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munkákat а/, anlik minin fokozottabb figyelembe vétele és utánzása 

jellemzi, kevés bennük ал igazán petiaicai újilás. lobbek közölt ennek is
I.Tárgykör, témaválasztás

köszönhető, bogy c/ek a munkák nem állnak a l’eliaiea latin nyelvű 

munkaival foglalkozó szakmai érdeklődés botnlnkleiében Ugyanakkor 
Peti arcának

Dolgozatom a bilin nyelvű olasz, humanizmus témaköréből hódolt 

Témaválasztásom indoka, hogy Petrarcának, mint az itáliai humanizmus 

egyik első jelentős személyiségének a latin nyelvű munkai kevéssé 

ismertek, és Petrarca munkásságán belül is az Africa című eposszal 

viszonylag kevesen foglalkoztak. Hzéil az eposz alaposabb, a 

szövegíórténelct is magába foglaló, műfajelméleti szempontú elemzése 

hiánypótló munka.

a koiszakta jellemző, újfajta személyességei Imnlnzö 
munkái, kilcíjcdl levelezése és Seeretunus elsősödéin az utóbbi 
időszakban lelt jelentősebb szakmai vizsgálódások táigyn.

tizekben a munkákban, így például Petiaieának a koitáisakkal 
folytatott levelezésében sok olyan megjegyzés és gomlolatsoi olvasható, 

amelyből a szetző poctikaclmcleti gondolkodása bomlik ki előttünk 

Africa Így a küllői életmű más részeiből kibontható kibontakozó 

koltészetelmélelt ebeknek о gi nkor/oil »rrgvo/dsird.iiir túkrOzi

AzTémaválasztásom kapcsán elsőként szembetaláltam magam azzal a 

ténnyel, hogy a latin nyelvű humanizmus iránti jelentős szakmai 

érdeklődés hiányának egyik oka, hogy ez a kutatási tci Illet az 

italianisztika számára másodlagos jelentőségű, hiszen Petimen vagy 

Boccaccio, mint az olasz, nyelvű nemzeti irodalom világiiodalmi tangó 

képviselői, nyújtanak elegendő kutatási témát az ezzel a korszakkal 

foglalkozó kutatók számára.

Választásomat az a mellékes éleitnjzi tény cs körülmény is 
indokolta, hogy Petimen kortársak szemében az olasz nyelvű szonettek

megírása előtt elsőként </ másothk pun háború tOiténetét epikus formában 
frhhtlgozó bilin nyelvű munkapival vista ki magának az elismerést, a 

küllői halhatatlanságot jclkcpc/ö habéi köszöni oiloitélésétUgyanakkor a klasszika-filológia számára a latin nyelvű olasz 

humanizmus gyakran csupán az antikvitás utóélete, tühbnyiic valamelyik 

antik szerző, vagy ókori mű kapcsán, annak recepciója szempontjából 

érdekes, így a legnagyobb klasszika-biológusok számára is gyakran csak 

"kirándulás-’ marad cgy-cgy humanista téma feldolgozása

Az. Africa szövcglöilcncti és műfajclmcleli elemzésével foglalkozó 

lolgo/at összességében tehát témaválasztásánál fogva egv jelentős 

íiálnsl tölthet lie a l’rtiaicáiól alkotott képben Л mű etem/ésének 

segítségével ugyanis nyomon követhető a humanista utánzási technika 

uiiködésc egy olyan miiben, amelynek bizonyos részletei az olasz nyelvű 

zerelmi költészet előkészítéseként loitlnitók szómOlt.
A latin nyelvű Petrarca életműből választásom azért is cselt az 

Africara, mert például a latinul irt eklogák kevésbe alkalmasak 

poétikaclmélcti vagy stilisztikai következtetések levonására. T./ckct a
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2.Л dolgozat célkitűzései vonások kimutatása, l.ivins Ab űrbe londtla. valamint Silius Italiens 
Helium l'iiniewn elmii minivel

Dolgozatom általános célkitűzése az A/ricáhiA kiválasztott néhány 
jelenet, valamint c jelenetek szerkezeti-gondolati ás tartalmi-stilisztikai 

elemzése során rávilágítani arra, hogyan működik Petrarca esetében a 

humanista utánzási technika, milyen /mótikai princípiumokat tart szem 

eltilt a szerző, ós hogyan variálja, kombinálja őkel a saját alkatát 

koncepciójának megfelelően.

Mivel az. eposz egy antik ttW leneti eseményt szándéka szer int 
cpiktis lói mában dolgoz fel, czéit a fotiásvi/sgálat kapcsán 
automatikusan ima Ilitek lel a műfiiiyáltóshól adódó elbe.szélé.steehnikal 
kórdósek vizsgálnia, amit mái a dolgozat geiincél alkotó második

leje/cllien, konkrét szövegbeliekhez kötve vettem számba

Л dolgozat első fejezetében az eposz. bálterében álló 

szih'eghagjmmány történetét dolgoztam fel a Petrarca halálát kövclö 

időszaktól az 1926-os nemzeti kiadás megjelenéséig, majd az Afrinha 

vonatkozó jelentősebb kutatási irányzatokat és áiamlatokat foglaltam 
össze, az egyes iskolákat képviselő fontosabb kutatók munkásságának, 

illetve a kérdéskörhöz kapcsolóul/) jelentősebb monográfiáknak a rövid 

ismertetésével. !•/. a tészc a dolgozatnak önálló résztanulmányként is 

megállja a hclyct.(l. fejezel)

A löilénet fonások tanulmányozása, \alainiiit az ehhez szoinsan 
kapcsolódó miifajvállás kéidésküic melleit az első legfontosabb kcnlés az 
tinlik epikus minták féltéiképezése, elsösoiban Veigdius .(ménének 

hatása a luunanisla s/eizö eposzain bitnek a kéidéskriinek az elemzése 
kél önálló fejezetei kapott a dolgo/alban ( II I, II .S )

l’olinica sajátíts imitál u>\ lechnikáiátuik hemntiifiísáia cgyiészt az 

eposz haimndik étiekében elhelyezkedő Syphnx palotájának leiiását 
választottam, amely Ovidius Metamorphoses elírni unmkájáhan álnázoll 
Nap-palotájának lehásával mutat szoios kapcsolatot A peliaieai részlet 
hátlciéheii gazdag antik ismeielaiiyag mulatható ki, amelynek a mintái 
egyaránt kötődnek az antik és a keteszléne nodaírni ел képzőművészeti 
hogvománvhnz (II d )

Véleményem szerint az Africa szövegtörténeti áttekintése minden 

további elemzés kiindulópontja, így elengedhetetlen rcsze az eposzra 

vonatkozó mí'tfajclmclcti elemzésnek is. (ízt a bevezető részt ezért 

egyrészt indokolják az általános tudományelméleti megfontolások is, 

másrészt pedig az. eposz hefejezetlensége, mivel a hiányzó szövegrészek 

kiegészítésére vonatkozó hipotézisek nemcsak a szövegtan, hanem az. 

irodnlomtöiténct kutatási kötélre is tallóznak.

Valódi kompaiatistn összefüggések kilátásúin az .l/innból és 
Veigilins .Imertéböl válas/lottam egyegy azonos témájú jelenrlel, Didó 

és Aeneas, valamint a l’chaieáuá! az eposz ötödik énekében elhelyezkedő 

Massinissa Sopbouisba s/eiclmi kellősét /:' dolgozat keretei Hii.*ii» о két 
Il lenet tartalmi gondilláit. eahimiiii sreikerett stilistdaiA szövegtöttéucti bevezető titán elsődleges kérdés volt a mii 

konkrét történeti forrásainak számbavétele, az esetleges párhuzamos
«•/fill V4»:f
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zl/iiidban nwiil toitiilmi. miiül szerkezeti, miiül hangvételbeh 

szempanilml önálló és .szervetlen betétet alkot, amely éppen 

szel vétlensége és újszerű személyessége révén kéuln/elezi /mci; ti 

klns.szikux ei>nszi konvein iáknak l'etrnren korára v<ilá változatlan 
érvényét.(2.5.1.)

J.Az anyagfeldolgozás módszere

Az alkalmazott módszer az első fejezet első részében (elépítésében, 

illetve a szöveghagyomány feldolgozásában szükségszenlen analitikus 

volt, liiszcn a későbbi, általános-szintetikus kép kialakítását megelőzi a 

vonatkozó szakirotlalom feldolgozása és értékelése. Iizéit az első fejezel 

során az alapos forrásvizsgálal során igyekeztem a miire vonatkozó 

szakirodalom fontosabb álláspontjait, tanulmányait kiemelni és 
összefoglalni.

Л kél (ölténél összehasonlító elemzésében egyúttal a peliateai 
szeikcs7lési technika vizsgálatán túl n jellemábiáznlás és a szcizőic 

jellemző smslelfogás: a l ommá és I irtus sajátos cgymásiantaltságát, 

illetve a li/ii/.s domináns szelepét imilallam ki a icndclkcz.ésitnkic álló 
szövegből (115 2)

Л dolgozat további, második és harmadik nagy fejezetében az 

alkalmazott módszer alapvetően analitikus. Mivel a dolgozat 
célkitűzésében szövegtörténeti és műfajelmélet elemzést jelöl meg, ezért 
az analitikus módszer alkalmazása nélkül elengedhetetlen a szövegek 

tágabb értelmű elemzésében is a munkának a pctratcai életműben való 

elhelyezésében és értékelésében.

Л leloiikns hagyomány antik vonatkozásaival és ('ivein szelepével 
az. .l/inóban külön fejezetek foglalkoznak. A dolgozatnak ezeknek a 

fejezeteiben clsösoiban Cicero személyiségét és gondolaticmlszciél, 

valamint a pctiaicni alkotás hálleicben haló nyelvi kulturális eszmény 

néhány sajátosságát emeltem ki. (II 2.11 5.)

Л liaiHindik nagy fejezet első löszében a Massinissa Sophonisba 

jelenetben felfedezett újszerű személyesség lényegét, a Petimen szövegéle 

jellemző sajátos ön-ruflexivitás péhléunak a heinutatása volt a célom 

(lll.l ) Célkitűzésein lé.s/e volt ugyanakkoi a szigorú szövegtani, 

stilisztikai analízisen ltd a koiszak ii/ln/iínov poétikaiénténeti hátterének 

megvilágítása is, az. adott korszakban divatos epikus keretek, a mii/nion 

belüli altípusok lövid bemutatása. (1112.)

Л dolgozat gerincét alkotó második nagy fejezetben a páthuzamos 

tematikájú jelenetek összehasonlításában a szintetikus és az analitikus 

módszer egyszerre alkalmazandó, hiszen az egyes részekre vonatkozó, a 

szövegből kibontakozó megállapításokat a mintaként szolgáló vcigiliuszi 
epikus részlet megfelelő részleteivel vontam párhuzamba.

Így a szintetikus módszert alkalmazva vontam le következtetéseket 

például a két részlet összehasonlító elemzése során az eseménytől tenet 
ismertetése után az alakokat meghatározó sorsfcl fogásban vagy a 

jellemábrázolásban fellelhető vonások tekintetében.
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tágabb értelmű elemzésében is a munkának a pctratcai életműben való 

elhelyezésében és értékelésében.

Л leloiikns hagyomány antik vonatkozásaival és ('ivein szelepével 
az. .l/inóban külön fejezetek foglalkoznak. A dolgozatnak ezeknek a 

fejezeteiben clsösoiban Cicero személyiségét és gondolaticmlszciél, 

valamint a pctiaicni alkotás hálleicben haló nyelvi kulturális eszmény 

néhány sajátosságát emeltem ki. (II 2.11 5.)

Л liaiHindik nagy fejezet első löszében a Massinissa Sophonisba 

jelenetben felfedezett újszerű személyesség lényegét, a Petimen szövegéle 

jellemző sajátos ön-ruflexivitás péhléunak a heinutatása volt a célom 

(lll.l ) Célkitűzésein lé.s/e volt ugyanakkoi a szigorú szövegtani, 

stilisztikai analízisen ltd a koiszak ii/ln/iínov poétikaiénténeti hátterének 

megvilágítása is, az. adott korszakban divatos epikus keretek, a mii/nion 

belüli altípusok lövid bemutatása. (1112.)

Л dolgozat gerincét alkotó második nagy fejezetben a páthuzamos 

tematikájú jelenetek összehasonlításában a szintetikus és az analitikus 

módszer egyszerre alkalmazandó, hiszen az egyes részekre vonatkozó, a 

szövegből kibontakozó megállapításokat a mintaként szolgáló vcigiliuszi 
epikus részlet megfelelő részleteivel vontam párhuzamba.

Így a szintetikus módszert alkalmazva vontam le következtetéseket 

például a két részlet összehasonlító elemzése során az eseménytől tenet 
ismertetése után az alakokat meghatározó sorsfcl fogásban vagy a 

jellemábrázolásban fellelhető vonások tekintetében.



legfontosabb következtetés и/. /l/noibnn található költői önmegsz.ólhásuk 

szerepének a vizsgálata.Ugyanennek a szintetikus eljárásnak az alkalmazása vonatkozik a 

dolgozol azon fejezeteire, amelyek az epikus műfaj korabeli lehetőségeit, 

vagy Scipio szerepét és a Róma tematikát tárgyalják az eposzban. (11.2, 

11.3,111.2.)
r.löfcltcvéscm szciint ezek a költői megszólalások a petrnreai 

szöveg újfajta ön-reflexivitásat hozzák lelte, ami n l’cltaieáta jellemző 

sajátos személyesség kifejeződése, P.zcil a hntmadik lejezcthcn a 

szövegből kitagadott itlézclck nem lábjegyzetben, hanem a főszövegben 

szerepelnek, ugyanis feladatuk nem az. általam kifejlett mondanivaló 

alátámasztása, hanem a hipotézis szövegszerű igazolása, bizonyítása.

4.Kiéri eredmény

Л dolgozat első nagy fejezetének a szöveghagyományra vonatkozó 

áttekintése, mint a témára vonatkozó irodalom összegyűjtése és 

rendszerezése önmagában is kutatási részeredmény, minden további 

vizsgálódásnak az alapja és kiindulópontja.
S.l’nblikációk a dolgozat lénia köréből

1. Az Amor es lotus konfliktusa Vergilius 'Aeneis' ér l’eirana 

'Africa' című eposzában, in.: Ada Invenum. hodalomtudománvi és 

elméleti taunhuáuyok. JA I lí l’icss, Szcg.nl, l't'M S-.tö.

Л töiténeli források hatásvizsgálatának tanulsága lávius esetében 

a történeti szövegből kimutatható szenvtelen, passzív szerkezetekkel teli 

hűvös leírások, az alnkfonnálásban és a cselekményvezetében cg)vránt. 

I:zt a sajátosságot a dolgozat későbbi fejezeteiben igyekszem 

szövegszerűen bizonyítani. Silius Italiens, mint történeti forrás esetében a 

direkt átvátclek nem igazolhatóak, ez is egy eredménye a dolgozatnak.

2. /Iz eposz műfaji keretei ел lehetőségei а Л'/Г. ёл .VI’. százai! 

iroifalmáhan.’ni. Szövegek közölt. Tanulmányok az. iiodnlomclmélcl 

kiéből. .IÁIT. Hl К Összehasonlító Irodalomtudományi lauszck 

Kiadványa, Szeged. Ió%. 7.1-R.V

Az Africa epikus mintáját alkotó csclckményrészlct és az /térimből 

kiválasztott szerelmi jelenet elemzésének az eicdmcnyc, hogy az 

összehasonlítás révén kimutattam a szerkesztésben, illetve a tartalomban 

fellelhető közös és eltérő jegyeket, amelyek Petrarca sajátos imitációs 

technikájának a működésére engednek következtetni.

k.Knpzevno povijesna uvjetanast l'etrarane Afrue'. Hukopisno 

naslije.de <lo o/i/in/yiw/i/o prvoga nadoinűnoga kritiekog. leui/eva 

izdanja (l')lfí) in.. KOI.О ( l'nsopis Malice Mivatskc )l W/l

A dolgozat harmadik nagy fejezetében a kél eposz, pát huzamos 

jeleneteinek cselckménymenctc, illetve az alakokat meghatározó
• I
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