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1. A disszertáció témája, célkitűzései és a kutatás nehézségei 

 Francesco Petrarca (1304–1374) a késő középkori itáliai irodalom egyik legismertebb 

alakja. Hatalmas, műfajilag és tematikailag is szerteágazó életművét évszázadok óta 

vizsgálják, de még így is számos megválaszolatlan kérdést vet fel.  

A latin nyelvhez és irodalomhoz való újszerű viszonyulása és az antikvitás 

kultuszának „feltámasztásában” játszott szerepe miatt a humanizmus korának szerzői 

előfutárukként tekintettek Petrarcára, és a modern irodalomtörténet is gyakran emlegeti őt a 

„humanizmus atyjaként”. Nem véletlen, hogy az ókori auktorokkal és általában véve az antik 

Rómával való kapcsolata 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. 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, 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. Mivel a történetírásából kizárta a saját 

korát, mert az szerinte inkább csak egy szatíra tárgyául szolgálhatott volna, így a történelmi 

tárgyú munkáiban – De viris illustribus, De gestis Cesaris stb. – az antikvitás, különösen a 

köztársaság kori Róma eseményei és alakjai töltenek be központi szerepet. Következésképpen 

sokkal kevesebbet tudunk arról a viszonyról, amely az Örök Város keresztény korszakához 

fűzte őt. 

Disszertációmban ez utóbbi kapcsolatrendszert vizsgáltam meg. Kiindulópontom az a 

feltevés volt, hogy az Örök Város keresztény korszaka, amely a korábbi periódussal 

összehasonlítva látszólag el van hanyagolva az életműben, jelentős, sőt akár a klasszikus 

antikvitással egyenrangú funkcióval bírt Petrarca számára, amikor kialakította saját Róma-

mítoszát. Egyrészt a kereszténység diadala utáni korszak történelméről és irodalmáról sokkal 

szélesebb körű ismeretekkel rendelkezett, mint amennyit be szeretett vallani; másrészt új 

vonásai ellenére a Róma-képe ezer szállal kötődött az őt megelőző, illetve a vele kortárs 

középkori hagyományhoz és kultúrához; és az sem elhanyagolható tény, hogy Petrarca 

közvetlen kapcsolatban állt a korabeli római politikai és kulturális élet kiemelkedő 

személyiségeivel. 

A disszertáció tárgyául választott téma tehát meglehetősen komplex, de ugyanakkor 

töredékes is. A kutatáshoz elengedhetetlen volt Petrarca római tartózkodásainak áttekintése, 

illetve az ezekről szóló beszámolóinak, történeti-topográfiai leírásainak az elemzése. Fontos 



adalékokkal szolgált annak vizsgálata is, hogy milyen kapcsolatot ápolt Petrarca néhány 

nevezetesebb római személyiséggel (például a befolyásos Colonna család egyes tagjaival, 

vagy a várost 1347-ben néhány hónapon át vezető Cola di Rienzóval), mert ezek a 

tapasztalatok döntően befolyásolhatták a korabeli római társadalomról és politikai életről 

alkotott véleményét is. Ugyanakkor Petrarca nemcsak a saját élményeire támaszkodott Róma-

képének felvázolása során, hanem a városnak a középkor nagy részén átívelő mítoszára is, 

következésképpen meg kellett vizsgálnom azt a hagyományt is, amelyből merített, feltárva a 

hasonló és az eltérő vonásokat. 

A fenti célkitűzés megvalósítását megnehezítette, hogy bár kevés olyan írása van 

Petrarcának, amelyben Rómát nem említi meg, de egyetlen olyan művét sem fejezte be, 

amelyet kifejezetten az Örök Város valamely aspektusának szentelt volna. Az eredeti terv 

szerint az antik római hősökre koncentráló De viris illustribus és 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. Azok az 

írások pedig, amelyekben Petrarca az antik mellett a középkori Róma egy-egy vonását is 

felvázolta, szét vannak szórva a hatalmas életműben. A legjelentősebb közülük a Familiares-

levélgyűjtemény (a továbbiakban: Fam.) hatodik könyvének második darabja, amelyhez a 

kilencedik könyv tizenharmadik episztolájának egy hosszabb részlete és az Epystole-

gyűjtemény (Eypst.) 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 megalkotott. 

E „fragmentumok” elemzéséhez igen kiterjedt, mind keletkezési idejét, mind műfaját 

tekintve változatos forrásanyagot kellett áttekintenem. Az utóbbi évtizedek Petrarca-

filológiájának módszertanát követve – gondolok itt többek között Giuseppe Billanovich, 

Francisco Rico, Vincenzo Fera, Marco Petoletti, Monica Berté, Laura Refe és mások 

munkáira –, össze kellett vetnem a költő írásait azokkal a glosszákkal, amelyeket a ránk 

maradt mintegy hetven kódexének lapjain olvashatunk, továbbá meg kellett vizsgálnom az 

általa felhasznált különféle műveket: antik és középkori historiográfiai munkákat, 

költeményeket, patrisztikai írásokat, legendagyűjteményeket, liturgikus szövegeket, 

zarándokkalauzokat és epigráfiákat, sőt olykor képi ábrázolásokat is. 

Hasonlóképp szerteágazó a felhasznált szakirodalom köre is. A történelmi kontextus 

vizsgálata céljából a középkori Róma történetével és mítoszával foglalkozó régebbi és újabb 

munkák (pl. Arturo Graf, Eugenio Dupré Theseider, Sandro Carocci, André Vauchez stb.) 

mellett át kellett tekintenem a város antik és középkori topográfiáját elemző kiadványokat és 



tanulmányokat (Samuel Ball Platner, Filippo Coarelli, Étienne Hubert, Cristina Nardella stb.), 

továbbá szem előtt kellett tartanom a XIX–XXI. századi Petrarca-kutatás eredményeit is 

(hogy csak a legnevesebb kutatók közül említsek párat: Arnaldo Foresti, Ernest Hatch 

Wilkins, Giuseppe Billanovich, Guido Martellotti, Francisco Rico, Michele Feo, Vincenzo 

Fera, Ugo Dotti stb.). Ugyanakkor a felhasznált szakirodalom eredményeit sem lehetett 

minden esetben kritika nélkül átvenni és továbbgondolni, olykor – szigorúan a 

forrásszövegekre támaszkodva – szembe kellett szállni a legnevesebb kutatók meglátásaival 

is.  

Munkám során szembesülnöm kellett a magyarországi Petrarca-kutatás egyik 

legnagyobb problémájával is, nevezetesen, hogy a legfrissebb forráskiadványok és 

szakirodalmi munkák a hazai könyvtárakban egyáltalán nem, vagy csak nehezen érhetők el. 

Az ebből fakadó hiányosságokat olaszországi kutatóútjaimon igyekeztem pótolni, amiben 

óriási segítségemre volt a római Lemmermann Foundation két hónapos kutatói ösztöndíja 

2013. január-februárban. Ott-tartózkodásom alatt a Római Magyar Akadémia 

vendégszeretetét és szakmai támogatását élveztem, amiért köszönettel tartozom Molnár Antal 

igazgató úrnak. 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 szakmai tanáccsal látott el Agnese Bellieni, Maurizio Fiorilla, Giuseppe 

Frasso, Lengyel Réka, Pajorin Klára, Marco Petoletti, Angelo Piacentini, Laura Refe, Serkédi 

Orsolya és Szörényi László. Hálás vagyok Kiss Farkas Gábornak, Lengyel Rékának, Mátyus 

Norbertnek és Szegedi Eszternek a dolgozattal kapcsolatos észrevételeikért. Itt mondok 

köszönetet első témavezetőmnek, a fájdalmasan korán elhunyt Takács Józsefnek is, amiért 

kutatásaim kezdetén mindig bizalommal fordulhattam hozzá segítségért. A legnagyobb 

köszönet Falvay Dávidot illeti, aki Takács József halála után magára vállalta a témavezetés 

olykor hálátlan feladatát, és végigkísért az idáig vezető úton. 

 

2. A kutatási módszerek és a disszertáció felépítése 

 Petrarca és a korabeli Róma kapcsolatának vizsgálata során két főbb kutatási módszert 

alkalmaztam: szoros értelemben vett filológiai elemzésekkel Petrarca római tárgyú írásainak 

egyes szövegkritikai kérdéseit vettem górcső alá (datálási problémák, a felhasznált források 

köre, topográfiai elemek stb.), történeti-eszmetörténeti jellegű vizsgálódásaim célja pedig az 

volt, hogy Petrarca Róma-képét történelmi, kulturális kontextusba helyezzem. A két kutatási 

módszer kiegészíti egymást, időnként szerkezetileg, formailag is összefonódnak, és bár 



vannak a dolgozatban inkább filológiai és inkább történeti jellegű fejezetek, az utóbbiakban is 

mindig igyekeztem a szövegkritikai vizsgálatok eredményeiből kiindulni. 

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, 

amelyekhez megkerülhetetlen művek Ernest Hatch Wilkins és Ugo Dotti Petrarca-biográfiái. 

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

levél általános vonásait, elsősorban a Vittorio Rossi által gondozott kritikai kiadásra, valamint 

Giuseppe Billanovich immár klasszikussá vált Petrarca letterato c. monográfiájára 

támaszkodva. A dolgozat későbbi fejezeteiben kifejtett filológiai elemzések szempontjából 

ugyanis fontos volt összefoglalnom Familiares-korpusz keletkezéstörténetét. A gyűjtemény 

szerkesztési fázisai alapján a levelek három nagyobb csoportra oszthatók. Egyes daraboknak 

ránk maradt a címzettnek ténylegesen elküldött, eredeti változata (γ verzió). Ezeket Petrarca 

később, a kötetbe rendezés során többször is átdolgozta. Az első nyolc könyv episztoláiról 

1356-ban készült egy másolat Benintendi Ravignani velencei kancellár számára, amely az 

akkori állapotot tükrözi (β verzió). A teljes, huszonnégy könyvből álló gyűjtemény végleges 

változata pedig 1366-ban lett kész (α verzió).  

A harmadik fejezetben, Arnaldo Foresti, Stephen L. Forte és Rino Modonutti munkáit 

is szem előtt tartva, közvetlen irodalmi kapcsolatot mutattam 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 hasonlítottam össze a historiográfus barát Mare historiarum című művének 

egyik passzusával. 

A negyedik fejezet, amelyet kiegészít a Fam., VI 2 Róma-leírásának a függelékben 

olvasható részletes filológiai-topográfiai elemzése, a levél datálásának problémáját járja 

körbe. A ránk maradt szövegváltozatok összehasonlításával, a felhasznált források és Petrarca 

vonatkozó glosszáinak elemzésével újra megvizsgáltam és pontosítani próbáltam a korábbi 

szakirodalom (Arnaldo Foresti, Giuseppe Billanovich, Ugo Dotti, Roberta Antognini) által 

kínált datálási javaslatokat. 

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

Petrarca és a keresztény Róma kapcsolatának néhány aspektusát vettem górcső alá, kitérve a 

periodizációs kérdésekre, a keresztény legendairodalom forrásértékére és a szent helyek 

szerepére Petrarca Róma-leírásaiban. Ennek során részben továbbgondoltam, részben 

pontosítottam vagy cáfoltam a témával foglalkozó korábbi kutatók (Theodor Ernst Mommsen, 



Giovanni Pozzi, Franco Simone, Gianfranco Folena, Daniela Goldin Folena, Ludovico Gatto, 

Caterina Malta stb.) meglátásait. 

Az utolsó fejezetben azt vizsgáltam meg, hogy hogyan viszonyult Petrarca Cola di 

Rienzo 1347-es vállalkozásához, és kitekintettem a korabeli római társadalom és a politikai 

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

interpretációinak (Francesco De Sanctis, Guido Martellotti, Josef Macek, Ugo Dotti, Kardos 

Tibor, Michele Feo, Fraknói Vilmos, Enrico Fenzi stb.) felvázolása után megkíséreltem 

rekonstruálni azt az értelmezést, amely szükségképpen kiindulópontul szolgált az összes többi 

számára: Petrarca saját magyarázatát, amelyet ideális önéletrajznak szánt 

levélgyűjteményében, a Familiaresben hagyott az utókorra. 

A disszertációt záró függelékben négy, az elemzéseimhez nélkülözhetetlen, eddig 

kiadatlan vagy nem modern filológiai elvek szerint közölt dokumentumot publikáltam: 

Giovanni Colonna bíborosnak a lateráni bazilika kanonokjaihoz címzett levelét, fra Giovanni 

Colonna Mare historiarumának egyik fejezetét és VI. Kelemen pápa két levelét. Ugyanitt 

közöltem a Fam., VI 2 episztolának, illetve a Fam., IX 13 Róma-leírást tartalmazó részének 

első magyar fordítását, és itt kapott helyet a Fam., VI 2 részletes filológiai-topográfiai 

kommentárja, valamint a tájékozódást segítő térképek is. 

 

3. A kutatás eredményei 

 Szorosabb értelemben vett filológiai elemzéseim középpontjában a fra Giovanni 

Colonnához címzett Fam., VI 2 levél állt, amely Petrarca életművén belül a leghosszabb 

történeti-topográfiai leírást tartalmazza Róma városáról.  

 A levél szövegének részletes vizsgálata előtt a címzett személyével kapcsolatos új 

eredményeimet ismertettem. Azt igyekeztem kimutatni, hogy fra Giovanni Colonna Mare 

historiarum c. történeti művében Petrarca egyik levelének, a Fam., II 9-nek az eredeti (γ) 

verziójából idézett egy részletet. Mivel a Fam., II 9-nek eddig csak a levélgyűjteménybe 

illesztett változatait (β és α) ismertük, a ténylegesen elküldött eredeti verziót  nem, Giuseppe 

Billanovich azt feltételezte, hogy a levél valójában fiktív írás, vagyis nem a címzettként 

megnevezett Giacomo Colonna püspök, hanem a Familiares-korpusz számára íródott. 

Dolgozatomban ezzel a hipotézissel szemben fogalmaztam meg érveket. Összevetve a Mare 

historiarum VII. könyve 78. fejezetének egyik passzusát a Fam., II 9 kanonikus változatával –

a β és az α verzió a vizsgált szövegrészben nem tér el egymástól –, a két írásban találtam egy 

szó szerinti szövegegyezést, valamint közös hibákat a mindkét műben olvasható klasszikus 

citátumokban, ezenkívül egyéb tartalmi és lexikális összecsengéseket. Ezeket az 



észrevételeket egy indirekt érvvel is kiegészítettem: Contra eum qui maledixit Italie c. 

művében Petrarca ugyanazokat a forrásokat hozta fel Róma dicsőségének alátámasztására, 

mint fra Giovanni Colonna a Mare historiarumban, aki véleményem szerint Petrarca korábbi 

írásából, a Fam., II 9 eredeti (γ) változatából vette át azokat. Ezek alapján arra 

következtettem, hogy a Mare historiarumban a Fam., II 9 eredeti, más forrásból eddig nem 

ismert γ változatának részletét olvashatjuk. Ezzel nemcsak a petrarcai írások sikerének egyik 

legkorábbi példájára sikerült rálelnem, de sikerült igazolnom azt a közvetlen irodalmi 

kapcsolatot Petrarca és fra Giovanni Colonna között, amelyet korábban Arnaldo Foresti 

hiányolt a Fam., VI 2 címzettjének biztos azonosításához. 

A dolgozatban vizsgált másik nagy filológiai problémakör a Fam. VI 2 eredeti 

változatával és a levél datálásával kapcsolatos. Ennek az episztolának csak a β és az α 

változata maradt ránk biztosan; eredetiként (γ) eddig egy wolfenbütteli kéziratban (Herzog 

August Bibliothek 45.6. Aug. fol.) olvasható verziót tartottak számon, de ezzel kapcsolatban 

komoly kétségek merülnek föl. A Familiares kritikai kiadását sajtó alá rendező Vittorio Rossi 

is kételkedett abban, hogy tényleg eredeti verzióról van-e szó, az egyetlen nyomos érve e 

hipotézis mellett a kódexben olvasható, középkori írásmódú, a végleges (α) változat antikizáló 

datálásától eltérő dátumbejegyzés volt. Később Augusto Campana és Giuseppe Billanovich 

hírt adtak arról, hogy a Fam., VI 2-nek a wolfenbütteli kódexben szereplő változata olvasható 

Nicola Signorili De iuribus et excellentiis urbis Romae c. művének egyik kéziratában is (Città 

del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 3536). Dolgozatomban összevetettem 

egymással a wolfenbütteli, a Signorili-féle és az α változatot, és arra jutottam, hogy az 

előbbiek nem egyeznek meg teljesen egymással, ugyanakkor a végleges változattól való 

eltéréseik sem jelentősek, többségüket másolói hibának tulajdoníthatjuk. Ennek alapján sem a 

wolfenbütteli, sem a Signorili-féle szöveg esetében nem tartom valószínűnek, hogy a Fam., 

VI 2 eredeti változatát közvetítenék.  

Jelenlegi ismereteink szerint tehát a Fam., VI 2 γ verziója nem áll rendelkezésünkre, 

noha ismerete elengedhetetlen lenne a levél keletkezési idejének meghatározásához is. A 

datálásra eddig két komolyabban számításban vehető javaslat született: Giuseppe Billanovich 

szerint az episztola Petrarca első római látogatásának évében, 1337-ben, Arnaldo Foresti 

szerint pedig nem sokkal a költővé koszorúzás után, 1341-ben lett papírra vetve. Valójában 

azonban nincs szilárd támpontunk annak alátámasztására, hogy a levél Petrarca bármelyik 

római látogatásával azonos évben keletkezett. A Fam., VI 2 végleges (α) változata egyetlen 

életrajzi kapaszkodót kínál: a levél végén Petrarca utal vaucluse-i magányára és ott született 

könyveire. Ez alapján következtetett Foresti az 1341-es évre, mert 1337-ben Petrarca még 



rendelkezett olyan könyvekkel, amelyeket Vaucluse-ben írt volna. Véleményem szerint 

azonban a kérdéses passzus tematikai párhuzamot mutat több olyan Petrarca-művel, amelyek 

az 1340-es évek végére vagy az 1350-es évekre datálhatók (a De viris illustribus bővebb 

változata, Secretum, Invective contra medicum), ezért valószínű, hogy a Vaucluse-re tett 

utalás az eredeti, γ szövegváltozatban még nem szerepelt, hanem csak a gyűjtemény számára 

ezekben az években átdolgozott verzióba (β) került bele. Ezzel az egyetlen életrajzi 

támpontunkat veszítjük el, és nem marad szilárd alapunk arra, hogy a levél dátumaként egy 

konkrét évet jelöljünk ki, következésképpen egy időintervallumot kell meghatároznunk. 

Biztos terminus post quemként Petrarca első római látogatása, 1337 tavasza szolgál, a 

terminus ante quemet pedig a Fam., IX 13 egyik passzusából következtethetjük ki, mely 

szerint a Fam., VI 2 korábban keletkezett, mint az 1342 novemberében papírra vetett Epyst. II 

5. Az így meghatározott időintervallumot a Fam., VI 2-ben olvasható Róma-leírás 

vizsgálatával próbáltam meg szűkíteni. Valószínűsíthető ugyanis, hogy a levélnek ezt a 

szakaszát Petrarca nem dolgozta át alaposan, mert olyan pontatlanságokat hagyott benne, 

amelyeket az 1340-es évek második felében, illetve az 1350-es évek elején – a levél β 

változatának papírra vetésekor – már biztosan ismert forrásai alapján könnyedén javíthatott 

volna. Szemben a levél többi részével, a Róma-leírást tartalmazó szakasz tehát alapvetően az 

eredeti állapotot tükrözheti. A leíráshoz részletes filológiai-topográfiai kommentárt 

készítettem, hogy azonosítsam a főbb forrásait, és azokat összevessem a költő ránk maradt 

kódexeibe írt glosszákkal. Ezek vizsgálata alapján valószínűnek tartom, hogy a Fam., VI 2 

eredeti változata 1338 tavasza és 1340 között keletkezett.  

 

Történeti-eszmetörténeti kutatásaimban részben Petrarca és Róma városának közvetlen 

kontaktusaira, részben a költő Róma-képének elemzésére koncentráltam. A Petrarca római 

utazásait áttekintő első fejezetben pontosítottam néhány életrajzi adatot – a korábbi 

szakirodalom például ingadozott a tekintetben, hogy a költő 1343-ban Nápolyból Észak-

Itáliába visszatérve áthaladt-e az Örök Városon. Az erre utaló Familiares-levelek alapos 

átolvasása után a kérdésre véglegesnek tekinthető választ adtam: igen, Petrarca a visszaúton is 

érintette a várost, vagyis élete során ötször járt ott. Városleírásai azonban csak kis mértékben 

tükrözik személyes élményeit; gyakran csak régi toposzokat ismételget Róma hajdani 

dicsőségéről és jelenlegi hanyatlásáról. Szűkszavú beszámolóit kiegészítendő, más forrásokra 

és a történeti kutatások eredményeire támaszkodva felvázoltam, valójában hogyan nézhetett ki 

Róma városa a XIV. század első felében, amikor Petrarca felkereste.  



Részletesen megvizsgáltam azt is, hogyan viszonyult Petrarca az 1350-re meghirdetett 

második jubileumi szentévhez. Néhány kutató (például Ernest Hatch Wilkins, Andreas 

Rehberg) véleményével szemben nem látom igazoltnak, hogy Petrarca bármilyen szerepet 

játszott volna annak a kérvénynek a megfogalmazásában, amellyel az 1342-ben Avignonba 

érkező római követek a második szentév meghirdetését kérték VI. Kelemen pápától. Továbbá 

úgy vélem, hogy annak a levélnek a megfogalmazásában sem működött közre, amelyet 

patrónusa, Giovanni Colonna bíboros küldött 1346-ban a lateráni bazilika kanonokjainak, 

felszólítva őket, hogy mondjanak köszönetet a pápának a nemrég meghirdetett búcsúért. 

2006-os tanulmányában Andreas Rehberg vetette fel Petrarca közreműködésének lehetőségét 

néhány olyan szöveghely alapján, amely a kutató szerint szoros tematikai párhuzamot mutat a 

költő 1342-ben írt verses levelével, amelyben az új búcsú meghirdetését kérte az egyházfőtől 

(Epyst., II 5). De miután átírtam a kardinális levelét a Lateráni Káptalani Levéltárban őrzött 

apográf kéziratból, és összevetettem a kérdéses Petrarca-episztolával, sikerült kimutatnom, 

hogy a vélt tematikai párhuzamok valójában a középkorban széles körben elterjedt toposzok, 

így semmi nem igazolja a költő szerepvállalását a bíboros levelének megfogalmazásában.  

Külön fejezetet szenteltem Petrarca és a Róma városát 1347-ben néhány hónapon át 

irányító Cola di Rienzo kapcsolatának. Petrarca eleinte lelkesen támogatta a magát 

néptribunussá kikiáltó Colát, mert Róma hajdani nagyságának visszaállítását remélte tőle. 

1347 novemberében azonban hirtelen elpártolt az oldaláról, és a Petrarca-kritika régóta 

vitatkozik e váratlan fordulat okain. A XX. század közepéig általánosan elterjedt, olyan neves 

szerzők, mint Francesco De Sanctis vagy Szerb Antal által képviselt nézet szerint ez 

természetes következménye volt a Petrarca jelleméből fakadó ingatagságnak. 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. 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. Véleményem szerint azonban ez az 

interpretáció sem old meg minden problémát: nem magyarázza például Petrarca konstans 

rajongását Anjou Róbert nápolyi király iránt; vagy azt, hogy miért támogatta a signoria egyes 

képviselőit évekkel Cola di Rienzo vállalkozása előtt; de az újabb kutatások tükrében az is 

megkérdőjelezhető, hogy Cola kísérletét lehet-e köztársasági jellegűnek nevezni. Súlyosan 

leegyszerűsítőnek és így félrevezetőnek tartom a marxista jellegű interpretációkat is (Josef 



Macek, Kardos Tibor, Huszár Tibor), amelyek szerint Petrarca a feudális nemességgel 

szembeni ellenérzései miatt támogatta a római bárók ellen fellépő néptribunust, és azért 

fordult el tőle, mert egy idő után Cola megpróbált kiegyezni a bárókkal. Michele Feo szerint 

Petrarca az ideális államról alkotott koncepciója jegyében támogatta Cola kísérletét, és azért 

szakított vele, mert Cola élesen szembekerült az egyházzal. Bár a Petrarca politikai eszméiről 

alkotott észrevételei elfogadhatóak, a szakítással kapcsolatos hipotézisét a kutató nem tudta 

meggyőző érvekkel alátámasztani. A múlt század elején Fraknói Vilmos és újabban Enrico 

Fenzi azt feltételezték, hogy a költő azért hagyta faképnél a néptribunust, mert az szövetséget 

akart kötni az nápolyi hadjárata során Itáliába érkező Nagy Lajos magyar királlyal, de e 

hipotézis alátámasztásához sem rendelkezünk elegendő bizonyítékkal Petrarca életművében 

vagy más, rá vonatkozó korabeli dokumentumokban.  

Véleményem szerint ezek az olykor egymásnak is ellentmondó interpretációk annak 

köszönhetők, hogy minden kutató csak az eseményeknek abból a rekonstrukciójából tud 

kiindulni, amelyet maga Petrarca kínált az utókornak a Familiares-gyűjtemény hetedik 

könyvében. A könyv szerkezetének elemzésével, valamint a Cola di Rienzóhoz írt nevezetes 

búcsúlevél (Fam., VII 7) és a korábban ugyancsak neki és a római népnek címzett buzdító 

episztola (Variae, 48) összehasonlításával arra megállapításra jutottam, hogy Petrarca 

szándékosan hallgatta el „pálfordulásának” konkrét okait, mert így az elveihez mindig hű, 

állhatatos bölcsként tudta ábrázolni önmagát. Mivel Cola nem követte az ő tanácsait, olyan 

tévútra lépett, amelyen a költő nem követhette őt. A mai kutatók csak ebből a petrarcai 

interpretációból tudnak kiindulni, következésképpen a néptribunussal való szakítás valódi 

okainak feltárása mindaddig nem lehetséges, amíg a kérdést új nézőpontból megvilágító 

dokumentumok nem kerülnek elő. 

A Cola di Rienzo-epizód kapcsán azt is megvizsgáltam, hogyan látta Petrarca a 

korabeli római társadalmat és politikai életet a város történetének ebben a meglehetősen 

mozgalmas időszakában. Megállapítottam, hogy Petrarca érdeklődéssel szemlélte és alaposan 

ismerte a korabeli viszonyokat, felismerte és elemezni is tudta a korszak új jelenségeit, így 

például a bárói réteg elkülönülését a római nemesség többi részétől, vagy a bárók nyomasztó 

politikai és társadalmi túlsúlyának okait. A város problémáira kínált megoldási javaslatait 

azonban meghatározta tudása az antik Róma intézményrendszeréről, és cicerói-ágostoni 

eredetű koncepciója az ideális államról. Reformjavaslatait tehát a korabeli viszonyok ismerete 

és az antikvitás kultusza is befolyásolta: a római önkormányzat átalakításával megbízott 

bíborosoknak azt tanácsolta, hogy a bárókat legalább átmenetileg zárják ki a szenátori 

tisztségből, és csak római származású személy lehessen szenátor. Az 1350-es évek végén 



alakult római népi kormányzat által hozott statútumokat összevetve Petrarca fenti 

javaslataival, megállapítottam, hogy a városi szabályzatban csak az első ötlet köszön vissza 

(de nincs közvetlen kapcsolat a költő írásai és a statútumok között), a másodikat illetően 

azonban éppen ellentétesen jártak el, és kimondták, hogy csak külföldi személy töltheti be a 

szenátori tisztséget, hasonlóan az észak- és közép-itáliai városok podestàihoz. 

A történeti-eszmetörténeti vizsgálódások keretében kitértem Petrarca Róma-képének 

elemzésére is. Petrarca idő- és történelemkoncepcióját több, a középkorban általánosan 

használt séma befolyásolta: mindennapjait alapvetően a zsolozsmázás ritmusa, az emberi 

életet a Sevillai Izidor által megállapított életkorhatárok, a világtörténelmet pedig az ágostoni 

világkorszakok szerint tagolta. A hippói püspök szemléletétől eltérően azonban Petrarca az 

Örök Várost helyezte történeti vizsgálódásai középpontjába. A Fam., VI 2-ben a 

kereszténység elterjedése és Róma keresztény hitre térése jelöli ki a „régi” és az „új” 

történelem közötti határvonalat. Állítása ellenére ugyan Petrarca jól ismerte az „új” korszak 

történelmét is, de a korábbi időszakhoz képest ez kevésbé érdekelte, mert nem látott benne 

igazán kiemelkedő, követésre méltó példákat. Theodor Ernst Mommsen véleményével 

szemben azonban nem gondolom, hogy Petrarca a constantinusi évszázadban a „sötét kor” 

kezdetét látta volna. Sőt, a Fam., VI 2 levél elemzése is azt támasztja alá, hogy Petrarca 

szerves átmenetet látott a város pogány és keresztény korszaka között: szerinte az antikvitás 

előkészítette a kereszténységet, a kereszténység pedig beteljesítette Róma küldetését. Ezzel a 

gondolattal egy olyan hagyományhoz csatlakozott, amely Orosiustól a XI–XII. századi Róma-

leírásokon (Mirabilia urbis Romae) át Dantéig végigvonul a középkori irodalmon. Petrarca 

Róma-képét tehát döntően befolyásolták az őt megelőző korszak gondolkodói, de új vonásai 

sem hanyagolhatók el. Petrarca sokkal alaposabb ismeretekkel rendelkezett elődeinél, és 

érdeklődése nemcsak az írásos, hanem a tárgyi forrásokra is kiterjedt. Az általa használt 

műveket pedig tudatos forráskritikának vetette alá, amelyet a legendák esetében is 

alkalmazott, elsősorban az egyházi hagyomány tekintélyét mérlegelve. 

Összességében úgy vélem, hogy a dolgozat eredményei igazolják azt a 

kiindulópontként megfogalmazott feltevést, miszerint Petrarca Róma-mítoszának 

kialakításában a város keresztény korszaka is kiemelt szerepet játszott, és a költő Róma-képe 

szervesen illeszkedik az őt megelőző és a vele kortárs középkori hagyományhoz és 

kultúrához. 
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