Petrarcának a levél megírása során topográfiai kérdésekben mutatott rugalmasságát, ebben nem 

lehetünk teljesen biztosak. 
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edicit.”
224

 A nevezetes jelenetet Petrarca felidézi a Triumphus Fame első énekének 

torzóban maradt változatában, és utal rá utolsó invektívájában is.
225

 

 

[Fam., VI 2, 10] (34) Hic descendit Curtius armatus [Itt vetette alá magát teljes 

fegyverzetben Curtius]: Livius (VII 6, 1–6) részletesen beszámol a mondáról, amely szerint 

a Forum közepén földrengés vagy egyéb erő hatására feneketlen szakadék nyílt, amelyet 

csak úgy lehetett betemetni, ha a római nép legnagyobb kincsét ajánlják föl áldozatul. 

Ekkor egy ifjú harcos, Marcus Curtius felékesítette lovát, és teljes fegyverzetben a 

mélységbe ugratott, mondván, hogy Róma legnagyobb kincse a fegyvere és a vitézsége. A 

történetíró szerint őróla kapta nevét a Curtius-tó (lacus Curtius), nem pedig – ahogy az 

első könyvben ő maga is állította (I 13, 5) – Mettius Curtiusról, a sabin nők elrablása miatt 

kitört háború sabin vezéréről, aki csata közben ezen a helyen lábalt ki lovával a mocsárból 

(Liv., I 12, 9–10). Londoni Livius-kódexe 43. foliójának rectóján, a jobb margón Petrarca 

kiemelte Marcus Curtius nevét, valamint azt a liviusi megjegyzést, mely szerint ez a 

monda híresebb etimológiai magyarázatot kínál a tó nevéhez.
226

 Ennek ellenére a Fam., VI 

2-ben egyáltalán nem említi a tavat, a De viris illustribusban pedig csak a Mettius Curtius 

nevéhez kapcsolódó mondaváltozatot közli.
227

 Az ifjú Marcus Curtius nevezetes tettéről 

azonban megemlékezik az Africában, a Hortatoriában, a Fam., X 1-ben és a Triumphus 

Fame első énekében is,
228

 ahol a liviusi szövegből eredeztethető helymeghatározást is 

olvashatjuk: „in mezzo il Foro” – a Forum közepén (TF, I, 72).
229

 

                                                 
224

 Vir. ill., VIII (Camillus), 31. 
225

 TF, Ia, 52–54: „Vidi ’l victorïoso e gran Camillo / sgombrar l’oro, menar la spada a cerco, / e riportare il 

perduto vessillo.”; Inv. mal., 293–294 (BERTÉ 2005, p. 102): „[…] qui captam Romam et incensam fateor, 

auro redemptam nego. Ferro nempe redempta est et gallico sanguine expiata. Historie patrem legat [scil. Jean 

de Hesdin], […] et luce clarius suum videbit errorem.” 
226

 Harl. 2493, f. 43rb: „Tum Marcum Curcium…” (Liv., VII 6, 3)] Marcus Curcius; illetve „[…] nunc fame 

[fama ed.] rerum standum est, ubi certam derogat vetustas fidem; et lacus nomen ab hac recenciore 

insignicius fabula est.” (Liv. VII 6, 6)] * insignicius. 
227

 Vir. ill., I (Romulus), 26–27: „Inter quos ipse quoque Metius Curtius, Sabinorum secundum regem vir 

clarissimus et illo die ante alios factis ac virtute conspicuus, impetum non tulit. Palus illi proxima et 

discrimini fuit et saluti, in quam territi saltu cornipedis invectus magno suorum metu, in adversam tandem 

ripam hortantium viamque monstrantium confirmatus vocibus emersit; et hinc quoque paludis ortum nomen: 

lacum Curtium dixere.” 
228

 Afr., III, 547–595; Var., 48 (PANCHERI 1994, pp. 68–70): „[Reipublicae caritas coegit] Marcum Curtium, 

ut se in horribilem illam terre voraginem eques armatus immergeret […]”; Fam., X 1, 16: „insolitam viventis 

Curtii sepulturam [vidi]”; és TF, I, 7072: „Curtio venia con lor, non men devoto, / che di sé e dell’arme 

empié lo speco / in mezzo il Foro horribilmente vòto.” (Hárs Ernő fordításában [HÁRS 2007, p. 79]: „Curtius 

volt a menet folytatója, / ki öntestével tömte be a gödröt / a Forumon, ugyanoly hősi módra.”); vö. Afr., III, 

547–549: „Namque olim, aut vento terram impellente latenti / Aut causa quacumque alia, prerupta vorago / 

Romano patefacta foro conterruit Urbem.” Ld. még Rem., I 96, 36 (CARRAUD 2002, I, pp. 424–426).  
229

 Vö. GIULIANI, Cairoli F., s.v. Lacus Curtius, in LTUR, III, pp. 166–167: p. 166. 
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Nicola Longo az esetről beszámoló források között Livius mellett felsorolja még 

Valerius Maximust, Ovidiust, Pliniust, Plutarchost és Statiust is.
230

 A Silvae kéziratát 

azonban csak Poggio Bracciolini fedezte fel a konstanzi zsinat idején, több mint negyven 

évvel Petrarca halála után; a Párhuzamos életrajzokat görögül nem tudó költőnk bajosan 

olvashatta; Plinius ismeretére csak 1343-tól van adatunk; Ovidius pedig nem szolgálhatott 

neki információval M. Curtiusról, mert a Fasti szerzője csak a tó nevét és helyét említi, a 

hozzá kapcsolódó legendákat nem (Fast., VI, 401–404). A rostán fennmaradt Valerius 

Maximushoz (V 6, 2) hozzávehetjük még Szent Ágostont is (Civ., V 18, 2), de a 

szóválasztás alapján is valószínűbb, hogy Petrarca elsődleges forrása az Ab urbe condita és 

nem utolsósorban a Periochae volt.
231

 

 

(35) hic inventum sub terra [terram ed.] caput hominis et immotus terminus presagium 

summo et stabili imperio fuere [itt jövendölte meg a földben talált emberi fej és a helyéről 

el nem mozduló Terminus a legfőbb és szilárd hatalmat]: Livius beszámolója szerint (I 55, 

1–4) Tarquinius Superbus a capitoliumi Iuppiter-templom építéséhez készülvén az összes 

korábbi szentélyt és oltárt eltávolíttatta, amihez a madárjósok szerint az istenek is 

hozzájárultak, egyedül Terminus berke szent jellegének megszüntetését nem helyeselték. 

Ezt az előjelet a rómaiak úgy fogták fel, hogy a határok istene, Terminus a helyén marad, 

ami az állam stabilitását, biztonságát jelenti. Oltárát így beépítették Iuppiter Optimus 

Maximus Capitolinus templomába, valószínűleg Iuppiter fülkéjébe.
232

 A templom 

alapozása közben egy épen maradt orcájú emberi fejet is kiástak, ami a jósok szerint arra 

utalt, hogy ott lesz a hatalom fellegvára és a világ feje (Liv., I 55, 5–6). Terminusról 

olvashatunk a Periochaeban, Ovidiusnál, Serviusnál, Lactantiusnál és Szent Ágostonnál is, 

a fej megtalálásáról pedig Pseudo-Aurelius Victornál.
233

 A két csoda együtt azonban csak 

Liviusnál és Florusnál szerepel, ám az Epitomae szerzője szerint Terminus mellett Iuventas 
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 LONGO 2007, p. 124. 
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 Liv., Per., VII: „Tunc omnia pretiosa missa sunt in praealtam voraginem urbis Romanae. In eam Curtius 

armatus sedens equo praecipitavit […]”. 
232

 Ld. Ovid., Fast., II, 669–672; Serv., ad Aen., 446 [448] (THILO–HAGEN 1881–1902, II, p. 349) és Lact., 

Div. inst., I 20, 40; valamint TAGLIAMONTE, Gianluca, s.v. Terminus, fanum, sacellum, ara, in LTUR, V, pp. 

27–28; vö. ID., s.v. Iuppiter Optimus Maximus Capitolinus, aedes, templum (fino all’a. 83 a.C.), ibid., III, pp. 

144–148. 
233

 Ovid., Fast., II, 667–678; Serv., ibid.; Lact., Div. inst., I 20, 37–42; Aug., Civ., IV 23 és IV 29; Ps.-

Aurelius Victor, De vir. ill., 8, 4. A DOTTI 2004–2009, II, p. 783, n. 36 által idézett, Serviusnak tulajdonított 

mondatot („Quae res firmum fore ac stabile Romanorum imperium portendere credita est.”) azonban nem 

találom az Aeneis-kommentár kiadásában (Serv., ibid.), csak a Lexicon Totius Latinitatis „Terminus” 

címszava alatt (tom. IVb, p. 703), amely bár hivatkozik rá, de nem citálja, hanem csak összefoglalja Servius 

kommentárját. 
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is ellene szegült az eltávolításnak,
234

 amit Petrarca nem említ, ezért valószínűbb, hogy a fő 

forrása Livius első könyve volt.
235

 

 

(36) Hic fallax virgo armis obruta et suis circumventa fallaciis, hec Tarpeia arx [Itt 

temették be a fegyverek az álnok hajadont, akit saját álnoksága csalt tőrbe, ez a tarpeji 

orom]: A többek között Livius, Florus, Valerius Maximus és Servius
236

 által is ránk 

hagyományozott legenda szerint Tarpeia, a római fellegvár parancsnokának, Spurius 

Tarpeiusnak a lánya beengedte a Rómával háborúban álló sabinokat a capitoliumi 

fellegvárba, cserébe azt kérte, amit a bal karjukon viselnek, vagyis az ékszereiket. Ők 

azonban karpereceik helyett az ugyancsak a bal kezükben hordott pajzsaikat dobálták rá és 

meggyilkolták. Servius (ad Aen., VIII, 348) szerint a lányról kapta nevét a Tarpeii-szikla, 

amelyről a hazaárulókat vetették alá. A Virgilio Ambrosianóban (f. 169r) e passzus mellé, 

a jobb margóra írt posztillájában Petrarca ki is emelte Tarpeia nevét, és Marco Petoletti 

szerint biztosan szem előtt tartotta ezt a kommentárt a De viris illustribus Romulus-

életrajzának megírása során.
237

 A Fam., VI 2 megfogalmazása („armis obruta”) azonban 

elsősorban Liviushoz (I 11, 7: „obrutam armis”) és Valerius Maximushoz (IX 6, 1: „armis 

obrutam”) irányít minket. 

 

(37) et romani populi census toto orbe collectus [és a római népnek a világ minden 

részéről összegyűjtött kincse]: Mivel Fracassetti a „census” szót „censimento”-nak fordítja, 

kommentárjában Nicola Longo a római népszámlálásokra, különösen az Augustus által 

elrendelt összeírásra gondol, teljesen félreértelmezve a mondatrészt.
238

 Ugo Dotti azonban 

helyesen jegyzi meg, hogy Petrarca itt az aerariumra, a Saturnus templomában elhelyezett 
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 Ugyanígy a Periochaeban is, ld. Liv., Per., Ia: „Termonis et Iuventae arae moveri non potuerunt.” 
235

 Az ötödik könyvben már az Ab urbe condita szerzője is együtt említi Iuventast és Terminust (V 54, 7). 

Petrarca természetesen szem előtt tarthatta Vergilius híres verssorait is (Aen., IX, 448–449): „dum domus 

Aeneae Capitoli immobile saxum / accolet imperiumque pater Romanus habebit” (kiemelés tőlem), 

amelyeket idéz a Liber sine nomine negyedik levelében (SN, IV, 24 /CASCIO 2015, p. 64/). A LONGO 2007, p. 

124 által említett legenda, miszerint a koponya egy Olusnak nevezett etruszk katonáé (vagy királyé) lett 

volna, és innen lenne eredeztethető a domb neve (caput Oli > Capitolium), valóban nem szerepel sem 

Liviusnál, sem Valerius Maximusnál, sem Plutarchosnál: Arnobius számol be róla az Adversus nationesben 

(VI, 7), és egyes Servius-kéziratokban (ad Aen., VIII, 345) találkozhatunk vele. De Longo állításával 

ellentétben Petrarca a Fam., VI 2-ben nem erre a hamis etimológiára utal, ahogy az Africában (VIII, 882–

883, vö. MARTELLOTTI 1983, pp. 34–35) sem ezt a legendát, hanem csak a (név nélküli) koponya 

megtalálását idézi fel Livius alapján. 
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 Liv., I 11, 5–9; Flor., I 1, 11–12; Val. Max., IX 6, 1; Serv., ad Aen., VIII, 348 (THILO–HAGEN 1881–1902, 

II, p. 251). 
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 VA, II, p. 904, n
o
 1633. Vö. Vir. ill., I (Romulus), 23: „Plus negotii cum Sabinis fuit qui, quo serius eo 

maturius agentes, capta per dolum arce Capitolii, proditrice virgine filia Spurii Tarpeii qui custos arcis erat – 

a quo rupi nomen –, adhuc tenere urbis in visceribus anceps prelium intulerunt e loco superiore pugnantes.” 
238

 LONGO 2007, p. 125. 
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államkincstárra utal, noha a passzus pontos forrását ő sem adja meg.
239

 Maria Accame 

Lanzillotta összeveti a Fam., VI 2-t az Africa VIII. énekének Róma-leírásával, és 

megállapítja, hogy míg a levélben nem találunk helymeghatározást, addig az eposzban 

Petrarca az aerariumot tévedésből Iuppiter Capitolinus templomába helyezi (VIII, 886–

887):
240

  

 

„Hic cellam videre Iovis, qua ditior usquam 

Nulla fuit, censumque alta sub rupe repostum.” 

 

A kutatónő észrevétele lényegében megegyezik azzal, amit Guido Martellotti és 

Pietro Paolo Trompeo írtak az eredetileg 1943-ban publikált tanulmányukban, nevezetesen, 

hogy Iuppiter templomát és a római közvagyont nemcsak Petrarca, hanem implicit módon 

már a Mirabilia urbis Romae különböző redakciói is összekapcsolták. A kutatók idézik is a 

mű római dialektusban írt változatát, a Miracole de Romát: „in cima de la roccia fo 

templum Iovis et Monetae”. Véleményük szerint az Africában Petrarca Iuppiter 

templomába helyezi át azt a Lucanusnál olvasott jelenetet, amikor Caesar kifosztja a 

Saturnus templomában található államkincsárat, vagy legalábbis költőnk úgy tesz, mintha 

nem tudná, hogy Saturnus szentélye a domb lábánál állt, nem pedig Iuppiter templomának 

közvetlen közelében.
241

  

Martellottiék állításával ellentétben azonban a Mirabilia-redakciók nem kötik össze 

az államkincstárat Iuppiter templomával. Ha a különböző változatok Capitoliumról szóló 

fejezetét alaposan elolvassuk, láthatjuk, hogy a szentélyek felsorolása során a középkori 

szerzők Iuppiter és Iuno Moneta templomát említik együtt, az aerariumot pedig – helyesen 

– Saturnus templomába helyezik.
242
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 DOTTI 2004–2009, II, p. 783, n. 39, hivatkozással Macr., Sat., I 8, 3-ra: „Aedem vero Saturni aerarium 

Romani esse voluerunt, quod tempore quo incoluit Italiam fertur nullum in eius finibus furtum esse 

commissum, aut quia sub illo nihil erat cuiusquam privatum: »Nec signare solum aut partiri limite campum / 

Fas erat: in medium quaerebant« [Verg., Georg., I, 126–127]: ideo apud eum locaretur populi pecunia 

communis, sub quo fuissent cunctis universa communia.” 
240

 ACCAME LANZILLOTTA 1993, p. 230 és n. 47. 
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 MARTELLOTTI 1983, p. 35; vö. Miracole, 7, VZ, III, p. 120: „[…] in cima de la rocca, sopre lo portico 

Crinorum, fo templum Iovis et Monete”. 
242

 MuR, 23, VZ, III, pp. 51–52: „Templa quoque quae infra arcem fuere, quae ad memoriam ducere possum, 

sunt haec. In summitate arcis, super porticum Crinorum, fuit templum Iovis et Monetae, sicut repperitur in 

marthirologio Ovidii de Faustis [vö. Ovid., Fast., VI, 183–188].”; Graphia, 31, ibid., p. 89: „In summitate 

arcis, super porticum Crinorum, fuit templum Iovis et Monetae, in quo erat aurea statua Iovis, sedens in aureo 

trono.” Miracole, 7, ibid., p. 120: „Et le templa de la rocca foro queste: in cima de la rocca, sopre lo portico 

Crinorum, fo templum Iovis et Monete.”; MuR, 24, ibid., p. 55: „Iuxta aerarium publicum, quod erat 

templum Saturni, ex alia parte, fuit arcus miris lapidibus tabulatus […]”. Miracole, 7, ibid., p. 121: „[…] lo 

publico vestaro, lo quale era templum Saturni.” 
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 Noha a tévedés lehetőségét valóban nem zárhatjuk ki Petrarca részéről, Iuno 

Moneta szentélyének hozzávetőleges topográfiai koordinátáival ő is tisztában kellett 

legyen: Liviusnál (VI 20, 13) olvasta, hogy a Tarpeii-szikláról letaszított Marcus Curtius 

háza ott állt, ahol később Moneta temploma, és Curtius kivégzése után a rómaiak 

törvényben mondták ki, hogy patrícius többé nem lakhat a várban és a Capitoliumon. „Ubi 

nunc edes atque officina Monete est” – fiatalkori Livius-kódexében e passzus mellett, a bal 

margón Petrarca megjegyzi: „Edes Monete” (London, British Library, Harl. 2493, f. 

36ra).
243

 Továbbá, a Curtius házáról és Iuno Moneta capitoliumi templomáról szóló 

információt megtalálhatta Ovidiusnál (Fast., VI, 183–190) és Valerius Maximusnál is (VI 

3, 1a). A mirabilia-gyűjtemények szerzőihez hasonlóan tehát jól tudta, hogy Moneta 

szentélye a domb tetején állt, csakúgy, mint Iuppiter Capitolinus temploma a főisten 

fülkéjével.
244

  

Az Africában azonban az aerariumot egyértelműen „alta sub rupe”, a magas szikla, 

vagyis a tarpeji orom
245

 alá, a Capitolium tövébe helyezi, ahol a források szerint Saturnus 

temploma állt.
246

 Serviust, Macrobiust
247

 és nem utolsósorban Lucanust olvasva 

valószínűleg nem kerülte el a figyelmét, hogy az államkincstár ez utóbbi szentélyben volt 

elhelyezve. A Pharsalia III. énekének ugyanis igen fontos jelenete, amikor Caesar ki 

akarja fosztani az aerariumot, és L. Caecilius Metellus néptribunus Saturnus templomának 
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 Ld. még ibid., f. 49ra: „Dictator tamen, quia et ultro bellum intulerant et sine detractione certamini se 

[detractatione se certamini ed.] offerebant, deorum quoque opes adhibendas ratus inter ipsam dimicationem 

edem Iunoni Monete [Monitate corr. in Monete in textu] vovit, cuius damnatus [cuidam natus corr. in cuius 

damnatus in textu] voti cum victor Romam revertisset, dictatura se abdicavit.” (Liv., VIII 28, 4)] Iuno 

Moneta (bal margó). 
244

 Ld. Afr., IV, 116–117: „[…] in cellam Iovis, augustissima nobis / Tarpeio que colle sedet […]”; valamint 

VIII, 880–881 és 886–887: „[…] Capitoliaque alta paventes / Ascendunt ipsumque putant contingere celum. 

[…] Hic cellam videre Iovis, qua ditior usquam / Nulla fuit […]”; Vir. ill., VIII (Camillus), 38: „[…] in cella 

Iovis in Capitolio […]”; XXI (Scipio) 1, 6: „[…] atque in primis mos ille percelebris, ex quo virilem primum 

togam induit nunquam dum Rome esset intermissus, omni die priusquam publici privatique ageret aliquid in 

Capitolium ascendendi et in cella Iovis considendi […], (ugyanígy már a γ szövegváltozatban is), Fam., IX 

13, 37: „[…] Capitolium ascendet omnium caput arcemque terrarum, ubi olim cella Iovis fuerat, nunc est Ara 

Celi […]”; stb.  
245

 Az „alta sup rupe” szókapcsolat megtalálható Vergiliusnál (Ecl., I, 56): „Hinc alta sub rupe canet 

frondator ad auras”. A Virgilio Ambrosiano vonatkozó glosszájában (f. 3r) Petrarca azonosította is a sziklát: 

„Tarpeia” (VA, I, p. 200, n
o
 25), és ugyanezzel a kifejezéssel ő is többször illette a tarpeji ormot (ld. 

Antonietta Nebuloni Testa kommentárját a posztillához, ibid., aki azonban felsorolásából kihagyja az Africa 

VIII. énekének fent idézett 887. sorát). 
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 Macr., Sat., I 8, 1: „Tullum Hostilium, cum bis de Albanis, de Sabinis tertio triumphasset, invenio fanum 

Saturno ex voto consecravisse et Saturnalia tunc primum Romae instituta: quamvis Varro libro sexto, qui est 

de sacris aedibus, scribat aedem Saturni ad forum faciendam locasse L. Tarquinium regem, Titum vero 

Larcium dictatorem Saturnalibus eam dedicasse.” Serv., ad Aen., II, 116 (THILO–HAGEN 1881–1902, I, p. 

238): „Orestis vero ossa Aricia Romam translata sunt et condita ante templum Saturni, quod est ante clivum 

Capitolinum iuxta Concordiae templum.” Jegyzet nélkül a Virgilio Ambrosianóban. (Kiemelések tőlem.) Vö. 

COARELLI, Filippo, s.v. Saturnus, aedes, in LTUR, IV, pp. 234–236; PLATNER–ASHBY 1929, pp. 463–465. 
247

 Serv., ad Georg., II, 502 (THILO–HAGEN 1881–1902, III/1, p. 267); Macr., Sat., I 8, 3 (ld. fent, n. 239). 
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kapuja elé áll,
248

 hogy megakadályozza a rablást, végül azonban meghátrálásra kényszerül, 

és Caesar emberei elviszik az ott felhalmozott kincset. A megfogalmazás alapján 

egyértelmű, hogy a Fam., VI 2 itt elemzett mondata a Pharsalia sorait foglalja össze, és az 

Africa VIII. énekének fent idézett passzusában is a lucanusi eposz híres jelenetére utal 

Petrarca a „census” szóval:
249

 

 

„Tunc rupes Tarpeia sonat magnoque reclusas  

testatur stridore fores; tum conditus imo 

eruitur templo multis non tactus ab annis 

Romani census populi,
250

 quem Punica bella, 

quem dederat Perses, quem victi praeda Philippi, 

quod tibi, Roma, fuga Gallus trepidante reliquit, 

quo te Fabricius regi non vendidit auro, 

quidquid parcorum mores servastis avorum, 

quod dites Asiae populi misere tributum 

victorique dedit Minoia Creta Metello, 

quod Cato longinqua vexit super aequora Cypro. 

Tunc Orientis opes captorumque ultima regum 

quae Pompeianis praelata est gaza triumphis 

egeritur; tristi spoliantur templa rapina, 

pauperiorque fuit tum primum Ceasare Roma.”
251
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 Luc., Phars., III, 114–117: „[…] pugnaxque Metellus, / ut videt ingenti Saturnia templa revelli / mole, 

rapit gressus et Caesaris agmina rumpens / ante fores nondum reseratae constitit aedis”. 
249

 Vö. MARTELLOTTI 1983, p. 35: „[…] Lucano, suo ispiratore per questo passo […]”. 
250

 Kiemelés tőlem; vö. Flor., II 13 (IV 2), 21: „Aerarium quoque sanctum, quod quia tardius aperiebant 

tribuni iussit effringi, censumque et patrimonium populi Romani ante rapuit quam imperium.” 
251

 Luc., Phars., III, 154–168. (Baksai Sándor kissé avítt műfordításában [BAKSAI 1869, pp. 52–53]: 

„Visszadörög Tarpej sziklája, kemény riadással / Ajtók megnyiltát hirdetve; kiszóratik ekkor / Csarnok 

rejtekiből, Rómának régi napoktol / Bántatlan jövedelme, mit a pun s persa hadakban / Nyert vala. Itt volt a 

megvert Filepadta harácscsal / A mit ijedt szaladásközben Pyrrhus hagya hátra, / Fabricius mellyért árúba 

nem adta hazáját; / És valamit takarékos apák jámbor keze szerzett; / Melyet adóban, dús Asiának nemzeti 

küldtek, / Mit Mínos szigetén sarczolt diadalmi Metellus, / S távoli tengereken át Cato vontata cyprusi 

földröl. / Napkelet érczadományai, rabfejedelmek utolsó / Kincse világra kerűl, mely egykor elöl vitetett a / 

Magnus dicsmenetén, … szomorún igy dúlatik a ház, / Ekkor lőn legelébb Caesarnál Róma szegényebb.”) Az 

aerarium kifosztásáról – Saturnus templomának említése nélkül – olvashatunk Petrarcánál a Fam., III 3, 8-

ban: „[…] et Rome spoliatum erarium […]”; az Afr., II, 236–237-ben: „[…] spolietque superbus / Erarium 

[…]” (vö. FERA 1984, p. 79, ad v. 237); és a Gest. Ces., XX, 26-ban (CREVATIN 2003a, p. 219): „Illud inter 

cunta memorabile, nam erarium populi Romani, quod tot victorie tot secula compleverant, uno die exhausit; 

interque alia, ut scriptum est [Plin., Nat. hist., XXXIII 17, 56], protulit ex eo laterum aureorum viginti sex 

milia, non thesaurizandi cupiditate sed largiendi, nam, ut alter ait [Sen., De ira, III 30, 4], nemo liberalius 

victoria usus est, nichil sibi retinuit preter dispensandi potestatem.”, továbbá utal rá a Fam., XX 1, 23-ban: 

„[…] auro contionatus est Metellus in Cesarem […]”. Az „edes Saturnia”-t említi a De remediis „ubi sunt”-

felsorolásában (Rem. I 118, 4 /CARRAUD 2002, I, p. 516/), ahol a forrása Suet., Aug., 29, 5 (az Augustus-

életrajzban egyébként „aedes Saturni” olvasható). Petrarca Suetoniushoz írt glosszáiban (kiadásuk: BERTÉ 

2011) nincs nyoma annak, hogy zavarta volna, hogy Suetonius szerint Saturnus templomát L. Munatius 

Plancus építtette Augustus uralkodása alatt – valójában újjáépíttette –, míg más források (ld. fent, n. 246) 

jóval régebbi épületnek mondják. 



261 

 

A levélben tehát valóban nem találunk pontos helymeghatározást, de a 

reminiszcencia révén megidézett lucanusi jelenet Saturnus templomának kapui előtt 

játszódik; és az Africában is a domb lábához, nem pedig Iuppiter templomába helyezi 

Petrarca az államkincstárat.
252

 Nem kizárt, hogy Lucanus alapján úgy vélte, hogy Saturnus 

szentélye igen közel volt a Tarpeii-sziklához („Tunc rupes Tarpeia sonat […]”), ezért 

sorolta a karthagói követek által megtekintett capitoliumi épületek közé.
253

 

 

(38) hic anser argenteus [ez itt az ezüst lúd]:
254

 Az Aeneas pajzsának képeit leíró vergiliusi 

sorokat kommentálva Servius megjegyzi (ad Aen., VIII, 655),
255

 hogy a rómaiak egy ezüst 

ludat helyeztek el a Capitoliumon azoknak a ludaknak a tiszteletére, amelyek gágogásukkal 

felriasztották M. Manliust, és így megmentették a fellegvárat a galloktól.
256

 Petrarca az 

eseményről és a szoborról egyaránt megemlékezik az Africa VIII. énekében
257

 és a Seniles 

VIII. könyvének hetedik levelében.
258

 

 

(39) hic custos armorum Ianus [ez a fegyvereket őrző Ianus]: A valószínűleg horatiusi 

ihletésű kifejezéssel (Hor., Epist., II 1, 255: „claustraque custodem pacis cohibentia 

Ianum”)
259

 Petrarca Ianus Geminus templomára utal, amely a Forum északi oldalán, a 

Curia közelében állt, és kapuit háború idején nyitva, békében zárva tartották.
260

 Az 
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 Iuppiter Capitolinus templomára, a főisten fülkéjére és az Africa vonatkozó passzusára alább még 

visszatérek. 
253

 Az eposz leírását szó szerint véve ugyanis észre kell vennünk, hogy a követek több épületet, templomot is 

bejárnak vagy megpillantanak, nem csak Iuppiter szentélyét, ld. Afr., VIII, 888: „Liminaque innumeris iam 

tunc calcata triumphis [videre]”; és VIII, 896–897: „Tum volucris per templa vagos argentea paulum / 

Occupat incursu Gallorum et voce canora.” (A szóválasztás természetesen jelentős mértékben függ a 

metrikától.) 
254

 LONGO 2007, p. 125 kihagyja a kommentárjából ezt a mondatrészt, melyet néhány oldallal korábban (p. 

113) még idézett Fracassetti fordításában. Ugo Dotti (Dotti 2004–2009, II, p. 783, n. 40) az ezüst lúd kapcsán 

Vergiliusra (Aen., VIII, 655), a megidézett esemény kapcsán pedig Liviusra (V 47) hivatkozik, Servius 

kommentárjára nem. 
255

 THILO–HAGEN 1881–1902, II, p. 294. Glossza nélkül a Virgilio Ambrosianóban. 
256

 Vö. fent, p. 253 és n. 217. 
257

 Afr., VIII, 896–897, ld. fent, n. 253, vö. FERA 1984, p. 412, ad v. 896. 
258

 Sen., VIII 7, 42 (RIZZO 2009, p. 366): „[…] anserinum iuge tedium, sed quod facile perferas, si in animum 

redierit clangore anseris excitatum quondam Capitolii defensorem irrumpentes Gallos nostris ab arcibus 

arcuisse idque ob meritum multis post seculis avis huius effigiem illic argenteam extitisse.” 
259

 E sorhoz Petrarca nem írt glosszát az Orazio Laurenzianóba (Firenze, BML, Plut. 34, 1, f. 100r). DOTTI 

2004–2009, II, p. 783, n. 41, Horatiuson kívül még Verg., Aen., VIII, 357–358-ra („hanc Ianus pater, hanc 

Saturnus condidit arcem; / Ianiculum huic, illi fuerat Saturnia nomen.”) hivatkozik, de a petrarcai 

kifejezéshez Verg., Aen., VII, 610 közelebb áll: „[…] nec custos absistit limine Ianus”. Vö. még MuR, 23, 

VZ, III, p. 53: „Iuxta Camellariam templum Iani, qui erat custos Capitolii.” 
260

 Ld. PLATNER–ASHBY 1929, pp. 278–280; COARELLI 1983–1985, I, pp. 89–97; és TORTORICI, Edoardo, 

s.v. Ianus Geminus, aedes, in LTUR, III, pp. 92–93. A templom nem összekeverendő – ahogy azt LONGO 

2007, p. 125 teszi – Ianus másik szentélyével, amely a Forum Holitoriumon, Marcellus színházának 

közelében állt. 
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Augustus uralkodása alatti bezárásairól megemlékezik Petrarca az Africa II. énekében és a 

Fam., XXIII 1-ben is.
261

 

 

(40) hoc Statoris, hoc Feretrii Iovis templum [ez Iuppiter Stator, ez pedig Iuppiter 

Feretrius temploma]: A hagyomány szerint Iuppiter Feretrius templomát Romulus 

alapította a Capitoliumon, miután csatában legyőzte caeninabeliek királyát, és a saját 

kezével megölt vezér fegyvereit az istennek ajánlotta.
262

 Livius állítása szerint (I 10, 7), 

amelyet Petrarca a De viris illustribusban megismétel,
263

 ez volt Róma elsőként fölszentelt 

temploma.
264

  

Iuppiter Statornak ugyancsak Romulus ajánlott föl szentélyt, amennyiben az isten 

megállítja a sabinok elől menekülő rómaiakat,
265

 de Livius egyik passzusából (X 37, 15–

16)
266

 arra következtethetünk, hogy Róma első királya csak a szent helyet jelölte ki a 

templom számára – valószínűleg közel a Forumhoz, a Velia tövében, a Sacra viától északra 

–,
267

 magának a templomnak a felépítését azonban csak Kr. e. 294-ben rendelte el a senatus 

M. Atilius Regulus consul fogadalma után.
268

 A De viris illustribusban Petrarca megjegyzi, 

hogy ez volt a Város második temploma, amire minden bizonnyal Iuppiter Feretrius 

szentélyének elsőbbségéből következtetett.
269
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 Afr., II, 254–256: „[…] exhinc tranquilla sequuntur / Secula: tum gemini claudentur tristia Iani / Limina et 

erati iungentur cardine postes”; Fam., XXIII 1, 6: „[…] pace terra marique composita, bellicum Iani templum 

felicissime conclusisti […]”. 
262

 Liv., I 10, 4–6; vö. Flor., I 1, 11; Val. Max., III 2, 3; Ps.-Aurelius Victor, De vir. ill., 2, 3–4; Serv., ad 

Aen., VI, 859 (THILO–HAGEN 1881–1902, II, p. 120; jegyzet nélkül a Virgilio Ambrosianóban). A hadvezéri 

fegyverzsákmányt a rómaiak spolia opimának nevezték, és Livius szerint (I 10, 7) Romulus után csak kétszer 

akadt példa a megszerzésére, mert a feltétele az volt, hogy a neki szóló jósjelek alapján hadjáratot vezető 

hadvezér saját kezűleg ölje meg az ellenség fővezérét, és szerezze meg a fegyvereit (Liv., IV 20, 3 és 6). 

Fiatalkori Livius-kódexében (London, British Library, Harl. 2493), f. 8vb jobb margóján, Liv., IV 20, 3 

mellett Petrarca megjegyzi: „spolia opima”; a következő oldal (f. 9ra) bal szélén pedig a fegyverzsákmány 

megszerzésének feltételeit ismertető passzus (IV 20, 6) mellett egy figyelemfelhívó jelet, ún. fiorellinót 

találunk. A. Cornelius Cossus spolia opimáját költőnk megemlíti a TF, Ia, 55–56-ban, M. Claudius 

Marcelluséról pedig megemlékezik a Vir. ill., XIX (Marcellus), 6-ban, az Epyst., I 3, 41–43-ban és III 29, 

113–116-ban, a Fam., XVII 5, 13-ban és a TF, Ia, 64–66-ban. 
263

 Vir. ill., I (Romulus), 21: „[…] templumque Rome primum extruit dedicatque sub nomine Feretrii Iovis 

[…]”. Ancus Marcius életrajzában pedig azt olvassuk, hogy a király kibővítette Iuppiter Feretrius templomát, 

ld. Vir. ill., IV (Ancus), 6: „[…] auctumque Feretrii Iovis templum.”, melynek forrása Liv., I 33, 9: „[…] 

egregieque rebus bello gestis aedis Iovis Feretrii amplificata.”. 
264

 A templomról ld. még COARELLI, Filippo, s.v. Iuppiter Feretrius, aedes, in LTUR, III, pp. 135–136 és 

PLATNER–ASHBY 1929, pp. 293–294. 
265

 Liv., I 12, 3–6; vö. Flor., I 1, 13; Ps.-Aurelius Victor, De vir. ill., 2, 7–8; Aug., Civ., III 13 stb. 
266

 Megjegyzés nélkül Petrarca londoni Livius-kódexében, Harl. 2493, f. 89ra. 
267

 COARELLI, Filippo, s.v. Iuppiter Stator, aedes, fanum, templum, in LTUR, III, pp. 155–157. 
268

 Vö. PLATNER–ASHBY 1929, pp. 303–305: p. 303. 
269

 Vir. ill., I (Romulus), 25: „[…] Statori Iovi templum, ut scriptoribus placet secundum Rome, vovit […]”; 

vö. MARTELLOTTI 1964, p. 11, ad ll. 138–139. 
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(41) hec fuerat cella Iovis, hec domus omnium triumphorum [ez volt Iuppiter fülkéje, ez a 

diadalmenetek háza]: A „cella Iovis” Iuppiter Optimus Maximus Capitolinus templomának 

központi szentélye, benne a főisten szobrával.
270

 Petrarca többször is megemlíti a 

műveiben, és ha lokalizálja, akkor mindig a Capitoliumra helyezi.
271

  

A „domus omnium triumphorum” már kicsit nehezebben határozható meg. Ugo 

Dotti általánosságban a Capitoliumra, a diadalmenetek helyszínére gondol.
272

 Az Africa 

VIII. énekében a karthágói követek bejárják a triumphusok során tapodott „köszöböket” 

(„limina”), és megtekintik a hadjáratok során zsákmányolt kincseket. Noha Petrarca itt 

nem pontosítja, nagyon valószínű, hogy Iuppiter Optimus Maximus Capitolinus 

templomáról, a diadalmenetek végpontjáról beszél, ahol a hadvezéri felajánlásokat is 

elhelyezték.
273

 A következő énekben, Scipio diadalmenetének leírása során azt olvashatjuk, 

hogy a menet a Capitoliumra vonult, ahol a győztes hadvezér hálát mondott az isteneknek, 

és hatalmas mennyiségű kincset helyezett el Iuppiter templomában (Afr., IX, 387–391): 

 

„Sic tandem insueto Capitolia celsa triumpho 

Ingreditur, gratesque deis persolvit amicis; 

Immensumque auri montem ingentesque recondit 

Thesauros in templa Iovis, tempusque per omne 

Ditavit patriam. […]” 

 

Nem tartom kizártnak, hogy Petrarca ezért mondja Iuppiter fülkéjét mindennél 

gazdagabbnak a VIII. ének fentebb idézett passzusában (886–887), nem pedig azért, mert 

ide képzelte az államkincstárat.  

A diadalmenetek célja tehát az Africa szerint is a capitoliumi triász temploma volt, 

ráadásul mivel a Fam., VI 2 itt vizsgált szakaszában Petrarca a Iuppiter-szentélyeket veszi 

sorra (templum Iovis Statoris, templum Iovis Feretrii, cella Iovis), nagyon valószínű, hogy 

a „domus omnium triumphorum” kifejezés alatt is a főisten egyik kultuszhelyét, vagyis 

Iuppiter Capitolinus templomát kell értenünk. 
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 Ld. TAGLIAMONTE, s.v. Iuppiter Optimus Maximus Capitolinus, aedes, templum, cit., pp. 145–146. 
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 Ld. fent, p. 259, n. 244; továbbá Vir. ill., XXI (Scipio) 11, 17; Mem., III 5, 8; Rem., I 42, 8 (CARRAUD 

2002, I, p. 212) és Gest. Ces., XXVI, 38 (CREVATIN 2003a, p. 319). 
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 DOTTI 2004–2009, II, p. 783, n. 44, vö. Serv., ad Aen., IV, 543 (THILO–HAGEN 1881–1902, I, p. 561). 

Mivel Fracassetti a kifejezést „la mèta di tutti i trionfi”-nak fordítja, Nicola Longo a középkorban „meta”-

ként emlegetett épületek között kezd keresgélni, és tévútján egészen Romulus sírjáig (meta Romuli) jut, ld. 

LONGO 2007, pp. 126–127. 
273

 Vö. PLATNER–ASHBY 1929, pp. 297–302: p. 299; és TAGLIAMONTE, s.v. Iuppiter Optimus Capitolinus, 

aedes, templum, cit., p. 146. 
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(42–44) A következő három mondatrész között nem topográfiai vagy kronológiai 

kapcsolat, hanem a compulsus – repulsus – impulsus szójáték biztosítja a kohéziót. 

 

(42) huc compulsus est Perses [ide vezették rabláncon Persest]: Egyet kell értenem Nicola 

Longóval abban, hogy Petrarca kevés információt találhatott Plutarchosnál Persesről, a L. 

Aemilius Paullus által Pydnánál legyőzött makedón királyról,
274

 költőnk ugyanis nem 

tudott görögül. A makedón háborúról, Paullus győzelméről és a fényes diadalmenetről 

azonban viszonylag részletesen olvashatott Florusnál (I 28 [II 12]) és igen röviden a 

Periochaeban (XLV).  

A Rerum memorandarum libriben (IV 103), Cicerót és Valerius Maximust 

követve
275

 Petrarca megemlékezik a consul győzelmét megjósoló híres ómenről: lánya, 

Tertia sírva fogadta Paullust otthonában, mert meghalt Persa nevű kiskutyája. A consul 

Persesre vonatkoztatva az előjelet, nagy reménnyel kezdte meg a hadjáratot. Visszatérése 

és diadalmenete kapcsán Petrarca megjegyzi, hogy szekere előtt megkötözve vezették a 

„királyokat”: „Unde mox et macedonico cognomine et triumpho celeberrimo rediit ornatus, 

victos ante currum in Capitolium reges agens.”
276

 Mivel Florus csak Persest említi a 

foglyok között,
277

 nagyon valószínű, hogy Petrarca szem előtt tartotta Eutropiust és a 

Periochaet is, és ezért ír többes számban „királyokról” („reges”). A Breviarium és Livius 

XLV. könyvének kivonata szerint ugyanis Perses fiait apjukkal együtt hurcolták a 

Capitoliumra.
278

  

 

(43) hinc repulsus est Hanibal [innen vetették vissza Hannibalt]: Livius szerint Hannibal az 

Anio folyó mellett, Rómától háromezer lépésre vert tábort, majd kétezer lovassal a porta 

Collina előtt álló Hercules-templomig nyomult, és amilyen közelről csak tudta, szemügyre 
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 LONGO 2007, p. 127: „Sulla storia di Perseo re dei Macedoni, successore di Filippo V, sconfitto a Pidna da 

Lucio Emilio Paolo, Petrarca aveva letto forse poche notizie nella vita del condottiero romano composta da 

Plutarco.” 
275

 Cic., De div., I 46, 103; Val. Max., I 5, 3. 
276

 Mem., IV 103, 2. Nagyon hasonló megfogalmazást találunk a Fam., XVII 3, 45-ben is: „[Emilius Paulus] 

qui regno illi finem dedit quique Macedonum reges captos ante currum egit […]”. (Kiemelés tőlem.) 
277

 Flor., I 28 (II 12), 12–13: „Inter pulcherrimos hunc quoque populo Romanus de Macedonia duxit ac vidit 

triumphum; quippe cuius spectaculo triduum inpleverit. Primus dies signa tabulasque, sequens arma 

pecuniam transvexit, tertius captivos ipsumque regem adtonitum adhuc tamquam subito malo et stupentem.”; 

vö. Ps.-Aurelius Victor, De vir. ill., 56, 3. 
278

 Eutr., IV 8, 1: „Ducti sunt ante currum duo regis filii et ipse Perseus, XLV annos natus.”; Liv., Per., XLV: 

„Macedonia in provinciae formam redacta Aemilius Paulus repugnantibus militibus ipsius propter minorem 

praedam et contradicente Servio Sulpicio Galba triumphavit et Persen cum tribus filiis duxit ante currum.” 

Vö. Iust., Epit., XXXIII 2, 5. Magától Liviustól Petrarca nem szerezhette információit, mert az Ab urbe 

condita fennmaradt részeit csak a XL. könyvig ismerte, ld. REEVE 1996, p. 334. 
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vette a falakat és a város fekvését.
279

 A római lovasok végül visszaszorították a táborába, 

majd a következő napokban kétszer is hirtelen támadt felhőszakadás miatt kellett 

felhagynia a támadással, így végül lemondott Róma ostromáról, és Campaniába vonult 

vissza (Liv., XXVI, 10–11).  

A jelenet felkeltette költőnk érdeklődését, mert fiatal kori kódexében (London, 

British Library, Harl. 2493, f. 162ra), az alábbi mondatot olvasva: „Inter hec Hannibal ad 

Anienem fluvium tria milia passuum ab urbe castra admovit” (Liv., XXVI 10, 3), a bal 

margón csaknem teljes egészében megismételte a történetíró szavait: „Hannibal ad 

Anienem tria milia passuum ab Urbe castra admovit”. A Fam., VI 2 jelen passzusán kívül a 

Rerum memorandarum libri negyedik könyvében bukkan fel a Róma falai alól visszavetett 

pun vezér; ott azt is megemlíti Petrarca, hogy Hannibalt viharok kényszerítették távozásra: 

„[Hanibalem] menia romane urbis aggressurum bis terque repulsum tempestate novimus.” 

(Mem., IV 94, 2). A megfogalmazás mindkét műben Pseudo-Aurelius Victort követi: „Et 

cum ad tertium ab Urbe lapidem castra posuisset, tempestatibus repulsus, primum a Fabio 

Maximo frustratus, deinde a Valerio Flacco repulsus, a Graccho et Marcello fugatus, in 

Africam revocatus, a Scipione superatus, ad Antiochum regem Syriae confugit eumque 

hostem Romanis fecit […]”.
280

 

 

(44) hinc impulsus est Iugurtha, ut quidam opinantur, alii vero in carcere illum necant 

[innen vetették alá Iugurthát, mint egyesek vélik, mások szerint ugyanis a börtönben ölték 

meg]: Ugo Dotti fordításával szemben
281

 úgy vélem, hogy Petrarca itt nem Iugurtha 

rabláncra verésére és börtönbe zárására utal, ebben az esetben ugyanis elveszne a források 

közötti éles ellentét, amit költőnk a mondat második felében hangsúlyoz.
282

  

A numidiai háború történetét megíró Sallustius ugyan nem számol be Iugurtha 

sorsáról a király fogságba esése és Rómába szállítása után, ám Eutropius, Orosius és a 

Periochae szerint is a börtönben gyilkolták meg. A mondat második felének 
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 Liv., XXVI 10, 3; vö. Iuv., Sat., VI, 287–291: „Praestabat castas humilis fortuna Latinas / quondam, nec 

vitiis contingi parva sinebant / tecta labor somnique breves et vellere Tusco / vexatae duraeque manus ac 

proximus urbi / Hannibal et stantes Collina turre mariti.” Ld. még COARELLI, Filippo, s.v. Porta Collina, in 

LTUR, III, p. 326; MARI, Zaccaria, s.v. Anio, in LTURS, I, pp. 55–56. 
280

 Ps.-Aurelius Victor, De vir. ill., 42, 5. (Kiemelések tőlem.) 
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 DOTTI 2004–2009, II, p. 783: „[…] di qui fu condotto in catene Giugurta come vogliono alcuni, perché 

altri lo vogliono ucciso in carcere […]”; vö. FRACASSETTI 1863–1867, II, p. 115: „[…] qua fu menato 

Giugurta; sebbene altri dica ch’ ei fosse in carcere ucciso […]”. 
282

 Vö. ACCAME LANZILLOTTA 1993, p. 231: „Non si capiscono le due versioni del Petrarca a proposito di 

Giugurta: la seconda alii vero in carcere illum necant è addirittura posta in contrasto con la prima, mentre le 

fonti concordano nel ritenere che Giugurta fece parte del trionfo di Mario e che poi fu ucciso in carcere.” 
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megfogalmazása egyértelműen ez utóbbi forráshoz áll a legközelebb.
283

 Az első 

mondatrészt illetően pedig arra kell felhívnunk a figyelmet, hogy Petrarca az író személyét 

homályban hagyó „quidam”-mal az általa nem sokra becsült, elsősorban középkori 

szerzőket szokta jelölni,
284

 így csaknem teljesen biztosak lehetünk abban, hogy ez esetben 

sem klasszikus forrásra hivatkozik. Márpedig a középkorban elterjedt vélemény volt, hogy 

Iugurthát a Tarpeii-szikláról taszították le, ahogy arról egy Sallustius-kódexben ránk 

maradt disztichon
285

 és maga Boccaccio
286

 is tanúskodik. A Petrarca által hangsúlyozott 

ellentét tehát a Iugurtha halálát különbözőképp elbeszélő két hagyomány között feszül, 

amelyek ellentétesen számolnak be arról, hogy a legyőzött numidiai királyt a capitoliumi 

szikláról taszították le vagy a börtönben gyilkolták meg.
287

 

 

[Fam., VI 2, 11] (45) Hic triumphavit Cesar, hic periit. [Itt tartott diadalmenetet Caesar, 

és itt halt meg.]: Caesar diadalmenetéről – amelynek a végpontja természetesen a 

Capitolium volt
288

 – Petrarca olvashatott a Periochaeban, Florusnál és esetleg Suetoniusnál 

is,
289

 a dictator meggyilkolásáról pedig az előbb felsoroltak mellett többek között 

Ovidiusnál, Eutropiusnál, Pseudo-Aurelius Victornál és Orosiusnál.
290

  

Némi problémába ütközünk azonban, amikor azt próbáljuk meg rekonstruálni, hova 

helyezte Petrarca Caesar meggyilkolását. A Fam., VI 2-ben ugyanis nem ad 

helymeghatározást, ám a dictator haláláról szóló mondatrész a capitoliumi eseményeket és 

helyszíneket zárja. Ráadásul úgy tűnik, hogy Petrarca nem kapcsolja össze a véres epizódot 

Pompeius oszlopcsarnokával (porticus), amelyet a levél következő mondatában említ, és 
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 Sall., Iug., 114, 3: „Sed postquam bellum in Numidia confectum et Iugurtham Romam vinctum adduci 

nuntiatum est, Marius consul absens factus est, et ei decreta provincia Gallia, isque Kalendis Ianuariis magna 

gloria consul triumphavit.”; Eutr., IV 27, 4: „[…] et mox iussu consulis in carcere strangulatus est.”; Oros., 

Hist., V 15, 19: „[…] qui [scil. Iugurtha] in triumpho ante currum cum duobus filiis suis actus et mox in 

carcere strangulatus est”; Liv., Per., LXVII: „In triumpho C. Mari ductus ante currum eius Iugurtha cum 

duobus filiis et in carcere necatus est.” (Kiemelés tőlem.)  
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 Vö. fent, p. 111. 
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 GERLACH 1823, p. XIX: „Si cupis ignotum Iugurthae noscere letum, / Tarpeii montis pulsus ad ima ruit.” 

(Kiemelés tőlem.) 
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 Boccaccio, De casibus virorum illustrium, V 20, 13 (RICCI–ZACCARIA 1983, pp. 462–464): „A quo paulo 

post Numidia omnis in deditionem suscepta est et cum, pacatis rebus, Romam victor remeasset Marius, 

maximo popularium plausu triunphi currum antecessit Iugurtha, catenis implicitus. Creditum demum est, non 

veterum more regem servatum custodia, eo quod nimium eius versutia timeretur verereturque nobilitas ne, 

qui rex pecunia multos ex eis corruperat, captivus detegeret; sed intempesta nocte appensa corpori eius mole 

ex rupe Tarpeia deiectum in Tiberim necatumque.” Vö. ibid., p. 983, n. 5: „La descrizione della morte del De 

casibus era peraltro frequente nella tradizione medievale.” 
287

 A börtönről ld. fent, p. 252 és n. 213. 
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 Suet., Iul., 37, 2: „Gallici triumphi die Velabrum praetervehens paene curru excussus est axe diffracto 

ascenditque Capitolium ad lumina quadraginta elephantis dextra sinistraque lychnuchos gestantibus.” 
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 Liv., Per., CXV–CVI; Flor., II 13 (IV 2), 88–89; Suet., Iul., 37, ld. még Oros., Hist., VI 16, 6. 
290

 Liv., Per., CXVI; Flor., II 13 (IV 2), 94–95; Suet., Iul., 82, 1–3; Ovid., Met., XV, 800–802; Eutr., VI 25; 

Ps.-Aurelius Victor, De vir. ill., 78, 10 és 82, 5; Oros., Hist., VI 17, 1. 
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amelynek egyik terme volt a curia Pompei, ahol Caesart a halálos döfések érték március 

idusán.
291

 E ponton válik különösen figyelemre méltóvá az a tény, hogy a középkori 

források jelentős része a Capitoliumra helyezi Caesar meggyilkolását.
292

  

Bár a Fam., III 3-ban a Capitoliumot nevezi meg a gyilkosság színhelyeként,
293

 más 

műveinek tanúsága szerint Petrarca tisztában volt azzal, hogy a végzetes esemény 

Pompeius csarnokában történt. A Rerum memorandarum libri harmadik könyvében (III 46, 

10) idézi a cicerói De divinatione egyik passzusát (II 9, 23), amely szerint Caesart 

Pompeius curiájában, magának Pompeiusnak a szobra előtt ölték meg.
294

 A negyedik 

könyvben pedig – Suetoniust követve – beszámol arról, hogy a curiába belépve Caesar 

kigúnyolta a haruspexet, Spurinnát, mert eljött március idusa, ám Spurinna jóslata ellenére 

neki semmi baja nem történt. A jós erre azt felelte, hogy valóban elérkezett a nap, de még 

nem múlott el; s nem is tévedett – fűzi hozzá Petrarca –, mert a dictatort azon a napon és 

azon a helyen ölték meg.
295

 Ennek ellenére a negyedik könyv egy korábbi fejezetében az 

olvassuk, hogy Caesar felesége, Calpurnia egy baljós álom hatására arra kérte férjét, hogy 

másnap ne menjen el a Capitoliumra.
296

 Calpurnia álmának leírásában Petrarca Suetoniust 
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 Vö. PLATNER–ASHBY 1929, p. 146; COARELLI, Filippo, s.v. Curia Pompei, Pompeiana (Suet.), in LTUR, 

I, pp. 334–335. 
292

 Ld. MuR, 23, VZ, III, p. 52: „In Tarpeio templum Asilis, ubi interfectus fuit Iulius Caesar a senatu.”; 

Graphia, 31, ibid., p. 89: „In Tarpeio templum Asilum, ubi interfectus est Iulius Caesar a senatu.”; Miracole, 

7, ibid., p. 120: „[…] et ne lo perso templum Asilis, dove fo occiso Iulio Cesare da li senatori.”; Narracio, 

31, NARDELLA 1997, p. 170: „Et confestim Cesar in<de> divertens Capitolium ingreditur. Ubi a Bruto et 

Cass<i>o et eorum fautoribus XXIIII stibiis confossus in Capitolio obiit.” Vö. GRAF 1923, p. 219. 
293

 Fam., III 3, 8: „[…] et victor in Capitolio, quod quattuor triumphis ornaverat, interfectus […]”. 
294

 A De divinatione kritikai kiadásában szereplő „curia Pompeia” helyett „curia pompeiana”-t olvashatunk a 

Rerum memorandarumban, ami megegyezik a madridi Biblioteca Nacional de España 9116 jelzetű 

kódexében olvasható névalakkal (f. 84r). A Cicero-műveket tartalmazó kézirat Petrarca könyvtárának egyik 

kódexéről lett lemásolva a költő glosszáival együtt. A kérdéses passzus mellett a jobb margón, egymás alatt 

az alábbi két név olvasható: „Cesar. Pompeius”. A Rerum memorandarum új kiadásában Marco Petoletti 

megjegyzi (PETOLETTI 2014a, p. 264, ad loc.), hogy Petrarca Troyes-ban őrzött Cicero-kódexében is 

megtaláljuk e szöveghely mellett a két hadvezér nevét (Troyes, Médiathèque du Grand Troyes, 552-2, f. 

222r), de azt nem állt módomban ellenőrizni, hogy abban a kéziratban a curia milyen névalakban szerepel. 
295

 Mem., IV 80, 2: „Prefixa enim die cum Cesar multis frustra retentatis hostiis curiam ingrederetur, in 

Spurinnam, ceu in mendacem, ita iocatus est ut diceret idus advenisse. Is autem nondum preterisse respondit. 

Sic ex integro comminatus; nec fefellit: eodem enim die ac loco cesus est.”; vö. Suet., Iul., 81, 4: „Dein 

pluribus hostiis caesis, cum litare non posset, introiit curiam spreta religione Spurinnamque irridens et ut 

falsum arguens, quod sine ulla sua noxa Idus Martiae adessent: quanquam is venisse quidem eas diceret, sed 

non praeterisse.” 
296

 Mem., IV 47, 1–4: „Aliquanto tamen clarius Calphurnie uxoris sompnium; que eadem illa nocte cedis 

previa tectum palatii collapsum virumque in gremio transfixum suo vidit in sompnis. Quod cum Cesari 

narrasset, multis cum precibus ac lacrimis obtestans ne luce proxima in Capitolium ascenderet, ipse collatis 

sompniis simul et adversa tentus valitudine parumper hesitavit utrum pergeret an se domi contineret hiis que 

tunc agere destinaverat in tempus aliud dilatis. Atque ita substitit, donec ille trux et inhumanus proditor, qui 

sub eo tam gloriosam militiam et tot amplissimos honores gesserat, frequentem senatum adesse et expectare 

ait et ut moras rumperet suasit. Tum sive insita urbanitate evictus, ne tot illustrium virorum expectationem 

frustraretur, sive, ut Valerio placet, ne feminea visione territus videretur, sive, ut ego arbitror, quia fatalis 

eum reposcebat dies ventumque erat ad terminum quem preterire non licebat, paruit ac circiter quintam diei 

horam eo profectus est unde non rediit.” 
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követi,
297

 de az asszony kérését illetően már Valerius Maximusra támaszkodik. A 

történetírónál azonban Calpurnia nem azért könyörög, hogy Caesar ne menjen a 

Capitoliumra, hanem azért, hogy a curiától tartsa távol magát.
298

 A Valeriustól származó 

információ aprónak tűnő módosítása arról tanúskodik, hogy Petrarca a Capitoliumon, vagy 

annak közvetlen közelében képzelte el Pompeius curiáját, amely valójában a dombtól jóval 

távolabb, a Campus Martiuson, Pompeius színházának közelében, a porticus keleti oldalán 

állt.
299

 

Következtetésemben megerősít a De gestis Cesaris beszámolója is Caesar haláláról, 

amely szerint a gyilkosság Pompeius csarnokában (curia) történt, és az épület a Tarpeii-

szikla oldalában állt: „[Caesar] venit in curiam Pompeianam, que est Tarpeie rupis in latere 

[…]”.
300

 Az információ pontos forrását nem sikerült föllelnem, de említésre érdemesnek 

tartom, hogy a Miracole de Roma szerint Caesart a „lo perso” nevű helyen, a „templum 

Asilis”-ban gyilkolták meg.
301

 A szöveg kiadói, Roberto Valentini és Giuseppe Zucchetti 

megjegyzik, hogy más forrásokból is ismerünk egy helyet „lo perso” néven, „sub 

Capitolio”: valószínűleg egy Mithras-szentélyről van szó a domb déli oldalában, s egy 

középkori hagyomány e helyhez kapcsolta Caesar megölését.
302

 Nem tartom kizártnak, 

hogy Petrarca, noha az antik forrásokra támaszkodva egyértelműen Pompeius csarnokát 

nevezte meg a véres esemény helyszíneként, hitelt adott a középkori tradíciónak, és a 

curiát a Capitolium oldalában lokalizálta. Az is lehetséges, hogy Marcellus színházának 

romjait összekeverte Pompeius színházának maradványaival, előbbi ugyanis tényleg a 

tarpeji szikla közelében található. 

 

(46) Hoc Augustus in templo reges affusos et tributarium orbem vidit [Ebben a 

templomban látta Augustus, hogy királyok borulnak földre előtte, és adót fizet neki a 

világ]: Ugo Dotti feltételezi, Nicola Longo pedig biztos benne,
303

 hogy a Bosszúálló Mars 

templomáról van szó, amelyet Augustus építtetett a róla elnevezett forumon, és ahol 
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 Suet., Iul., 81, 3: „Ea vero nocte, cui inluxit dies caedis, et ipse sibi visus est per quietem interdum supra 

nubes volitare, alias cum Ioue dextram iungere; et Calpurnia uxor imaginata est conlabi fastigium domus 

maritumque in gremio suo confodi; ac subito cubiculi fores sponte patuerunt.” 
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 Val. Max., I 7, 2: „[…] audiverat enim [Augustus] divi Iuli patris sui uxorem Calpurniam nocte, quam is 

ultimam in terris egit, in quiete vidisse multis eum confectum vulneribus in suo sinu iacentem, somnique 

atrocitate vehementer exterritam rogare non destitisse ut proximo die curia se abstineret.” 
299

 COARELLI, s.v. Curia Pompei, Pompeiana (Suet.), cit. 
300

 Gest. Ces., XXVI 33 (CREVATIN 2003a, p. 317), forrásairól ld. ibid., ad loc. 
301

 Ld. fent, n. 292. 
302

 VZ, III, p. 120, n. 2. 
303

 DOTTI 2004–2009, II, p. 785, n. 49; LONGO 2007, p. 129. 
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Suetonius szerint esküt vett a barbár fejedelmektől, hogy megtartják a békét és a 

barátságot.
304

  

A Familiares XXIII. könyvében Petrarca hasonló szavakkal fordul Augustushoz, 

mint amit a Fam., VI 2-ben olvashatunk: 

 

„O Cesar Auguste, qui reges terre et legationes populorum omnium ad genua procumbentes atque, ut proprie 

dicam, ipsum orbem terrarum supplicem et affusum ex altissimo solio vidisti, et pace terra marique 

composita, bellicum Iani templum felicissime conclusisti, utinam viveres! tibi loquerer.” (Fam., XXIII 1, 

6).
305

 

 

E passzusban egyértelműen Suetoniusra támaszkodik, aki két egymást követő 

caputban (Suet., Aug., 21–22) számol be a barbár fejedelmek esküjéről a Mars-

templomban, az indus és szkíta követségekről és Ianus templomának bezárásáról.
306

 Ez 

utóbbi esemény kapcsán jelentős szövegegyezést is észlelhetünk: „Ianum Quirinum […] 

terra marique pace parta ter clusit.” (Suet., Aug., 22). Az oxfordi Exeter College-ban őrzött, 

az 1350-es évektől kezdve használt Suetonius-kódexének (ms. 186, f. 13rb) glosszáiban 

Petrarca mind a követjárást, mind a szentély bezárását kiemeli: „Indorum ac Scitarum 

legatio”, illetve „Ianus ter temporibus Augusti clausus”.
307

  

A színe előtt meghódoló királyokra, valamint az ajándékokat hozó vezérekre és 

népekre letekintő Augustus képe felbukkan az Africa II. énekében is (vv. 250–252): 

 

„Et summo celsus solio summissa videbit 

Sceptra sibi summosque duces atque agmina vulgi 

Munera ferre omnes studioque ardere placendi.” 

 

 Megjegyzendő, hogy ajándékhozás motívuma, amit a Fam., VI 2-ben és az 

Africában olvashatunk, Suetoniusnál nem szerepel, Florusnál és Pseudo-Aurelius Victornál 

azonban igen, és a Fam., VI 2 passzusához igen hasonló megfogalmazással találkozhatunk 
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 Suet., Aug., 29, 1; vö. KOCKEL, Valentin, s.v. Forum Augustum, in LTUR, II, pp. 289–295; Suet., Aug., 

21, 2: „Nec ulli genti sine iustis et necessariis causis bellum intulit, tantumque afuit a cupiditate quoquo 

modo imperium vel bellicam gloriam augendi, ut quorundam barbarorum principes in aede Martis Ultoris 

iurare coegerit mansuros se in fide ac pace quam peterent […]”. 
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 Kiemelések tőlem. A levél 1361-re datálható, ld. DOTTI 2004–2009, V, p. 3263n. 
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 A barbár fejedelmek esküjéről ld. fent, n. 304. Ld. továbbá Suet., Aug., 21, 3–22: „Qua virtutis 

moderationisque fama Indos etiam ac Scythas, auditu modo cognitos, pellexit ad amicitiam suam populique 

Romani ultro per legatos petendam. […] Ianum Quirinum, semel atque iterum a condita urbe ante memoriam 

suam clausum, in multo breviore temporis spatio terra marique pace parta ter clusit.” 
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 BERTÉ 2011, p. 77, n
o
 301, illetve n

o
 303. Ez utóbbi glossza folytatásában Petrarca utal Liv., I 19, 2–3-ra, 

ahol egyébként szintén olvasható a „pace terra marique parta” kifejezés (par. 3.). 
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a különféle Mirabilia-redakciókban is.
308

 De még valószínűbb, hogy a levélben és az 

eposzban Petrarca Vergilius sorait foglalta össze, aki Aeneas pajzsán az Augustus előtt 

hódoló barbár követeket is megjeleníti: 

 

„Ipse sedens niveo candentis limine Phoebi 

dona recognoscit populorum aptatque superbis 

postibus; incedunt victae longo ordine gentes, 

quam variae linguis, habitu tam vestis et armis. 

Hic Nomadum genus et discinctos Mulciber Afros, 

hic Lelegas Carasque sagittiferosque Gelonos 

finxerat; Euphrates ibat iam mollior undis, 

extremique hominum Morini, Rhenusque bicornis, 

indomitique Dahae, et pontem indignatus Araxes.”
309

 

 

 Servius kommentárja szerint a követek hódolatára egy olyan templomban került 

sor, amelyet a liguriai Portus Lunaeból hozott márványból építettek. Egy későbbi – 

Petrarca által nem ismert – interpoláció szerint ez az Augustus által a Palatinuson 

emeltetett Apollo-templom volt.
310

 Ez a szentély felbukkan a De remediis utriusque 

fortune „ubi sunt”-felsorolásában, de ott Petrarca forrása már egyértelműen Suetonius 

Augustus-életrajza (Aug., 29, 3) volt.
311
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 Flor., II 34 (IV 12), 62: „Nam et Scythae misere legatos et Sarmatae amicitiam petentes. Seres etiam 

habitantesque sub ipso sole Indi, cum gemmis et margaritis elephantos quoque inter munera trahentes, nihil 

magis quam longinquitatem viae inputabant – quadriennium inpleverant; et tamen ipse hominum color ab 

alio venire caelo fatebatur.”; Ps.-Aurelius Victor, De vir. ill., 79, 5: „Indi, Scythae, Sarmatae, Daci, quos non 

domuerat, dona miserunt.”; MuR, 11, VZ, III, p. 28; és Graphia, 32, ibid., p. 89: „[…] totum mundum sibi 

tributarium fecerat […]”; és Miracole, 19, ibid., p. 129: „[…] tutto lo munno facea ad sì tributo […]”. 
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 Verg., Aen., VIII, 720–728. (Lakatos István fordításában: „Ő maga, fényes Phoebusnak hószín küszöbéről 

/ Nézi a nép adományait és aggatja az ajtók / Büszke sorára; előtte legyőzöttek hada hosszan, / Mint 

nyelvükre: különböznek fegyverre, ruhára. / Itt nomádot, az övtelen afrikait s a lelexet / Véste ki Mulciber, 

ott meg a kárt s a nyilast, a gelónust; / És im az Euphratés lecsitultan oson folyamával, / Hódol a Rhénus, a 

kétszarvú s a morínus, e messzi / Nép, meg a durva dahák s a hidakra dühös, vad Araxés.”) 
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 Serv., ad Aen., VIII, 720 (THILO–HAGEN 1881–1902, II, p. 304): „CANDENTIS LIMINE PHOEBI in templo 

Apollinis in Palatio de solido marmore effecto, quod adlatum fuerat de portu Lunae, qui est in confinio 

Tusciae et Liguriae: ideo ait ‘candentis’.” (Az interpolációt jelző kiemelések az eredetiből.) Petrarca nem írt 

glosszát ehhez a Servius-passzushoz a Virgilio Ambrosianóban. A templomot Propertius is megörökítette az 

egyik elégiájában (II 31). Petrarcáról és Propertiusról ld. ULLMAN 1973, pp. 177–188; és Silvia Rizzo 

„schedáját”, in FEO 1991, n
o
 5 (pp. 16–19), további hivatkozásokkal. A szentélyről ld. még PLATNER–ASHBY 

1929, pp. 16–19; és GROS, Pierre, s.v. Apollo Palatinus, in LTUR, I, pp. 54–57. 
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 Rem., I 118, 4 (CARRAUD 2002, I, p. 516): „Demum, ut summa rerum attingam, ubi est Augusti forum et 

edes Martis Ultoris, ubi edes Tonantis Iovis in Capitolio et Apollinis templum in Palatio, ubi eiusdem 

porticus ac bibliotheca Greca pariter et Latina, ubi porticus altera et basilica Gaii Luciique nepotum sub 

nomine dedicata et extructa et porticus tertia Livie coniugis et sororis Octavie theatrumque Marcelli? Ubi tot 

opera per illustres viros iussu eiusdem principis et hortatu multis urbis in locis, tanto labore, tantis impensis 

edificata: Martii Philippi edes Herculis et Musarum, Lucii Cornificii edes Dyane, Asinii Pollionis atrium 

libertatis, Munacii Planci edes Saturnia, theatrum Balbi Cornelii, amphitheatrum Statilii Thauri, 

innumerabilia preter hec opera Marci Agrippe?”. Vö. Suet., Aug., 29; Petrarcának az oxfordi Suetonius-

kódexébe írt vonatkozó glosszáiról ld. BERTÉ 2011, pp. 82–83, n
i
 335–339. 
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(47) hic Pompeii arcus, hec porticus [ez Pompeius diadalíve, ez az oszlopcsarnoka]: 

Pompeius diadalívét
312

 illetően nincs antik forrásunk, Petrarcán kívül egyetlen középkori 

kútfő említi: egy Gregorius nevű angol magister, Narracio de mirabilibus urbis Rome című 

művében, amelyben a XII–XIII. század fordulóján tett római útjának emlékeiről, a Város 

„csodáiról” számol be.
313

 Gregorius magister szerint Mithridatés és a kalózok felett aratott 

győzelme után – e kettőt a szerző sajátos módon egybemossa – Pompeius triumphust 

tartott, amelynek pompáját diadalíven örökítette meg, és ez még Gregorius korában is 

látható volt.
314

 Mivel az angol magister nem kínál topográfiai támpontokat, az általa leírt 

arcust lehetetlen egy másik, más hadvezér neve alatt ismert diadalívvel azonosítanunk.
315

  

Szem előtt tartva Petrarca helyrajzi kérdésekben tanúsított rugalmasságát, a Fam., 

VI 2 esetében is csak gyaníthatjuk, hogy a levélben említett diadalív Pompeius 

porticusának közelében, a Campus Martiuson keresendő, de az már egyáltalán nem biztos, 

hogy a két szerző ugyanarról az emlékműről beszél.
316

 

A kutatók egy része Pompeius diadalívének létezését is kétségbe vonja, mások 

ugyan ezt nem zárják ki, de visszautasítják azonosítását Tiberius diadalívével Pompeius 

színházának közelében, illetve Severuséval, amely Gregorius leírásához hasonló 

triumphust ábrázolt.
317

 Domenico Palombi szerint arról a márványívről lehet szó Pompeius 

porticusában, amelyre Augustus helyeztette át Pompeius szobrát, amikor Caesar 

meggyilkolásának helyszínét, Pompeius curiáját befalaztatta.
318

 Mivel azonban az erről 

szóló suetoniusi passzust (Suet., Aug., 31, 5) Petrarca egyik ránk maradt kódexében sem 

látta el jegyzettel,
319

 nem bizonyítható, hogy költőnk is erre az emlékműre gondolt. Így, 
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 Az arcusról Ugo Dotti nem talált információt (DOTTI 2004–2009, II, p. 785, n. 50), Nicola Longo pedig 

egyszerűen említés nélkül hagyja (LONGO 2007, p. 129). 
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 Ld. NARDELLA 1997, pp. 25–29. 
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 Narracio, 26, NARDELLA 1997, pp. 164–166: „Est etiam arcus triumphalis Magni Pompei, valde 

mirandus, quem habuit de victoria quam obtinuit, victo Metridate et filio eius Pharnace. Hi Romanis per XL 

annos rebelles fuerunt. Qui ad ultimum pirates effecti Sillam contra eos missum superaverunt et in fuga 

converteru[nt] [converterum, ibid., p. 164, de vö. JAMES 1917, p. 551]. Ad quos postmodum missus 

Pompeius, ante mensem *** ultra spem Romanorum felici usus fortuna memoratum Metridatem cum filio 

suo et copiis omnino devicit. Postea autem, antequam Romam redisset, magnam partem Orientis devicit et 

Romanis tributarios facit. Ubi immensum pondus auri et argenti quesivit, quod longo ordine Pompeiano 

triumpho prelatum est. Quod sculptura arcus triumphalis eius usque in hodiernum diem representat.” 
315

 NARDELLA 1997, p. 100. 
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 Cristina Nardella valószínűnek tartja, hogy ugyanarról az arcusról van szó, ld. ibid.: „Probabilmente le 

due notizie si riferiscono allo stesso arco, non necessariamente di Pompeo [...], che doveva trovarsi nella 

zona degli edifici eretti per sua volontà.” 
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 Ibid., p. 135, nn. 281–282. 
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 PALOMBI, Domenico, s.v. Arcus Pompeii, in LTUR, I, p. 103; vö. Suet., Aug., 31, 5: „Pompei quoque 

statuam contra theatri eius regiam marmoreo Iano superposuit translatam e curia, in qua C. Caesar fuerat 

occisus.”; és ld. még Suet., Iul., 88. Ld. még TOSCO 2011, p. 58. 
319

 Vö. BERTÉ 2011, p. 84. 
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noha az sem teljesen kizárt, hogy a XIV. században valóban létezett még egy Pompeiusnak 

emelt diadalív, amelyről az antik források hallgatnak, talán még valószínűbb, hogy egy 

olyan középkori hagyománnyal állunk szemben, amely egy ma már nem létező, vagy 

legalábbis pontosan nem azonosítható építményt tartott számon arcus Pompeii néven.
320

 

 Pompeius oszlopcsarnoka (porticus) a Campus Martiuson állt, a hadvezér által 

épített teátrum színpadja mögött.
321

 Róma egyik legnépszerűbb középülete volt, neve 

számos antik szerző művében felbukkan.
322

 Carinus uralkodása alatt leégett, de 

Diocletianus újjáépíttette, majd az V. században földrengés döntötte romba.
323

 

 

(48) hoc Marii Cimbrum fuit [ez (volt) a Cimber, Marius diadalemléke]: Eredetileg 

monumentális szökőkút volt az Esquiliaen, a via Tiburtina Vetus és a via Labicana 

találkozásánál (ma piazza Vittorio Emanuele), amelyet utoljára a VIII–IX. századi 

einsiedelni útikalauz említ a valódi nevén: nymphaeum [Alexandri].
324

 A Mirabilia-

redakciók és más középkori források Marius temploma vagy – Petrarcához hasonlóan – 

Cimbrum Marii néven ismerik, összekeverve Marius győzelmi emlékművével vagy 

emléktemplomával (monumenta Marii, aedes Iovis Mariana), amelyről az antik források 

beszélnek.
325

 Az emlékmű egyes győzelmi jelvényeit, szobrait 1590-ben V. Sixtus pápa 

áthelyeztette a Capitolium mellvédjére.
326

 

 

A császárkor és a keresztény legendák Rómája (Fam., VI 2, 11–15) 

(49) Hec Traiani columna, ubi ille unus omnium imperatorum, ut ait Eusebius, intra urbem 

est sepultus [Ez Traianus oszlopa, itt van eltemetve, s Eusebius szerint ő az egyetlen az 

összes császár közül, aki a városon belül lelt sírhelyet]: E passzus kapcsán ld. a Fam., VI 2 

datálásáról szóló fejezetet. 

 

(50) hic eiusdem pons, qui Sancti Petri nomen invenit [ez az ő hídja, amely később Szent 

Péterről lett elnevezve]: A Pons Hadriani, Pons S. Petri és Pons S. Angeli néven is ismert 

                                                 
320

 Vö. még NARDELLA 1997, p. 101. 
321

 Ld. GROS, Pierre, s.v. Porticus Pompeii, in LTUR, IV, pp. 148–149: p. 148. 
322

 Felsorolja őket PLATNER–ASHBY 1929, pp. 428–429. 
323

 Ibid. 
324

 VZ, II, p. 189 és p. 194. 
325

 MuR, 28, VZ, III, p. 60; vö. Suet., Iul., 11; Cic., De div., I 28, 59 és Val. Max., I 7, 5, mely utóbbi két 

forrást kombinálva a Rerum memorandarum libriben (IV 51, 4) Petrarca ezt írja: „[…] in Marii monumento, 

hoc est in ede Iovis mariana […]”. 
326

 PLATNER–ASHBY 1929, pp. 363–364; TEDESCHI GRISANTI, Giovanna, s.v. Nymphaeum Alexandri, in 

LTUR, III, pp. 351–352. 



273 

 

Pons Aeliust – a mai Ponte S. Angelót – valójában nem Traianus, hanem Hadrianus császár 

építtette, hogy összekösse a Campus Martiust a Tiberis túlpartján emeltetett 

mauzóleummal.
327

 A Historia Augustát tartalmazó kódexének (Paris, BnF, Lat. 5816) 

Hadrianus-életrajzában Petrarca is olvashatta az építkezésekről szóló passzust: 

„[Hadrianus] fecit et sui nominis pontem et sepulcrum iuxta Tiberim et edem bone dee” 

(Historia Augusta, Hadrianus, XIX, 11), és ki is emelte a bal margóra írt lapszéli 

jegyzettel: „pons et sepulcrum” (f. 5ra). A kódex azonban csak 1356-ban került a költő 

birtokába,
328

 valószínűleg a Fam., VI 2 első átdolgozása után, és Petrarca a levélben utólag 

már nem javította ki a tévedését. 

 Ugo Dotti nem biztos abban, hogy Petrarca Traianus, illetve Szent Péter hídjával 

tényleg a Pons Aeliusra utal-e,
329

 de mivel a középkorban ez utóbbit emlegették Pons S. 

Petri néven, és mivel Petrarca rögtön Hadrianus síremlékével folytatja az útleírást, én nem 

látok okot a kételkedésre.  

Nicola Longo igen érdekesnek tartja a nevek fölcserélését, ha „figyelembe vesszük, 

hogy Cassius Dio Hadrianus neve alatt közli Traianus legendáját”.
330

 Cassius Dio azonban 

csak a legenda magjául szolgáló igazságszolgáltatási jelenetet tulajdonítja Hadrianusnak 

(LXIX 6, 3),
331

 az ezt tovább szövő középkori szövegekben – így Danténál és a petrarcai 

Epystoleban is
332

 – már Traianus az özvegyasszonynak igazságot szolgáltató császár, 

akinek érdekében Nagy Szent Gergely pápa közbenjár Istennél.
333

 Mindenesetre Cassius 

Dio elbeszélése a görögül nem tudó Petrarcára a legcsekélyebb hatást sem gyakorolhatta. 

Petrarca tévedése sokkal inkább azért érdekes, mert rajta kívül csak egy szöveget 

ismerünk, ahol a kérdéses híd „pons Traiani” néven szerepel: II. Paszkál pápa életrajzát a 

Liber pontificalisban.
334

 Rabun Taylor több munkájában is amellett érvelt, hogy a Liber 

pontificalisban felbukkanó „pons Traiani” nem a Pons Aeliusszal való összetévesztés 

eredménye, hanem egy valóban létező építmény, a Traianus által emeltetett vízvezeték 
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emlékét őrzi, amely a Tiberis alsóbb szakaszán ívelt át.
335

 Nem zárva ki teljesen ennek 

lehetőségét, annyit nyugodtan leszögezhetünk, hogy a kutató által figyelmen kívül hagyott 

Petrarca-levélben
336

 – amely, mint láttuk, „Traianus hídját” a Szent Péter-híddal azonosítja 

– valóban a két császár, Traianus és Hadrianus nevének összetévesztésével állunk 

szemben. 

 

(51) et Hadriani moles, cui ipse quoque subiectus est, quod Sancti Angeli Castrum vocant 

[ez Hadrianus roppant épülete, amely alatt ő is fekszik, és amelyet ma Angyalvárnak 

hívnak]: A mauzóleumot Hadrianus császár építtette magának a Tiberis jobb partján, a 

Horti Domitiae területén, és a már említett Pons Aelius kötötte össze a Campus 

Martiusszal.
337

 Az építmény, amely a kora középkorban nyerte el a Castrum Sancti Angeli 

elnevezést, már az IV–V. századtól erődként funkcionált. A XI. században a Crescenzik, 

majd a XIII. század második felétől az Orsinik fennhatósága alatt állt. A családhoz tartozó 

III. Miklós pápa (1277–1280) összeköttetést létesített a vár és a Vatikán között. 

Hivatalosan 1387-ben került pápai tulajdonba.
338

  

Mint láttuk, a Historia Augustához írt glosszájának tanúsága szerint Petrarca 

érdeklődését ez az építmény is felkeltette (Paris, BnF, Lat. 5816, f. 5ra, bal margó: „pons et 

sepulcrum”), de a művet tartalmazó kódex csak 1356-ban került a költő birtokába. Így 

nehéz pontosan meghatározni a Fam., VI 2 megírása során használt forrást: Petrarca 

támaszkodhatott szóbeli hagyományra, középkori legendákra és útikalauzokra is.
339

  

 

(52) Hoc est saxum mire magnitudinis eneisque leonibus innixum, divis imperatoribus 

sacrum, cuius in vertice Iulii Cesaris ossa quiescere fama est. [Ez az isteni császároknak 

szentelt, csodálatos méretű kőtömb, amely négy bronzoroszlánra támaszkodik, és amelynek 

csúcsán állítólag Caesar hamvai nyugszanak.]: A vatikáni obeliszk, amelyet 1586-ban V. 

Sixtus pápa költöztetett át a Szent Péter térre, Petrarca idejében még a Vaticanus domb 

alatt állt. Eredetileg Caligula és Nero circusának díszítő eleme volt, de nem mozdították el 

onnan a környéken zajló kora keresztény építkezések, így a constantinusi Szent Péter-
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bazilika építése során sem.
340

 A középkorban Aguliának is nevezett obeliszkhez 

kapcsolódó legenda szerint a kőtömb csúcsán, egy bronzgömbben helyezték el Iulius 

Caesar hamvait. E hiedelemről Petrarca szóbeli hagyomány útján is értesülhetett, de a 

különböző Mirabilia-változatokban is olvashatott róla – a kételkedő „fama est” kifejezés 

egyik lehetőséget sem zárja ki.
341

 

Hasonlóképp óvatosan fogalmaz később Petrarca a De remediis utriusque fortune 

utolsó fejezetében, ahol a dialógus egyik szereplője, a Ratio az első triumvirátus három 

tagja földi maradványainak sorsát idézi fel, hogy beszélgetőpartnere, a Metus túlzott 

aggodalmát csillapítsa. Ennek során megemlíti, hogy Caesar nyughelyeként egy igen 

magas kőtömb, egy „collossus” csúcsát mutogatják.342 Bár a colossus szó a klasszikus 

latinban még gigantikus méretű szobrot jelentett, Uguccione da Pisa tanúsága szerint a 

középkorban már bármilyen halotti emlékművet jelöltek vele,
343

 így Petrarca is gond 

nélkül nevezhette így a vatikáni obeliszket.  

 Rajta kívül csak két középkori szerző, Alexander Neckam és Gregorius magister, 

valamint egy 1300-ban készült freskó
344

 tanúskodik arról, hogy az obeliszk 

bronzoroszlánokon nyugodott, vagy legalábbis a talapzatához négy, oroszlánt ábrázoló 

szobor kapcsolódott. Mivel a Petrarca utáni források – Giannozzo Manetti De vita ac gestis 

Nicolai quinti summi pontificis c. műve kivételével
345

 – hallgatnak erről, vagy cáfolják a 

szobrok létezését, Neckam, Gregorius magister és költőnk állítását több kutató a képzelet 

szüleményének tartotta. Én inkább Cristina Nardella véleményével értek egyet, aki szerint 

a bronzoroszlánokat valamikor Petrarca római látogatása után eltávolították, hogy anyagát 
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újrahasznosítsák.
346

 Érveihez érdemes hozzáfűznünk, hogy a Fam., VI 2 leírása szerint 

Petrarca saját szemével látta és alaposan megfigyelte az obeliszket, a „divis imperatoribus 

sacrum” jelzővel ugyanis egyértelműen annak ma is olvasható feliratára utal: DIVO 

CAESARI DIVI IVLII F AVGVSTO TI CAESARI DIVI AVGVSTI F AVGVSTO 

SACRUM.
347

 E felirat helyett a Mirabilia-szövegek más, fantáziadús epigráfiákat 

közölnek,
348

 így Petrarca beszámolója a szemtanú hitelességével bír.
349

 Ha pedig az 

obeliszken olvasható szövegre – más szerzőktől eltérően – meglehetős pontossággal utal, 

nincs okunk kételkedni szavahihetőségében a talapzat leírása kapcsán sem.  

 

[Fam., VI 2, 12] (53) Hec Telluris edes [Ez Tellus temploma]: Tellus templomának 

építéséről Petrarca eltérő hagyománnyal találkozhatott Florusnál és Valerius Maximusnál: 

előbbi P. Sempronius Sophus consulnak, utóbbi a római senatusnak és a népnek 

tulajdonítja azt.
350

 A szentély pontos helye azonban nehezen határozható meg, az ókori 

források alapján csak annyit tudunk biztosan, hogy a Carinaen állt,
351

 vagyis az Esquiliae 

déli nyúlványának nyugati végén, valószínűleg nem messze a mai via dei Fori Imperialitól 

és a Colosseumtól.
352

 A mirabilia-gyűjtemények azonban a Cannaparának nevezett 

városrészben, a Palatinus, a Capitolium és a Forum Romanum közötti területen, a Santa 

Maria della Consolazione-templom környékén
353

 említenek egy Ceresnek és Tellusnak 

emelt szentélyt.
354

 Az Africa VIII. könyvében a Rómát megcsodáló pun követek is 

megpillantják a Föld istennő templomát
355

 – Guido Martellotti és Pietro Paolo Trompeo 
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által rekonstruált útvonaluk alapján éppen az előbb említett városrészben.
356

 Vagyis az 

eposzban Petrarca minden bizonnyal a Mirabilia-hagyományt követte, és az egykori 

Tellus-szentélyt nem a nehezebben meghatározható Carinaen, hanem a középkorban jól 

ismert Cannaparán helyezte el. Valószínű, hogy a Fam., VI 2-ben is hasonlóképp járt el. 

 

(54) hec Fortune domus [ez Fortuna szentélye]: A tömör megfogalmazás nem teszi 

lehetővé, hogy a Petrarca által említett építményt megnyugtatóan azonosítsuk Róma 

számos Fortuna-templomának egyikével.
357

 Bár Ugo Dotti minden kétség nélkül a Campus 

Martiuson, valószínűleg a mai Area Sacra di Largo Argentinán található aedes Fortunae 

Huiusce Dieire gondol, amelyről Petrarca szerinte Pliniusnál (Nat. hist., XXXIV 19, 54) 

találhatott információt,
358

 hivatkozása nem helytálló annak ismeretében, hogy költőnk 

1343 előtt nem olvashatta a Naturalis historiát.
359

 Nicola Longo két további Fortuna-

szentélyt említ meg, pontosabb azonosítás nélkül: az egyik, amely a mai Area Sacra di 

Sant’Omobonóra lokalizálható, Fortuna és Mater Matuta ikertemploma lehetett, a másik 

pedig Fortuna Redux oltára a porta Capena közelében, amelyet Longo összekever Fortuna 

Reduxnak a Campus Martiuson álló szentélyével.
360

 Megemlítendő még, hogy az ókori 

források által említett, a Szerencsének szentelt egyéb épületeken kívül Petrarca a 

Mirabilia-redakciókban a Septizonium előtt, vagyis a Palatinus délkeleti oldalán álló 

Fortuna-templomról is olvashatott,
361

 amely valószínűleg Fortuna Respiciens kultuszhelye 

lehetett.
362

 

 

(55) hoc templum Pacis, adventu vere pacifici regis eversum [ez a Béke temploma, amelyet 

a béke valódi Királyának eljövetele romba döntött]: Roberto Valentini és Giuseppe 

Zucchetti szerint
363

 Petrarca itt a Béke templomát talán a Romulus palotájában álló aedes 

Pietatisszal és aedes Concordiaeval keveri össze, ahol a Mirabilia urbis Romaeba beszúrt 

glossza szerint Krisztus születésekor összeomlott Romulus aranyszobra: „In Romuliano 
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palatio sunt duae aedes, Pietatis et Concordiae, ubi posuit Romulus statuam suam auream 

dicens: »Non cadet, donec virgo pariat«. Statim, ut virgo peperit, illa corruit.”
364

  

 Sokkal valószínűbb azonban – mint azt Nicola Longo is észreveszi
365

 –, hogy 

Petrarca ez esetben a Legenda aureára támaszkodott, amely a Szűztől született Krisztus 

eljövetele kapcsán valóban a Béke templomának összeomlásáról ad hírt: „Rómában 

ugyanis III. Ince pápa tanúsága szerint
366

 tizenkét éven át béke volt, így hát a rómaiak 

csodaszép templomot építettek a Békének, és ott helyezték el Romulus szobrát. Amikor 

pedig megtudakolták Apollótól, hogy meddig áll majd, azt a választ kapták, hogy addig, 

amíg egy szűz szülni nem fog. Ezt hallva így szóltak: »Tehát örökké fog állni«. 

Lehetetlennek tartották ugyanis, hogy egy szűz valaha is gyermeket szüljön. Ezért a 

templom bejáratához ezt a feliratot írták: ‘A Béke örök temploma’. De akkor éjjel, amikor 

a Szűz fiút szült, a templom porba omlott, és ott van most a Sancta Maria Nova 

templom.”
367

 

 Vagyis Petrarca egy olyan épületnek az emlékét idézi föl, amely a legenda szerint 

egykor a Santa Maria Nova templom helyén állt, nem pedig – mint azt Ugo Dotti 

gondolja
368

 – a Forum Pacison emelt Béke-templomét, amely Róma egyik legdíszesebb 

szentélye volt.
369

 A Santa Maria Nova a Forum Romanum közelében, Venus és Róma 

szentélyének (templum Veneris et Romae) a romjain épült a IX. század közepén, és a XVII. 

század elejétől Római Szent Franciskának (Santa Francesca Romana) van szentelve.
370

  

 

(56) hoc opus Agrippe, quod falsorum deorum matri veri Dei mater eripuit [ez Agrippa 

építménye, amelyet az igaz Isten anyja elragadott a hamis istenek anyjától]: A Campus 
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 MuR, 6, VZ, III, p. 21. Ez a változat a Graphia aureae urbisban is szerepel (Graphia, 17, VZ, III, p. 82), 

ahonnan Martinus Oppaviensis beemelte a krónikájába, de „Romulus palotája” helyett a „Béke palotájába” 

(„in palacium Pacis”) helyezve az eseményt (ibid., n. 1). 
365

 LONGO 2007, p. 135. 
366

 Innocentius III, Sermo II de nativitate Domini, PL, 217, coll. 457–458. 
367

 LA, VI (De nativitate Domini), 42–49 (MAGGIONI 2007, I, p. 78): „Rome enim, ut testatur Innocentius 

papa tertius, duodecim annis pax fuit; igitur Romani templum pacis pulcherrimum construxerunt et ibi 

statuam Romuli posuerunt. Consulentes autem Apollinem quantum duraret, acceperunt responsum quousque 

virgo pareret. Hoc audientes dixerunt: »Ergo in eternum durabit«. Impossibile enim credebant quod unquam 

pareret virgo. Unde in foribus templi titulum hunc scripserunt: ‘Templum pacis eternum’. Sed in ipsa nocte 

qua virgo peperit templum funditus corruit et ibi est modo ecclesia Sancte Marie Nove.” 
368

 DOTTI 2004–2009, II, p. 785, n. 56, hivatkozva Suet., Vesp., 9, 1-re és Plin., Nat. hist., XXXVI 24, 102-re. 

Oxfordi Suetonius-kódexében e passzus mellett Petrarca később kiemelte a templom nevét: „templum Pacis” 

(Oxford, Exeter College, 186, f. 58ra, bal margó; BERTÉ 2011, p. 240, n
o
 1275); a Plinius-szöveghelyhez 

azonban nem fűzött megjegyzést; ld. Paris, BnF, Lat. 6802, f. 265vb. Azt a lehetőséget, hogy a költő a Fam., 

VI 2-ben a Forum Pacison emelt Béke-templomra utalna, pusztán kronológiai okok miatt is kizárhatjuk, 

hiszen a Vespasianus császár (Kr. u. 69–79) által építtetett szentély nem omolhatott volna össze Krisztus 

születésének éjszakáján; vagy legalábbis az ellentmondásra Petrarca nem figyelt fel. 
369

 Vö. COARELLI, Filippo, s.v. Pax, templum, in LTUR, IV, pp. 67–70. 
370

 Vö. HÜLSEN 1927, p. 352; PLATNER–ASHBY 1929, pp. 552–554. 
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Martiuson álló Pantheont Marcus Vipsanius Agrippa építtette Kr. e. 27–25 között, de 

később többször leégett és újjápítették. Ma látható formáját Hadrianus császár uralkodása 

(Kr. u. 117–138) alatt nyerte el. Bizonytalan, hogy eredetileg mely isten vagy istenek 

kultuszhelye volt, de közhasználatú nevének tanúsága szerint nem kizárt, hogy számos 

istenséget tiszteltek benne. Kr. u. 609-ben IV. Bonifác pápa Phókas császár engedélyével 

Szűz Máriának és a vértanúknak szentelte, így nyerte el a S. Maria ad Martyres 

elnevezést.
371

 

 Petrarca tisztában volt azzal, hogy az eredeti építményt Agrippa emeltette – ehhez 

elég volt elolvasnia az előcsarnok frízének feliratát –, erről tanúskodik Eusebius 

Chroniconjához írt egyik glosszája is. Amikor az Ábrahám születésétől számított 2105. 

esztendőnél Domitianus császár alkotásai között találta a Pantheont is („Multa opera Rome 

facta, in quis Capitolium […] et Pantheum”), a költő csodálkozását fejezte ki emiatt: 

„Attende in hiis operibus. Nam et Capitolium regium opus est et Pantheon Agrippe. Nisi 

forte refectum Capitolium, Pantheon aliud accipimus.”
372

 

 A Fam., VI 2 megfogalmazása szerint a Pantheont az igaz Isten anyja, Szűz Mária 

ragadta el a hamis istenek anyjától, Cybelétől, vagyis Petrarca olyan hagyományt ismert, 

amely szerint az épület eredetileg Cybelének volt szentelve. Mivel a Legenda Aureában 

csak annyit találunk, hogy a Pantheon minden pogány isten kultuszhelye volt (igaz, ezt a 

funkcióját állítólag Cybele tanácsára nyerte el),
373

 a levélben olvasható verzióhoz 

közelebbinek tűnik a Mirabilia urbis Romae szövege, amely szerint Agrippa az álmában 

neki megjelenő Cybele, valamint Neptunus és minden pogány istenség tiszteletére 

emeltette az épületet, Bonifác pápa pedig Szűz Máriának, minden szentek anyjának 

dedikálta azt.
374

 

                                                 
371

 Vö. PLATNER–ASHBY 1929, pp. 382–386; ZIOLKOWSKI, Adam, s.v. Pantheon, in LTUR, IV, pp. 54–61; 

TOMMASI, Francesco, s.v. S. Maria ad Martyres, ibid., III, p. 218; és GANDOLFO 1989, pp. 899–900. 
372

 BILLANOVICH 1996, p. 229, n
o
 266; vö. HELM 1913, p. 191. 

373
 LA, CLVIII (De festivitate omnium sanctorum), 8–9 (MAGGIONI 2007, II, p. 1234): „Sed quia omnia 

ydola templum ibi [scil. Romae] habere non poterant, ad maiorem sue vesanie ostentationem unum templum 

ceteris mirabilius et sublimius in honorem deorum omnium erexerunt [scil. Romani] et pantheon, quod sonat 

toti dii, vocaverunt, a pan, quod est totum, et theos, deus. Pontifices enim ydolorum ad maiorem populi 

deceptionem finxerunt quod sibi a Cybele, quam omnium deorum matrem vocabant, fuerit imperatum ut si de 

omnibus gentibus vellent victoriam obtinere filiis suis templum magnificum fabricarent.” 
374

 MuR, 16, VZ, III, pp. 34–35: p. 35: „[…] rogavit papa [scil. Bonifacius] imperatorem [scil. Focam] ut 

condonaret ei hoc templum; ut sicut in kalendis novembris dedicatum fuit ad honorem Cibeles, matris 

deorum, sic illud dedicaret in kalendis novembris ad honorem beatae Mariae semper virginis, quae est mater 

omnium sanctorum.” 
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 A Pantheonról megemlékezik Petrarca a De remediis utriusque fortuneban is, ahol 

azt állítja, hogy ez az egyetlen pogány templom, amely az új dedikációjának köszönhetően 

megmenekült a pusztulástól.
375

 

 

(57) Hic ninxit Nonis Augusti [Itt havazott augusztus 5-én]: A Santa Maria Maggiore-

bazilika elődjét Liberius pápa (352–366) építtette az Esquiliaen. Az eredetéhez kapcsolódó 

legenda szerint azon a helyen vetették meg az alapját, amelyet egy Szűz Máriának 

köszönhető csoda jelölt ki: augusztus 5-én hó fedte a területet. A templomot kezdetben 

basilica Liberianának, majd a VII. századtól kezdve, az itt őrzött, Krisztus születéséhez 

kapcsolódó ereklyékről S. Maria ad Praesepemnek, az alapítás csodájáról pedig később S. 

Maria ad Nivesnek is nevezték.
376

 A templom dedikációs ünnepnapját, Havas 

Boldogasszony ünnepét III. Honorius pápa (1216–1227) rendelte el,
377

 az alapításhoz 

kapcsolódó legenda első ismert lejegyzése, Bartolomeo da Trento Liber epilogorum in 

gesta sanctorum c. műve pedig az 1240-es évek közepére datálható.
378

 A csodás történet 

későbbi népszerűségét XIV–XV. századi zsolozsmáskönyvek és legendagyűjtemények is 

tanúsítják,
379

 így fölbukkan abban a breviáriumban is, amely talán egykor Petrarca 

tulajdonában volt (Città del Vaticano, BAV, Borgh. 364A, ff. 323ra–324ra).
380

 A csodáról 

kevésbé tömör megfogalmazásban emlékezik meg Petrarca a Fam., IX 13-ban és az Epyst., 
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 Rem., I 118, 4 (CARRAUD 2002, I, p. 516): „Nec vero solum templa deorum que par erat in ipsos 

edificantes ruere, sed pia etiam loca hac ipsa etate in eadem urbe alia ceciderunt, alia tremuerunt et nunc vix 

ponderibus suis stant, preter unum Pantheon Agrippe, quod diis ereptum sancti possident et Maria, que 

antiquissimam illam domum sui nominis virtute sustentat.” 
376

 CECCHELLI, Margherita, s.v. S. Maria Maior, basilica, in LTUR, IV, pp. 217–218. 
377

 SAXER 2001a, pp. 153–154. 
378

 Bartolomeo da Trento, Liber epilogorum in gesta sanctorum, CCLXX (De assumptione gloriose virginis 

Marie), PAOLI 2001, pp. 237–238: „Cunctas hereses sola Maria interemit, ideoque tempore Constantii Arriani 

ad confusionem heresum Maria Dei mater gloriam suam taliter mundo manifestavit. Iohannes patricius, eo 

tempore Rome cum uxore sua devote Christo serviens, cum heredem non haberent, petebant sibi a Deo 

revelari in quo opere Deo magis complacerent. Quinto igitur die Augusti Maria patricio et apparet, dicens suo 

filio complacere ut de eorum substantia matri Dei templum nobile construatur. Signum contra naturam, 

nivem, quantitatem et qualitatem, nivis dilatationem, locum montem super agrum presignans, pape Liberio 

eadem Virgo eadem nocte intimat. Adveniunt signa, vident, omnes confluunt, omnibus predicant, Deus 

laudatur. Accedit papa, primus terre fossor, ut fundamenta iaciant, et ecce mirum miris addicitur, quia per se 

terra fundamento iaciendo cessit. Consummatur ecclesia et ea die a Sixto tertio dedicatur, ibique ostenditur 

presepe Domini et Sancta Maria Maior nominatur.” 
379

 A kéziratos hagyományt ismerteti és elemzi SAXER 2001b, cap. 11/III és Appendice VII/II; 

http://books.openedition.org/efr/1118 (utolsó látogatás dátuma: 2016. 07. 14.). 
380

 A breviáriumról és arról a hagyományról, amely szerint egykor Petrarca tulajdonában volt, ld. GOLETTI 

2003. 
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II 5-ben,
381

 amelyben a Santa Maria Maggioréban őrzött fontosabb ereklyéket is 

felsorolja.
382

 

 

(58) hinc rivus olei fluxit in Tyberim [innen folyt olajpatak a Tiberisbe]: A Krisztus 

születését jelző csodáról megemlékezik Eusebius,
383

 Orosius,
384

 III. Ince pápa,
385

 és az 

utóbbi kettő nyomán a Legenda Aurea is: „Rómában […], mint azt Orosius és III. Ince 

pápa tanúsítják, egy vízforrásból olaj tört fel, csörgedezve egész a Tiberisig folyt és egész 

nap bőségesen áradt; és ott van most a Santa Maria in Trastevere-templom. A Sibylla 

ugyanis azt jósolta, hogy amikor olajforrás fakad a földből, akkor születik majd a 

Megváltó.”
386

 A Fam., VI 2 tömör megfogalmazása alapján nem lehet eldönteni, hogy 

Petrarca mely forrásra támaszkodott, de a Fam., IX 13, 36 már kínál támpontot: 

„[spectabit] unde nato Domino fons olei descendit in Tyberim […]”.
387

 Eszerint a csoda 
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 Fam., IX 13, 36: „[spectabit] ubi templi pulcerrimi fundamenta estive nivis indicio iacta sunt […]”; 

Epyst., II 5, 104–105: „Condita quin etiam supremo menia monte / Estive nivis indicio […]”. 
382

 Epyst., II 5, 64–70: „Quid referam nostre cunabula parva salutis / Et sacros postes, ubi rerum conditor 

ingens / Conticuit, somnos blande suadente Maria, / Lac quoque vel puero optatum vel virginis alme / Leve 

puerperium? Puraque ex carne recisam / Particulam infanti? Pretiosaque fragmina vestis / Et custoditos in 

secula nostra capillos?” A Descriptio Lateranensis ecclesiae c., XI. századi mű ugyanezeket a relikviákat 

sorolja fel a Santa Maria Maggiorében őrzött ereklyék között, kivéve Krisztus előbőrét („Puraque ex carne 

recisam / Particulam infanti”), amelyet ugyanazon mű szerint a lateráni bazilikában őriztek, ld. VZ, III, pp. 

337 és 359; vö. SAXER 2001a, pp. 156–159. 
383

 Eus.–Hier., Chron., a. A. 1976 (HELM 1913, p. 158): „E taberna meritoria trans Tiberim oleum terra erupit 

fluxitque toto die sine intermissione significans Christi gratiam ex gentibus.” 
384

 Oros., Hist., VI 18, 34: „Ovans urbem ingressus [scil. Augustus] ut in perpetuum tribuniciae potestatis 

esset, a senatu decretum est. His diebus trans Tiberim e taberna meritoria fons olei terra exundavit ac per 

totum diem largissimo rivo fluxit.”; VI 20, 6–7: „Deinde cum secundo, in Sicilia receptis a Pompeio et 

Lepido legionibus, XXX milia servorum dominis restituisset et quadraginta et quattuor legiones solus 

imperio suo ad tutamen orbis terrarum distribuisset ovansque urbem ingressus omnia superiora populi 

Romani debita donanda, litterarum etiam monumentis abolitis, censuisset: in diebus ipsis fons olei 

largissimus, sicut superius expressi, de taberna meritoria per totum diem fluxit. Quo signo quid evidentius 

quam in diebus Caesaris toto orbe regnantis futura Christi nativitas declarata est? Christus enim lingua gentis 

eius, in qua et ex qua natus est, unctus interpretatur. Itaque cum eo tempore, quo Caesari perpetua tribunicia 

potestas decreta est, Romae fons olei per totum diem fluxit: sub principatu Caesaris Romanoque imperio per 

totum diem, hoc est per omne Romani tempus imperii, Christum et ex eo Christianos, id est unctum atque ex 

eo unctos, de meritoria taberna, hoc est de hospita largaque Ecclesia, affluenter atque incessabiliter 

processuros restituendosque per Caesarem omnes servos, qui tamen cognoscerent dominum suum, 

ceterosque, qui sine domino invenirentur, morti supplicioque dedendos, remittendaque sub Caesare debita 

peccatorum in ea urbe, in qua spontaneum fluxisset oleum, evidentissima his, qui prophetarum voces non 

audiebant, signa in caelo et in terra prodigia prodiderunt.” LONGO 2007, pp. 136–137 szerint az orosiusi 

szöveg Iulius Caesar Pompeius fölötti hármas diadalmenetének napjára utal, de néhány oldallal később (p. 

142) már Kr. e. 38-ra – hat évvel Caesar halála után – datálja a csodás eseményt. 
385

 Innocentius III, Sermo II de nativitate Domini (PL, 217, col. 457): „Fons olei per totum diem de taberna 

emeritorum largissimus emanavit; signans quod ille nasceretur in terris, qui unctus erat oleo prae consortibus 

suis.”  
386

 LA, VI (De nativitate Domini), 83–84 (MAGGIONI 2007, I, p. 80): „Rome […], ut testatur Orosius et 

Innocentius papa tertius, fons aque in liquorem olei versus est et erumpens usque in Tyberim profluxit et tota 

die illa largissime emanavit et ibi est modo Sancta Maria trans Tyberim. Prophetaverat enim Sibylla quod 

quando erumperet fons olei nasceretur salvator.” 
387

 Kiemelés tőlem. Az olajforrás felbukkan a Krisztus születését jelző csodák között az Epyst., II 5, 106–

107-ben is: „[…] et fontem torrentis olivi / Ac Tybridos commixta vadis nova flumina cernes […]”.  
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akkor történt, amikor Krisztus megszületett, nem pedig előre jelezte a Megváltó világra 

jöttét, mint Eusebiusnál és Orosiusnál. A petrarcai változat tehát úgy tűnik, közelebb áll 

III. Ince sermójához és a Legenda Aureához. A legendagyűjtemény szerint a csoda 

helyszíne az terület, ahol ma a S. Maria in Trastevere-templom található.
388

 

 

(59) hinc, ut fama est, monstrante Sibilla senex Augustus Cristum vidit infantem [állítólag 

erről a helyről pillantotta meg az öreg Augustus a kisded Krisztust, akit a Sibylla mutatott 

meg neki]: A Krisztus születését kísérő újabb csodát Petrarca több forrásból is ismerhette: 

röviden hírt ad róla III. Ince pápa az egyik sermójában,
389

 ennél jóval részletesebb leírást 

olvashatunk a Mirabilia urbis Romaeban,
390

 amelyet más beszámolókkal együtt felhasznált 

a Legenda Aurea szerzője is: 

 

„III. Ince pápa azt mondja,
391

 hogy a szenátus annyira kedvelte Octavianus császárt, miután ő az egész 

világot Róma uralma alá hajtotta, hogy istenként akarták tisztelni. A bölcs császár azonban tudta magáról, 

hogy halandó, ezért nem akarta a halhatatlan nevezetet bitorolni. Unszolásukra magához hívatta a Sybilla 

prófétanőt, mert a jóslatából meg akarta tudni, hogy születni fog-e valaha a világra olyan személy, aki nála 

nagyobb lesz. Amikor tehát az Úr születésének napján ez ügyben gyűlést hívott össze, és a Sybilla a császár 

szobájában jósláshoz látott, délben egy aranyló kör tűnt fel a nap körül, és a kör közepén, egy oltáron egy 

gyönyörűséges szűz állt, gyermeket tartva az ölében. Akkor a Sybilla megmutatta ezt a császárnak. Miközben 

a császár hosszasan csodálta a fent leírt látomást, egy hangot hallott, amely így szólt: »Ez az Ég Oltára«. A 

Sybilla pedig ezt mondta neki: »Ez a gyermek nagyobb nálad, imádd őt!«. Az a szoba Szűz Máriának lett 

szentelve, ezért ma is Sancta Maria Ara Coelinek nevezik. Amikor tehát a császár megértette, hogy az a 

gyermek nagyobb nála, tömjént áldozott neki és attól kezdve visszautasította, hogy istennek nevezzék. 

Orosius ezt mondja erről:
392

 »Octavianus idején, körülbelül a harmadik órában, a fényes és tiszta égbolton 
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 Ld. még PRONTI, Alberto, s.v. S. Maria trans Tiberim, titulus, in LTUR, III, pp. 219–220; és vö. MuR, 8, 

VZ, III, p. 26. 
389

 Innocentius III, Sermo II in nativitate Domini (PL, 217, col. 457): „Octavianus Augustus fertur in coelo 

vidisse virginem gestantem filium ad ostensionem Sibyllae, et extunc prohibuit ne quis eum dominum 

appellaret, quia natus erat »Rex regum, et Dominus dominantium [Jel 19, 16]«. Unde poeta: »En nova 

progenies coelo dimittitur alto« [Verg., Ecl., IV, 7].” 
390

 MuR, 11, VZ, III, pp. 2829: „Tempore Octaviani imperatoris, senatores videntes eum tante 

pulchritudinis, quod nemo in oculos eius intueri poterat, et tantae prosperitatis et pacis, quod totum mundum 

sibi tributarium fecerat, dicunt ei: ‘Te adorare volumus, quia deitas est in te. Si hoc non esset, tibi omnia 

subirent prospera’. Qui renitens, indutias postulavit. Ad se Sibillinam Tiburtinam vocavit, cui quod senatores 

dixerant recitavit. Quae spatium trium dierum petiit, in quibus artum ieiunium operata est. Post tertium diem 

respondit imperatori: ‘Hoc pro certo erit, domine imperator: »Iudicii signum, tellus sudore madescet; / E 

caelo rex adveniet per saecla futurus, / Scilicet in carne praesens, ut iudicet orbem«, et cetera quae sequuntur 

[Aug., Civ., XVIII, 23]. Illico apertum est caelum et nimius splendor irruit super eum; et vidit in caelo 

quadam pulcherrimam virginem stantem super altare, puerum tenentem in brachiis. Miratus est nimis, et 

vocem dicentem audivit: ‘Haec ara filii Dei est’. Qui statim prodicens in terram adoravit. Quam visionem 

retulit senatoribus, et ipsi mirati sunt nimis. Haec visio fuit in camera Octaviani imperatoris, ubi nunc est 

ecclesia Sanctae Mariae in Capitulio. Idcirco dicta est Sancta Maria Ara Coeli.” 
391

 Ld. fent, n. 389. 
392

 Oros., Hist., VI 20, 5. 
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hirtelen egy kör vette körül a napkorongot, mint egy szivárvány, mintegy jelezve, hogy el fog jönni az, aki 

egymaga alkotta és irányítja a napot és az egész világot«. Így Orosius, és ugyanezt állítja Eutropius.
393

 

Albumasar
394

 is azt mondja, hogy az égen csodálatos jelet láttak: egy szüzet, aki egy gyermeket tartott a 

karjában, mellette pedig egy öregember állt, de nem ért hozzá a szűzhöz. Ez a gyermek az – mondja 

Albumasar –, akit a keresztények Krisztusnak neveznek. A történetíró Timotheus
395

 is arról számol be, hogy 

a régi római történeti munkákban azt találta, hogy uralkodása harmincötödik évében Octavianus felment a 

Capitoliumra, és aggódva tudakolta az istenektől, hogy ki kormányozza majd őutána az államot, s egy hangot 

hallott, amely ezt mondta neki: »Az élő Istentől időtlenül született égi gyermek [puer ethereus], aki 

nemsokára egy tiszta, szeplőtelen szűztől fog a világra jönni«. Miután ezt hallotta, egy oltárt emeltetett ott, 

amelyre ezt a feliratot vésette: »Ez az élő Isten fiának oltára«.”
396

 

 

A Fam., VI 2-n kívül Petrarca még három művében említi a legendás eseményt, és 

mindháromban több információval szolgál, mint ebben a levélben, így azok segítségével 

könnyebb eldönteni, hogy elsődlegesen mely forrás(ok)ra támaszkodhatott. A Fam., IX 13-

ban megadja a helyszínt: Augustusnak a Capitoliumon jelent meg a gyermek Krisztus, ahol 
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 Pontosabban a X–XI. század fordulóján élt Landolfus Sagax, Eutropius művének folytatója, vö. 

MAGGIONI 2007, II, p. 1475, ad par. 103. 
394

 Ld. ibid., ad par. 104. 
395

 Vö. Laterculus Malalianus, 8, MGH, Auct. Ant., XIII, pp. 428–429: „Augustus vero Caesar LVI anno 

regni sui mense Octubrio, qui et Perbereteo secundum Athineos dicitur, habiit in Capitolium, quod est in 

medium orbis [sic!] Romae, ut per divinationem addisceret, quis regnaturus fuisset post ipsum in Romanam 

rem publicam, et dictum est ei a pythoniam [sic!], quod infans Hebreus iubens deus e caelo beatorum 

discutiens hunc domicilium, cetero genitus sine macula, statim iam venienti alienusque ab aris nostris. Qui 

exiens inde Augustus Caesar a divinationem [sic!] et veniens in Capitolium aedificavit ibi aram magnam in 

sublimiori loco, in qua et scripsit Latinis litteris dicens: haec aram filii dei est. Unde factum est post tot annis 

domicilium adque baselicam beatae et semper virginis Mariae usque in presentem diem, sicut et Timotheus 

chronografus commemorat. Post hoc autem ipse Augustus morte sua defunctus est senex, cum esset annorum 

LXXV.” 
396

 LA, VI (De nativitate Domini), 91109 (MAGGIONI 2007, I, pp. 8082): „Octavianus […] imperator, ut ait 

Innocentius papa tertius, universo orbe ditioni Romane subiugato, in tantum senatui placuit ut eum pro deo 

colere vellent. Prudens autem imperator se mortalem intelligens immortalitatis nomen sibi noluit usurpare. 

Ad illorum instantiam Sibyllam prophetissam advocat scire volens per eius oracula si in mundo maior eo 

aliquando nasceretur. Cum ergo in die nativitatis domini concilium super hac re convocasset et Sibylla in 

camera imperatoris oraculis insisteret, in die media circulus aureus apparuit circa solem et in medio circuli 

virgo pulcherrima stans super aram puerum gestans in gremio. Tunc Sibylla hoc cesari ostendit. Cum autem 

imperator ad predictam visionem plurimum admiraretur, audivit vocem dicentem: ‘Hec est ara celi’. Dixitque 

ei Sibylla: ‘Hec puer maior te est et ideo ipsum adora’. Eadem camera in honore sancte Marie dedicata est 

unde usque hodie dicitur Sancta Maria Ara Celi. Intelligens igitur imperator quod hic puer maior se erat, ei 

thura obtulit et deus de cetero vocari recusavit. De hoc autem Orosius ita dicit: »Octaviani tempora hora 

circiter tertia repente liquido ac puro sereno circulus ad speciem celestis arcus orbem solis ambivit quasi 

venturus esset qui ipsum solem solus mundumque totum fecisset et regeret«. Hec Orosius, idem ait 

Eutropius. Albumasar quoque dicit quoddam in celo signum mirabile visum fuisse, quandam scilicet 

virginem in ulnis puerum baiulantem et iuxta eam senem quendam stantem, sed ipsam virginem non 

tangentem. Hic, ut ait, puer est quem christiani Christum appellant. Refert quoque Timotheus 

hystoriographus se in antiquis Romanorum hystoriis invenisse quod Octavianus XXXV anno regni sui 

Capitolium ascendit et quis post se rem publicam gubernaret a diis sollicite requisivit et audivit vocem sibi 

dicentem: »Puer ethereus ex deo viventi sine tempore genitus, non multum post ex intemerata virgine sine 

macula nasciturus«. Hoc audito ibi aram edificavit cui hunc titulum inscripsit: ‘Hec est ara filii dei viventis’.” 

(Kiemelés tőlem.) 
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egykor Iuppiter fülkéje volt, most pedig az Ég Oltára, az Ara Coeli van.
397

 Ezt az 

információt a Mirabilia urbis Romaeből vagy a Legenda Aureából vehette. 

A Rerum memorandarum libri negyedik könyvében Petrarca a tiburi sybilláról írva 

ismerteti a fenti csodát: 

 

„Az a hír járja, hogy a negyedik, mind közül a legújabb sybilla, Albunea, Augustus Caesar idejében élt; és 

hogy megerősítette a császárt józan és szerény szándékában, hogy lemondjon az isteneknek kijáró hódolatról, 

amellyel a római nép akarta övezni, jóllehet sikerei és kivételes népszerűsége az egekig emelték; és hogy egy 

éjjel felvitte őt a tarpeji oromra és az égen egy szüzet mutatva neki, aki egy mennyei gyermeket tartott a 

karjában, közölte vele, hogy ez az egyetlen Isten. E látomás földi bizonyítékai az Ég Oltára, és ugyanazon a 

dombon, pontosan azon a helyen, ahol a császár csodálkozva megállt, miközben az eget szemlélte, a 

Szűzanya tiszteletére emelt templom.”
398

  

 

 Petrarca a jósnő nevét Lactantiustól,
399

 azt pedig, hogy a tiburi sibylla működött 

közre a csodánál, valószínűleg a Mirabilia urbis Romaeból vette. Mind ez utóbbiban, mind 

a Legenda Aureában szerepel, hogy Octavianust a rómaiak istenként akarták tisztelni, de ő 

vonakodott ezt elfogadni, és a jelenés hatására végleg le is mondott róla. A 

legendagyűjtemény a csoda különböző változatait is elbeszéli, talán ennek hatásaként írja 

Petrarca a Rerum memorandarum libriben, hogy a látomás színhelyén később oltárt és egy 

templomot is emeltek, a Mirabiliában ugyanis csak a Máriának szentelt templomról 

olvashatunk. 

 Olyan filológiai nyomra, amely egyértelműen a Legenda Aurea felhasználásáról 

tanúskodik, az Epyst., II 5, 129–140-ben bukkanunk, ahol Petrarca ismét beszámol a 

csodáról: 

 

„Hos equidem ex multis, reor, admiraberis actus 

Cesareos, ut Tarpeio vestigia colle, 

Fatidice quondam ductu monitisque Sibille, 

Presserit Augustus Cesar visoque feratur 

                                                 
397

 Fam., IX 13, 37: „[…] Capitolium ascendet [scil. Gui de Boulogne] omnium caput arcemque terrarum, ubi 

olim cella Iovis fuerat, nunc est Ara Celi, unde, ut memorant, Augusto Cesari puer Cristus ostensus est.” 
398

 Mem., IV 30, 12–13: „Quartam vero nomine Albuneam, omnium novissimam Sibillarum, temporibus 

Augusti Cesaris fuisse atque illum, successibus licet et eximio favore hominum elatum, divinos tamen 

honores quos ei populus romanus obtulerat renuentem, in proposito sobrio ac modesto confirmasse, 

adductoque per noctem in Tarpeium collem et ostensa in celo virgine sidereum infantem ulnis amplexa, 

unum Deum esse docuisse fama est. Extare huius visionis argumentum in terris Aram Celi et in eodem colle, 

eo ipso loco quem dum celum suspicit vestigiis presserit admirans, templum puerpere dedicatum Virgini.” 
399

 Lact., Div. inst., I 6, 12 (= Varr., Ant. rer. div., frg. 56): „[…] decimam Tiburtem nomine Albuneam, quae 

Tiburi colatur ut dea iuxta ripas amnis Anienis, cuius in gurgite simulacrum eius inventum esse dicitur tenens 

in manu librum.” A sibyllákról szóló varrói passzust Petrarca teljes egészében átmásolta Lactantiustól (Div. 

inst., I 6, 7–13) a Virgilio Ambrosianóba (f. 97r, felső és jobb margó), Verg., Aen., III, 452-höz („Inconsulti 

abeunt sedemque odere Sybille”); VA, I, p. 325, n
o
 452. 
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Obstupuisse Deo, quid tum nisi talia volvens? 

‘Alme puer, decus ethereum, stirps certa Tonantis, 

Ista tibi simul atque tuis urbs inclita semper 

Prestabit sedem, celique vocabitur ara 

Iste locus, surgens matris sub nomine templum. 

Tu dominum rerum carosque habitare nepotes, 

Omnipotens, hac arce iube populosque subesse 

Atque duces validasque urbes regesque superbos’.” 

 

 Az „ethereum” jelző a Legenda Aurea „puer ethereus” szókapcsolatára megy 

vissza. Mivel a Iacopo da Varazze által forrásként felhasznált Laterculus Malalianusban 

„infans Hebreus” szerepel,
400

 az „ethereus” a legendagyűjtemény saját olvasata, így 

csaknem teljesen bizonyos, hogy Petrarca onnan vette át a költeménybe.
401

  

Vagyis a költő egyéb műveiben, amelyekben a csodát ismertette, nagy 

valószínűséggel a Mirabilia urbis Romaera és a Legenda Aureára támaszkodott, így 

feltehető, hogy a Fam., VI 2-ben is így járt el. 

 

[Fam., VI 2, 13] (60) Hec Neronis insolentia et in edificiis fervens luxus [Íme, Nero 

mértéktelensége és építkezéseinek féktelen fényűzése]: Nero dőzsöléseinek mértéktelensége 

és építkezéseinek pazarló fényűzése a császár egyéb bűneivel és rémtetteivel együtt 

toposzként bukkan fel a középkori történeti művekben Orosiustól Vincent de Beauvais-n 

és Martinus Oppaviensisen át Ranulf Higdenig, hogy csak pár szerzőt említsek.
402

 

Többségük közvetlenül vagy közvetve Suetonius császáréletrajzait (Suet., Nero, 30–31) 

használta forrásként.  

 A Fam., VI 2 tömör megfogalmazása nem teszi lehetővé, hogy eldöntsük, Petrarca 

közvetlenül a De vita Cesarumra vagy esetleg egy abból merítő későbbi történeti munkára 

támaszkodott-e. Amikor idősebb kori írásaiban, a Seniles hatodik könyvének nyolcadik 

levelében,
403

 illetve a De remediis utriusque fortuneban
404

 megemlíti Nero építkezéseit, 

                                                 
400

 Ld. fent, n. 395. 
401

 MONTEVERDI 1938, p. 435 és n. 3. 
402

 Vö. Oros., Hist., VII 7; Vincent de Beauvais, Speculum historiale, IX 7 (Venetiis, apud Domenicum 

Nicolinum, 1591, c. 109a–b); Martinus Oppaviensis, Chronicon pontificum et imperatorum, MGH, SS, XXII, 

pp. 444–445; Ranulf Higden, Polychronicon, IV 9 (RAWSON LUNBY 1872, pp. 394–398); vö. GRAF 1923, pp. 

264–266. 
403

 Sen., VI 8, 4 (RIZZO 2009, p. 160): „Nero Cesar domum illam suam magnas Urbis partes occupantem 

adeo ut de ipsa non immerito dictum sit: »Roma domus fiet: Veios migrate, Quirites, / si non et Veios 

occupat ista domus,« [Suet., Nero, 39, 2] si auream dici voluit non miror, quod id nomen et impense 

inextimabilis magnitudo et parietes crustati auro et stellati gemmis mereantur.” 
404

 Rem., I 96, 34 (CARRAUD 2002, pp. 422–424): „Huius [scil. Gaii imperatoris] comes ac victor amentie 

sequitur Nero, cuius enormium impensarum nullus est modus, in edificando presertim, in quo omnes 
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mindig kiemeli a császár monumentális palotájának, a Palatinustól az Esquiliaeig terjedő 

Domus Aureának a nevét,
405

 ami a Fam., VI 2-ból és az általam vizsgált középkori 

történeti művekből is hiányzik. Hogy ez a hiány a levél szófukar megfogalmazásának vagy 

a Petrarca által használt forrásnak köszönhető el, szilárd támpont híján nem válaszolható 

meg. 

 

(61) hec Augusta domus, via Flaminia, ubi sepulcrum ipsius domini quidam tradunt [ez az 

Augusta a via Flaminián, ahol egyesek szerint az uralkodó sírja is található]: Petrarca 

lehetséges forrásairól és vonatkozó glosszáiról ld. a Fam., VI 2 datálásáról szóló fejezetet. 

A mauzóleum kapcsán megjegyzendő, hogy maga Augustus emeltette hatodik consulsága 

idején, Kr. e. 28-ban, a Mars-mező északi részén, a via Flaminia és a Tiberis partja között. 

Nemcsak őt, de családtagjait és több császárt is itt helyeztek végső nyugalomra; a 

Mirabilia urbis Romae szerzője Nervát említi közülük, akinek közli a sírfeliratát is.
406

 A 

kora középkorra a romos épületet jórészt föld borította, a XII. századtól kezdve azonban 

Colonna család többször újjáépíttette és családi erődítményként használta.
407

 1354-ben itt 

(„allo campo dell’Austa”) égették el ellenségük, Cola di Rienzo holttestének 

maradványait.
408

 

 

(62) hec Antonini columna [ez Antoninus oszlopa]: Fracassetti „Antonius oszlopának” 

fordítja a latin szóösszetételt; ezt kommentálva Nicola Longo nem tartja valószínűnek, 

                                                                                                                                                    
prodigos et se ipsum vicit. Nulla alia in re damnosior, ut de illo scribitur, unus ex mille furoribus attingendus 

est: domus a Palatino ad Exquilinum collem porrecta et magnam partem urbis occupans, ut non immerito 

inter convicia, quibus liberrima plebis indignatione proscissus est, illud quoque iactatum sit: »Roma domus 

fiet: Veios migrate, Quirites, / si non et Veios occupat ista domus« [Suet., Nero, 39, 2]. Hanc auream dici 

voluit, non inepte quidem signans nomine pretium: auro enim et gemmis crustata ac stellata domus fuit, tante 

altitudinis, ut in vestibulo Collossus centum viginti pedum staret, intus porticus atque aule laquearibus aureis 

atque eburneis tabulatis et convexa domorum celi instar vi propria sese sensim diebus ac noctibus sine 

intermissione volventia, stagnum quoque maris emulum edificiisque circumdatum litoree urbis in morem, 

rura preterea et pascua et vineta et silve omnium generibus animalium referte. In hac domo, quantum 

coniecturis ad verum via est, illud quod Collosseum vulgo dicitur, medium fuit, cuius nunc etiam ruine 

stuporem spectantibus afferunt. Et hec omnia dum, quod miraculum rei auget, Rome medio consummasset, 

ita non dicam excessisse, sed nec implesse quidem imperatorie domus modum visus est sibi, ut dedicans 

domum ipsam non amplius miraretur quam ut hoc solum diceret: ‘Iam tandem quasi homo habitare incipio’ 

[Suet., Nero, 31, 2].”; és I 118, 4 (ibid., pp. 514–516): „Atque, ut ad propinquiora veniamus, ubi est, queso, 

illa Neronis domus aurea – que quantum fatigaverit architectos cogita: lectores etiam nunc fatigat –, que 

quidem domus una cum aliis edificandi furoribus, quibus omnes excessit, ad inopiam illum compulit et 

rapinas?”; ld. még BERTÉ 2011, p. 207, n
o
 1070. 

405
 Az épületről ld. CASSATELLA, Alessandro, s.v., Domus Aurea, in LTUR, II, pp. 49–50; valamint a pp. 50–

64 további szócikkeit. 
406

 MuR, 22, VZ, III, pp. 47–48. 
407

 Ld. ibid., p. 48, n. 1; és CUSANNO 1991, p. 23; valamint PLATNER–ASHBY 1929, pp. 332–335; HESBERG, 

Henner von, s.v. Mausoleum Augusti: das Monument, in LTUR, III, pp. 234–237; és MACCIOCCA, Maria, 

Mausoleum Augusti: le sepolture, ibid., pp. 237–239. 
408

 Anonimo Romano, Cronica, XVIII, PORTA 1991, pp. 197–198 (idézet a 198. oldalról). 
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hogy Petrarca Marcus Antonius oszlopára utalt volna, szerinte inkább Antoninus Piuséról 

lehet szó.
409

 Ezzel szemben Ugo Dotti úgy véli, hogy a költő Marcus Aurelius Antoninus 

oszlopát említi ezen a szöveghelyen.
410

  

 Ez utóbbi meglátás tűnik helyesnek, mert Antoninus Pius oszlopának jelentős része 

a középkorban föld alatt volt az akkoriban Mons Citoriusnak nevezett helyen, ezért 

columna Citatoria néven ismerték. Csak a XVIII. század elején ásták ki a földből az 

oszloptörzs alját és a talapzatot, de az emlékmű helyreállítására már nem került sor, egyes 

részeit a piazza di Montecitorión álló obeliszk restaurálására használták fel.
411

 

Marcus Aurelius oszlopát, amely ma is látható a piazza Colonnán, a középkorban 

gyakran emlegették columna cochlis Antonini néven, így szerepel a Mirabiia urbis 

Romaeban is.
412

 Ugyanakkor elterjedt volt róla az a vélemény, hogy Antoninus Pius 

tiszteletére emelték,
413

 ezért, noha biztos, hogy Petrarca a levélben erre az emlékműre utal, 

az már kétséges, hogy melyik császár személyéhez kötötte. 

 

(63) hoc eiusdem proximum Appie palatium [és ez az ő épülete a via Appia közelében]: 

Nicola Longo ténylegesen palotára gondol, mert egy „palatium Antonini” nevű épületet 

említ az Anonimo Magliabechiano a Ponte Rotto és a S. Maria in Caterina, vagyis a mai S. 

Caterina della Rota templom közelében, ezért a kutató nem érti, miért utal Petrarca a via 

Appiára.
414

  

Ugo Dotti szerint talán Caracalla termáiról lehet szó, de hipotézisét nem támasztja 

alá érvekkel.
415

 Meglátása mégis helyes, mert a via Appia közelében található fürdőket a 

középkorban „palatium Antonini” néven is emlegették.
416

 Magától értedődő, hogy Petrarca 

téved, amikor ugyanannak az Antoninusnak tulajdonítja az előbb említett oszlopot és ezt az 

épületet.
417

 

                                                 
409

 FRACASSETTI 1863–1867, II, p. 116: „Vedi la Colonna di Antonio […]” (kiemelés tőlem); vö. LONGO 

2007, pp. 138–139. 
410

 DOTTI 2004–2009, II, p. 787, n. 63. 
411

 PLATNER–ASHBY 1929, p. 131; MAFFEI, Sonia, s.v. Columna Antonini Pii, in LTUR, I, pp. 298–300. 
412

 MuR, 14, VZ, III, p. 31: „Columpna Antonini coclidis habet in altum pedes .CLXXV., gradus numero 

.CCIII., fenestras .XLV.” 
413

 Vö. PLATNER–ASHBY 1929, pp. 132–133; MAFFEI, Sonia, s.v. Columna Marci Aurelii Antonini, in LTUR, 

I, pp. 302–305. 
414

 LONGO 2007, p. 139; vö. D’ONOFRIO 1988, p. 139: „Palatium Antonini fuit iuxta pontem Ruptum et 

Sanctam Mariam in Caterinae.” 
415

 DOTTI 2004–2009, II, p. 787, n. 64: „Si tratta forse delle Terme di Caracalla.” 
416

 PLATNER–ASHBY 1929, pp. 520–524: p. 521; PIRANOMONTE, Marina, s.v. Thermae Antoninianae, in 

LTUR, V, pp. 42–48: p. 43. A középkorban a „palatium” szóval a legkülönbözőbb, főleg ókori, nagy méretű 

épületeket jelölték, amelyeknek a funkciója már többé-kevésbé feledésbe merült, ld. ACCAME LANZILLOTTA 

1992, p. 9; és NARDELLA 2001, p. 433. 
417

 Vö. VZ, IV, p. 9, n. 8. 
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(64) hoc Severi Afri Septizonium, quam tu sedem Solis vocas, sed meum nomen in historiis 

scriptum lego [ez Severus Afer Septizoniuma, amelyet te a Nap templomának hívsz, de a 

történeti munkákban az általam említett nevet olvasom]: E passzus kapcsán ld. a Fam., VI 

2 datálásáról szóló fejezetet. 

 

(65) Hoc Praxitelis Phidieque extans in lapide tot iam seculis de ingenio et arte certamen 

[Íme Praxiteles és Phidias tehetség- és művészetbeli vetélkedésének emléke, melyet a kő oly 

sok évszázadon át megőrzött]: Ugo Dotti tévesen úgy véli, hogy Petrarca itt Pliniusra 

támaszkodva Pheidiasnak és Praxitelésnek egykor Rómában őrzött szobraira, illetve azok 

másolataira utal, többek között a mai Largo di Torre Argetinán álló hajdani Fortuna-

szentély Minervájára, Octavia porticusának Venusára és a Horti Serviliani Florájára, 

Triptolemosára és Ceresére.
418

 Maria Accame Lanzillotta és Nicola Longo azonban 

helyesen azonosítja a levélben említett alkotásokat a Dioscurosoknak a mai piazza del 

Quirinalén álló szoborcsoportjával, amelyet az Africában a pun követek is megcsodálnak 

(VIII, 907–910):
419

 

 

„Inde Quirinalem superato vertice montem 

Transierant, nudoque duos astare gigantes 

Corpore conspiciunt – en quot certamina fame! – 

Praxitelis opus Phidieque insigne supremi.” 

 

 A két gigantikus márványszobor Septimius Severus uralkodása alatt, 198 körül 

készülhetett, két görög alkotás másolataként. Az eredetiket bronzból formálta Pheidias és 

az idősebb Praxitelés, a híres Praxitelés nagyapja. Az eredeti alkotók nevét őrzik a szobrok 

talapzatán álló, valószínűleg V. század eleji feliratok: „opus Phidiae”, illetve „opus 

Praxitelis”.
420

 A szobrok kezdetben Hercules és Bacchus templomát díszítették, de később 

áthelyezték őket Constantinusnak a Quirinalison épített fürdőibe, amelynek romjai között 

Petrarca is megcsodálhatta őket. A XVI. században restaurálták őket, egyúttal elbontották a 

térről a fürdők maradványait, a XVIII. században közéjük helyeztek egy obeliszket 

                                                 
418

 DOTTI 2004–2009, II, p. 787, n. 66. 
419

 ACCAME LANZILLOTTA 1993, p. 234; és LONGO 2007, p. 139. Az Africa idézett passzusában említett 

szobrokat már Guido Martellotti és Paolo Trompeo is sikerrel azonosították eredetileg 1943-ban publikált 

tanulmányukban, ld. MARTELLOTTI 1983, pp. 36–37. 
420

 Az előbbi egy XVI. század végi javítás eredménye, eredetileg – és Petrarca korában is – még „opus 

Fidiae” formában lehetett olvasni, ld. MORENO 2009, p. 35; és MORENO 2010, p. 4. A szobrokra vonatkozó 

információkat e két tanulmányból vettem. 
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Augustus mauzóleumából, végül a XIX. század első felében egy szökőkúttal egészítették 

ki a komplexumot. 

 A Mirabilia urbis Romaeban fennmaradt középkori legenda szerint a szobrok két 

fiatal „filozófus”, Praxitelés („Prasitelus”) és Pheidias („Fidia”) emlékét őrzik, akik 

Tiberius uralkodása idején bámulatos képességükről tettek tanúságot, amikor egy 

próbatétel keretében elismételték a császárnak azt, amit ő a távollétükben kigondolt.
421

 A 

Fam., VI 2 megfogalmazásából azonban arra következtethetünk, hogy Petrarca nem erre a 

mesés történetre, hanem a szobrok alkotóinak vetélkedésére utal, vagyis kortársaival 

ellentétben ő helyesen értelmezte a talapzatokon olvasható feliratokat.
422

 Sőt, az Africa 

alapján az is lehetséges, hogy nem konkrét szobrászversenyre, hanem a két művész, 

Pheidias és – kétségkívül az ifjabb – Praxitelés hírnevének „versengésére” gondolt („en 

quot certamina fame!”). 

 

(66) hic Cristus profugo vicario fuit obvius [itt jött szembe Krisztus menekülő 

helytartójával]: Petrarca a legendás „quo vadis”-jelenetre utal, amikor a mártírhalál elől 

menekülő Péter apostol a via Appia elején szembetalálkozott Krisztussal. Mikor 

megkérdezte tőle, hová megy, az Úr azt válaszolta, hogy Rómába tart, hogy újra 

megfeszítsék. Péter megértette, hogy vállalnia kell a vértanúságot, és visszatért a városba, 

ahol keresztre feszítették.  

 A legenda első ismert változatát az Actus Petri apostoli címen ismert, a II. század 

végén vagy a III. század elején görög nyelven írt, töredékesen fennmaradt munka közli. 

Ennek született egy népszerű, kibővített latin átdolgozása a IV. század vége felé, amelyet a 

hagyomány tévesen Linus pápa (Kr. u. 67–76) nevéhez kötött (Pseudo-Linus, Martyrium 

beati Petri apostoli), de más szerzők is feldolgozták a történetet.
423

 A Pseudo-Linus-féle 

változat később kisebb-nagyobb módosításokkal bekerült különböző breviáriumokba
424

 és 

                                                 
421

 MuR, 12, VZ, III, pp. 30–31. 
422

 Vö. MORENO 2009, p. 38; és MORENO 2010, p. 5. Maria Accame Lanzillotta szerint Petrarca utalhat a 

középkori legendára, de akár a szobrászok versenyére is, ugyanis egy régi hagyomány Pheidiasnak és 

Praxitelesnek – a szerző minden bizonnyal az ifjabb Praxitelesre gondol – tulajdonította a szobrokat, ld. 

ACCAME LANZILLOTTA 1993, p. 234, n. 59. 
423

 A „quo vadis”-jelenetet tartalmazó korai művekről ld. NORELLI 2007; valamint ZWIERLEIN 2009, pp. 36–

40 és 82–92. Az epizódra utal a Mirabilia urbis Romae szerzője is, ld. MuR, 8, VZ, III, p. 23: „Haec sunt 

loca quae inveniuntur in passionibus sanctorum: foris portam Appiam, ubi beatus Xystus decollatus fuit et 

ubi Dominus apparuit Petro et dixit ei: »Domine, quo vadis?« templum Martis […]”; vö. ACCAME 

LANZILLOTTA 1993, p. 235, n. 60; és LONGO 2007, p. 139. 
424

 Ld. például URFELS-CAPOT 2007, p. 262. Abban a breviáriumban, amely egyes kutatók szerint Petrarca 

tulajdonában volt, a legendának egy másik, a Passio sanctorum Processi et Martiniani martyrum szerinti 

változata szerepel, amely azonban nem mutat semmilyen szövegpárhuzamot a Fam., VI 2-vel, ld. Città del 

Vaticano, BAV, Borgh. 364A, f. 309ra; és MOMBRITIUS 1910, II, p. 403. 
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legendagyűjteményekbe; más forrásokkal együtt a Legenda Aurea szerzője is 

felhasználta.
425

 

 A Fam., VI 2 megfogalmazása alapján („fuit obvius”) lehetséges, hogy Petrarca 

közvetlenül vagy közvetve a Linusnak tulajdonított legendaverzióra támaszkodott, 

amelyben Péter apostol a levélben olvashatóhoz hasonló szavakkal számol be a római 

híveknek Krisztus megjelenéséről: „[…] ei obvius fuisset dominus […]”.
426

 

 A Fam., IX 13-ban Petrarca azt is megjegyzi, hogy a találkozás helyszínén a népek 

hódolatukat fejezhetik ki Krisztus lábnyomai előtt, amelyeket a kemény kő örökre 

megőrzött.
427

 Ezzel a IX. századtól már biztosan létező kis templomra utal a via Appia 

Antica és via Ardeatina találkozásánál, ahol Krisztus lábnyomainak ereklyéjeként tiszteltek 

egy olyan márványlapot, amelybe valószínűleg még pogány fogadalmi ajándékként véstek 

lábnyomokat. A relikviának köszönhetően a templomot az érett és a késő középkorban S. 

Maria in Palmis vagy S. Maria ad passus néven emlegették, de a XVII. századi újjáépítése 

után elterjedtebbé vált a Domine quo vadis elnevezés.
428

 

                                                 
425

 LA, LXXXIV (De sancto Petro apostolo), 153–166 (MAGGIONI 2007, I, p. 634): „Rogabant ergo fratres 

Petrum ut inde discederet. Quibus Petrus ait: »Fugiendum suadetis ut infirmis metum passionis incutiam, ut 

mortem diu desideratam non obtineam, ut dominum per mortem non glorificem«. Cui illi cum magno fletu 

dixerunt: »Miserere pater eorum qui adhuc rudes sunt. Tu dixisti quod pro vita nostra paratus eras mori et 

non vis pro nostra corroboratione aliquantulum vivere?« Et cum discedere nollet tandem victus precibus 

accessit. Et cum venisset ad portam, ut Leo et Linus testantur, ad locum ubi nunc dicitur sancta Maria ad 

passus vidit Christum sibi occurrentem et ait: »Domine, quo vadis?« Qui respondit: »Venio Romam iterum 

crucifigi«. Cui Petrus: »Domine, iterum crucifigeris?« Cui dominus: »Etiam.« Petrus vero ait: »Ergo, 

domine, revertar ut tecum crucifigar«. Hiis dictis dominus vidente Petro et lacrimante in celum ascendit. 

Quod dum de sua passione dictum intelligeret rediit.”; vö. MADAS 1990, p. 133 (Grüll Tibor fordítása): „A 

római keresztények kérlelni kezdték Pétert, hogy távozzék a városból, de ő nem akart. Végül a 

könyörgéseknek engedve elindult, de amikor a városkapuhoz ért – miként azt Leo és Linus tanúsítják –, azon 

a helyen, amit most Sancta Maria ad passusnak neveznek, meglátta a vele szembe jövő Krisztust, és 

megkérdezte: »Hová mégy, Uram?« Mire ő így válaszolt: »Rómába jövök, hogy ismét megfeszítsenek.« Mire 

Péter: »Ismét megfeszíttetel?« Mire az Úr: »Igen.« Péter erre így szólt: »Uram, én is visszatérek, hogy veled 

együtt feszítsenek meg.« E szavakra az Úr Péter szeme láttára és könnyeinek hullatása közepette az égbe 

emelkedett. Mikor megértette, hogy Krisztus az ő szenvedéséről beszélt, visszatért.” 
426

 LIPSIUS–BONNET 1891–1903, I, pp. 7–8: „Ut autem portam civitatis voluit egredi [scil. Petrus] vidit sibi 

Christum occurrere. Et adorans eum ait: ‘Domine, quo vadis?’ Respondit ei Christus: ‘Romam venio iterum 

crucifigi’. Et ait ad eum Petrus: ‘Domine, iterum crucifigeris?’ Et dixit ad eum dominus: ‘Etiam, iterum 

crucifigar’. Petrus autem dixit: ‘Domine, revertar et sequar te’. Et his dictis dominus ascendit in caelum. 

Petrus autem prosecutus est eum multo intuitu atque dulcissimis lacrimis. Et post haec rediens in se ipsum 

intellexit de sua dictum passione, quod in eo dominus esset passurus, qui patitur in electis misericordiae 

compassione et glorificationis celebritate. Conversusque in urbem rediit cum gaudio glorificans deum et 

narrans fratribus quod ei obvius fuisset dominus, et declarasset ei quod in ipso esset iterum crucifigendus.”. 
427

 Fam., IX 13, 34: „[…] intuebitur [scil. Gui de Boulogne] ubi profugo Petro Cristus occurrit, et super 

preduram silicem eternum gentibus adoranda vestigia […]”. A mondat első felének megfogalmazása alapján 

a forrás egyaránt lehet a Pseudo-Linus-féle Martyrium és a Legenda Aurea – vagy esetleg más, hasonló 

legendaváltozat – is. 
428

 A templomban ma már csak az ereklye másolata tekinthető meg, az eredetiként számon tartott 

márványlapot a közeli San Sebastiano fuori le mura-bazilikában őrzik. A Santa Maria in Palmis-templomról 

ld. ARMELLINI 1891, pp. 891–892. 
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 Az Epyst., II 5, 75–91 értékes adalékokat kínál azt illetően, hogyan nézett ki a 

templom az 1330–1340-es években. Az episztolában a gyámoltalan, kopott ruhát viselő 

asszony képében megjelenő Róma számba veszi a szent helyeket és az ereklyéket, 

amelyeket jegyese, a pápa megtekinthetne, ha visszatérne hozzá. Ezek között említi a 

romos templomot, amelynek a falán egy festmény jeleníti meg Péter és Krisztus 

találkozását. Az Úr szigorú alakja a város épületei felé tart, az apostol pedig alázatos 

testtartásban, aggodalmas arccal pillant a távolodó alakra. A beszámoló szerint a festmény 

annyira valósághű, hogy az ábrázolt arcok élőnek tűnnek, és a kép előtt megálló vándor 

szinte még a szereplők szavait is hallani véli: 

 

„Quid Petri trepidantis iter dominique monentis  

Occursu posuisse fugam et rediisse volentem, 

Compresso terrore senem cuntisque paratum 

Exequar? Ipse oculis spectacula pulcra videbis. 

Extat opus laterisque tremit domus arcta caduci; 

Est testis pictura rei, cui (maxima quevis 

Causa vocet) celerans impendet sepe viator, 

Nec se ficta quidem, sed vivos cernere vultus 

Colloquiumque audire putans conterritus heret. 

Tristis imago Dei Romana palatia versus 

Tendit enim. Contra ille humilis similisque precanti  

Flectitur et pavido gradientem suspicit ore. 

Si mortis secura igitur vestigia flexit 

Ille retro nec pertimuit tormenta crucemque 

Me repetens, tu quid dubitas, cui dulcia mecum 

Omnia, cui placide patet augustissima vite 

Conditio et summi tranquillum culmen honoris?” 

 

 A költemény az egyik leghosszabb leírás a S. Maria in Palmis-templom XIV. 

századi állapotáról, és részletgazdagsága arról tanúskodik, hogy Petrarca személyesen is 

felkereste és alaposan szemügyre vette a kultuszhelyet.
429

 

 

                                                 
429

 Armellini megjegyzi (ibid., p. 891), hogy Petrarca több Familiares-levelében is említést tesz a 

templomról, de az Epyst., II 5 idézett passzusa a festmény leírásával elkerülte a figyelmét. 
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3. kép 

Deodato Orlandi: Szent Péter keresztre 

feszítése (1300) 

San Piero a Grado (Pisa), Basilica di 

San Pietro Apostolo 

 

(67) hic Petrus in crucem actus [itt feszítették 

keresztre Pétert]: A hagyomány a Vaticanus dombra, 

a Caligua és Nero circusát díszítő obeliszk
430

 

közelébe helyezi Péter keresztre feszítését. E tradíció 

első írásbeli dokumentumai az apokrif 

szenvedéstörténetek, amelyeket a későbbi 

útikalauzok, legendák és képzőművészeti alkotások 

(3. kép) is követnek.
431

 Az apostol sírjaként tisztelt 

helyen emeltette Constantinus császár a Szent Péter-

bazilikát, a középkori római zarándoklatok egyik 

legfontosabb célpontját.
432

 A Fam., VI 2 általános 

jellegű megfogalmazása és a hagyomány 

kiterjedtsége gyakorlatilag lehetetlenné teszi annak 

eldöntését, hogy Petrarca használt-e valamilyen konkrét forrást, hiszen az információ 

közismertsége miatt erre nem is volt feltételenül szüksége.
433

 

 

(68) hic truncatus est Paulus [itt fejezték le Pált]: A tömör megfogalmazás ismét nehézzé 

teszi a forrás azonosítását, csak annyit lehet kellő óvatossággal kijelenteni, hogy Petrarca 

szóválasztása a Legenda Aureához áll közel: „Tunc Petrus tamquam alienigena iussus est 

crucifigi; Paulus vero, quia civis erat Romanus, iussus est capite truncari.”
434

 Ugyanakkor 

e forrás felhasználását kétségessé teszi, hogy a picit bőbeszédűbben fogalmazó Fam., IX 

13-ban és az Epyst., II 5-ben Petrarca utal arra a hagyományra, amely szerint három forrás 

fakadt azon a helyen, ahol Pál apostol levágott feje pattant a földön.
435

 Ez a csoda azonban 

a Legenda Aureából hiányzik, és Nicoletta Bernacchio szerint más dokumentumokban sem 

találjuk nyomát a XIV. század második feléig. Ha ez valóban így van, akkor – a kutatónő 

által nem említett – Petrarca-levél az első, amely megemlíti. Pál kivégzésének 

                                                 
430

 Vö. fent, pp. 274–276. 
431

 Ld. például Pseudo-Linus, Martyrium beati Petri apostoli, 10 (LIPSIUS–BONNET 1891–1903, I, pp. 11–

12): „Pervenit denique una cum apostolo et apparitoribus populus infinitus ad locum qui vocatur Naumachiae 

iuxta obeliscum Neronis in montem.”; vö. MuR, 20, VZ, III, pp. 45–46. 
432

 Vö. BRANDENBURG, Hugo, s.v. S. Petri basilica, coemeterium, episcopia, cubicula, habitacula, porticus, 

fons, atrium, in LTURS, IV, pp. 185–195. 
433

 Szinte teljesen azonos szavakkal fogalmaz Petrarca a Fam., IX 13, 36-ban is: „[…] spectabit [scil. Gui de 

Boulogne] ubi in crucem actus est Petrus […]”. 
434

 LA, LXXXIV (De sancto Petro apostolo), 172–173 (MAGGIONI 2007, I, p. 634).  
435

 Fam., IX 13, 36: „[…] spectabit [scil. Gui de Boulogne] […] ubi Pauli fuso sanguine dulcis aque fontes 

erumperunt […]”; Epyst., II 5, 108–109: „Quasque dedit scatebras Pauli sanctissima cervix / Dulcis aque 

[…]”. 
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képzőművészeti ábrázolásai azonban a XII. század végétől kezdve megjelenítik a források 

csodáját, Petrarca is láthatott ilyen alkotást például a lateráni bazilikában, a Sancta 

Sanctorum képciklusában, vagy a régi Szent Péter-bazilika porticusának freskói között.
436

 

 Szent Pál kivégzését a korai szenvedéstörténetek egy része ugyan a via Ostiensisre 

teszi, a VII. századtól kezdve azonban a via Laurentina közelében található Aquae Salviae 

híresült el az apostol halálának helyszíneként.
437

 Az új kultuszhely népszerűsítésében élen 

járhattak az itt megtelepedő keleti, kilikiai származású szerzetesek, akiknek a 

kolostorkomplexumához tartozott a Szent Pál vértanúságának emlékére emelt templom is 

(S. Paulus ad Aquas Salvias, S. Paolo alle Tre Fontane).
438

 A Fam., IX 13-ban és az Epyst., 

II 5-ben felidézett csoda alapján biztos, hogy Petrarca ezen a helyen lokalizálta Szent Pál 

mártírhalálát.
439

 

 

(69) hic assatus Laurentius [itt égették meg Lőrincet]: A hagyomány szerint Szent Lőrinc 

vértanút Decius császár válogatott kínzások után vasrostélyon süttette meg, de Lőrinc 

szilárd hittel állta a szenvedéseket és kigúnyolta az uralkodót. A történet nagy 

népszerűségnek örvendett a középkorban, így Petrarca közvetlen forrását szinte lehetetlen 

azonosítani. A Fam., VI 2 szóhasználatához hasonló fordulatot találunk többek között a 

Mirabilia urbis Romaeban, a Legenda Aureában, illetve a szent ünnepnapján (aug. 10.) 

mondott zsolozsma egyik antifónájában, amely szerepel a Petrarcának tulajdonított 

breviáriumban is.
440

 A hagyomány szerint a kivégzés helyszínén épült a S. Lorenzo in 

                                                 
436

 A csoda ikonográfiájáról ld. BERNACCHIO 2011, pp. 73–96, különösen pp. 82–96. A kutatónő szerint (pp. 

79–80 és 82) az első olyan mű, amelyben a három forrást megemlítik (de magát a csodát nem), egy névtelen, 

az 1360–1370-es évekre datálható Róma-leírás, a Memoriale de mirabilibus et indulgentiis quae in Urbe 

Romana existunt (kiadása: VZ, IV, pp. 75–88); vagyis a Fam., IX 13-at és az Epyst., II 5-öt figyelmen kívül 

hagyja. 
437

 Passio sanctorum apostolorum Petri et Pauli, 59 (LIPSIUS–BONNET 1891–1903, I, p. 171): „Paulus 

decollatus est in via Ostiensi.”; vö. MuR, 8, VZ, III, p. 24: „[…] aqua Salvia ad Sanctum Anastasium, ubi 

decollatus fuit beatus Paulus […]”. 
438

 Vö. TAJRA 1994, pp. 151–154; és BERNACCHIO 2011, pp. 73–76. 
439

 DOTTI 2002–2009, II, p. 789, n. 69; és LONGO 2007, p. 140, forrásaik feltüntetése nélkül utalnak a csodára 

és a helyszínre. 
440

 MuR, 8, VZ, III, p. 26: „[…] thermae Olimpiadis, ubi assatus fuit beatus Laurentius, in Panisperna […]”; 

LA, CXIII (De sancto Laurentio martyre), 128–131 (MAGGIONI 2007, I, p. 846): „Dixitque Laurentius 

Valeriano: »Disce, miser, quia carbones tui mihi refrigerium, tibi autem eternum supplicium prestant, quia 

ipse dominus novit quod accusatus non negavi eum, interrogatus Christum confessum sum, assatus gratias 

ago«. Dixitque hylari vultu ad Decium: »Ecce, miser, assasti unam partem, gira aliam et manduca!«.”; Città 

del Vaticano, BAV, 364A, f. 328vb: „Interrogatus te Dominum confessus sum, assatus gratias ago.”. 

(Kiemelések tőlem.) Petrarca egy imát is írt Szent Lőrinchez, ld. Orat., IV (COPPINI 2010, p. 62): 

„Gloriosissime martirum Laurenti, qui, celesti fultus auxilio, ingestas corpori tuo flammas mirabiliter 

superasti, intercede, quesumus, apud eum, a quo in illa victoria adiutus es, dominum nostrum Ihesum 

Christum, ut ardores quoque presentium tempestatum per ipsius omnipotentiam nobis salvis misericorditer 

superentur. Amen.” 
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Formoso, vagy más néven S. Lorenzo in Panisperna-templom;
441

 igen valószínű, hogy 

Petrarca is erre utal a levélben.
442

 

 

(70) hic sepultus venienti Stephano locum fecit [ide temetve adott helyet az érkező 

Istvánnak]: A tradíció szerint Szent István első vértanú ereklyéit az V. században 

szállították át Konstantinápolyból Rómába, ahol a San Lorenzo fuori le mura-

bazilikában
443

 Szent Lőrinc mellé temették. A sírba tételkor csoda történt: Lőrinc 

félrehúzódott és helyet adott maga mellett mártírtársának. 

Valószínű, hogy Petrarca a Legenda Aureát vagy egy ahhoz közel álló szöveget 

használt forrásként,
444

 legalábbis az biztos, hogy ismerte a legendagyűjteményben közölt 

változatot, mert a Seniles hatodik könyvének nyolcadik levelében parafrazeálta a 

legendának azt a szakaszát, amely a vértanú testének megtalálását megelőző jelenést írja 

le.
445

 A sírba tétel csodájáról megemlékezik a Fam., IX 13-ban és az Epyst., II 5-ben is.
446

 

 

(71) Hic sprevit fervens oleum Iohannes [itt vette semmibe János a forró olajat]: Nicola 

Longo nem talált forrást a passzushoz, Ugo Dotti pedig Szent Jeromos Adversus 

                                                 
441

 Vö. DELLE ROSE, Mariano, s.v., S. Laurentius in Formonso, in LTUR, III, p. 183. 
442

 A Fam., IX 13, 35-ben („contemplabitur […] Laurentii craticulam […]”) és az Epyst., II 5, 93–94-ben 

(„[…] Duramque levite / Craticulam […]”) Petrarca Lőrinc rostélyát említi, amelyet a XII. században már 

biztosan a S. Lorenzo in Lucina-templomban őriztek; vö. ARMELLINI 1891, pp. 291–292. 
443

 Vö. SERRA, Simonetta, s.v. S. Laurentii basilica, balneum, praetorium, monasterium, hospitia, 

bibliothecae, in LTURS, III, pp. 203–211. 
444

 LA, CVIII (De inventione corporis sancti Stephani), 83, MAGGIONI 2007, I, p. 800: „At Laurentius fratris 

sui adventui quasi congratulans et arridens in alteram partem sepulcri secessit et medietatem illius fratri 

vacuam dereliquit.” 
445

 Sen., VI 8, 95–98 (RIZZO 2009, pp. 186–188): „[…] vel in inventione corporis beatissimi protomartiris 

Stephani ille proceri decorique senis beatum presbyterum Lucianum excitantis in pallio intecte cruces auree, 

cum crux illa in qua pendens Cristus nos redemit certe non aurea fuerit sed lignea? […] Quid eiusdem senis 

in manu virga aurea, qua sopitum tangeret? Nunquid non vel nuda manu vel virga alia seu acerna seu faginea 

tangi posset?”; vö. LA, CVIII (De inventione corporis sancti Stephani), 3–5, MAGGIONI 2007, I, p. 796: 

„Inventio ipsius [scil. Stephani] hoc ordine facta fuit. Nam cum quidam presbiter nomine Lucianus in 

territorio Iherosolimitano, quem Gennadius inter viros illustres commemorat et qui hec scripsit, feria sexta in 

stratu suo quiesceret et pene evigilaret, vir quidam senex statura procerus, vultu decorus, barba prolixa, pallio 

candido amictus cui gemmule auree et cruces inerant contexte, calceatus caligis in superficie deauratis eidem 

apparuit. Qui manu auream virgam tenens tetigit eum […].” A legenda csaknem ugyanezekkel a szavakkal 

olvasható abban a breviáriumban is, amely egyes kutatók szerint Petrarcáé volt, de a sírba tétel csodája már 

nem szerepel benne, ld. Città del Vaticano, BAV, Borgh. 364A, f. 322rb. A Iacopo da Varazze által használt 

forrás megfogalmazása eltér mind a Legenda Aureáétól, mind a Sen., VI 2-étől, ezért biztos, hogy ez utóbbi 

levelében Petrarca közvetlenül a legendagyűjteményre – vagy a breviáriumra – támaszkodott; vö. Epistola 

Lucani ad omnem ecclesiam, de revelatione corporis Stephani martyris primi et aliorum, 2 (PL, 41, col. 

809). 
446

 Fam., IX 13, 35: „[…] contemplabitur […] Laurentii craticulam, advectumque Stephanum aliunde, 

unoque duos contentos hospitio […]”; Epyst., II 5, 93–97: „[…] Duramque levite / Craticulam et gemino 

fecundum martyre bustum? / College cessisse locum quo maximus hospes / Traditur, immotis ubi nunc 

amplexibus ambo / Felices sine fine iacent? […]”. 
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Iovinianum c. művére hivatkozik.
447

 Maga Jeromos Tertullianus alapján számol be arról, 

hogy János apostolt Rómában forró olajjal teli üstbe vetették, de ő sértetlenül jött ki 

belőle.
448

 Tertullianus tehát az első, aki említést tesz a szent sikertelen kivégzésével 

kapcsolatos hagyományról, a részletesebb beszámolók későbbiek, a IV–V. századra 

datálhatók.
449

 A Legenda Aurea szerint az eseményre Domitianus uralkodása idején (Kr. u. 

81–96), a porta Latina előtt került sor, ahol a keresztények később templomot emeltek.
450

 

Ez a templom a S. Giovanni a Porta Latina, de a tradíció szerint a kivégzés pontos 

helyszíne vele srégen átellenben található, ahol a San Giovanni in Oleo-kápolna áll.
451

 A 

csoda emlékét őrzi az esemény emléknapján (máj. 6.) mondott zsolozsma egyik antifónája 

is a Petrarcának tulajdonított breviáriumban.
452

 

 

(72) hic Agnes post obitum vivens suos flere prohibuit [itt tiltotta meg övéinek a halála 

után életre kelt Ágnes, hogy sirassák]: Sem Dottinak, sem Longónak nem sikerült 

azonosítania az itt felidézett csoda forrását, noha több mű beszámol róla a tévesen Szent 

Ambrusnak tulajdonított Passio Agnetistől a Legenda Aureáig. A hagyomány szerint, 

miközben Ágnes szülei a sírnál virrasztottak, megjelent nekik lányuk aranyruhás szüzektől 

kísérve, és felszólította őket, hogy ne gyászolják őt, hanem örvendezzenek neki, mert a 

jelen levő szüzekkel együtt ő is fényes trónust kapott a mennyben. Petrarca a Fam., VI 2-n 

kívül a Seniles hatodik könyvének nyolcadik levelében idézi föl a csodát, parafrazeálva 

forrása szövegét. Az episztola kritikai szövegét publikáló Silvia Rizzóval ellentétben úgy 

vélem, hogy Petrarca ott nem közvetlenül a Legenda Aureából merített, hanem Pseudo-

Ambrosius Passio Agnetiséből, amelyet abban a breviáriumban is olvashatott, amely több 

kutató szerint az ő tulajdonában volt: 

 

                                                 
447

 LONGO 2007, p. 141; DOTTI 2002–2009, II, p. 789, n. 72. 
448

 Hier., Adv. Iov., I, 26 (PL, 23, col. 259): „Refert autem Tertullianus, quod Romae missus in ferventis olei 

dolium, purior et vegetior exiverit, quam intraverit.”; vö. Tertullianus, De praescriptionibus, 36 (PL, 2, col. 

49): „[…] ubi Apostolus Joannes, posteaquam, in oleum igneum demersus, nihil passus est, in insulam 

relegatur […]”. 
449

 Vö. MAGGIONI 2007, II, pp. 1552–1553. 
450

 LA, LXV (De sancto Iohanne ante portam Latinam), 36 (MAGGIONI 2007, I, p. 526): „Iussu igitur 

Domitiani Romam deducitur [scil. Iohannes] ac flagellatus ante portam urbis que Latina dicitur in doleum 

ferventis olei igne desubter candente mitti iubetur. Nullum tamen ibidem dolorem sensit, sed penitus illesum 

exivit, non adustus, sed unctus. Quod videns Domitianus obstupuit et ipsum occidere timuit. In illo igitur 

loco a christianis ecclesia fabricatur et dies illa tamquam dies sui martyrii solempnizatur.” 
451

 Vö. ARMELLINI 1891, pp. 520–521. 
452

 Città del Vaticano, BAV, Borgh. 364A, f. 288va: „In ferventis olei dolium missus Iohannes apostolus 

divina se protegente gratia illesus exivit, alleluia”. A legenda egy másik változata, amely Ephesosba helyezi a 

kivégzési kísérletet, szintén olvasható a breviáriumban az apostol emléknapján (dec. 27.) mondott zsolozsma 

olvasmányai között, ld. ibid., f. 27va–b; vö. MAGGIONI 2007, II, p. 1479. 
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Sen., VI 8, 94
453

 LA, XXIV, 52–54
454

 Città del Vaticano, BAV, 

Borgh. 364A, ff. 270ra–b (In 

sancte Agnetis secundo) 

[Pseudo-Ambrosius, Passio 

gloriosae virginis Agnetis]
455

 

„Quo enim vel in apparitione 

illa nocturna sancte virginis 

Agnetis ac virginei illam 

comitantis exercitus auro 

texte ciclades, tanquam sine 

auro nec in celis posset esse 

felicitas?” […] 

„Cumque parentes eius 

octava die iuxta tumulum 

vigilarent, viderunt chorum 

virginum vestibus aureis 

radiantem, inter quas viderunt 

beatam Agnetem simili veste 

fulgentem et a dextris eius 

agnum candidiorem nive 

stantem. Quibus illa: »Videte 

ne me quasi mortuam 

lugeatis, sed congaudete 

mecum et congratulamini 

quia cum hiis omnibus 

lucidas sedes accepi«. Propter 

hanc visionem celebratur 

festum Agnetis secundo.” 

Igitur [emend., ibigitur ms.] 

dum parentes beate Agnetis 

assiduis pernoctationibus 

vigilarent ad tumulum eius, 

vident in medio noctis silencio 

exercitum virginum, que 

omnes auro textis cicladibus 

indute cum ingenti lumine 

preteribant; inter quas vident 

beatissimam Agnetem [emend., 

Agnem ms.] simili veste 

fulgentem et ad dextram eius 

agnum nive candidiorem. Hec 

itaque dum viderent parentes et 

qui simul [emend., similis ms.] 

aderant, stuporem mentis 

incurrerunt. Sed beata Agnes 

rogat sanctas virgines parumper 

gradum fingere et stans 

parentibus suis dixit: »Videte ne 

me quasi mortuam lugeatis, sed 

congaudete michi et 

congratulamini, quia cum hiis 

omnibus lucidas sedes accepi et 

illi sum iuncta in celis, quem in 

terris posita tota animi 

intencione dilexi«. Et hiis dictis 

pertransivit. Et hec visio publice 

ab omnibus qui viderant cotidie 

divulgabatur [emend., 

divulgabant ms.].  

                                                 
453

 RIZZO 2009, p. 186, a vonatkozó jegyzetben hivatkozva a Legenda Aurea fent citált passzusára. A Sen., VI 

8 idézett mondata a Szent István protomártír holttestének megtalálását megelőző látomás felidézésével 

folytatódik, amelynek kapcsán fent már megjegyeztem, hogy Petrarca forrása a Legenda Aurea vagy a 

többször emlegetett breviárium lehetett, ld. fent, n. 445. 
454

 MAGGIONI 2007, I, pp. 204–206. 
455

 Ld. MOMBRITIUS 1910, I, pp. 40–44: p. 43; vö. Vincent de Beauvais, Speculum historiale, XVII 31 

(Venetiis, apud Domenicum Nicolinum, 1591, c. 226va). 
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 A hagyomány szerint Szent Ágnes testét a via Nomentanán található temetőben 

helyezték örök nyugalomra, majd a sírja fölé emelték a S. Agnese fuori le mura-

templomot, amelyre Petrarca is utalhat e passzusban.
456

 

A Fam., IX 13-ban és az Epyst., II 5-ben a költő egy másik csodát idéz fel Ágnes 

legendájából, miszerint egyszer a szent templomában szolgáló egyik papot szörnyű testi 

kísértés kerítette hatalmába, és ő engedélyt kért a pápától arra, hogy megnősülhessen. A 

pápa egy gyűrűt adott neki, s a templomban található Szent Ágnes-képhez küldte, hogy 

kérje meg a szüzet arra, hogy engedje magát eljegyezni vele. A pap így is tett, a szent 

pedig kinyújtotta kezét a képről és elfogadta a gyűrűt, minden kísértéstől megszabadítva a 

papot. Jacopo da Varazze szerint még mindig látszik a szent ujján a nevezetes gyűrű. 

Ennek a csodának a leírásához Petrarca feltehetőleg a Legenda Aureára vagy egy ahhoz 

közeli forrásra támaszkodott, mert sem a Passio Agnetis, sem a breviárium sem közli.
457

 

 

(73–74) hic Silvester latuit; hic lepram deposuit Constantinus [itt bujdosott Szilveszter; itt 

gyógyult ki Constantinus a leprából]: A két mondatrészt a feltételezett közös forrás miatt 

együtt tárgyalom. A passzust kommentáló kutatók megjegyzik, hogy a hagiográfiai 

hagyomány szerint Szilveszter a Rómától északra található Soracte hegyére menekült a 

keresztényüldözés elől, Ugo Dotti kivételével azonban mind úgy vélik, hogy Petrarca itt 

inkább egy a városon belüli helyszínre gondol, már csak azért is, mert Constantinus csodás 

meggyógyulása a legenda szerint a lateráni császári palotában történt, ahol később a Szent 

János-bazilika épült.
458

 Nicoletta Bernacchio szerint azonban az ellentmondás feloldható, 

ha feltételezzük, hogy a költő a legenda egyik képi ábrázolására, valószínűleg a bazilika 

egykori porticusának mozaikjaira utal.
459

 Bár ez a hipotézis nem zárható ki teljesen, 

                                                 
456

 Vö. BARBINI, Palmira M., s.v. S. Agnetis agellus, praediolum, in LTURS, I, p. 33; és ID., S. Agnetis 

basilica, coemeterium, ibid., pp. 33–36: p. 33. 
457

 Fam., IX 13, 35: „[…] cernet [scil. Gui de Boulogne] Agnetis anulum et extincte libidinis miraculum 

cogitabit […]”; Epyst., II 5, 71–74: „Quid digitum Agnetis? Ut nunc quoque fulgidus ornet / Annulus, 

imposuit cupida quem mente minister / Prorsus inardescens, sacroque assenserit illa / Coniugio ac tali placarit 

federe flammas?”; vö. LA, XXIV (De sancta Agnete), 60–63 (MAGGIONI 2007, I, p. 206): „Quidam vir 

nomine Paulinus in ecclesia sancte Agnetis sacerdoti fungens officio mira cepit carnis temptatione vexari, sed 

cum deum offendere nollet, a summo pontifice licentiam petiit contrahendi. Cuius bonitatem et simplicitatem 

papa considerans annulum ei cum smaragdo dedit et iussit ut ymagini formose beate Agnetis que in sua 

ecclesia depicta erat ex parte sua preciperet ut se permitteret deponsari. Cumque hoc sacerdos ymagini 

imperaret, illa continuo digitum annularem porrigens et annulo suscepto retrahens omnem temptationem a 

sacerdote fugavit. Predictus autem annulus adhuc dicitur in eius digito apparere.” 
458

 Ld. VZ, IV, p. 10, n. 1; ACCAME LANZILLOTTA 1993, p. 238 és n. 75; DOTTI 2004–2009, II, p. 789, n. 74; 

LONGO 2007, p. 141. 
459

 BERNACCHIO 2004, p. 206, n. 22. 
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ugyanakkor nem is igazolható, mert a mozaikok közül ma csak kilencet ismerünk XVII. 

századi reprodukcióban, és egyik sem ábrázolja a bujdosó szentet.
460

 

 Petrarca a Fam., II 12-ben és a De vita solitariában a Soracte hegyét nevezi meg 

Szilveszter rejtekhelyeként, ez utóbbiban ráadásul a Fam., VI 2-jéhez nagyon hasonló 

megfogalmazásban: „[…] latuit in Soractis monte Silvester […]”.
461

 A Fam., IX 13, 36-

ban a szent búvóhelyére a „latibulum” szót használja: „[…] ostenderetur ei Silvestri 

latibulum et visio Constantini et dictata divinitus insanabilis morbi cura […]”. Ez az Actus 

Silvestrihez vezet minket, amely szerint Szilveszter pápa a Soracte rejtekébe („Sirapti 

latibulo”) húzódott a keresztényüldözés kezdetekor.
462

 Ugyanezzel a kifejezéssel él 

Petrarca a De vita solitariában is, amikor elbeszéli, hogy Nagy Károly nagybátyja, 

Karlmann a szerzetesi életet választotta, és Szilveszter búvóhelyére, a Soracte hegyére 

költözött: „[…] Silvestri latibulum Soractis montem petiit […].”
463

 Az epizódhoz Petrarca 

fő forrása Einhard Nagy Károly-életrajza volt, de az abban olvasható „ecclesia” szót az 

Actus Silvestri szövegéhez közelebb álló „latibulum”-ra cserélte.
464

 

 Az Epyst., II 5, 109–113-ban a költő a legendának ugyanazokat a jeleneteit 

eleveníti föl, mint amelyeket a Fam., IX 13-ban, de utal egy vitára is, amely Istennek 

köszönhetően ért véget: 

 

„[…] quo Silvester latitarit in antro, 

Que Constantino species oblata deorum  

In somniis; niveo quas idem marmore crustas 

Liquerit infamem monstrato gurgite morbum 

Propellens, ut cepta Deo lis teste quierit”. 

 

 Valószínű, hogy Szilveszternek a tizenkét zsidó bölccsel való vitájáról van szó, 

amelyet végül az döntött el, hogy a pápa Jézus Krisztus nevében feltámasztott egy bikát, 

amelyet vitapartnere az ördög segítségével ölt meg, és e csoda hatására a jelenlévők mind 

                                                 
460

 A mozaikokról és a reprodukciókról ld. HERKLOTZ 1989, pp. 48–88 és figg. 17–23. 
461

 Vit. sol., II 4 (MARTELLOTTI 1975, p. 406); vö. Fam., II 12, 2: „Est hinc Soracte mons, Silvestro clarus 

incola, sed et ante Silvestrum poetarum carminibus illustris […]”. 
462

 MOMBRITIUS 1910, II, p. 510: „In illo tempore exiit edictum, ut christiani ad sacrificandum idolis 

cogerentur, unde factum est ut secedens ab urbe sanctus Sylvester Sirapti latibulo cum suis se clericis 

collocaret.” (Kiemelés tőlem.) A „latibulum” szó nem szerepel a Legenda Aurea Szilveszter-életrajzában, ld. 

MAGGIONI 2007, I, pp. 128–140. 
463

 Vit. sol., II 8 (MARTELLOTTI 1975, p. 440). 
464

 Einhard, Vita Karoli, 2 (PERTZ–WAITZ–HOLDER-EGGER 1911, pp. 4–5): „[…] frater eius [scil. Pippini] 

Karlomannus […] operosa temporalis regni administratione relicta, Romam se in otium contulit, ibique 

habitu permutato monachus factus in monte Soracte apud ecclesiam beati Silvestri constructo monasterio 

cum fratribus secum ad hoc venientibus per aliquot annos optata quiete perfruitur.” 
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keresztény hitre tértek.
465

 Ez a történet mind az Actus Silvestriben, mind az arra 

támaszkodó későbbi legendagyűjteményekben, így a Legenda Aureában is szerepel. Nem 

tudjuk, hogy a verses levél megírásához Petrarca pontosan melyik műre támaszkodott, de a 

Fam., IX 13 „latibulum” szava alapján – amely a Legenda Aurea Szilveszter-életrajzában 

nem szerepel – joggal feltételezhetjük, hogy ismerte az Actus Silvestri valamelyik 

redakcióját,
466

 vagy egy olyan művet, amely szó szerint idézte azt. A költőnek tulajdonított 

breviárium a szent ünnepnapján (dec. 31.) mondott zsolozsma olvasmányai között az Actus 

szövegét közli, de csak Constantinus látomásáig, a gyógyulást és a zsidókkal való vitát 

elhagyva.
467

 

 Összefoglalva: mivel Petrarca a műveiben mindig a Soractéra helyezte Szilveszter 

pápa rejtekét, valószínűsíthető forrását, az Actus Silvestrit követve, és mivel a Fam., VI 2-

ben nem követ szoros topográfiai sorrendet, hanem egymástól távoli, akár a városon kívül 

zajló eseményeket is külön jelzés nélkül említ,
468

 Ugo Dottihoz hasonlóan úgy vélem, hogy 

Szilveszter bujdosását a költő ez esetben is a Rómától északra található hegyre helyezte. 

Constantinus csodás meggyógyulása pedig az Actus és azt követő művek szerint a lateráni 

császári palotában történt, ahol később a Szent János-bazilika épült,
469

 így kétségtelen, 

hogy Petrarca is erre utalt a Fam., VI 2-ben.
470

 

 

(75) hic gloriosam Calixtus exercuit Libitinam [itt felügyelt a dicső gyászszertartásokra 

Callixtus]: Mivel Fracassetti félrefordítja a passzust, az ő szövegét kommentáló Nicola 

Longo szerint Petrarca Callixtus pápa kivégzésének helyszínére utal, ahol a hagyomány 

szerint a trasteverei Szent Callixtus-bazilika épült.
471

 Ugyanezen a véleményen van a 

mondatrészt ugyancsak rosszul értelmező Ugo Dotti is.
472

 A Libitinam exercere kifejezés 
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 Ld. CANELLA 2006, pp. 269–309; vö. LA, XII (De sancto Silvestro), 69–214 (MAGGIONI 2007, I, pp. 132–

140.  
466

 Az Actus Silvestriről ld. CANELLA 2006, a szöveghagyományről különösen pp. XV–XXIV és 3–8. 
467

 Città del Vaticano, BAV, Borgh. 364A, ff. 34va–35va; vö. MOMBRITIUS 1910, II, pp. 510–511. A 

breviáriumból hiányzik a „latibulum” szót tartalmazó mondatrész is. 
468

 Ld. például Numa és Egeria találkozásait, a Horatiusok és a Curiatiusok összecsapását, Lucretia 

öngyilkosságát, valamint az Arsia-erdő melletti csatát, fent, pp. 227–233; 242; 245–246. 
469

 Vö. CECCHELLI, Margherita, s.v. S. Salvator, basilica, in LTUR, IV, pp. 230–233. 
470

 A lateráni palota a Legenda Aureában nincs nevesítve, de az Actus Silvestriben igen, ld. MOMBRITIUS 

1910, II, p. 512; vö. Descriptio Lateranensis ecclesiae, 1, VZ, III, p. 330. Constantinus leprából való 

kigyógyulásának hagyományáról vö. AIELLO 1992. 
471

 A mártírhalál helyszínéről ld. ARMELLINI 1891, p. 648; PLATNER–ASHBY 1929, p. 47; és VERRANDO, 

Giovanni Nino, s.v. Callistum (ad), basilica, in LTURS, II, pp. 50–54. 
472

 FRACASSETTI 1863–1867, II, p. 116: „[…] qua Callisto incontrò gloriosa la morte.”; vö. LONGO 2007, pp. 

142–143; DOTTI 2004–2009, II, p. 789: „[…] qui Callisto subì una morte gloriosa.”; vö. ibid., n. 75; ld. még 

DOTTI–LONGPRÉ 2002–2015, II, p. 250: „[…] ici Calixte connut une mort glorieuse.”; vö. ibid., p. 479, n. 75. 
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azonban a temetési szertartásokra való felügyeletet jelenti,
473

 és Callixtus a pápasága előtt 

pont a via Appián található temető gondozásával volt megbízva, amely emiatt később róla 

lett elnevezve.
474

 A Fam., IX 13-ban és az Epyst., II 5-ben Petrarca kétségkívül a Callixtus-

féle katakombákról beszél,
475

 ami alátámasztja, hogy a Fam., VI 2-ben is azokra utal. 

 

[Fam., VI 2, 15] (76) Solebamus […] sepius ad Termas Dioclitianas subsistere, 

nonnunquam vero supra testudinem illius magnificentissime olim domus ascendere 

[gyakran megálltunk Diocletianus fürdőinél, sőt olykor fel is másztunk az egykor igen 

fenséges épület tetejére]: A levél középső szerkezeti egységének Róma-leírása után, a záró 

szakaszban Petrarca még egy épületet megemlít, amelyet fra Giovannival gyakran 

felkerestek: azoknak a fürdőknek a maradványait, amelyeket Maximianus császár építtetett 

a III–IV. század fordulóján a Viminalis és a Quirinalis északkeleti végében. A thermákat 

305 májusa és 306 júliusa között szentelték fel Maximianus augustustársa, Diocletianus 

tiszteletére.
476

 A Petrarca által is biztosan ismert, jelentősebb késő ókori források közül 

Eusebius–Hieronymus Chroniconja tévesen 302-re teszi a fürdők építését, de a költő 

autográf kódexéről készült másolatok tanúsága szerint Petrarca ezt a passzust nem látta el 

megjegyzéssel.
477

 Az épület iránti érdeklődését tanúsítja azonban a Historia Augusta-

kódexébe írt egyik glosszája. A harminc trónbitorló életrajzait olvasva bukkanhatott arra az 

információra, hogy a senatus által Pisónak ítélt négylovas kocsi nem maradt fenn, mert 

azon a helyen állt, ahol később Diocletianus fürdői épültek (Hist. Aug., XXX Tyr., XXI, 6–

7): „Sed statua eius [scil. Pisonis] videtur, quadrige autem, que decrete fuerant, quasi 

transferende ad alium [<locum>, ed.] posite sunt, nec adhuc reddite. Nam in his locis 

fuerunt, in quibus therme Dyoclitiane sunt exedificate, tam eterni nominis quam sacrati.” 

(Paris, BnF, Lat. 5816, f. 84vb).
478

 A passzus mellett, a jobb margón a költő kiemelte az 
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 Vö. LTL, III, p. 77, s.v. Libitina (hivatkozva Val. Max., V 2, 10-re); és FINÁLY 1884, p. 1135, s.v. 

Libitina. A kifejezést hasonló értelemben fordítja Enrico Bianchi, Aldo S. Bernardo és Berthe Widmer, ld. 

MARTELLI 1990, p. 483: „[…] qui Callisto esercitò l’arte gloriosa di Libitina.”; BERNARDO 1975–1985, I, p. 

293: „[…] there Calixtus mounted his glorious bier.”; és WIDMER 2005–2009, I, p. 305: „[…] hier hat 

Calixtus das glorreiche Amt der Friedhofverwaltung betreut.”. 
474

 SPERA, Lucrezia, s.v. Cal(l)isti coemeterium (via Appia), in LTURS, II, pp. 32–44: p. 33. Maga Callixtus 
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épület nevét: „Therme Dyoclitiane”.
479

 A kódexet azonban csak 1356-ban másoltatta le 

magának, így a Fam., VI 2 eredeti változatának papírra vetésekor még nem használhatta.
480

 

 Hatalmas méreteivel a thermák Petrarca elődeit is lenyűgözték. Gregorius magister 

azt állítja, hogy majdnem egy egész napot töltött az épületben, de így sem sikerült az 

egészet megtekintenie. S olyan magas oszlopokat talált ott, hogy képtelenség volt egy 

kavicsot feldobni az oszlopfőkig.
481

 A XII–XIII. század fordulóján Rómában járt angol 

magister már-már tudományos érdeklődést tükröző beszámolója e ponton némileg 

realisztikusabbnak tűnik, mint Petrarca visszaemlékezése a fürdők tetején lezajlott 

beszélgetésekről. De ha elbeszélése gyanút is kelt a Fam., VI 2 e passzusának 

valóságtartalmát illetően, a megcáfolására nem elegendő.  
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