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Bevezető 

 

A doktori disszertációm témájához kapcsolódó kutatásaimat 2009-ben, a latin szak elvégzése 

után öt évvel kezdtem meg. Ekkor kezdtem el tanulmányozni az ókori földrajzi irodalmat, 

közelebbről Pomponius Mela Kr.u.43 körül írt földrajzi művét, amelyet ma De chorographia 

néven ismerünk, korábban azonban De situ orbis illetve Cosmographia címen 

hagyományozódott. A periegesis (=körüljárás, az akkor ismert földrészek partvonal melletti 

területeinek leírása) műfajú munka elolvasása után kezdtem el érdeklődni annak recepciója 

iránt. A kezdeti tájékozódás időszakában elsőként Guilielmus Soonus Disputator című 

földrajzi dialógusát, majd Ermolao Barbaro kommentárját (Castigationes in Pomponium 

Melam) tanulmányoztam. Ennek során merült fel a kérdés, hogy a két mű megjelenése 

közötti csaknem száz éves időszakban (1498 és 1572 között) milyen, a Mela-recepcióhoz 

kapcsolódó további munkák jelentek meg. Ennek köszönhetően ismertem meg Joachimus 

Vadianus és Petrus Johannes Olivarius Mela-kommentárjait, amelyek a 16. század első 

harmadában jelentek meg, majd elhatároztam, hogy a témát doktori disszertáció formájában 

szeretném feldolgozni. Témavezetőül Dr. Simon Lajos Zoltánt, az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara latin tanszékének adjunktusát kértem fel, 

majd 2010-ben nyertem felvételt az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi 

Karán az Ókortudományi Doktori Programra és kezdtem meg doktori tanulmányaimat 2011 

őszén. A kezdeti elképzeléseim szerint a disszertáció témája jóval szélesebb területet ölelt 

volna fel, azonban 2012-ben a téma szűkítése mellett döntöttem, a dolgozat témájául 

Vadianus Mela-kommentárjának elemzését tűzve ki célul, arra a kérdésre keresve a választ, 

hogy standard kommentárnak tekinthető-e ez a munka a Mela-recepció kora újkori 

történetében (illetve volt-e a Mela-recepció történetében más ókori szerzőkéhez hasonlóan 

standard kora újkori kommentár). A 2012 és 2014 közötti időszakban, a tanulmányok 

végzésével párhuzamosan alakultak ki a kommentár elemzésének szempontjai, amelyek 

alapját az európai humanista földrajzi irodalomban továbbélő enciklopédizmus, valamint a 

német humanista sajátosságnak tekinthető geo-historiográfiai szemléletmódnak a 16. századi 

Mela-recepcióra gyakorolt hatása jelentik.  

A bécsi egyetem közelsége, és 15-16. századi magyar kapcsolatai miatt a 

magyarországi humanizmuskutatás számára is jelentőséggel bírhat a bécsi latin nyelvű 

humanista irodalom speciális területét vizsgáló munka. Az értekezés számot vet a 
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magyarországi humanizmus sajátos helyzetével, az egyetem hiányával, és ebből következően 

azzal, hogy a 16. század első évtizedeiben a Magyar Királyság területén nem születtek a kora 

újkori latin nyelvű kommentárműfajhoz tartozó munkák, tehát a Mela-kommentárnak nem 

voltak közvetlen párhuzamai a kor magyarországi humanista irodalmában. Dolgozatom 

ennek megfelelően arról kíván tükröt adni a hazai olvasóközönségnek, hogy milyen 

eredmények születtek a földrajzi és szellemi közelségben levő bécsi egyetemen (figyelembe 

véve a tényt, hogy ebben az időszakban Bécsben számos magyar diák tanult, akik közül 

egyesekkel Vadianus személyes kapcsolatban állt). 

A dolgozat elkészítése során nyújtott segítségért elsősorban témavezetőmnek 

szeretném köszönetemet kifejezni, aki mindvégig a támogatásáról biztosított, és számos 

hasznos tanáccsal látott el. A disszertáció elkészítésében nyújtott segítségért köszönet illeti 

Dr. Déri Balázs egyetemi tanárt, a doktori program vezetőjét, és Dr. Ritoók Zsigmond 

professzor emeritust, valamint Dr. Bolonyai Gábor habilitált egyetemi docenst, akik 

szemináriumi beszámolóim, és a konferenciák során számos észrevétellel segítették 

kutatásaimat. Külön szeretnék köszönetet mondani Dr. Ferenczi Attila egyetemi docensnek, 

aki további észrevételekkel segítette munkámat. Köszönettel tartozom továbbá Dr. Ekler 

Péternek, Dr. Zsupán Edinának, és Orbán Áronnak, akik számos észrevétellel és hasznos 

tanáccsal segítettek. 

 

I. A kutatás jelenlegi állása 

 

1. A dolgozat tárgyának indokolása, problémafelvetés és célkitűzés  

 

Disszertációm célkitűzése, hogy a kommentárra irányítsa a figyelmet Vadianus 

életművén belül, mint a bécsi időszakot lezáró, a kora újkori enciklopédizmus 

kutatástörténete szempontjából jelentős munkára. A dolgozat témaválasztását az indokolja, 

hogy a kommentárt a kora újkori földrajztudomány történetének összefüggésében több 

tanulmány vizsgálta, a kora újkori enciklopédizmusban játszott szerepe azonban kisebb 

hangsúllyal jelent meg a kutatástörténetben. Doktori disszertációm, amely a magyar nyelvű 

szakirodalomban a második, a Mela-kommentárral foglalkozó munka, ezt a hiányt szeretné 

kisebbíteni. A kommentár új szempontokat előtérbe helyező elemzése reményeim szerint 

hozzájárul a mű jelentőségének további emeléséhez egyrészt a Vadianus-kutatáson, másrészt 

a Mela-recepció kutatásán belül.   
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A dolgozat két problémát állít a középpontba: Vadianus kommentárjának szerepét a 

16. század elejének európai kommentárirodalmában illetve a bécsi kommentárirodalomban, 

továbbá az antikvitásra vonatkozó ismeretközvetítésnek a bécsi retorikaoktatásban  játszott 

szerepét. A dolgozat második fejezete a De situ orbis-kiadást mint a bécsi egyetemi 

retorikaoktatás tanári kézikönyvét mutatja be. Alfejezetei Vadianus Mela-szövegkiadásának 

szerepét tárgyalják a 15-16. századi európai Mela-recepcióban, és a 16. század elejének bécsi 

kommentárirodalmában, továbbá a szövegkiadás paratextusának felépítését elemzik. A 

dolgozat harmadik fejezetének témáját a kommentárban alkalmazott forráskezelési 

módszerek jelentik. A fejezet két részre tagolódik: az első rész a kommentár 

szkholiontípusait és a marginális glosszákat, a második rész pedig a kommentár 

forráskezelési módszereit mutatja be, központi szerepbe állítva az ókori, középkori, és 

kortárs forrásainak kapcsolatát. A forráskezelési módszereket tárgyaló alfejezet szakaszait az 

amplificatio (ennek részeként a kommentár szerkezeti felépítése, forrásai, a copia gyakorlati 

példái) és a varietas gyakorlatának a bemutatása jelenti (ezen belül a dolgozat a kommentár 

retorikai elemeit, és az Aegyptus-fejezetben megvalósuló enciklopédikus módszert tárgyalja). 

A negyedik fejezet a bécsi retorikaoktatásban megjelenő, a Mela-kommentár 

értelmezési lehetőségeit nyújtó enciklopédizmust tárgyalja. Az első két alfejezet az ókori 

földrajzi ismeretek recepcióját, illetve a zoológiai és botanikai ismereteket tárgyalja. A 

harmadik alfejezet témáját az ókori ismeretek szerepének bemutatása jelenti a kommentár 

historiográfiai és néprajzi szemléletmódjában. A negyedik alfejezet a magyarországi 

személyes tapasztalatoknak az ókori események és jelenségek leírásához kapcsolódó 

közléseivel foglalkozik. A dolgozat ötödik fejezete a Mela-kommentár recepciótörténetét 

foglalja össze, majd azzal kapcsolatban ad választ, hogy Vadianus De situ orbis-magyarázata 

miért nem vált a 16. században tartósan standard kommentárrá, a hatodik fejezetben pedig a 

dolgozat mondanivalójának összegzése szerepel. 
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2. Kutatástörténet 

 

a. A Vadianus-kutatás jelenlegi állása 

 

Joachim von Watt (Joachimus Vadianus, 1484-1551) Sankt Gallenben született 1484. 

november 29-én a von Watt kereskedő- és hivatalnokcsalád gyermekeként.
1
 Miután elvégezte 

a városi grammatikai iskolát, beiratkozott a bécsi egyetem 1501-1502-es téli szemeszterére, 

ahol 1504-ben baccalaureusi fokozatot szerzett.
2
 Bécsi tanulmányai kezdeti időszakában a 

Collegium poetarum et mathematicorumban tartott órákat is látogatta az egyetemi előadások 

mellett,
3
 majd 1506-tól 1507-ig a karintiai Villachba költözött, ahol tanítói állást vállalt, és 

ebben az időszakban utazott el Velencébe és Padovába.
4
 Magiszteri vizsgáját 1508 őszén 

tette le, majd rövid időre hazatért Sankt Gallenbe, és a látogatás legfontosabb eredményeként 

a kolostori könyvtárban megtalálta és Bécsbe vitte Walafridus Strabo Hortulus című művét. 

Magiszterként nevét Vadiusra változtatta, majd - miután értesült róla, hogy már van egy ilyen 

nevű itáliai humanista - a Vadianus nevet vette fel.
5
 Bécsbe való visszatérése után, 1510-ben 

a rajnai nemzet védőszentjének az ünnepén szónoki beszédet mondott, és ekkortól kezdve 

tartott az egyetemen előadásokat, amelyeken az ókori földrajzi szövegeket és más ókori 

                                                           
1 „Parens cum esse artium ac disciplinarum liberalium amantissimus, filium hunc, ut primum fari cepit, literarum studiis 

mancipavit. Habuit ea tempestate Sangallum ludi litterarii praeceptorem Simonem quendam, immodi(a)e saevitatis virum, 

sed non indoctum.” Melchior 55. 
2A Bietenholz és Deutscher szerkesztette, Erasmus kortársait bemutató életrajzi lexikon szerzői Vadianus bécsi éveivel 

kapcsolatban a 19. századi szerzőknél szereplő, azonban a 20. századi szakirodalomban már bizonyos fenntartásokkal kezelt 

adatot emelik ki, hogy Vadianus Konrad Celtis tanítványa volt. Tárgyi tévedést jelent a szócikkben továbbá az a 

megállapítás, hogy Vadianus kommentárt írt a Naturalis historia 7. könyvéhez, mivel a valóságban nem kommentárról, 

hanem szövegkiadásról van szó; továbbá - a szövegrészlet ismertetése nélkül kiemelik azt a lexikon szempontjából jelentős 

adatot, hogy egy alkalommal a Mela-kommentárban is elismerően nyilatkozott Erasmusról. (Contemporaries of Erasmus: a 

biographical register of the Renaissance and Reformation. Szerk. Bietenholz, P.G.-Deutscher T.B. Toronto 2003. 364 sk). 
3„Aequalibus itaque studiis in eorum consortium admissus, quibus haud ita pridem praeceptoribus fuerat usus, et in his  

Georgio Collimitio, sibi longe amicissimo, iucundam iniit et literariam amicitiam cum Iacobo Spigelio, Ioanne Cuspiniano, 

Ioanne Reuchlino, I. Dantisco, Richardo Bartolino, Nicolao Leoniceo Vincentino, Coelio Calcagnino Ferrariensii, Petreio 

Aperbacho, Rodolpho Agricolam et Urbano Regio Rhetis, et aliis.”  Melchior 57. 
4 Anton Ruland a Serapeum könyvtártörténeti folyóirat 1865-ös számában közölt cikkében a Camers és Cuspinianus által 

közvetített humanista szellemiség Vadianusra gyakorolt hatását emeli ki, amelyet kiegészített a Collimitius hatására 

kialakult asztronómiai és matematikai érdeklődés. Ruland A.: Die Vadianische Bibliothek in St.Gallen.  Serapeum. 

Zeitschrift für Bibliothekwissenschaft, Handschriftenkunde und ältere Litteratur. 26/1 (1865) 1 sk. 
5 Josep Asbach a névváltoztatásra vonatkozó adat mellett számos más érdekességet is közöl Vadianusra és származására 

vonatkozóan, például azt, hogy családja Luxemburgi Zsigmondtól nyert nemesi címet. Tanárai között Celtis mellett 

Johannes Camers és Johannes Cuspinianus nevét is megemlíti. Asbach művének különösen értékes vonatkozását jelenti, 

hogy felhasználta a bécsi egyetem korabeli hivatalos feljegyzéseit, amelyek tanúsága szerint a magiszteri fokozat 

megszerzése után lengyelországi, magyarországi, és itáliai körutat tett. Filológiai eredményeit (a Naturalis historia-kiadást,  

a Dionysios Periégétés-kiadást, továbbá a Mela-kommentárt) jelentősebbnek ítéli meg, mint az általa megjelentetett ókori 

szövegkiadásokat. A Mela-kiadást a földrajzi és néprajzi érdeklődés részének tekinti, amely az 1510-es évek közepétől 

jellemezte Vadianust, és párhuzamba állítja azt a Tacitus- illetve Dionysios Periégétés-kiadással. Asbach Vadianus-

életrajzában szerepel először a Vadianus és Camers vitájára történő utalás a kommentár 1522-es kiadása kapcsán. (Asbach 

J.: Die Wiener Universität und ihre Humanisten im Zeitalter Kaiser Maximilians I. Wien 1877. 392 skk). 
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munkákat magyarázott (huszonegy, 1508 és 1518 között ténylegesen megtartott vagy 

tervezett szövegolvasásával kapcsolatban maradtak fenn adatok). 

A költemények, beszédek és értekezések írása mellett más humanistákkal együtt részt 

vett az ókori szövegek helyreállítására és kiadására irányuló szövegkritikai munkában: az 

egyetemi órák segédanyagaként kiadta a Naturalis historia 7. könyvét (1515), a Mela-

kommentárt (1518), és saját poétikai tankönyvét (De poetica et carminis ratione, 1518). 

Miután 1512-ben beiratkozott az orvosi karra, érdemei elismeréseként 1514. március 12-én 

I.Miksa  Linzben költővé koszorúzta, 1514-ben pedig az egyetem alkancellárja lett. 1515-

ben a bécsi királytalálkozóra ő írta a Jagelló Zsigmond lengyel királyt üdvözlő beszédet, és 

szintén ebben az évben adta ki a Faustus című allegorikus eklogát, amelynek szereplői I. 

Miksát és a bécsi humanistákat jelképezik. Egyetemi pályafutásának további állomását 

jelentette, amikor 1516-ban Angelus Cospus halála után retorikaprofesszor, majd 1516-1517 

telén az egyetem rektora volt. 1516-ban Szent Kozma és Damján, az orvosi kar 

védőszentjeinek ünnepén tartott beszédet, orvosi címét pedig 1517. november 15-én nyerte 

el. Vadianus csak rövid ideig praktizált Bécsben, és már orvosi tanulmányai végén is a Sankt 

Gallenbe vagy Zürichbe való visszatérést tervezte. 1518 júniusában, mielőtt végleg elhagyta 

a várost, hosszabb utazást tett: felkereste a De situ orbisban szereplő Pilatus-hegyet (Mons 

Pilatus), majd lengyel városokba látogatott. 1520 tavaszán telepedett le Sankt Gallenban, és 

életének későbbi évtizededeit a reformációban, illetve a politikai életben betöltött szerepe 

határozta meg. Egy ideig még ápolta a kapcsolatot a Bázelben letelepedett egykori 

tanítványaival. 1522-ben bázeli látogatása során felkereste Erasmust, és ebben az évben 

jelentette meg Andreas Cratandernél a Mela-kommentár bővített kiadását.  

Életének sankt galleni időszakát az anabaptista mozgalomban vállalt szerepe határozta 

meg, amelynek keretében teológiai munkákat is írt (Pro veritate carnis triumphantis Christi, 

Aphorismi de consideratione Eucharistiae). Ehhez kapcsolódott az 1523-tól kezdve az 

Apostolok Cselekedeteiről tartott előadássorozata, amely a Mela-kommentárban is 

megjelenő biblikus földrajzi érdeklődésre alapozott. A teológiai munkák írása mellett 

folytatta historiográfiai és földrajzi tudományos tevékenységét: részt vett Henricus 

Glareanus Helvetiae descriptio című művének megjelentetésében és tervezte egy önálló, 

Helvetia illustrata című munka megjelentetését is. 1525. december 28-án Sankt Gallen 

polgármesterévé választották. Haláláig tartó polgármestersége alatt több nehéz kérdéssel 

kellett szembenéznie: a svájci polgárháborúval, és a város és a sankt galleni apát közötti 

konfliktussal.  
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Vadianus első életrajzírója Johannes Kessler volt. A Vita Vadiani című munka, amely 

a sankt galleni időszakot állítja a középpontba, egy haláláig a humanista szellemiséget ápoló, 

városa érdekében politikai téren fellépő reformátort mutat be.
6
 Theodor Pressel Vadianus-

életrajza a reformátori tevékenységet állítja a középpontba, és ennek hátterében emeli ki 

Vadianus humanista műveltségét, továbbá a bécsi éveivel kapcsolatban a humanizmus 

jelentőségét hangsúlyozza, a földrajztudományi tevékenységével azonban nem foglalkozik.
7
 

Az életrajz a német humanizmus kettős, retorikai és természettudományos jellegének 

megfelelően mutatja be Vadianusnak az egyetemen töltött időszakát, és foglalkozik 

Tanstetterrel folytatott tudományos együttműködésével; úgy véli továbbá, hogy részt vett a 

Sodalitas munkájában, de nem tér ki arra, hogy milyen szerzőket olvasott. Egyetemi 

tevékenységével kapcsolatban azt állítja a középpontba, hogy előadásokat tartott, majd 

retorikaprofesszori kinevezést kapott Angelo Cospi halála után. Költeményeit formális, de 

nagy olvasottságról számot tevő munkaként jellemzi, és említést tesz azokról a műfajokról, 

melyekben eredményeket ért el, azonban konkrétan egyetlen művet vagy szövegkiadást sem 

sorol fel. A Mela-kommentárt tudományos tevékenységéhez sorolja, és ehhez kapcsolódóan 

a sankt galleni apáthoz írt ajánlólevélben található információkat elemzi.  

Georg Geilfus tanulmánya tárgyalja elsőként azokat a témákat, amelyek a földrajzi 

munkáival foglalkozó későbbi Mela-kutatást is foglalkoztatták.
8
 A tanulmány jelentősége 

annak köszönhető, hogy a szakirodalomban elsőként, Vadianus műveinek elemzéséből indul 

ki, és ennek alapján mutatja be a földrajzi felfogását, amely során számos idézettel támasztja 

alá az állításait. Geilfus arra a következtetésre jutott, hogy a földrajz önálló tantárgy volt a 

bécsi egyetemen a 16. század első évtizedeiben, és az oktatásában jelentős szerepet játszottak 

a Vadianus által alkalmazott humanista módszertani elvek.
9
 Az elemzésének alapját 

Vadianusnak az utókorra gyakorolt hatása jelenti, majd a földrajzi műveit -köztük a biblikus 

földrajzi Epitome trium terrae partium előzményének tekintett Mela-kommentárt- mutatja be 

és elemzi. Rámutat, hogy földrajztudományi érdeklődését az itáliai humanista geográfiai 

felfogás határozza meg, amelynek a forrása Ptolemaios és Strabón munkáinak a 

                                                           
6 Vö. Schäffer 9. 
7 Presser Th.: Joachim Vadian. Elderfeld 1861. 
8 Geilfus G.:Joachim von Watt, genannt Vadianus, als geographischer Schriftsteller. Winterthur 1865. 
9 A földrajzi ismereteknek a bécsi egyetemi oktatásban betöltött szerepével Elisabeth Klecker foglalkozott Adrian Wolfhard 

Panegyris ad Caesarem Maximilianum című költeményének a bécsi egyetemi oktatással foglalkozó szakaszait elemző 

tanulmányában. Klecker arra a következtetésre jutott, hogy a rövid ideig tartó triviumban a grammatika és a dialektika a 

retorika alá volt rendelve, a quadriviumba pedig a korábbi tantárgyak mellé bekerült a természetfilozófia és a kozmográfia. 

(Klecker E.: Geographia imitatio picturae. Geographie als humanistiche Leitwissenschaft am Beispiel der Panegyris des 

Adrian Wolfhard. In: Wissenschaft und Kultur an der Zeitenwende: Renaissance- Humanismus, Naturwissenschaften und 

universitärer Alltag im 15. und 16. Jahrhundert. Szerk.Grössing H.-Mühlberger K. Wien 2012. 81 skk). 
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tanulmányozása volt, a célja pedig a retorikaoktatáshoz szükséges háttérismeretek 

biztosítása. A kommentár tudományos felfogásának bemutatása során a skolasztikus 

hagyományt követő, illetve az empirikus kutatásra épülő humanista természettudomány 

egymással párhuzamos gyakorlatát állítja a középpontba, amely a korabeli 

kommentárirodalomra is hatást gyakorolt. A bécsi egyetem szellemi közegének jelentőségét 

kiemelő Geilfus Vadianus patrióta felfogására is felhívja a figyelmet, amelyet az itáliai 

humanistákkal való versengés hatásának tulajdonít, és feltételezi sajátosan helvét jellegét. A 

kora újkori földrajztudomány szempontjából Vadianus egyik fontos önálló eredményének 

tekinti, hogy felismerte a földrajzoktatás jelentőségét, és ezt műveiben is hangsúlyozta.  

Ernst Götzinger monográfiája Vadianus historiográfiai tevékenységét vizsgálja a 

Sankt Gallenben írt német nyelvű munkáira alapozva, azonban a bécsi időszak 

eredményeivel és a Mela-kommentárral is foglalkozik. Götzinger abból indul ki, hogy a 

kisebb jelentőségű humanista központnak számító bécsi egyetemen tanuló Vadianus 

gondolkodására az antikvitás iránti érdeklődés és a humanista historiográfiai módszerek 

alkalmazása hatott, és itt vált teljes mértékben humanistává. A Mela-kommentárt bécsi 

időszaka főművének tekinti, és kiemeli, hogy elsőként tudósított Bécsben a spanyol és 

portugál felfedezésekről.
10

 

Werner Näf monográfiája bécsi tevékenységének részeként tanári működését is 

vizsgálta.
11

 Az első kötetben foglalkozik Vadianus bécsi éveivel, amelynek során humanista 

pályafutását és műveit az egyetem szellemi hátterének keretein belül mutatja be.
12

 

Hangsúlyozza, hogy a skolasztika és humanizmus között nem volt ebben az időben az 

egyetemeken éles ellentét, és ez Vadianus írásaiban sem volt jellemző. Kiemeli a kommentár 

enciklopédikus jellegét és pedagógiai célját: szerinte a kommentár szerzője a tanítványai 

későbbi pályafutását akarta segíteni azzal, hogy alapos ismeretekkel látta el őket. A 

földrajztudományi ismeretek tárgyalásának példáját az antipodes-kérdés jelenti számára, 

amelynek a hátterében  a korabeli tudományos viták visszhangjait látja. A monográfia 

tényként fogadja el a későbbi szakirodalom által szkeptikusabban kezelt állítást, amely 

szerint Vadianus egyetemi tanulmányai kezdetétől az egyetem és Celtis kettős hatása alatt 

                                                           
10 Götzinger E.:  Joachim von Watt als Geschichtschreiber. St. Gallen 1873. 
11 Vadianus bécsi tevékenységének kutatásában a magyar humanizmuskutatás is részt vesz. Kiss Farkas Gábor Vadianus 

egyik magyarországi tanítványának Békaegérharc-kiadását vizsgálta, Ekler Péter pedig Vadianus és Augustinus Moravus 

Olomucensis kapcsolatával foglalkozott. Kiss F.G.: A Békaegérharc Bécsben a 16. század kezdetén: jegyzetek a copia 

oktatásáról. In: Magistrae discipuli. Tanulmányok Madas Edit 60. születésnapjára. Szerk. Nemerkényi E. Budapest 2009. 

167 skk.; Ekler P.: Adatok, megjegyzések Augustinus Moravus Olomucensis és Joachim Vadianus kapcsolatához, valamint 

Augustinus Moravus utolsó éveihez. Leadott kézirat. Megjelenés: Arianna. Megjelenés előtt. 
12 Näf W.: Vadian und seine Stadt St.Gallen. 1.Bd. Bis 1518: Humanist in Wien. St. Gallen (1944) 
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állt (ennek ellentmond aza későbbi megállapítása, amely szerint Georgius Collimitius 

gyakorolta rá a legnagyobb hatást). A Mela-kommentár szempontjából Näf további fontos 

megállapítását jelenti az az észrevétel, hogy a humanista szellemiségű oktatási módszerek 

közé tartozott az artes-fakultáson a szerzők minél szélesebb körének a tanulmányozása 

(amely a lectio és disputatio korábbi hagyományokat követő rendszerének keretein belül 

zajlott). Szintén 1945-ben, a Vadian-Studien sorozat első köteteként jelent meg Näf másik 

munkája, amely a Vadianus bécsi egyetemi szövegolvasásaira vonatkozó adatokat (az 

előadásokra utaló források közlése, az előadások időpontja, a Vadianus által használt 

szövegek) közli.
13

 

 Conradin Bonorand a 20. század második felében, Werner Näf megállapításaiból 

kiindulva vizsgálta Vadianus bécsi éveinek kapcsolatrendszerét. Aus Vadians Freund-und 

Schülerkreise in Wien című monográfiája kiemelten kezeli azt a problémát, hogy korai bécsi 

kapcsolatainak kutatásakor  kevés írott forrás áll rendelkezésre (emiatt kérdéses például, 

hogy ismerte-e Zwinglit, aki 1501/1502-es téli szemeszterben szintén itt tanult). A bécsi 

egyetem választásának hátterében szerinte az a tény állt, hogy 1500-1520 között ez volt a 

legnépszerűbb német egyetem, ahol Celtis mellett német humanista tanárok oktattak. Az 

egyes fejezetek az Arbogast Strub-kör, a magyar kapcsolatok, és a hivatali kapcsolatok egyes 

vonatkozásaival foglalkoznak. Bonorand részletesen beszámol Vadianus magyar 

kapcsolatairól (Matthaeus Hagymás, Adrian Wolfhard) de nem ír róla, hogy ők tagjai voltak-

e a Strub-körnek, illetve amennyiben nem voltak azok, milyen kapcsolatban álltak a 

tagjaival.
14

 

A Joachim Vadians Beziehungen zu Ungarn című tanulmány az 1522-es kiadásra 

alapozva dolgozza fel a Mela-kommentár magyar vonatkozásait (kiemelten tárgyalva az 

Adrian Wolfharddal illetve Stephanus Taurinussal való kapcsolatát), és meghatározza, hogy 

kikvoltak Vadianus magyar tanítványai Bécsben és kiket ismert vagy ismerhetett. Abból 

hogy sok magyar főpap volt a mecénása a bécsi humanistáknak, arra következtet, hogy az 

előbbiek Vadianust is ismerhették (azonban az írásos bizonyítékok alacsony száma miatt 

sokszor feltételezéseket kell megfogalmaznia).
15

 A Verena Schenker-Frei munkájának 

eredményeként szintén a Vadian-Studien sorozat részeként megjelent, Vadianus 

könyvtárának köteteivel foglalkozó, a Josua Kessler 1553-as jegyzékére alapozó repertórium 

                                                           
13 Näf W.: Vadianische Analekten. Vadian Studien 1. Sankt Gallen (1945) 
14 Bonorand C.: Aus Vadians Freundes- und Schülerkreis in Wien. Vadian-Studien 8, St.Gallen (1965) 
15 Bonorand C.: Joachim Vadians Beziehungen zu Ungarn. Zwingliana. Beiträge zur Geschichte Zwinglis der reformation 

und des protestantismus in der Schweiz. 13 (1969) 97 skk. 
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tematikus szempontok szerint csoportosítva közli az egykor a birtokában levő köteteteket, 

illetve az előbbiekhez kapcsolódóan a bibliográfiai adataikatés a bennük szereplő kézírásos 

feljegyzések átiratát is.
16

 

Peter Schäffer kritikai kiadása és kommentárja jelenti a De poetica et carminis ratione 

eddigi egyetlen modern kritikai kiadását. Schäffer bevezetője, amely a mű felépítését és 

utóéletét is részletesen elemzi, a magiszterré avatása utáni időszak egyetemi előadásait emeli 

ki. A munkát a német irodalomtörténet szemszögéből vizsgáló kiadás előszava a korábbi 

szakirodalmi eredményekre támaszkodva elemzi a De poetica felépítését, összefüggéseket 

keresve Vadianus humanista kapcsolatrendszere és a mű megjelenési körülményei között. A 

bevezető tanulmány legjelentősebb eredményét annak az elképzelésnek a kifejtése jelenti, 

hogy Vadianus a korabeli poétikaelméleti irányzatoktól eltávolodva új módszereket 

alkalmazott (Schäffer ezek között sorolja fel a Mela-kommentárban is jelenlevő anekdoták 

közlését, illetve a személyes emlékek vagy az önálló véleményalkotások rögzítését).
17

 

Ernst Gerhard Rüsch tanulmányának alapját a Schaffhausen svájci városban található, 

Itáliából származó, humanista pedagógiai műveket tartalmazó,  a svájci humanizmus- és 

Vadianus-kutatás szempontjából egyaránt fontos szövegkiadás megtalálása jelentette, amely 

nem Vadianus neve alatt szerepel, és emiatt a Vadianus-kutatás nem veszi figyelembe, 

hiányzik a levelezésből és Werner Näf publikációiból is. A három diákjának ajánlott 

szövegkiadás tartalmazta Pier Paolo Vergerio, a kor legjelentősebb itáliai humanistájának 

pedagógiai művét. A kiadás önmagában nem különleges, mivel a népszerű munkát csak 1472 

és 1500 között több mint húsza alkalommal nyomtatták ki. Különleges jelentősége amiatt 

van, hogy ajánlásában tartalmaz egy általa írt, eddig ismeretlen levelet. A levél elemzéséből 

Rüsch azt a következtetést vonja le, hogy Vadianus az oktatási-nevelési felfogását 

összehangolja Vergerio elképzeléseivel, tehát teljes egészében a humanista oktatási elvek 

szerint gondolkodott (ez a tanulmány szerzőjének megállapítása szerint a bécsi időszakáról 

alkotott képet nem változtatja meg teljesen, de jellegzetes, korábban ismeretlen irányt ad 

neki). 

Franz Graf-Stulhofer Vadian als Lehrer am Wiener Poetenkolleg című 

tanulmányaazzal foglalkozik, hogy Vadianus a Collegium poetarum vagy a Collegium 

ducale (a hercegi alapítású artes-collegium) tanára volt-e. A kérdés megoldásának egyik 

                                                           
16 Schenker-Frei V.: Bibliotheca Vadiani: Die Bibliothek des Humanisten Joachim von Watt nach dem Katalog des Josua 

Kessler von 1553.  Vadian Studien 9. St.Gallen (1973) 
17 Schäffer P. (szerk): Joachim Vadianus. De poetica et carminis ratione. Kritische Ausgabe mit deutscher Übersetzung und 

Kommentar von Peter Schäffer. München 1977. 
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lehetőségét Collimitius munkássága jelenti, amely ellentmond annak a szakirodalom által 

elfogadott álláspontnak, hogy Celtis 1508-as halálával a Collegium poetarum megszűnt, és 

arra enged következtetni, hogy az 1530-as évekig működött. A tanulmány nem tud 

véglegesen állást foglalni a kérdésben, csak arra vállalkozik, hogy és a további kutatás 

számára kijelölje a kutatási irányokat (felvetve annak a lehetőségét, hogy Vadianus részben a 

collegium poetarum, részben pedig a collegium ducale tagja volt).
18

 

Egybehangzó álláspontjuk ellenére a két tanulmány felfogása között eltérések is 

vannak. Rüsch feltételezése szerint a Collegium Georg Tanstetter (Collimitius) vezetésével 

az 1530-as évekig fennállt, és Vadianus itt tartotta retorika- és poétikaóráit.
19

Stuhlhofer ezzel 

ellentétes elképzelése abból indul ki, hogy  Vadianus tanári tevékenysége nem a Collegium 

poetarum et mathematicorumban, hanem az artes-fakultáson zajlott az ottani módszertani 

követelményekhez igazodva, azonban humanista retorikai elvek szerint. Rüsch és Stuhlhofer 

a Vadianus retorikatanári tevékenységére vonatkozó elméleti megállapítások mellett kevés 

információt közölnek a retorikaoktatási gyakorlatára vonatkozóan. A szerzők nem folytattak 

kutatásokat sem az általa használt ókori szövegekre, sem a retorikaoktatás során alkalmazott 

enciklopédikus módszertani elvekre vonatkozóan.  

Clemens Müller humanista és skolasztikus oktatási módszerek kapcsolatát vizsgáló 

tanulmánya annak a megállapításnak a keretein belül vizsgálja Vadianus tevékenységét, 

hogy a humanizmus az artes-fakultáson valósult meg, és számos humanista tanított itt 

amellett, hogy végzett egyetemen kívüli tevékenységet is. Megállapítása szerint Vadianus 

orvosi tanulmányai, humanista érdeklődése miatt, nem illeszkedtek az oktatás hagyományos 

keretei közé, amelyeket az 1389-es statútum szabályozott. Müller a baccalaureatus doktori 

vizsgájának téziseit vizsgálja, amelyek a vizsgadisputa alapjait jelentették, és amelyeket 

Vadianus kézírása segít azonosítani, mivel a szerző neve nélkül jelentek meg, és ezek 

alapján meghatározza, hogy mely középkori arab forrásokat olvasták a bécsi egyetem orvosi 

karán. A tanulmány jelentőségét a dolgozat szempontjából az adja, hogy adatokat közöl a 

kommentárban szintén forrásként szereplő Avicenna műveivel való foglalkozásáról.
20

 

Gerhard Alicke Vadianus kommentárját a sikeres, későbbiekben több alkalommal 

kiadott humanista munkák közé sorolja, és ezeket a szempontokat követve elemzi 

                                                           
18 Stuhlhofer F.G.: Vadian als Lehrer an Wiener Poetenkolleg. Zwingliana. Beiträge zur Geschichte Zwinglis der 

reformation und des protestantismus in der Schweiz. 26 (1999) 93 skk. 
19 Rüsch E.G.: Ein unbekanntes pädagogisches Werk Vadians. Zwingliana. Beiträge zur Geschichte Zwinglis der 

reformation und des protestantismus in der Schweiz.  12 (1965) 181 skk. 
20 Müller C.: Humanismus vs. skolastik: Joachim Vadians Promotion zum Doctor medicinae an der Universität Wien. In: 

Acta Conventus Neo-Latini Upsaliensis.  Leiden 2012. 711 skk. 
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tanulmányában, amely az ezredforduló utáni Vadianus-kutatás egyik legkiemelkedőbb 

eredményét jelenti. A szövegkiadás és a kommentár megjelenését összekapcsolja a görög 

nyelvű természettudományos források új latin fordításokban történő megismerésével és az 

ehhez kapcsolódó, a földrajzi felfedezések nyomán kialakuló földrajzi érdeklődéssel, 

továbbá a földrajzi szövegeknek az iskolai oktatásban történő felhasználásával. Alicke arra 

hívja fel a figyelmet, hogy nem Vadianus volt az első, aki a földrajzi ismeretek jelentőségét 

kiemelte mint az antik szövegek tanulmányozásának segédeszközét: Johannes Cochlaeus 

nürnbergi iskolamester 1512-ben megjelent Pomponius Mela-kiadásának előszavában 

szintén ezeket az állításokat fogalmazta meg. Alicke meglátása szerint Cochlaeushoz 

hasonlóan Vadianusnak is az volt a célja, hogy az egymással összekapcsolt földrajzi 

ismeretek által a lehető legtöbb esetben teremtsen kapcsolatot az ókor és a saját kora között. 

A tanulmány második felében Alicke a Vadianische Briefsammlung elemzésével tárja fel 

kommentár egyes kiadásainak hátterét, illetve ezzel összefüggésben a kommentár és az 

Epitome trium terrae partium közötti kapcsolattal, továbbá a Vadianus és Camers közötti, az 

utóbbi Solinus-kommentárjának megjelenését követő vitával foglalkozik. A tanulmány záró 

szakaszában végül levonja a következtetést, hogy a levelezéséből megállapíthatóan 1543 

után Vadianus már nem foglalkozott a kommentár újabb kiadásának megjelentetésével, 

ennek pontos okával kapcsolatban azonban csak feltételezésekbe bocsátkozik.  

A magyarországi szakirodalom egyetlen, a kommentárral foglalkozó eredménye, 

Danku György doktori disszertációja  az „összefoglaló” megnevezésen a Catechesis in 

geographiamot érti, és a kommentár elemzésére nem vállalkozik. A Catechesis in 

geographiam legfontosabb megállapításának a ptolemaiosi szándékoktól való eltérést tartja a 

kozmográfia definíciója kapcsán (és ennek alátámasztására közli a Catechesis egy 

szakaszának eddig ismert egyetlen magyar fordítását, Lovizer Lilla munkájaként).
21

 Végül 

arra a következtetésre jut, hogy a szerző szándéka a térképészeti illetve a leíró földrajzi 

felfogás szintézisének megteremtése, vagyis - a dolgozat szerzőjének szavaival élve- 

„prototipikus” (az egyes domborzati elemek valósághű és egyedi ábrázolását nyújtó)  

térképészeti felfogás megteremtése volt, a korográfia és a geográfia fogalmainak reneszánsz 

kori egymásba olvadásának alapján állva.
22

 

                                                           
21 Danku Vadianus kommentárját annak ellenére értelmezi a ptolemaiosi és strabóni földrajzi felfogás szintéziseként, hogy 

szerinte a paratextusban szereplő Catechesis in geographiam „talán a legmesszebb áll a kozmográfia céljait, eszközeit, és 

rokon tudományait illető kérdésekben a Ptolemaiosz-i szándékoktól”. Danku a kommentárt nem vizsgálja, és műfaji 

megjelölésként az „összefoglaló” kifejezést használja, annak ellenére, hogy kommentárról van szó. Továbbá úgy vélekedik, 

hogy a kommentár „széles körben terjedt és hatott”, állítását azonban nem támasztja alá adatokkal. 
22 Danku Gy.: Kozmográfia és kogníció. Doktori értekezés. Budapest 2009.  67 skk.  
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A Vadianus világ- és emberképére vonatkozó kutatás fontos eredményét jelenti Renate 

Frohne 1522-es kiadásra alapozó szemelvénygyűjteménye, amelyben a kommentárból 

kiválasztott, tematikus rendbe csoportosított szakaszokat (1.a természet változásai; 2. ember 

és természet kapcsolata; 3. hit és babona; 4. igazság és hazugság; 5. alapelvek a helyes 

társadalmi együttéléshez) párhuzamosan közli azok német fordításával.
23

 Frohne fogalmazza 

meg elsőként azt az elképzelést, hogy a Mela-kommentár humanista enciklopédiaként lehet 

értelmezni, amely az antikvitásra vonatkozó adatokat és a korabeli témák tárgyalását 

kapcsolja össze egymással, és amely a részét jelenti annak az enciklopédikus 

tevékenységnek, amely az egész életművére jellemző (és amely a második kiadásban 

szereplő értekezések által az első kiadáshoz képest fokozottabban nyilvánul meg). A 

kommentár enciklopédizmusával kapcsolatos érvként Vadianusnak azt a kijelentését említi 

meg, amely szerint a földrajz a (természet)filozófia és a természet titkainak megismerésére 

szolgáló eszközt jelent.Az enciklopédikus módszer sajátosságait az egyes szkholionok 

esetében a rendelkezésre álló és ismert szerzők száma, továbbá a kommentátor egyéni céljai 

határozták meg. A forráskezelési gyakorlatára vonatkozóan Frohne bevezető tanulmánya - 

amely felhasználja az előadás során a diákok által készített jegyzeteket is- megállapítja, hogy 

nem állít fel kategóriákat vagy kiválasztási szempontokat az egyes forrásokra vonatkozóan, 

hanem minden információt közlésre érdemesnek tart, amennyiben az általa igaznak ítélt 

álláspontot közvetíti. A forráskezelési módszerének a célját az önálló álláspontjának a 

kifejtésére irányuló törekvések jelentették, itt az átfogó módszer abban nyilvánul meg, hogy 

Vadianus belehelyezkedik a szövegbe és az idézetek kiválasztása és rendezése által gyakran 

a saját álláspontjának tűnő megállapításokat közöl, továbbá gyakran alakítja át moralizáló 

céllal az általa használt idézeteket. A racionális ismereteket közlő antik szövegek idézésében, 

a ratio szerepének hangsúlyozásában a középkori gondolkodástól való eltérést feltételezi 

Frohne, majd ennek ellentmondó jelenségként említi meg a fabula alkalmazását (amelyet a 

mitológiai történetekben, az antik költemények idézésében, illetve a kortárs 

természettudományos eszmecserék vitatható állításaiban tételez fel). Az anekdoták 

szerepeltetésével kapcsolatban arra következtet, hogy azok az olvasó szórakoztatását, 

figyelmének felkeltését szolgálták. Frohne a vallási és moralizáló törekvések 

hangsúlyosabbá válásának hátterében az 1518 és 1522 közötti időszak változásait (a 

                                                                                                                                                                                     
http://teo.elte.hu/minosites/ertekezes2009/danku_gy_1.pdf  (Letöltés ideje: 2016.12.18). 
23 Frohne R.: Das Welt- und Menschenbild des St.Galler Humanisten Joachim von Watt/Vadianus (1484-1551). Dargestellt 

anhand ausgewählter Exkurse in den Scholien zu Pomponius Mela: De chorographia, Basel, 1522. Ein Lesebuch 

(Lateinisch/Deutsch) mit Kommentaren und Interpretationen. Remscheid 2010 

http://teo.elte.hu/minosites/ertekezes2009/danku_gy_1.pdf
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reformáció eszméihez való közeledést, a sankt galleni pestisjárvány) sejti. Ennek az 

enciklopédikus tárgyalásmódnak a részét jelentik az etikai, politikai kérdések, és az aktuális 

társadalmi és politikai kérdések is (amelyeknek köszönhetően hangsúlyosabb szerepet kap 

Vadianus személyisége és személyes tapasztalatai), az érdekességek vagy más adatok 

közlésére irányuló, rendszerező, katalogizáló törekvéseket azonban Frohne nem feltételez a 

kommentár 1522-es kiadásában. Végül a tanulmány arra hívja fel a figyelmet, hogy a vallás 

tisztaságára illetve a tudományos tévedések eloszlatására irányuló, a kommentárnak ebben a 

kiadásában megfigyelhető törekvések arra utalnak, hogy a kommentátor példaképe Albertus 

Magnus volt. 

Susanne De Beer az aktualizáló szándékot az általános világleírásban és a földrajzi 

felfedezésekre vonatkozó ismeretek közlésében látja, és úgy véli, hogy Vadianus meghaladta 

kora földrajztudósait. Ez szerinte abban nyilvánult meg, hogy kortársaitól eltérően a 

személyes tapasztalatok, és a személyes megismerés szerepét hangsúlyozta a földrajzi 

ismeretek elsajátítása során, és fontosabbnak ítélte a helyes tudás megszerzését, mint az 

ókori szerzők auctoritasának megőrzését. A kommentárt De Beer is elsősorban földrajzi 

munkaként és nem retorikatankönyvként értelmezi (a kommentár céljainak egyike, hogy a 

földrajzot tudománnyá tegye, Vadianus ezért írt részletes bevezető esszét, amely felosztotta 

tudományágakra és közölte a legújabb felfedezéseket), ezért helyezi a hangsúlyt az önálló 

állításokat megfogalmazó és kritikai attitűd által jellemzett digressziókra (az antikvitás 

tekintélyével szembeni és az egyedül a kommentárműfaj keretei között megvalósítható 

kritikus szemléletmód észrevétele szerint kivételt jelentetett a korabeli kommentárok között). 

Ennek hátterében a tanulmány szerint az állt, hogy áthidalja az ókori szöveg és a kora újkori 

olvasó közötti távolságot, és magyarázatot adjon a számára problematikus antik állításokra. 

A Vadianus által nyújtott megoldások és magyarázatok közé az utazás során szerezhető 

személyes tapasztalatot és a térképek használatát sorolja a tanulmány (mindez nem helyezi 

figyelmen kívül azt az ellentmondást, hogy a korabeli álláspontok közlése mellett Vadianus  

sok figyelmet szentelt az ókori vélemények közlésének, és a Mela-szöveg magyarázatának 

is).
24

 

                                                           
24 A tanulmány arra az ellentmondásra is felhívja a figyelmet, hogy Vadianus az új szempontokat felvető munkáját egy ókori 

szerző kommentárjaként és nem önálló munkaként jelentette meg. Végül arra a következtetésre jut, hogy a földrajzi 

felfedezések eredményeinek megismerése ellenére az antikvitás továbbra is fontos vonatkoztatási pont maradt. De Beer S.: 

The world upside down. The geographical revolution in humanist commentaries on Pliny’s Natural History and Mela’s De 

situ orbis (1450-1700). In: Neo-latin commentaries and the management of knowledge in the late Middle Ages and the 

Early Modern Period. Szerk. Enenkel K.E.-Nellen H. Leuven University Press. Leuven 2013. 139 skk. 
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Katherina Suter-Meyer szintén mint földrajzi munkát és nem mint retorikatankönyvet 

értékeli a kommentárt, amelynek a hátterében véleménye szerint a német humanisták 

chorographia és geographia iránti, a földrajzi felfedezéseknek köszönhető érdeklődése állt 

(ennek egyik bizonyítékát jelenti az a tény, hogy a Celtis körüli humanista körben több 

földrajzi, de a regionális historiográfiához is szorosan kötődő munka jelent meg). A Rajna 

leírását tárgyaló szkholion elemzését és utóéletét bemutató tanulmány szerint a 

kommentárnak ez a szakasza a kora újkori, patrióta szellemiséget követő, a laus regionum és 

geográfiai-etnográfiai továbbá historiográfiai elemek által meghatározott országleírások közé 

tartozik, amelynek az esetében a kommentár túllépi a De situ orbis szövegének terjedelmét. 

Ennek az okát Suter-Meyer szerint az aktualizáló törekvések jelentik, amelyeknek 

köszönhetően a kommentáríró Vadianus antik elődje társsszerzője lesz, és egyszerre jelenik 

meg itt mint humanista, mint a helvétek képviselője és sankt galleni, mivel származását és 

tudományos kapcsolatait tudatosan teszi a részévé az ókori szöveghez írott kommentárnak. 

Katharina Suter-Meyer írása elsőként dolgozza fel a Mela-kommentár egy szakaszát, amely 

földrajzi szempontból aktualizálja a magyarázott ókori szöveget, és ezért rendkívül fontos, a 

későbbi kutatás számára iránymutató munkáról van szó. A tanulmány szövege felvet néhány 

további, megfontolásra váró szempontot. A szerző arra építi fel a tanulmányt, hogy Vadianus 

elszakad az ókori szövegtől, és teljesen önálló magyarázatot közöl. A tanulmányból 

ugyanakkor több alkalommal kiderül, hogy az antikvitástól Vadianus nem tud és nem is akar 

elszakadni, hiszen a saját korának állapotát az ókori leírásokkal veti össze, és antik példát 

hoz a laus Helvetiae részben is, amikor a helvétek életmódjáról értekezik. A hasonló 

módszereket követő Filippo Beroaldo is ír saját személyes tapasztalatairól illetve a korabeli 

Bologna tudományos és mindennapi életéről az Apuleius-kommentárban, azonban számos 

más szempontot is követ az előbbiek mellett. A Mela-kommentár elemzése során sem 

biztosan célravezető többet feltételezni a De situ orbis magyarázatának ezen szakaszai 

hátterében. Továbbá a szerző nem veszi figyelembe, hogy a földrajzi műfaján túlmenően a 

retorikaoktatás során olvasott szövegről van szó, és az általa elemzett szöveg az amplificatio 

Poetria nova által meghatározott egyik eszközét, a digressziót alkalmazza, tehát a középkori 

és humanista retorikaoktatás módszerének kontinuitásáról van szó, és Vadianus nem 

kizárólag humanista felfogása miatt jár el így. Harmadrészt a tanulmány a kommentár 1522-

es második kiadására alapoz, és nem veti össze a szöveget az első, 1518-as kiadással, az 

esetleges eltérések feltárása érdekében.
25

 

                                                           
25 Suter-Meyer K.: Frühneuzeitliche Landesbeschreibung in einer antiken Geographie-Der Rhein aus persönlicher 
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Mindkét tanulmány abból a megállapításból indul ki, hogy a Mela-kommentárt 

Vadianus földrajzi ismereteket közvetítő munkaként írta. A kommentárt földrajzi munkaként 

értelmező felfogás tehát téves következtetésekhez vezethet, mivel nem veszi figyelembe, 

hogy a kommentárműfaj a kora újkori retorikaoktatáshoz kapcsolódik, és a földrajzi 

ismeretek nem önálló tantárgyként szerepeltek az egyetemi oktatásban. A földrajzi 

ismeretközvetítés módjait az auctoritas, az írott szöveg tekintélye határozta meg, az 

ismeretszerzés pedig nem öncélú volt, hanem a nyelvi és stilisztikai képességek fejlesztését, 

továbbá az ókori történelemről, irodalomról, tudományról, és az ókori életről való 

ismeretszerzést szolgálta. A Mela-kommentárt tehát az egyetemi retorikaoktatással 

kapcsolatban lehet földrajzi enciklopédiaként értelmezni, és ezért szükséges a kommentárnak 

a kora újkori retorikaoktatás keretei között történő vizsgálata. 

 

b. A Mela-utóélet kutatásának jelenlegi állása  

 

Pomponius Mela római földrajztudós Claudius britanniai hadjáratának (Kr.u. 41-44) 

utolsó időszakában írta három kötetes, periplus műfajú munkáját, amely az akkor ismert 

világ rövid leírását tartalmazza. A Mela-szöveget a 10. századig használták, ezt követően 

azonban a 14. századig kevéssé volt ismert. Felfedezése Francesco Petrarca nevéhez fűződik, 

aki avignoni tartózkodása alatt másolta le a szöveget. Tevékenységének köszönhetően jelent 

meg az itáliai humanisták körében az ókori földrajztudományi munkák iránti érdeklődés, 

amelynek a hatására a földrajzi szövegek olvasása a humanista iskolák retorikaoktatásának 

része lett.
26

 A De chorographia népszerűségéhez hozzájárult Ptolemaios Geographiájának 

megismerése is, amelyet Manuel Chrysoloras hozott Firenzébe, majd a 15. század végén 

Jacopo Angeli fordított latinra.
27

 A 15. század végén Velencében jelentek meg az első 

ősnyomtatványok, illetve Ermolao Barbaro Castigationes Plinianae et in Pomponium Melam 

című kommentárja. Ezt követően a 16-18. században számos szövegkiadás illetve 

kommentár jelent meg német, francia, hispániai, és németalföldi szerzők munkájaként.Mary 

Ella Milham megállapítása szerint a 19-20. századi kritikai kiadások a reneszánsz Mela-

kéziratokat és nyomtatott kiadásokat filológiai szempontból értéktelennek tekintették, és 

nem foglalkoztak a bennük szereplő, a másolókat, könyvkiadókat érintő, valamint földrajzi 

                                                                                                                                                                                     
Perspektive in Vadians Kommentar zu Pomponius Mela (1522). In: Transformations of the classics via early modern 

commentaries. Szerk. Enenkel K.E. Leiden-Boston 2014. 389 skk. 
26 Billanovich G.: Dall’antica Ravenna alle biblioteche umanistiche. Aevum 4 (1956) 346 skk. 
27 Fiorani F.: Mapping and voyages. In:  The Cambridge Companion to the Italian Renaissance. Szerk. Wyatt M. Cambridge 

2014. 64 skk. 
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és térképészeti információkkal, és ennek következtében a Mela-szöveg kutatása a 20. 

században kevés új eredményt hozott, a recepciótörténeti kutatások azonban feltárták a 

szöveg késő ókori, középkori és újkori recepciótörténetét. 

A középkori és kora újkori Mela-utóélet kutatásának 20. századi kiindulópontját 

Claude W. Barlow
28

 és Giuseppe Billanovich tanulmányai jelentik, amelyek a szöveg 

archetypusát tartalmazó, ma Vaticanus Latinus 4929 néven ismert kódexre vonatkozó 

információkat foglalják össze.
29

 A 20. század végén Piergiorgio Parroni
30

 és Alain 

Silberman
31

 gondozásában megjelent modern kritikai kiadások Barlow és Billanovich 

eredményeire támaszkodtak. A középkori Mela-recepcióval Catherine M.Gormley, Mary A. 

Rouse, és Richard H. Rouse tanulmánya foglalkozott, amely a középkori recepció mellett a 

14-15. századi itáliai és francia humanisták szerepét tárgyalta. A szerzők arra hívják fel a 

figyelmet, hogy a korábbi kutatók nem foglalkoztak a szöveg hatástörténetével, továbbá 

rosszul mérték fel a népszerűségét (például azt feltételezték, hogy alapvető hatást gyakorolt a 

középkori térképészetre) és nem arra a kérdésre válaszoltak, hogy hol olvasták Melát a 

középkorban.
32

 A tanulmánynak a korábbi kutatáshoz viszonyított legfontosabb új 

eredményét a francia humanisták Mela-recepcióban játszott szerepének feltárása jelenti. A 

szerzők rámutatnak, hogy a francia humanisták körében a földrajztudomány iránti 

                                                           
28 A Mela-szöveg hagyományozódására vonatkozó kodikológiai adatokat elsőként Claude W. Barlow tanulmánya dolgozta 

fel. Barlow felismerte, hogy a kódex egyetlen 9. századi másoló munkája volt, majd a De situ orbis szövegének 

másolásakor elkövetett hibákat ketten javították: a 9. században Ferrièresi Lupus scriptoriumának egyik tagja, illetve egy 

11-12. századi korrektor. A kódex 10-16. század közötti történetével kapcsolatban azonban nincsenek további adatai, és a 

16. századi első birtokosát, a Serafini de Nybia nevű személyt sem tudja azonosítani. Barlow C.W.: Codex Vaticanus 

Latinus 4929. Memoirs of the American Academy in Rome 15 (1938) 87 skk. 
29 Billanovich tanulmánya elfogadja Konrad Bursian feltételezését,  amely szerint a szöveg egy késő ókori, az 5. századi 

Ravennában Flavius Rusticius Helpidius Domnulus által másolt földrajzi-historiográfiai enciklopédia részeként maradt 

fenn. Billanovich szerint ez az 5. századi enciklopédia lehetett az, amelyet Lupus „vetustus” néven említett, és amely 

azonos a Vaticanus Latinus 4929  második felével. A benne szereplő munkák(Iulius Paris, Titius Probus művei, a Septem 

mira, a De chorographia, és Vibius Sequester De fluminibusa) a késő ókorban is ritka, csak Ravennában ismert szövegek 

voltak. A kódexről francia területen több másolatot is készítettek a 12. században, amelyeket a 14. században az avignoni 

pápai udvar környezetében élő humanisták hoztak Itáliába. Az egyik 12. századi másolat Petrarca tulajdonában volt, aki 

postillákkal látta el azt. Petrarca később elveszett másolatáról készült a ma Ambrosiana H 14 sorszámot viselő kódex, 

illetve egy szintén elveszett másolat, továbbá a 15. századi Parisinus Latinus 4800 és a Vaticanus Latinus 4496, amelyekben 

Petrarca példányához hasonlóan szerepelt a De chorographia. Billanovich a Mela-szöveg 14-15. századi itáliai 

népszerűségét Petrarca hatásának tulajdonítja: Boccaccio mellett Guglielmo da Pastrengo, Domenico Silvestri, és 

Domenico Bandini használták fel műveikben a De chorographiát. A Guarino Veronese és Angelo Poliziano működése 

közötti időszakban Mela és Vibius Sequester műveinek alapvető szerepe volt abban, hogy az antik földrajz kötelező 

tantárgy lett a humanista iskolákban. A Mela-szöveg 15. századi európai recepciójával Billanovich röviden foglalkozik. 

Megemlíti, hogy Guillaume Fillastre bíboros 1417-ben a konstanzi zsinaton lemásoltatta magának a szöveget, de nem ír a 

hozzá készített kommentárról. A 15-17. századi kommentárok közül Ermolao Barbaro, Isaac Vossius és Abraham 

Gronovius műveit említi meg, tehát kihagyja az összes 16. századi Mela-kommentárt. Billanovich összefoglaló értékelése 

szerint a De chorographia azoknak a kisebb latin földrajzi szerzőknek az egyike volt, amelyeknek a 14. században kezdődő 

tanulmányozása megteremtette a földrajz tudományát és az alapját jelentett a földrajzi felfedezéseknek. Billanovich G.: 

Dall’antica Ravenna alle biblioteche umanistiche. Aevum 30 (1956) 319 skk. 
30 Pomponii Melae De chorographia libri tres. Introduzione, edizione critica e commenta a cura de P. Parroni. Raccolta di 

studi e testi, 160. Szerk. Parroni P. Roma 1984. 
31 Pomponius Méla. Chorographie. Szerk. Silberman A. Paris 1988.  
32 Gormley C.M - Rouse M.A.-Rouse R.H.: The medieval circulation of the De chorographia of Pomponius Mela. 

Mediaeval Studies 46 (1984) 266 skk. 
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érdeklődés a 14. század végén kezdődik el az itáliai humanizmus hatására. Ebben kiemelt 

szerepe volt annak a párizsi körnek, amely nagy szerepet játszott az egyházszakadás idején a 

francia egyházi adminisztrációban és tagjai Avignonban valamint a konstanzi zsinaton 

találkoztak itáliai humanistákkal. A csoport tagjai (Nicolas D’Oresme, Pierre D’Ailly, 

Nicholas de Clamanges, Jean de Montreuil, Simon de Plumetot, Guillaume Fillastre) közül 

Fillastre bíboros érdeklődött a legjobban a földrajz és a De chorographia iránt: a konstanzi 

zsinaton közvetlen másolatot készített az archetypusról és 22 oldalas kommentárt írt hozzá.
33

 

A De chorographia középkori és reneszánsz recepciótörténetét tárgyaló Catalogus 

translationum et commentariorum Pomponius Mela-szócikkében Milham a 16. századi 

Mela-recepció kettős jellegére hívja fel a figyelmet: a szöveg első, modern nyelven 

megjelent fordítása a földrajzi felfedezések korának irodalmához kapcsolódott, latin nyelvű 

nyomtatott kiadásai pedig a retorikaoktatásban játszottak szerepet.
34

  Bár Milham nem említi 

meg, a Mela-recepcióban megjelenő két irány nem bírt azonos jelentőséggel és a latin 

nyelvű, retorikai céllal használt szövegkiadások, kommentárok, és feldolgozások száma 

messze meghaladta a fordításokét, a szöveget tehát elsősorban az oktatásban és nem 

gyakorlati céllal használták.
35

 A 16. századi kommentárokat Milham a sorozat formai 

követelményeinek megfelelően kronologikus sorrendben tárgyalta, tehát nem volt lehetősége 

az egymástól eltérő szövegértelmezési módszerek megkülönböztetésére, ezt követően 

megjelent tanulmányaiban azonban a kronológiai szempontokat meghaladva, az egymástól 

eltérő szövegértelmezési módok alapján csoportosította a kommentárokat.  

A Mela-recepció kutatástörténetében önálló témát jelent Vadianus és kora újkori 

Mela-recepció kapcsolata, amellyel szintén Mary Ella Milham foglalkozott. Kutatásainak a 

Mela-recepció kutatástörténetéhez való sorolását az indokolja, hogy Vadianus kommentárját 

nem önállóan, hanem a 16. századi recepciótörténet részeként értelmezte. Ő mutatott rá 

elsőként Vadianus kommentárjának jelentőségére, amelynek köszönhetően  haláláig a helvét 

recepció vezető személyisége maradt annak ellenére, hogy később nem foglalkozott a De 

                                                           
33 A kézirat két példányban maradt fenn a következő kódexekben: Firenze, Bibliotheca Medicea Laurenziana Gadd. 91. inf. 

7.; Rennes, Bibliothéque Municipale 256. 
34 Az első népnyelvi fordítás szerzője Joan Faras volt. A fordítást Duarte Pacheco Pereira használta a saját műve, az 

Esmeraldo de situ orbis írása során. Faras fordítása 1501-1502-ben készült, amikor részt vett Pedro Álvares Cabral 

Cabrallal expedíciójában, Pereira pedig 1505-1508 között írta a művét, miután  a részt vett Albuquerque herceg 

expedíciójában Indiába.  
35 Milham négy 16. századi munkát említ meg, amelyek jelentősek a Mela-recepció szempontjából. Az 1498-as salamancai 

incunabulumban jelent meg Antonio de Lebrixa lexikográfus földrajzi értekezése, ezt követték Vadianus, Sebastian 

Münster, Johannes Oporinus, és Johannes Olivarius kommentárjai, majd Johannes Henisch 1567-es kiadása az ókori és 

modern földrajzi ismereteket összefoglaló értekezéssel, végül Guilielmus Soonus Disputator című, a Mela- szöveget 

feldolgozó kérdés-felelet műfajú munkája (amelynek műfaji előzményét a nürnbergi iskolamester Johannes Cochlaeus 

1512-ben megjelent Mela-kiadásában szereplő hasonló munka jelentette). 
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chorograpia szövegével, és Sebastian Münster anonim Mela-kommentárja több szempontból 

meghaladta az általa elért eredményeket. Milham reneszánsz recepciótörténetet tárgyaló 

tanulmánya kimutatta, hogy az itáliai, francia, német, és hispániai recepciót egymástól eltérő 

sajátosságok jellemzik: a 16. századi német szövegkiadások Joachimus Vadianus, a 

franciaországiak pedig Petrus Johannes Olivarius kommentárjára alapoznak, a modern Mela-

recepciót pedig a 16. század második felében Hispániában működő humanisták (Pedro 

Chacón, Pedro Juan Nuňez) illetve a Toledóban élő holland görögprofesszor Andreas Schott 

(Andreas Scottus) alapozták meg.
36

 A recepciótörténeti hagyományok eltéréseinek feltárása 

mellett Milham az egyes csoportok kapcsolatát, illetve a korabeli eseményeknek a 

kommentárok megírásának körülményeire gyakorolt hatását Johannes Oporinus helvét és 

Johannes Olivarius francia humanista, valamint Vadianus kommentárjaira alapozva 

vizsgálta, a többi 16. századi kommentár és Vadianus kommentárjának kapcsolatával 

azonban nem foglalkozott.
37

 

 

c. A kora újkori kommentárműfaj 20-21. századi szakirodalma 

 

A kommentár az ókori, középkori és humanista retorikaoktatáshoz és az ókori 

irodalmi és tudományos munkák újkori és modern magyarázatához egyaránt kapcsolódó 

műfajt jelent: az antikvitástól kezdve egészen a jelenkorig írtak és írnak kommentárokat az 

ókori szövegekhez. Az ókorienciklopédikus kommentárműfaj kialakulásának előzményét az 

alexandriai filológusok szövegkritikai tevékenysége jelenti, közvetlen hatást azonban a 

görög városokban és később Rómában is kialakult új oktatási forma, a hellenisztikus iskola 

gyakorolt rájuk, amely az irodalmi szövegek (költemények, szónoklatok, történetírói 

munkák) kommentárral történő olvasását állította a középpontba.
38

 Az egyetlen teljes 

terjedelemben fennmaradt ókori Vergilius-kommentár Servius műve, amely a szövegek 

                                                           
36 Milham M.E.: An introduction to the renaissance tradition of the De chorographia of Pomponius Mela. In: Acta 

Conventus Neo-Latini Amstelodamensis: proceedings of the Second International Congress of Neo-Latin Studies. 

Amsterdam 19-24 August 1973. Szerk.: Kessler E.- Kuiper G.C.- Tuynman P. München 1979. 786 skk. 
37 Milham Oporinus, Olivarius, and Pomponius Mela című tanulmánya, amely Vadianus, Petrus Johannes Olivarius 

hispániai humanista, illetve a bázeli nyomdász Johannes Oporinus kommentárjainak egymáshoz fűződő kapcsolatát 

vizsgálja, rámutat az egymástól eltérő recepciótörténeti módszerek közötti kapcsolódási pontokra. Milham a kommentárok 

kapcsolatának elemzése mellett néhány általános megállítást is megfogalmaz, amelyek fontosak lehetnek az ókori szövegek 

kora újkori recepciótörténetének tanulmányozásához. A tanulmány további fontos szempontját jelenti annak a bemutatása, 

hogy a korabeli események miként befolyásolták a kommentárok szerzőinek életét, illetve a kommentárok megírásának 

körülményeit. Milham emellett arra is rávilágít, hogy a kommentárok nem egy-egy szerző önálló munkáját jelentették: más 

humanisták tanácsaikkal és támogatásukkal segítették a művek létrejöttét. Milham M.E.: Oporinus, Olivarius, and 

Pomponius Mela. Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde 80 (1980) 133 skk. 
38 Holtz 60. 
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magyarázata mellett bevezetőt is tartalmaz minden szöveghez.
39

 Servius kommentárja a 

középkorban és a kora újkorban is nagy hatást gyakorolt: a középkori kommentárműfaj 

(accessus ad auctores) mintaképévé vált.
40

 

A késő antikvitás és a középkor kommentárirodalmát a kontinuitás és a megújulás 

egymással párhuzamos folyamatai jellemzik. Egyrészt másolják és használják a korábbi 

kommentárokat, másrészt új, a korábbi eredményekre támaszkodó kommentárok is jelennek 

meg.A 16. század elején (az incunabulumokat követő, 1500-1530 közötti időszakban) 

rendkívül gyakori módszernek számított az értelmezett szöveget keretbe foglaló kommentár, 

amelyet a forrásszöveghez viszonyítva kisebb betűkkel szedtek. Ennek a módszernek az 

alkalmazásával könnyebbé vált az egymáshoz kapcsolódó szövegnek és a kommentárnak az 

együttes tanulmányozása, és lehetőség nyílt a kommentárnak az enciklopédikus 

tudásközvetítés módszerét követő bővítésére. A későbbiekben, bár erre vonatkozó példák 

egészen a 16. század végéig előfordulnak, a kommentárokban más elrendezési módszereket 

is alkalmaztak (egy-egy fejezet, szakasz, vagy könyv után helyezték el az adott részre 

vonatkozó magyarázatokat).
41

 Egyes paratextuális elemeknek, például a tárgymutatónak a 

megjelenését a kommentárok növekvő száma és az olvasói igényeknek az ezzel kapcsolatos 

megváltozása (a kommentárokat nem elejétől a végéig elolvasva tanulmányozták, hanem 

egy-egy kérdésre keresték bennük a választ) tette szükségessé.
42

A korabeli, az ókori 

eseményekhez nem kapcsolódó események, nevezetességek, és jelenségek által a 

kommentárműfaj meghaladja az egyetemi kereteket, mivel a tudományos ismeretek mellett 

más adatok is szerepelnek az egyes munkákban.  

A kora újkori enciklopédikus kommentárműfaj egyik alműfaját a 15-16. században az 

artes-fakultás retorikaoktatásában használt, nyomtatásban megjelent, a magyarázott szöveget 

minden oldalról keretbe foglaló kommentár jelentette, amely a kora újkori 

tankönyvműfajhoz kapcsolódó tanári kézikönyvet jelentett, a célja pedig a tankönyvként 

használt ókori szövegek magyarázatát segítő, más szövegekből vett hivatkozások 

felhalmozása, illetve a kommentált szöveg műfajától eltérő tudományterületek 

eredményeinek bemutatása volt. A műfaj kialakulásának hátterében az antik irodalom 

                                                           
39 A Servius-kommentár az olvasót sorról-sorra (sok esetben szóról-szóra) vezeti a szövegben. Servius módszerének 

lényege, hogy saját észrevételeit a görög és latin szerzőktől származó idézetekkel támasztja alá. Az általa adott 

magyarázatok számos kérdéskört ölelnek fel (grammatika, szövegkritika, metrika, irodalom, történelem, mitológia, 

filozófia, vallás, földrajztudomány) és számos alkalommal hivatkozik a korábbi grammatikusokra is.  
40 A Servius-kommentár szerkezeti felépítése tovább él az accessus- műfajban. Az accessus bevezetője (a szerző, cím, 

forma, szerzői szándék kérdéseinek tárgyalása) és a szavak és szócsoportok nyelvi és tárgyi magyarázata, és párhuzamos 

szöveghelyek idézése határozta meg az összes középkori kommentár szerkezeti felépítését és tartalmát. 
41 Enenkel-Nellen 39 skk. 
42 uo.54 skk. 
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korábbiaknál szélesebb spektrumának 15. századi megismerése állt, amely alapvetően 

határozta meg a kora újkori latin nyelvű  irodalmat. Ez a kommentártípus hordozza a 16. 

század elején megjelent munkák közül a kora újkori kommentárok kaleidoszkopikus 

sajátosságait. 

A kora újkori kommentárok kutatása a recepciótörténeti kutatás újabb területét jelenti 

az 1970-es évek közepétől kezdve. Az August Buck által adott meghatározás szerint a 15-16. 

századi reneszánsz kommentár a tudományos irodalomban alkalmazott egyik forma volt, és a 

teológiától a botanikáig minden tudományterülethez tartozó munkához írtak 

kommentárokat.
43

 A Buck szerkesztésében megjelent tanulmánykötet irodalmi, tudományos, 

illetve latin és népnyelvi kommentárokat elemző írásokat egyaránt tartalmaz.A bevezető 

tanulmány a kommentárműfajjal kapcsolatos pro és contra humanista álláspontokból 

kiindulva a középkori és a kora újkori kommentárműfaj közötti, az egyetemi oktatáshoz 

kapcsolódó kontinuitást emeli ki, ugyanakkor hangsúlyozza a humanista kommentár 

retorikai irányultságát, továbbá az önkifejezés eszközeként való felfogását. A tudományos 

(például orvostudományi) kommentárok esetében a középkori és humanista felfogás közötti 

eltérések helyett a 12-16. század között végbement tudományos fejlődés folyamatának 

tanulmányozását javasolja.
 

A Marianne Pade által szerkesztett kötet tanulmányai szűkebb spektrumon belül 

mozognak: a Sallustius, Vergilius, Martialis, Plinius maior és Dioscoridés műveihez írt 

különböző témájú és műfajú 15. századi kommentárokkal foglalkoznak.
44

 Lorenzo Valla 

Sallustius - kommentárját (1491) a középkori kommentártól való részleges elszakadás egyik 

példájaként értelmezi. Pade észrevétele szerint Valla kommentárja azt mutatja, hogy a 

középkori kommentármódszertől való távolodás első jelei közé tartozik a paratextus 

szemléletmódjában történt változás (a kommentárban Valla a hagyományos módszereket 

követi, a Sallustius- életrajzban azonban az ókori Róma történelmi kontextusában helyezi el 

a szerzőt és művét, vagyis olyan módszert követ, amely Pade szerint nincs jelen a középkori 

accessusokban). Robert W. Ulery tanulmánya szintén arra hívja fel a figyelmet, hogy a 15. 

és a 16. század fordulóján a Sallustius-recepcióban meghatározó a középkori hagyomány 

hatása, azonban a kommentár auctoritasát már a humanista szerző neve biztosítja. Ulery a 

Leoniceo neve alatt fennmaradt kommentárok vizsgálata alapján megállapítja, hogy 

középkori kommentár nyomtatott kiadásáról lehet szó, amelyen a humanista grammatikus 

                                                           
43 Der Kommentar in der Renaissance. Kommission for Humanismusforschung, Mitteilung I. Szerk. Buck A.-Herding O. 

Boppard 1975. 
44  On Renaissance commentaries. Szerk. Pade M. Noctes Neolatinae Bd.4. Hildesheim-Zürich-New York 2005. 
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Leoniceo nevét tüntették fel. Marianne Pade Niccolò Perotti Cornucopiae című Martialis-

kommentárjáról írott tanulmányában arra hívja fel a figyelmet, hogy Martialis a középkorban 

kevéssé olvasott szerző volt, és kommentárokat sem írtak hozzá. Pade megállapítása szerint 

Perotti esetében az eredeti szövegtől való elszakadást az indokolja, hogy nem egy költőhöz 

szeretne kommentárt írni, hanem az egész latin nyelvről akar átfogó munkát megjelentetni. 

A neolatin kommentárműfajjal foglalkozó első 21. századi tanulmánykötet 

szerkesztőinek meghatározása szerint a kora újkori kommentár rendkívül összetett és 

sokrétű, és emiatt nehezen definiálható műfaj volt, amelyet a progresszív, lineáris fejlődés 

hiánya és a kaleidoszkopikus jelleg határozott meg.
45

 A tanulmánykötet a kommentároknak a 

tudás közvetítésében játszott szerepével foglalkozik, és az általános bevezető után külön 

fejezetekben tárgyalja a földrajzi-historiográfiai, poétikai, drámairodalmi, jogi, és bibliai 

kommentárokat. Enenkel és Nellen a bevezető tanulmányban a kora újkori kommentárt, mint 

ma már elfelejtett, de a kora újkorban különösen jelentős műfajt határozzák meg,
46

amelynek 

az egyik fő jellegzetessége az eredeti szövegtől való elszakadás volt.
47

Észrevételük szerint 

az eredeti szövegtől, és az enciklopédikus szemléletmód való elszakadás fokozatosan ment 

végbe, és ennek a folyamatnak a során kristályosodott ki a szövegek filológiai, 

historiográfiai, vagy nyelvészeti magyarázata. Ezzel együtt a 18. századig az enciklopédikus 

jelleg maradt meghatározó a kommentárokban, és a szövegkritikai szempontok kizárólagos 

alkalmazása kivételes jelenségnek számított, ugyanakkor 1530 és 1700 között a filológiai 

                                                           
45 Neo-latin commentaries and the management of knowledge in the late Middle Ages and the early modern period. 

Supplementa Humanistica Lovaniensia XXXIII. Szerk. Enenkel, K.- Nellen, H. Leuven 2013.59. 
46 Az ókori előzményekre visszatekintő kommentárműfaj előtérbe kerülésének időszaka Enenkel és Nellen meghatározása 

szerint a 15. század, a jelenség okaként pedig a kor humanistáinak azon felismerését nevezik meg, hogy az ókori szövegek 

tanulmányozása az ókor óta eltelt idő és a bekövetkezett változások miatt magyarázatot igényel. A kommentárműfaj 

fejlődésében kiemelik továbbá a könyvnyomtatás megjelenését, amelynek köszönhetően a kora újkori kommentárokban 

egyre bővebb terjedelemben jelentek meg a paratextusok (a paratextus az eredeti szöveg melletti összes kiegészítést 

magában foglalja, így a kommentár mellett a címlapot az oldalszámozást, a kiadáshoz szükséges privilégiumok 

feltüntetését, a tartalomjegyzéket és névmutatót, fejezetcímeket, előszót, marginálisokat, valamint az ajánlóverseket és 

magát a kommentárt). Neo-latin commentaries and the management of knowledge in the late Middle Ages and the early 

modern period. Supplementa Humanistica Lovaniensia XXXIII. Szerk. Enenkel K.E.-Nellen H. Leuven 2013. 5 skk. 
47 A kora újkori kommentárműfaj háttérbe szorulása Enenkel és Nellen megállapítása szerint a modern kritikai kiadások 

megjelenésének tulajdonítható, amelyek szükségtelenné tették a korábbi kommentárok tanulmányozását: a filológusok a 19. 

századtól kezdve, mint a múlt felesleges, és tudománytalan filológiai módszereket alkalmazó emlékeit értelmezték ezeket a 

munkákat. A kora újkori kommentárok mellőzésének további oka, hogy az előbbiek enciklopédikus és személyes 

elképzeléseket közvetítő szemléletmódja teljesen ellentétes a modern kommentár felfogásával, amely szerint a kommentár 

lényegre törő, tárgyilagos, és a szöveghez képest kiegészítő szerepet játszó műfaj. A szerzők végül megállapítják, hogy az 

előbb összefoglalt neo-pozitivista szemléletmóddal szemben, megjelent új irányzatot a filológiatörténet és az ókori irodalmi 

kánon története, és a recepciótörténet érdekli. Ez az irányzat fedezte fel a kora újkori kommentárokat, mint a tudás 

közvetítésének korabeli eszközeit. Az eredeti szövegtől való elszakadás okaként elsősorban azt határozzák meg, hogy a 

kommentár nyitott műfaj volt, a szerző szabadon választhatta meg magyarázatának tárgyát, terjedelmét, és szemléltető 

eszközeit, és a szkholionok szabad terjedelme miatt a kommentárban gyakran fordultak elő digressziók. A kommentárműfaj 

nyitott jellegének köszönhetőek szerintük a kommentárokban megjelenő személyes megjegyzések (erre vonatkozóan két 

példát hoznak, Petrarca Vergilius-kódexének kézírásos feljegyzéseit, illetve Marsilio Ficino Platón-kommentárját, amelyben 

a filozófiai kommentárt a Plato Christianus-fogalmat magyarázó teológiai digressziók szakítják meg). uo. 1 skk. 
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problémák nagyobb hangsúlyt kaptak, mint az 1300 és 1530 közötti időszakban.
48

 Kiemelik 

továbbá a kora újkori kommentárnak az általuk kaleidoszkopikusként meghatározott 

szerepét.
49

 A kora újkori kommentárnak ez a definíciója a tanulmány szerint az ókori 

szövegnek a korabeli felfogáshoz való közelebb hozását, a cognitio (megértés) és az usus 

(használat) kapcsolatának megteremtését jelentette. A cognitio és az usus folyamatának 

megvalósulása számos különböző olvasói igényt kellett kiszolgáljon. Ennek értelmében a 

kommentár egyszerre reprezentációs
50

 és oktatási eszköz, enciklopédia,
51

 az ókori 

kultúrtörténet kézikönyve, 
52

politikai kommentár,
53

 a társadalmi kohézió ösztönzője
54

 és 

vitára ösztönző felület, illetve a parafrázis-módszeráltal az irodalmi gyakorlat és a filológiai 

tevékenység
55

 eszköze. A kommentár reprezentációs szerepe kétirányú volt: egyrészt 

számos, a középkorban kevéssé vagy egyáltalán nem tanulmányozott ókori szövegnek, 

másrészt a szöveget értelmező kommentátornak biztosította az auctoritasát. Az auctoritas 

szerepe ugyanakkor a kommentálandó szövegek kiválasztásában sem korlátozódott az ókori 

vagy a középkori szerzőkre, mivel számos esetben kortárs szerzők műveihez is írtak 

kommentárokat (ezzel kapcsolatban Antonio Beccadelli Dicta et facta regis Alphonsi című 

művét hozzák példaként, amelyhez Aeneas Sylvius Piccolomini írt kommentárt). A 

kommentárok az enciklopédikus tudásanyag rendszerezésére, és a különféle területekről 

származó tudás egymással való összekapcsolására is lehetőséget adtak, tehát az enkyklios 

paideia, az általános műveltség korabeli eszközeinek tekinthetjük őket. A késő antik korban 

megszületett latin kommentárműfaj enciklopédikus módszereit a kora újkorban, Servius 

példáját követve, az egész latin irodalomra alkalmazták. A legfontosabb újítást a 

szövegkorpusz kiterjesztése jelenti: a latin szövegek mellett az ókori görög szerzők latin 

fordításainak nagy részét is az enciklopédizmus szolgálatába állították. Ennek következtében 

olyan, kevésbé népszerű szerzőket is tanulmányoztak, mint például Vegetius vagy Frontinus, 

továbbá a késő köztársaság és a korai császárság időszakának szerzői mellett késő latin 

auctorok is előtérbe kerültek. Ebben az időszakban a gyakorlati ismereteket (földművelés, 

hadászat, építészet, földrajz) bemutató szövegekhez is írtak kommentárokat, amelyeknek a 

célja a mindennapi életben való használatuk segítése volt. A 16-17. században a retorikai 

                                                           
48 uo. 60 sk. 
49 uo. 14. 
50 uo. 15. 
51 uo. 23 skk. 
52 uo. 32 skk. 
53 uo. 33 skk. 
54 uo. 35 skk. 
55 uo. 29 skk. 
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kommentárok száma is bővült: az Ars minor (De inventione) mellett az Ars maior (Rhetorica 

ad Herennium) mellett Rutilius Lupus és más szerzők műveit is magyarázták.  

Az enciklopédikus ismeretközvetítés központi szövege a Naturalis historia volt: a 

kora újkori enciklopédisták minden ismeretet a Pliniusnál szereplő adatokkal kapcsolták 

össze, vagyis a teljes latin irodalmat a Naturalis historia intertextuális kapcsolatainak 

részévé tették. A gyakorlati ismeretek mellett más tudományágakhoz tartozó szövegekhez is 

írtak kommentárokat, ami a műfaj további bővülését eredményezte. Az enciklopédikus 

tudást közvetítő kommentárok terjedelme fokozatosan egyre nagyobb lett, a 17. század 

második felében már 1000 oldal hosszúságú magyarázatok jelentek meg egy-egy auctorhoz. 

Ennek egyik korai példáját jelenti Niccolò Perottinak Martialis Spectaculorum liber című 

versgyűjteményéhez írott kommentárja, amely a Martialis-szövegtől elszakadva, a latin 

nyelv kézikönyvét jelenti.  

A kommentárnak, mint az ars antiqutatis eszközének a szerepe a 15. században 

kezdett el kialakulni, amikor a humanisták felismerték az ókor és a saját koruk közötti 

távolságot, és az ókori élet megértésének ezzel kapcsolatos nehézségeit, és kutatni kezdték 

az ókori élet tárgyi emlékeit (ennek az irányzatnak az első képviselője Flavio Biondo Italia 

illustrata című munkája volt). Ennek a tárgyi érdeklődésnek köszönhető a numizmatika, és 

epigráfia tudományának kezdete, és a régészeti érdeklődés megjelenése. Az ars antiquitatis a 

16. században vált tudományággá, és a benne szereplő ismereteket az egyetemi (történelem) 

oktatásban és az ókori szerzőkhöz írott kommentárokban is tárgyalták. A politikai 

kommentárok feladata az ókori ismereteknek a korabeli valósághoz való alkalmazása, a 

gyakorlati használat lehetőségének a megteremtése volt: a kora újkori kommentárok szerzői 

gyakran foglalkoznak kortárs problémákkal. A 16. században a Tacitus-szövegeknek volt 

központi jelentőségük, amelyeket a fejedelem, az udvari emberek, és az állampolgárok 

számára szóló útmutatóként értelmeztek.A kanonikus szövegekhez írott kommentárok a 

nemzeti, vallási, tudományos identitást, vagy más társadalmi csoportok kohézióját 

erősítették. A parafrázis-módszer már az ókori oktatásban is gyakran alkalmazott módszer 

volt, ekkor azt jelentette, hogy a kommentátor egyszerűbb nyelven fogalmazza meg az 

olvasott szöveg tartalmát (főként a költemények esetében). A késő középkorban és a kora 

újkorban a parafrázis módszere az iskolákban és az egyetemeken vált alapvető módszerré. 

Az iskolai oktatás során végzett gyakorlatokat (exercitia) a középkor kezdetétől 

meghatározták az antik szövegek utánzása (aemulatio). A parafrázis-módszer gyakorlata 

során verseket írtak át prózai vagy verses formában, amit sokszor egy másik szerző vagy 
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műfaj stílusában kellett tenniük. Ennek a célja a latin nyelvi jártasság megszerzése illetve az 

amplificatio (a szókincs bővítése) volt, és ez áll a kora újkori kommentárokban használt 

parafrázis-módszer hátterében: a kommentátor a saját tudását akarta bemutatni.A humanista 

szerzők az általuk tanulmányozott szövegekhez szkeptikusan viszonyultak, mivel azt 

feltételezték, hogy a középkori másolók által sokszorosított szöveg számos hibát 

tartalmazott. A 15-16. században tanulmányozott szövegek első lejegyzése a Karoling-

korban (9. század) történt meg, a szövegek nagy részét pedig a késő középkorban (12-14. 

század) készült másolatokban olvasták. A legtöbb esetben egy-egy szövegből csak egy 

másolat állt rendelkezésre, így a filológiai tevékenység alapja nem a szövegváltozatok 

egymással összevetése (ope codicum) volt, hanem a filológus ismeretei és intuíciója alapján 

(ope ingenii) végzett javítás volt. A 16. században gyakori volt, hogy a humanisták 

összegyűjtötték és önálló munkában jelentették meg filológiai eredményeiket: ezzel 

kapcsolatos példaként Caelius Rhodiginus Lectiones antiquae (1516), Hadrianus Junius 

Animadversa (1556) és Justus Lipsius Variae lectiones (1569) című műveit említhetjük meg. 

A kaleidoszkopikus funkciók mellett lényeges a kora újkori kommentár történetének egyik 

fontos fejlődési jellegzetességeis, amelyben az ókori auctorok műveinek értelmezése során a 

középkori allegorikus, enciklopedikus, és moralizáló értelmezéstől fokozatosan eljutnak az 

analitikus szemléletmódig.  

A kommentárműfaj változásainak a hátterében a retorikai, filológiai, és történeti 

magyarázatra törekvő padovai iskola, és a humanista módszerek asszimilálása mellett a 

középkori értelmezési hagyományokat őrző párizsi iskola hatását tételezik fel;ugyanakkor 

kiemelik, hogy az 1440-1700 között megjelenő, a szöveg aktív, empirikus megközelítését és 

a saját vélemények alkotását célzó törekvéseknek csak részeredményeik voltak: szerepeltek a 

kommentárokban, de nem volt döntő befolyásuk.
56

A kora újkori kommentárt a legtöbb 

esetben az eredeti szöveghez nem közvetlenül kapcsolódó ismeretek megszerzésére 

használták, és nem pusztán az eredeti szöveg értelmezésére (és emiatt sok esetben az eredeti 

szöveget nem is tanulmányozták). A kommentár által megszerezhető ismeretek egyrészt az 

enciklopédikus tudást, másrészt valamilyen speciális ismeretet foglaltak magukban, 

amelyeket nem csak elméleti, hanem gyakorlati szinten is alkalmaztak.
57 

A középkori és kora újkori kommentárműfaj fejlődésében a 13-18. század között 

központi szerepe volt az ókori latin szövegek oktatási célú felhasználásának: a kanonizált 
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tudást századokon keresztül szintén kanonizált, rendszerezett formában adták át a diákoknak 

a grammatikai iskolákban és egyetemeken egyaránt. Az oktatás során a kanonikus szöveg 

tanári magyarázatát szó szerint rögzítették, és ezeket a jegyzeteket később gyakran 

jelentették meg oktatási segédanyagként (ezzel kapcsolatos példaként említhetjük meg Jossé 

Bade kommentárjait, amelyek kizárólag a tudás közvetítésére irányultak, és nem az irodalmi 

vagy a retorikai készségek fejlesztésére). A kommentár enciklopédikus jellege az oktatásban 

nyilvánult meg a legszembetűnőbben, mivel az egymás után következő szkholionok 

lehetőséget nyújtottak a bennük szereplő ismeretek összekapcsolására és bővítésére. A 

kommentárban tárgyalt témák változatossága a diákok felkészültségétől és tudásszintjétől, 

valamint az oktatás mindennapos gyakorlatától is függött. A magiszterekkel szemben 

ugyanis követelmény volt, hogy egy-egy szemeszter során a teljes szöveget vegyék végig, 

így számos esetben a szövegek első szakaszaiban jóval alaposabb magyarázatok szerepelnek, 

majd ezek száma és terjedelme fokozatosan csökken (ez annak is tulajdonítható, hogy a 

későbbi szövegrészek magyarázatakor a kommentátor idő, tér, vagy inspiráció hiányában 

számos szakaszt átugorhatott). A klasszikus szerzőket mondatról mondatra olvasták, 

mondattani, morfológiai, és lexikai magyarázatokkal kísérve. Különösen népszerűek voltak a 

szinonimák, amelyek a diákok szókincsének a bővítésére szolgáltak, és emiatt alkalmazták a 

parafrázis-módszert is: a középkorban kidolgozott módszer határozta meg a kora újkori 

kommentár formai kereteit is.
58

 A kommentárokban szereplő számos kereszthivatkozás a 

tudnivalók ismétlése és rögzítése mellett a kora újkori irodalmi gyakorlat, az imitatio 

módszerét is segítette, mivel az irodalmi művek alkotása során a szerzők egy-egy ókori 

műfajra vagy szerzőre támaszkodtak, a kommentárok szkholionjai tehát az irodalmi művek 

írásához szükséges műveltség elsajátítását is szolgálták.  

A tanulmánykötet egyes írásai nagy hangsúlyt fektetnek a kommentárműfaj kontinuus 

jellegére és az enciklopédikus módszertani gyakorlatra. Enenkel a kommentárokat sokoldalú 

tudományos gyűjteményként határozza meg, amelynek a célja a magyarázott szöveg szerzője 

által kifejezni kívánt értelmezés bemutatása. A kommentárok összeállítása során a 

kommentátorok nagy szabadsággal rendelkeztek a források kiválasztásának és 

csoportosításának terén, és a modern filológiai kommentárműfaj kialakulása felé  vezető 

kezdeti előzményt jelentik.  

Craig Kallendorf tanulmánya, amely a Vergilius-kommentárok elemzésén keresztül 

vizsgálja a moralizáló ismeretközvetítés megvalósulását, arra a következtetésre jut, hogy a 
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kora újkori kommentárműfajban ez a módszer nem általános gyakorlatnak, hanem kivételnek 

számított. Kallendorf álláspontja alátámasztja Anthony Grafton és Lisa Jardine korábbi 

feltételezését, amely szerint a morális nevelés csak az elméleti humanista munkákban volt 

követendő cél, a gyakorlatban az oktatás során nem minden esetben kerültek említésre az 

erre vonatkozó szempontok.
59

 

 Christoph Pieper tanulmánya, amely Cristoforo Landinónak a Horatius Ars 

poeticájához írott kommentárral foglalkozik, arra a következtetésre jut, hogy a kommentátor 

didaktikai célja a szöveg általános magyarázata, és a Horatius-költemény csak másodlagos 

eszközt jelent számára annak a bemutatására, hogy minden, a társadalomban jelentős 

szerepet betölteni kívánó személynek tisztában kell lennie az antik retorikai és morális 

alapértékekkel (másrészt a költői munkákhoz írott kommentárok arra utalnak, hogy a 

költészetet ideális eszköznek tekintette a kortársai oktatása számára).
60

 Marianne Pade 

Niccolò Perotti Cornucopiae című Martialis-kommentárjának elemzése során Maurizio 

Campanelli és Maria Agatha Pincelli kutatásából indul ki, amely egyrészt arra az 

eredményre jutott, hogy a kora újkori oktatásban alapvető szerepük volt az antik 

auctoroknak, másrészt pedig azt hangsúlyozták, hogy az ókori szöveg csupán a 

kiindulópontját jelentette annak a törekvésnek, hogy a diákokat minden lehetséges 

információval ellássák, a klasszikus latin nyelvhasználatra alapozva. Pade megállapítása 

szerint ez a törekvés valósult meg Perotti kommentárjában is, amely a klasszikus latin nyelv 

szótárává alakította át Martialis epigrammáit.
61

 

Valéry Berlincourt Caspar von Barthnak a kommentárírásra vonatkozó elméleti 

megállapításaival illetve gyakorlati módszereivel foglalkozó tanulmánya a digressziók 

gyakorlatát állítja a középpontba, mint széleskörű, a magyarázott szövegtől elszakadó, és az 

olvasók érdeklődésének fenntartását szolgáló (és ezért önálló észrevételekkel, és személyes 

megfigyelések leírásával gazdagított) módszert. Berlincourt meglátása szerint mindez a 

kommentátor társadalmi helyzetéből következett, mivel jómódú, független tudósként nem a 

megélhetése miatt foglalkozott kommentárok írásával, nem egy kiadó felkérésére, vagy 

egyetemi munkájának részeként magyarázta az ókori auctorokat. Berlincourt éppen ebben a 
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módszerben látja az okát annak, hogy Barth munkája helyett egy variorum-kommentárt 

használtak a következő századokban a szöveg értelmezése során.
62

 

Az ókori drámairodalomhoz írott kommentárokkal foglalkozó írások egyike, Jan 

Bloemendal Terentius-kommentárokról írott tanulmánya a szöveghez írt magyarázatokat az 

egyetemi curriculum részeként mutatja be, és különbséget tesz az exegetikai (értelmező) és 

hermeneutikai (a szöveg tanulságait feltáró) kommentárok, továbbá a tanári kézikönyvnek 

szánt folio-kommentárok illetve a diákoknak szóló, a nehéz kifejezéseket magyarázó, 

filológiai kérdésekkel foglalkozó illetve tárgyi adatokat is közlő, kisebb terjedelmű, 

tankönyvként használt kommentárok között.
63

 Wolkhard Wels a kommentárműfaj 

átalakulásával foglalkozott a Daniel Heinsius Constitutio tragoediae című munkájáról írt 

tanulmányában. Az értekezés azt az elképzelést  mutatja be, amely a költészet isteni 

inspirációja miatt értelmezhetetlennek tekinti a költemények filológiai elemzését és a 

szövegükön végzett filológiai munkát, illetve a költemények retorikai célú felhasználását. A 

tanulmány szerzőjének megállapítása szerint Heinsius azáltal, hogy a költeményekhez írt 

kommentárok írását egyenértékűnek tekintette a költemények írásával, párhuzamot von az 

isteni inspiráció és a technikai tudás között. 

Willem J. Zwalve a középkori Justianianus-kommentárokról írott elemzése,
64

és Bernd 

Rolingnak a középkori és kora újkori bibliai exegézis egyik problémájával kapcsolatos 

tanulmánya
65

 a középkori és kora újkori kommentár közötti kontinuitás mellett foglalnak 

állást. Más tanulmányok (Bernard H. Stolte
66

és Henk Nellen
67

 írásai) a kora újkori 

kommentárt a középkori kommentártól elkülönítve, önállóan tárgyalják. Stolte azt emeli ki, 

hogy a jogász-humanisták nem éreztek magukban felhatalmazást arra, hogy a Codex 

Iustiniani kanonikusként elfogadott szövegét megváltoztassák, és ezért továbbra is a 

standard változatot használták az egyetemi oktatásban, ugyanakkor ezek a humanisták 

foglalkoztak a klasszikus auctorok műveivel is. Henk Nellen tanulmánya a reformáció 

hitvitáiban fontos szerepet betöltő bibliakommentár műfajával foglalkozik. Az írás Hugo 

                                                           
62 Berlincourt V.: ’Going beyond the author’. Caspar von Barth’s observations on the art of commentary-writing and his use 
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Grotius és Abraham Calogerius  exegetikai módszereit tárgyalja, és a bibliakommentár 

műfajának a 17. században betöltött szerepével foglalkozik. 

Paul White Jodocus Badius Ascensiussal foglalkozó monográfiája a kommentárműfaj 

kontinuitását emeli ki az ókortól a kora újkorig, illetve az Anthony Grafton által 

megfogalmazott észrevételből indul ki, amely szerint a humanista kommentár műfaján belül 

a 15. századi Itáliában ekkor vált szét a tudományos, illetve a pedagógiai műfaj; a 

kommentár lehetett továbbá retorikai-allegorikus vagy filológiai, illetve az ókori 

ismeretekhez közelebb álló vagy azoktól elszakadó.
68

 

Karl E. Enenkel 2014-ben megjelent tanulmányában szintén összefoglalta a neolatin 

kommentár történetét.
69

 Meghatározása szerint azok a 1400 és 1700 között megjelent 

kommentárok tartoznak ide, amelyeket a középkori kommentárhoz képest meghatározott 

minőségi változások jellemeznek.
70

 Ezeknek a változásoknak a következményeként a 

neolatin kommentárok tartalmilag és formailag is nagy változatosságot mutatnak, azonban 

(különösen az 1400 és 1670 közötti időszakban) a legfontosabb céljuk a számos tárgykörre 

vonatkozó ismeretközvetítés. Enenkel egyben arra is rámutat, hogy a középkori 

kommentármódszer, a katénatechnika formai követése az 1400-1700 közötti időszakban 

tartalmi szempontból új alapokra helyeződik: a középkori auctorkánont magyarázó művek 

mellett a rendelkezésre álló teljes antik irodalmi korpuszhoz írnak kommentárokat, 

amelyeknek a központi módszertani elve az ókori tudás kölcsönös kapcsolódása 

(interconnectivity): a kommentárok összekapcsolták egymással a klasszikus szövegekből, 

illetve máshonnan vett információkat.
71

 Az enciklopédikus ismeretközvetítés terén a 
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ki, amely fokozatosan ment végbe 1400 és 1700 között, és új szövegkánon kialakulásához vezetett. A neolatin kommentár a 
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kommentár tehát a középkoritól eltérően nem a latin nyelv alapjainak az elsajátítására irányult, hanem a klasszikus szerzők 

alapos olvasása által a klasszika-filológiai műveltség megteremtését tűzte ki célul. 
71 A kommentár külső megjelenési formája a zsebkönyv méretű kötettől a nagyméretű quarto vagy folio kötetig terjedhetett. 

A tartalmi célkitűzések is változatosak: a kommentár írója alkalmazhatta a copia verborum módszerét, de fókuszálhatott az 

alapvető nyelvtani ismeretek magyarázatára is, illetve választhatta fő témájául a lexikai, retorikai-stilisztikai, filozófiai 
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az enciklopédikus tudásközvetítést. 
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humanisták ókori modelleket követtek: Servius Vergilius-kommentárját
72

 és a Naturalis 

historiát.
73

 

A tanulmány hangsúlyozza a neolatin kommentárműfajnak az iskolai oktatáshoz való 

kapcsolódását, vagyis a középkori oktatási módszerekkel való kontinuitást, és két csoportra 

osztja a kommentárokat. Az alapfokú oktatásban használt kommentárok közé a nagyobbrészt 

grammatikai és alapfokú lexikai ismereteket nyújtó kommentárokat sorolja, az egyetemi 

oktatás során használt kommentárok legfontosabb sajátosságának pedig a magasabb szintű 

oktatás követelményeinek megfelelő, alaposabb latintudást nyújtó copia verborum-módszert 

és retorikai eszközöket alkalmazó kommentárokat tekinti.
74

 Itt is kiemelt szerepet kap az a 

megállapítás, hogy a neolatin kommentárban alkalmazott módszertani változások ellenére a 

kommentár formáját a középkori parafrázis-módszer határozza meg, amelyet a humanista 

kommentárírók nemcsak kötelező iskolai gyakorlatként alkalmaztak, hanem intellektuális 

kihívást is jelentett a számukra. A parafrázis-módszert követő neolatin kommentárok egyik 

első példája Jakob Locher Horatius-kommentárja (1498).
75

A neolatin kommentár műfajának 

belső fejlődésében Enenkel álláspontja szerint nagy szerepet játszik a nyomtatás 

megjelenése: a kommentárok nagy példányszámban való megjelentetésének lehetősége 

elsőként az egyes szerzők műveihez írott standard kommentárok műfajának kialakulását 

eredményezte, majd az 1530-as évektől az ókori szövegek mellett a középkori és humanista 

szövegeket magyarázó kommentárok megjelentésére is igény jelentkezett. Végül 

megjelentek az önkommentárok, amelyekben a művek szerzői a saját szövegüket 

értelmezték. 

 Az ókori irodalom aktualizálásának módszertani gyakorlatát bemutató kutatások 

eredményét összegzi a Karl E. Enenkel által szerkesztett, 2014-ben megjelentetett újabb 

                                                           
72 A késő antik Servius-kommentár minden humanista kommentátor számára meghatározó módszertani kiindulópontnak 

számított: számos ókori költői szöveghez írtak „serviusi” kommentárt. A gyakorlatban ez azt jelentette, hogy a Servius 

érdeklődésének megfelelő ismeretközvetítésre törekedtek (ez a régiségekre vonatkozó, továbbá mitológiai, vallási, és 

földrajzi ismeretek középpontba állításában jelentkezett).  
73 Ahogy a kora újkori földrajztudománnyal foglalkozó fejezetben is említésre került, az ókori enciklopedisták - különösen a 

Naturalis historia - kanonikus szerepet töltöttek be a humanisták számára, a teljes körű, releváns tudás alapjának tekintették 

őket. A Naturalis historia szövegét alapvető enciklopédiakánt használták, a benne szereplő adatokat a más szövegek 

kommentálása során alapinformációként használták, Enenkel meghatározása szerint 1500 és 1700 között „pliniusi” 

kommentárokat írtak a latin szerzőkhöz. Ugyanakkor ez a folyamat oda-vissza hatásként működött: a kommentárok által 

enciklopédiává alakított kisebb szerzők szövegeit is használták a Naturalis historia magyarázatára. A kora újkori 

enciklopedikus kommentárok további fontos sajátossága, hogy a korábban ismeretlen késő ókori szövegeket is használták. 
74 Az egyetemeken használt kommentárok legjelentősebb szerzői Enenkel meghatározása szerint Raffaele Regio észak-

itáliai humanista és a számos antik auctort kommentáló Jossé Bade (Jodocus Badius Ascensius) voltak. 
75 A parafrázis alkalmazásának egyik legfontosabb területe a neolatin kommentárműfajon belül a zsoltárkommentárok 

voltak. A zsoltárok szövege a klasszikus latin nyelvtől való eltérése miatt alapos filológiai munkát és részletes 

magyarázatokat igényelt. Az egyik legjelentősebb zsoltárkommentár Marcantonio Flaminio velencei humanista 

zsoltárkommentárja, amelyet a szerző eredetileg III. Pál pápának ajánlott. A bibliai exegézisek közé tartozó kommentárok 

között említhetjük még Erasmus élénk korabeli vitát kiváltó Újszövetség-parafrázisát.  
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tanulmánykötet.
76

 A középkori és a humanista kommentárok közötti átalakulás hátterében 

Enenkel több tényezőből álló folyamatot tételez fel: egyrészt a kommentárok írása a kora 

újkorban kiterjed az ókorban és középkorban nem kommentált szerzőkre, másrészt a 

kommentároknak a könyvnyomtatásnak köszönhetően jóval nagyobb hatásuk van, hiszen az 

egyetemi kereteken túllépve, a bennük szereplő információk az élet számos területét érintik. 

A kora újkori kommentároknak Enenkel szerint további lényeges sajátossága, hogy a szöveg 

értelmezése során a középkori kommentárokhoz képest nagyobb arányban szerepelnek az 

ókori eseményeket és jelenségeket korabeli párhuzamok segítségével értelmező 

magyarázatok. 

A tanulmánykötet további részében az ókori költői, történetírói és 

természettudományos szövegeket magyarázó kommentárokat bemutató tanulmányokat 

olvashatjuk. Az ókori költői munkákat magyarázó kommentárok mindegyike, Enenkelhez 

hasonlóan a kontinuitás és a változások kettősségét emeli ki,
77

 Gellérfi Gergő azonban arra 

az eredményre jut, hogy Bartolomeo Fonzio Iuvenalis-kommentárjában a középkorhoz 

képest bekövetkezett változások játszanak nagyobb szerepet.
78

 Az ókori történeti munkákhoz 

írott magyarázatok közül a kötetben szereplő tanulmányok szerzői Valerius Maximus- és 

Tacitus-kommentárokat elemeznek, amelyek otthoni tanulmányozásra, magasabb 

képzettségű diákok számára készültek, illetve a korábban említett kommentárokhoz 

hasonlóan az aktualizáló törekvéseket hangsúlyozzák. A Jossé Bade (Jodocus Badius 

Ascensius) Valerius Maximus-kommentárját bemutató tanulmány az iskolai 

kommentárokkal kapcsolatos általános megállapításokat is megfogalmaz.
79

 A számos 

korabeli kommentárban használt középkori parafrázis- módszer továbbélésének oka a 

tanulmány szerzője szerint az, hogy pedagógiai előnye miatt a reneszánsz iskolában a 

parafrázis volt a latin nyelv oktatásának általánosan alkalmazott módszere: a diákok irodalmi 

                                                           
76 Transformations of the Classics via Early Modern Commentaries. Szerk. Enenkel K.E. Leuven 2014. 
77 A kontinuitás és az innováció az egyes kommentárokban különféle formákban jelenik meg. Jakob Locher 1498-as 

Horatius -kommentárjában a kontinuitást a kommentár didaktikai irányultsága, illetve a középkori kommentálási módszer, 

az accessus szereplése képviseli, a változásokat pedig az itáliai humanista kommentárokkal fennálló intertextualitás. Petrus 

Nannius Horatius kommentárjában a módszertani kontinuitás mellett az ókori irodalomra és régiségekre vonatkozó, a 

humanista szellemiséghez közelebb álló érdeklődés jelenti a változást. Eobanus Hessus Theókritos-fordítása és 

kommentárja esetében a kontinuitás az ókori kommentárhagyományra vonatkozik (Hessus Servius Aeneis-kommentárjára 

hivatkozik), a bukolika iránti érdeklődése viszont a humanista szellemiség hatására bekövetkező változást jelzi. 
78 Gellérfi Gergő a korábbi hagyományokkal való kontinuitás hiányát azzal magyarázza, hogy Fonzio kommentárjának célja 

a korábbi (ókori, középkori, vagy kortárs) kommentárok cáfolata.  
79 A tanulmányok szerzői megállapítják, hogy Bade a fiatalabb, kezdő diákok számára is írt, a szöveg használatát segítő, 

nagy terjedelmű paratextussal (név- és tárgymutókkal, fejezetbeosztással, marginális glosszákkal) ellátott kommentárokat. 

Sallustius-kommentárja egyrészt jobban követi a középkori hagyományokat (paratextusában accessus és Sallustius-életrajz 

szerepel), másrészt az alapfokú oktatás céljainak megfelelően több nyelvtani magyarázat szerepel benne. Valerius Maximus 

fontos helyet foglalt el a 15-16. századi iskolai oktatásban (az erényeket és bűnöket bemutató történelmi anekdoták 

hasznosak voltak a fiatalabb diákok számára a latin curriculum kezdetén, emellett a világtörténelemről is átfogó képet 

szerezhettek).  
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környezetben tudták elsajátítani az egyes szavakat és ez által könnyebben tudták 

szókincsüket bővíteni.
80 

A Tacitus Germaniájához írt Beatus Rhenanus-kommentárról szóló tanulmányból az 

aktualizáló törekvések középpontba állítását,
81

 és a kora újkori kommentár általános 

sajátosságainak
82

bemutatását említhetjük meg.A kötet természettudományos és földrajzi 

kommentárokkal foglalkozó tanulmányai között Susanne de Beer botanikai kommentárokkal 

foglalkozó írását, a zoológiai kommentárokkal foglalkozó tanulmányt említhetjük meg. A 

tanulmányok összevetése alapján azt az általános megállapítást fogalmazhatjuk meg, hogy a 

természettudományos kommentárokon belül a botanikai (és zoológiai) kommentárok 

esetében az ókori hagyomány szerepe erősebb, azonban erőteljesen át is alakítják és 

újjáértelmezik őket.
83 

 

II. Vadianus és a Mela-kommentár 

 

1. A kommentár szerepe a kor német geo-historiográfiai irodalmában 

 

A latin nyelvű kora újkori földrajzi irodalom egyrészt a földrajzi felfedezéseket 

bemutató latin nyelvű munkákat, másrészt az ókori ismeretekre alapozó kozmográfiai és 

regionális földrajzi leírásokat foglalja magában. A kora újkori leíró földrajzi munkák közé 

sorolhatjuk a földrajzi ismeretközvetítést középpontba állító módszertani gyakorlatuk miatt a 

német geo-historiográfiai kommentárokat is, köztük Vadianus munkáját is. A 15-16. század 

fordulóján a földrajzi felfedezéseket bemutató latin nyelvű szövegekkel párhuzamosan a 

német (egyetemi) humanizmus eredményeként jelentek meg a leíró jellegű, retrospektív (az 

ókori földrajzi szemléletmódot középpontba állító) munkák, amelyeket a középkori földrajzi 

gondolkodásban is jelen levő centrum-periféria szemléletmód (az ismert területek és az 

oecumene szélein elhelyezkedő, mesés lényekkel és jelenségekkel benépesített területek 

                                                           
80 A kor iskolai kommentárjaiban kevés alkalommal jelentek meg morális szempontok. A tanárok ezeket egyrészt szóban 

fejtették ki, másrészt úgy gondolták, hogy a szöveg alapos tanulmányozása és részletes magyarázata önmagában elvezet a 

morális tanítás megértéséhez. 
81 A már a középkori kommentárokban is jelenlevő aktualizáló tendencia Beatus Rhenanus kommentárjában jóval 

hangsúlyosabb szerepet kap, a kommentár szerzője a szöveget germán őstörténetté alakítja át. 
82 A kora újkori kommentár általános sajátosságait a tanulmány szerzője szerint a következő pontokban foglalhatóak össze: 

1. az antik szöveget arra használják, hogy a kommentár álláspontját alátámassza; 2. a szöveg specifikus szerepet vesz fel és 

a kommentár által kortárs problémákra válaszol. 
83 A reneszánsz orvosi botanika újításai ellenére az antik szerzők továbbra is jelentős szerepet játszottak az új tudományág 

fejlődésében, emiatt a kommentárok központi helyet foglalnak el a korai modern botanikában. Egyes kora újkori 

kommentárok (például a De Plinii et aliorum in medicina erroribus) kétségbe vonják az ókori ismereteket, tehát a 

középkori kommentárokhoz képest nagyobb szerepet kapnak bennük az újító törekvések.  
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egymást kiegészítő létezésének elképzelése) jellemez. Ebben a műfajban jelentkezik elsőként 

a kora újkori földrajztudományi irodalmon belül az átfogó ismeretközvetítésre irányuló 

enciklopédizmus, amely az ókori földrajzi szövegek retorikaoktatásban történő 

használatának eredménye volt, és amelyben már érzékelhető volt a földrajzi felfedezések 

hatására változásnak induló világkép is. Ezek a szempontok már a 16. század első két 

évtizedében jelen vannak, azonban az enciklopédikus ismeretközvetítés módszerét 

középpontba állító időszakban még nagy jelentősége van az ókori ismeretek közvetítésének, 

az ókori orbis terrarum ismeretének. Az ismeretek aktualizálása, a korabeli földrajzi tudás 

közvetítése az 1530-as évektől kezdve határozza meg egyre inkább az ókori földrajzi 

munkákhoz írt kommentárokat. 

A historiográfia és földrajz oktatása a középkori retorikaoktatásnak is a része volt, az 

ókori szövegek értelmezéséhez szükséges háttérismeretek szerepét töltötték be, illetve a 

historiográfiai szövegekből (például Sallustius vagy Florus műveiből) morális példákat is 

kiemeltek. A földrajzi ismeretek oktatásához nem álltak rendelkezésre ókori földrajzi 

munkák, erre a célra a 15. század előtt Gaius Iulius Solinus késő ókori kompilációját 

(Collectanea rerum memorabilium) illetve a Naturalis historiát használták. Az ókori 

földrajzi irodalom ismerete Aldus Manutiusnak köszönhető, aki 1518-ban szintén kiadta a 

De situ orbis szövegét, a korábbi években pedig az ő közvetítésével került Bécsbe a 

Periégétés-szöveg latin fordítása, amelyet Johannes Cuspinianus adott ki 1508-ban, és 

Thurzó Szaniszló olmützi püspökhöz írott ajánlólevelében megemlítette, hogy a kötetet 

Aldus Manutiustól kapta.
84

 

Az ókori ismeretek közvetítését középpontba állító, azonban a korabeli földrajzi 

tudást is megjelenítő De situ orbis-magyarázatok közül nem Vadianus kommentárja volt az 

első munka. A szövegmagyarázat első eredményei az egyetemmel nem rendelkező Nürnberg 

városához kötődnek, ahol a Mela-szöveget a városi iskola diákjai olvasták és értelmezték 

grammatikai tanulmányaik keretében. Ennek segédeszközéül jelent meg 1512-ben Johannes 

Cochlaeus Mela-kiadása, amelyhez a szerző hozzákapcsolta saját Germania-leírását is 

(ennek műfaja a De situ orbist az éghajlati zónákra és a német területekre vonatkozó 

információkkal kiegészítő parafrázis volt). A Mela-szövegkiadással egy kötetben 

megjelentett két Cochlaeus-munka (De quinque zonis terrae compendium és a Brevis 

Germaniae descriptio) a deskriptív és matematikai földrajzi hagyományokat egyaránt követő 

                                                           
84 „Attulit mihi ad hanc exequendam suppetias Aldus Manutius vir de utraque lingua benemeritus...” Situs orbis Dionisii 

Ruffo Avieno interprete. Viennae 1508. 
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műfaj nürnbergi megjelenését mutatja. A kiadás Antonius Reyshez írott ajánlólevelében 

Cochlaeus összefoglalja a nürnbergi városi iskolában követett pedagógiai alapelveket; 

leveléből kiderül, hogy itt a diákok a középkori auctores maiores közé tartozó Vergilius és 

Sallustius műveit olvasták az alapképzés során, majd a poétikai és metrikai ismeretekkel 

párhuzamosan foglalkoztak földrajztudományi ismeretekkel.  

A De quinque zonis terrae compendium és Vadianus kommentárja között a 

retorikaoktatási törekvések és hozzájuk kapcsolódóan a regionális földrajzi ismeretek közlési 

módja jelentenek párhuzamot. Cochlaeus álláspontja szerint a Mela-szöveg különösen 

megfelelő olvasmány volt a kezdő diákok számára, mivel a rövidsége miatt nem vett sok időt 

igénybe az elolvasása, emellett lehetővé tette az egész orbis terrarum átfogó és gyors 

megismerését. Vadianus számára is lényeges az alapvető földrajzi ismeretek megszerzésének 

lehetősége, azonban ő Cochlaeustól eltérően fontosnak tartja az alaposabb tájékozódást, az 

eltérő vélemények megismerését, azonban nem felejti el azt sem hangsúlyozni, hogy az ókori 

szerzők esetében ezek az ismeretek tévesek is lehetnek, és a korabeli tudás felülírhatja 

őket.
85

 Az eltérő vélemények megismerésével kapcsolatos egyik kijelentés abban a 

szkholionban szerepel, amely a karthágói kikötőnek az Aeneisben szereplő leírásával 

kezdődik, és a földrajzi ismeretek jelentőségét nem csak az egyes kisebb területek leírása 

kapcsán, hanem Aeneas útjának a leírása kapcsán is hangsúlyozza (vagyis a regionális 

földrajzi leírás esetében fontosnak tartotta az egyes régiók egymással való összekapcsolását, 

és az átfogó földrajzi látásmód kialakítását). A második példában, a Nílus leírása kapcsán 

szerepel a megállapítás, amely szerint a folyó eredetével kapcsolatban eltérő ókori 

vélemények léteznek, amelyeknek a megítélésében a Ptolemaios-térkép sem tud egyértelmű 

választ adni.
86

 

Cochlaeus a regionális leírás két részét különíti el egymástól, a földrajzi 

elhelyezkedés, illetve a virtus (a terület jellemzői) bemutatását. Vadianus a Mela-

kommentárban a Cochlaeus által alkalmazott módszert használja, amikor a szkholionokban 

egymás mellett tárgyalja a földrajzi elhelyezkedést és a terület sajátosságait. A földrajzi, 

történelmi, néprajzi és egyéb adatok tárgyalása ugyanakkor a Mela-kommentárban nem 

jelent rendszerezett ismeretközvetítést, és a földrajzi szemléletmódja a centrumra 

                                                           
85 Vö. De Beer 139. 
86„Carthaginensis portus in primo Aeneidos, tempestatis item ad Syrtes descriptio, atque ut summatim referam tota illa 

navigationis Aeneae per mediterraneum ratio, quomodo sine excussis Geographiae rudimentis saltem intelligi queat?...In 

decimo, Nili descriptionem, pictura indicat, quamvis diversa magnis authoribus sentientibus, depingi non nisi una via 

potest, ut aut ex Nili lacu ortus a Mauritania profluat, ut Iuba authore Plinio sensit, aut a lunae montibus et ipso austro per 

arenosa interioris Africae et ipsos Aethiopes in Aegyptum descendat, ut Ptolemaios et fere alii.” Pomponii Melae Hispani 

Libri de situ orbis tres adiectis Ioachimi Vadiani Helvetii in eosdem scholiis. Viennae 1518. 39. 
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vonatkozóan is eltér Cochlaeusétól, az előbbi ugyanis Germania területét kiterjeszti Európa 

jelentős részére (a kelet-európai területekre is, amelyek Vadianus kommentárjában önálló 

területként, külön fejezetben jelennek meg). A Brevis Germaniae descriptio (amely a közép-

európai területet bemutató Norimbergával is kapcsolatban áll) arra utal, hogy a művet 

Cochlaeus a Germania generalis compendiumának szánta, amely követi a patriotikus 

szellemiségű német humanista műveltség megteremtését célul kitűző, Celtis által 

megvalósítani kívánt, és I. Miksa által támogatott törekvéseket.
87

 A földrajztudomány terén 

Nürnbergben is megjelenő humanista szellemiség nem a város tudományos életének egyik 

tényezője, hanem Chelidonius (illetve a Mela-szöveget kiadó Johannes Cochlaeus) 

személyéhez kapcsolódott. A Mela-kiadás megjelenését követően Chelidonius és Cochlaeus 

is elhagyták a várost, és nincs azzal kapcsolatban további bizonyíték, hogy Bécs mellett 

Nürnbergben is további eredményei lettek volna a deskriptív földrajztudománynak.  
 

 A nürnbergi Mela-kiadással egy időben a földrajzi kommentár műfaja már megjelent 

Bécsben is: Johannes Camers 1512-ben adta ki Dionysios Periégétés latin fordításához írott 

kommentárját,
88

 amely az első itt megjelent és az egyetemi oktatáshoz kapcsolódó földrajzi 

kommentárnak tekinthető. A leíró földrajzi érdeklődés Konrad Celtis tevékenysége és a 

Collegium poetarum et mathematicorum alapítása által jutott szerephez a bécsi egyetemen.  

Celtis rendszerében a földrajzi ismeretek (cosmologia, cosmographia) a philosophia 

naturalis részét jelentették.
89

A Collegium poetarum et mathematicorumhoz kötődő 

humanistáknak az antik földrajzzal, és a római történelemmel kapcsolatos felfogása mögött 

álló koncepciót az általuk kiadott antik szövegek is megjelenítik. Celtis elsőként Tacitus 

Germaniáját adta ki,
90

 amelyet más humanisták kiadásaiban az antik történetírók és földrajzi 

                                                           
87 Konrad Celtis a saját maga és I.Miksa számára is gyűjtötte az ókori műveket tartalmazó manuscriptumokat, különös 

tekintettel a földrajzi és térképészeti munkákra. Celtis mellett Konrad Peutinger is feladatának tekintette azoknak az ókori 

munkáknak a felkutatását, amelyeket az uralkodó propagandisztikus céllal fel tudott használni hatalmának a Római 

Birodalomhoz kapcsolódó legitimációja megerősítésére. Ezek közé a munkák közé tartozott a Tabula Peutengereriana is, 

amelynek a feltételezhető ismerete az alapszövegen túlmenően, tovább erősítette a Mela-kommentár hodologikus jellegét. 
88 Dionysii Afri De situ orbis sive Geographia Prisciano, aut Fanno Rhenio interprete liber unicus. Ioannis Camertis in 

eundem commentariolum. Viennae Pannoniae 1512. 
89 Celtis kozmográfiai elképzeléseinek (amelynek az alapja Helmut Grössing értelmezése szerint az egész világot átfogó, de 

Germania-központú szemlélet volt) alapját Ptolemaios geocentrikus rendszere képezte, a kozmográfiai elképzeléseiben 

pedig Aristoteles elképzelését fogadta el a nyolcadik szférára (állócsillagok) vonatkozóan. Szerinte Celtis csillagászati 

elképzeléseit az itáliai tartózkodása alatt (1488/89) megismert helioszatellitikus, illetve heliodinamikus felfogás egyaránt 

jellemezte.  Celtis világképében a kozmológia mellett Grössing értelmezésében fontos szerepet játszik a pszichológia is 

(arra alapozva, hogy a költemény egy szakaszában ugyanis a lélekkel foglalkozik), illetve a magia naturalis, a firenzei 

neoplatonizmus, illetve a padovai Averroes-iskola hatását is feltételezi Celtis gondolkodásában (Grössing, 157 skk).  
90 Celtis nem fogadta el a középkori vélekedést, amely szerint a germánok a trójaiak utódai, és Tacitust követve azt vallotta, 

hogy őshonos népről van szó. A kiadással egy kötetben jelentette meg Germania generalis címet viselő munkáját, amely a 

tervezett Germania illustrata alapját jelentette (cfr. Spitz L.W.: The religious renaissance of German humanists. 84 sk). A 

Germania generalis utóéletére vonatkozóan Gernot Michael Müller megállapítja, hogy Celtis tanítványai hivatkoznak rá a 

munkáikban, azonban az olyan munkákban, amelyek a az egész németek lakta terület leírását célozzák, nem szerepel Celtis 

neve. (Müller G.M.: Die “Germania generalis” des Conrad Celtis. Studien mit Edition, Übersetzung und Kommentar. 
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szerzők munkái követnek. A koncepció hátterében az a törekvés állhatott, hogy a világot 

leképező önálló mikrokozmoszként tekintett (ókori) Germaniát a Római Birodalom, illetve 

az akkori orbis terrarum viszonylatában helyezzék el, a földrajzi és történelmi szempontokat 

is érvényesítve.
91

Vadianus Matthias Schürernek írott előszavából úgy tűnik, hogy Celtis 

általa kiadott ódáit az uralkodói propaganda, valamint a moralizálás és az allegorikus 

jelentéstartalmak miatt értékelte nagyra és nem a bennük szereplő földrajzi vonatkozások 

miatt (amelyek a középkori retorikai módszertani gyakorlat kontinuitására utalnak).
92

 A 

Vadianus és Celtis közötti kapcsolat közvetett volt, és az egykori tanítványokon 

(Cuspinianus, Collimitius) keresztül hatott a Mela-kommentár szerzőjére, aki a leíró 

földrajzi tudásanyagot a matematikai földrajzi ismeretekkel együtt tárgyalta a De situ orbis 

magyarázatában. 

 

2. A kommentár megjelenésének körülményei és szerkezeti felépítése 

 

A német humanisták a 15-16. században itáliai közvetítéssel ismerték meg az ókori 

földrajzi szövegeket (Pomponius Mela, Dionysius Periégétés, Strabón, illetve Ptolemaios 

munkáit). A bécsi egyetemre ezek a szövegek más ókori munkákhoz hasonlóan Velencéből 

juthattak el, és az ókori historiográfiai munkák mellett meghatározó szerepet játszottak az ott 

megjelent humanista kommentárokban. A bécsi retorikaoktatásban használt ókori 

historiográfiai és földrajzi szövegek közé a Florus-epitome, Dionysios Periégétés földrajzi 

tankölteményének Priscianus Caesariensis által készített fordítása, és Pomponius Mela 

munkája tartoztak. A Periégétés-fordítás három alkalommal jelent meg Johannes 

Cuspinianus,
93

 Johannes Camers és Vadianus kiadásában,
94

 a Mela-szöveg pedig két 

alkalommal, szintén Camers és Vadianus kiadásában, és három alkalommal adtak ki 

hozzájuk kommentárt. A Johannes Camers által kiadott, a Mela-szöveget Ermolao Barbaro 

kommentárjával egy kötetben közlő kiadásnak köszönhetően 1512-ben tehát már 

                                                                                                                                                                                     
Tübingen 2001. 56). 
91 A Celtis-tanítványok ajánlóverseket is írtak egymás szövegkiadásaihoz, ez által is hangsúlyozva a művek összetartozását. 

Feltételezésemet Gernot Michael Müller azon megállapítása is alátámasztja, aki saz egyes kiadásokban szereplő, ajánló 

költemények szerzőinek nevéből arra következtet, hogy az azonos szerzők által írott verseket tartalmazó kiadások azonos 

kiadói program részei lehettek. Müller 3. 
92 „In eo namque et principum laus, et virorum clarorum merita memoria cernetur. Dein vero multis in locis, mirae quaedam 

in virtutis amorem invitationes, et efficacissime vitiorum repulsae naturae quoque insignia, et allegoriae fabularum 

frugiferae prominent…” Conradi Celtis Protucii…libri odarum quatuor, cum epodo et saeculari carmine. Viennae 1513. 
93 Situs orbis Dionisii Ruffo Avieno interprete. Viennae 1508 
94 Dionisii Afri ambitus orbis Rufo Festo Avieno paraphraste castigatissime impressus, Viennae 1515 
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rendelkezésre állt a szöveg retorikaoktatásban való felhasználását lehetővé tevő egyetemi 

kisnyomtatvány.
95

 

Vadianus első, a földrajztudomány iránti érdeklődést mutató munkája a Dionysius 

Periégétés-kiadás: Johannes Cuspinianus és Johannes Camers kiadásait követően 1515-ben 

jelentette meg a földrajzi tanköltemény 4. századi, Rufus Festus Avienus-féle latin fordítását 

(paratextus és a mű keletkezéstörténetére való utalások nélkül). Vadianus több alkalommal 

hivatkozik a Mela-kommentárban saját javításaira, azokban a szkholionokban, amelyekben a 

Periégétés-szöveget is idézi. A kiadásnak a kommentár szempontjából tehát kizárólag 

filológiai jelentősége van: Vadianus a szövegen végzett filológiai munka során 

felhasználhatta a tudást, amelyre a Camers-féle Periégétés-kiadás előkészítése során tett 

szert, és amelyet később a Mela-szöveg és a kommentár esetében is alkalmazott. A 

Periégétés-kiadás megjelenésének évében Vadianus egy önálló művet, a Jagelló Zsigmond 

lengyel királyhoz intézett, latin nyelvű üdvözlőbeszédet is megjelentetett. Az Oratio ad 

Sigismundum történeti háttere az 1515-ös bécsi királytalálkozó, amelyen Vadianus előadta az 

üdvözlő beszédet, amelynek egy részét a Mela-kommentárban is felhasználta a Sarmatia-

fejezet írása során. Az 1513-14-ben tartott előadásban ezek az elemek vélhetően nem 

szerepeltek, tehát az uralkodói propaganda miatt szereplő szövegrészeket Vadianus a 

kommentár írott változatában jelentette meg először.
96

 A Mela-szövegolvasás és -kommentár 

közvetlen előzménye Vadianus közreműködése volt Georg Tanstetter (Georgius Collimitius) 

Plinius-kommentárjának szerkesztésében. A munka során használhatták a pliniusi 

szöveghelyek javítását is magában foglaló Castigationest, és Vadianus ekkor figyelhetett fel 

annak a De situ orbis szövegét helyreállító részére.
97

 

Vadianus  az 1513-14-es tanévben tartott előadásain magyarázta a De situ orbis 

szövegét, majd magyarázatait 1518-ban írásos formában tette közzé.
98

Az előadás formai 

kereteit a disputatio magistri módszert követő skolasztikus disputa (a tudományág alapvető 

kérdéseinek magyarázata) jelentette, amely során Vadianus stilisztikai és retorikai 

                                                           
95 Pomponius Mela de situ orbis ab Hermolao Barbaro et Johanne Camerte castigatus.Viennae Pannoniae 1515. 
96 A beszéd nyitóképében Zsigmond, mint a keleti kereszténység feje, és mint ideális uralkodó jelenik meg, és ez határozza 

meg a kommentár róla alkotott képét is. A kommentár és a beszéd közötti további intertextuális párhuzamot jelent a lengyel 

uralkodóház bemutatása, amelynek számos elemét Vadianus szintén átveszi a Mela-kommentárban. 
97 In C. Plinii De naturali historia libro Secundum commentario.  Quibus difficultates omnes Plinianae, Astronomicae 

praesertim explicantur. Item Organum, quo Catholica Syderum, ut apud Plinium est, mira arte docetur. Per Iacobum 

Zieglerum Landaviensis.  Accesserunt in eundem Plinii lib. Georgii Collimitii & Ioachimi Vadiani scholia eruditis. Coloniae 

Agrippinae. Impensis Viduae Arnoldi Birkmanni. Anno Salutis 1550. 9 skk. 
98 Vadianus világképét (különösen a kommentárban szereplő csillagászati ismereteket) a skolasztikus, Aristotelés De coelo-

ján alapuló kozmográfia befolyásolta, amelynek a célja a teremtett világ minél alaposabb megismerése, és ez által az 

Istenhez, annak Alkotójához való felemelkedés volt. Gautier-Dalché P.: Pour une histoire des rapports entre contemplation 

et cartographie au Moyen Âge. In: Les méditations cosmographiques de la Renaissance. Szerk. Lestringant F.-Besse J.-M.- 

Couzinet M.D. Paris 2009.19 skk. 
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szempontok alapján elemezte Mela és más ókori szerzők munkáját.
99

A Mela-szöveg a 

retorikai képzés részeként olvasott historiográfiai szövegek közé tartozott, tehát Vadianus 

nem az alapszintű latin nyelvi (grammatikai) képzésben részt vevő, hanem az artes-fakultás 

felsőbb évfolyamain tanuló diákoknak magyarázta a szöveget. A Mela-kommentárt számos 

intertextuális vonatkozás köti össze Vadianusnak az 1518 előtt, és az 1518 után megjelent 

műveivel is.
100

A földrajzi érdeklődés nem csak az 1514-ben tartott Mela-előadásban, hanem 

Vadianusnak szintén ebben az évben megjelent, az arimaspus nép és a mitikus griffmadarak 

aranyért folytatott harcának ókori toposzát feldolgozó allegorikus költeményében (De 

Vadianorum familiae insignibus) is megjelenik, amelynek a Mela-kommentár egyetlen 

szkholionjával van párhuzama.
101

 

 
A kommentár a német humanista geo-historiográfiai irányzaton belül az univerzalista 

enciklopédikus módszereket követő munkákhoz tartozik. ĺrásakor a 12. században kialakult 

és Jodocus Badius Ascensius által is alkalmazott iskolai kommentárformát választotta, amely 

az eredeti szöveget mondatról mondatra magyarázta, és a problémás vagy fontos 

szakaszokhoz részletes magyarázatot fűzött, ésezáltal a számos adatot tartalmazó ókori 

földrajzi szöveg lehetővé tette a számára a saját műveltségének a bizonyítását.
102

 A Mela-

kommentár értelmezésének másik lehetősége a korábbi itáliai és bécsi kommentárokkal való 

párhuzamba állítása mellett az önálló munkaként történő elemzés. Vadianus amellett, hogy 

átvette a más kortárs kommentárok által alkalmazott módszertani szempontokat, egyéni 

szempontokat is követett a szöveg értelmezése során: a bécsi humanista kommentárok közül 

nála jelenik meg első alkalommal az univerzalista enciklopédizmus, a patrióta szemléletmód, 

illetve a csillagászati ismeretek digressziók formájában történő bemutatása és az ókori és 

korabeli földrajzi ismeretek együttes tárgyalása.   

                                                           
99 Copeland R.: The rhetorical character of academic commentary. In: Rhetoric, Hermeneutics and Translation in the 

Middle Ages. Academic traditions and vernacular texts. Cambridge Studies in Medieval Literature. Szerk. Copeland R. 

Cambridge 1991. 63 skk. 
100 Helander H.: On Neologisms in Neo-Latin. In: Brill’s Encyclopaedia of Neo-Latin. Szerk. Ph. Ford- J.Bloemendal -Ch. 

Fantazzi. Leiden-Boston, 2014. 38. 
101 Az említett szkholionban Vadianus utal is korábban megjelent költeményére, tehát - bár konkrét utalást nem tesz erre 

vonatkozóan - nem zárhatjuk ki annak a lehetőségét, hogy költeményének témáját éppen a De situ orbis szövege ihlette, 

amelyben felfedezett egy, a családjának a történetére utaló megjegyzést. A szintén Bécsben tanuló testvérének, Melchior 

von Wattnak ajánlott munka tárgya a von Watt-család nemesi jelvényeinek felsorolása, amelynek a Mela-kommentárral való 

intertextuális összeköttetéseit a címerben szereplő griffmadár-ábrázolás teszi lehetővé, Vadianus ugyanis a kommentárban 

megemlíti a saját munkáját is, a témát azonban nem fejti ki bővebben. 
102 Anthony Grafton és Lisa Jardine megállapítása szerint a Valla utáni itáliai humanisták (Calderini, Filetico, Leto) 

olvastak elsőként a klasszikus humanista curriculumon kívül eső szerzőket a retorikaelőadások során. Az előbb felsorolt 

szövegek erősen didaktikus jellegűek, nagy hangsúlyt fektetnek a műveltségre: kevésbé ismert helynevek, és mitológiai 

történetek szerepelnek bennük, és magas szintű grammatikatudást feltételeznek. Ezek a sajátosságok szükségessé tették a 

tanári magyarázatot, amely által a humanista retorikatanárok nyilvánosan tudták bizonyítani nyelvi rátermettségüket. 

Grafton A.-Jardine L.: From humanism to the humanities: Education and the liberal arts in the fifteen-sixteenth century 

Europe. London 1986. 83 skk. 
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 Az enciklopédizmusnak fontos szerepe volt a korabeli kommentárirodalomban a 

nagyobb terjedelmű munkák (például a Collectanea rerum memorabilium) esetében, 

azonban a kis terjedelmű földrajzi szöveg esetében szokatlan megoldásnak számított. Az 

1522-es kiadás enciklopédikus jellegére vonatkozó megállapítást tehát azzal egészíthetjük ki, 

hogyezek a módszertani szempontok már az első, 1518-as kiadást is meghatározták, és a 

későbbi kiadásokban egyre fontosabb szerepet töltöttek be. A kora újkori enciklopédizmus 

módszertanának megfelelően a De situ orbis magyarázata túlmutat a kizárólag földrajzi célú 

ismeretközlésen: céljai között szerepel az az egyes tudományágakra vonatkozó teljes körű 

ismeretközvetítés.
103

Vadianus egyik legjelentősebb egyéni eredménye az volt, hogy a 

korábban Bécsben külön létező historiográfiai, illetve földrajzi kommentárműfajt elsőként  

egyesítette az univerzalista enciklopédikus törekvések és a korabeli illetve személyes 

vonatkozásokat magukban foglaló magyarázatok által meghatározott kommentárban. 

Mindezeknek köszönhetően a Mela-szövegkiadás paratextusa, amely lehetővé teszi a bécsi 

egyetemen a 16. század első évtizedeiben alkalmazott retorikaoktatási módszerek elemzését, 

egyszerre jelenti a kora újkori kommentárműfaj, illetve a közép-európai humanista irodalom 

egyik jelentős eredményét.
104

 A második, bázeli kiadás (1522) után Vadianus 

kommentárjának harmadik kiadása 1530-ban jelent meg Párizsban, ezt követően már nem 

adták ki több alkalommal.  

 

3. A bécsi humanista kommentárok és a De situ orbis magyarázata  

 

a. Az 1518 előtti szövegkiadások és bécsi humanista munkák 

 

A bécsi humanista kommentárok elemzésének kiindulópontja, hogy mit értünk a 

„bécsi”, „humanista”, és „kommentár” alatt az 1500 és 1520 között Bécsben nyomtatásban 

megjelentetett szövegkiadások esetében. Értekezésemben a „bécsi” jelzőt azokra a munkákra 

                                                           
103 Edward Grant megállapítása szerint a középkori természettudományos értekezések jellemző műfaja a skolasztikus 

módszertannak jobban megfelelő quaestio (kérdés-felelet formájában előadott, pro és kontra érveket felvonultató értekezés) 

és nem a kommentár volt. A Mela-szöveg magyarázata során a catena és a paraphrasis módszerét alkalmazó kommentár a 

természettudományos témákat a quaestio műfaját követve dolgozza fel. Vadianus kommentárjában tehát a középkoriból a 

kora újkori természettudományos értekezésbe való átmenet első jeleit figyelhetjük meg. 
104 A Mela-kommentár kezdeti tekintélyét mutatja, hogyaz 1538-ban megjelent Mela-szövegkiadás és a kommentár, amely 

Münster főművének, a Cosmographiának a megjelenését előkészítő munka eredménye volt, kapcsolatban áll Vadianus 

munkájával. Münster a Mela-, Solinus- és Ptolemaios-szövegkiadások megjelentetését követően kezdte meg saját földrajzi 

művének írását. A később világleírássá bővülő munka fő célja - a Konrad Celtis által megvalósítani szándékozott programot 

követve - az ókori földrajzi szövegekben, kisebb terjedelemben szereplő germán területek leírása volt.  A Cosmographia 

megjelenése előtt, az anyaggyűjtés időszakában Münster Svájcba is elutazott, és Sankt Gallenben találkozott Vadianussal, 

aki támogatásáról biztosította és segítséget nyújtott számára az adatközlésben is. 
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alkalmazom, amelyek ebben az időszakban tartósan Bécsben élő, az egyetemen tanuló vagy 

tanító szerzők írtak és adtak ki, tehát nem tartoznak ide azok a Bécsben megjelentetett 

kortárs művek, amelyeknek a szerzői semmilyen formában nem kapcsolódtak az egyetemhez 

(például Ermolao Barbaro illetve Eobanus Hessus kommentárjai). A „humanista” jelző az 

1500 és 1520 Bécsben tartózkodó szerzők munkájaként megjelent szövegek közül a latin 

nyelvű szónoki beszédekre és költeményekre, továbbá historiográfiai, illetve 

természettudományos munkákra alkalmazom.
105

 Ezek közül Johannes Cuspinianus 

historiográfiai munkáját, Vadianus szónoki beszédeit és költeményeit, Georg Tanstetter 

természettudományos tárgyú írásait, és a Bécsben kiadott kommentárokat említhetjük meg 

példaként.  

Az alfejezet címében szereplő „kommentár” főnév meghatározása  felveti a kérdést, 

hogy a Bécsben 1500 és 1520 között megjelent szövegmagyarázatok közül melyeket 

tekinthetjük enciklopédikus kommentárnak. A definíció kizárja a filológiai eredményeket 

összefoglaló kommentárokat (például Johannes Camers Claudianus-kommentárját) és 

mindazokat a munkákat értelmezi enciklopédikus kommentárként, amelyek a magyarázott 

szöveggel kapcsolatban nem csak filológiai, hanem tárgyi adatokat is közölnek, és a céljuk a 

szövegbővítés (függetlenül attól hogy a magyarázott szöveget közlik vagy sem). Ennek a 

kritériumnak Johannes Camers Florus- és Periégétés-kommentárja, valamint Vadianus Mela-

kommentárja felelnek meg.A Bécsben 1500 és 1517 között megjelent kommentárok az 

enciklopédikus ismeretközvetítést az ókori szövegekből kiválasztott idézetek segítségével 

valósították meg. Az önálló ismeretközvetítés, az ókori ismeretek aktualizálása, vagy a 

korabeli politikai helyzetre utaló adatok a paratextusok más elemeiben játszottak szerepet, a 

kommentárokban azonban nem.  

 

b. A Bécsben megjelent kommentárok oktatási módszerei 

 

Az első Bécsben megjelent, ókori földrajzi és historiográfiai szövegekhez illetve 

költeményekhez írt kommentárok Giovanni Ricuzzi Velluti (Johannes Camers) 

teológiaprofesszor munkái voltak. A Florus-kommentár Camers második, ókori szöveghez 

írt magyarázata volt, amely a Cladianus-szövegkiadást és -kommentárt követően jelent meg 

                                                           
105 A „humanista” jelző magyarázatakor a német humanizmus kettős, irodalmi-stilisztikai illetve matematikai-  

természettudományos jellegét veszem alapul, amely a kora újkori német humanista kommentárirodalmat (és ezen belül a 

bécsi kommentárokat)  is meghatározza. 
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Annotationes in Lucium Florum (1511) címmel.
106

 A kiadás paratextusában Camers és 

Vadianus ajánlóverse, valamint Camers Guilielmus Reichenbachhoz írt ajánlólevele 

szerepelnek.
107

 Vadianus a költeményében szereplő megjegyzés szerint ebben az időszakban 

még a Camers által alkalmazott kommentármódszert tekintette követendő példának, és nem 

az enciklopédikus, az ókori szöveget korabeli eseményekre és személyes tapasztalatokra 

való hivatkozások segítségével értelmező módszert. Camers ajánlólevele egyrészt az ókori 

történeti munkák olvasása során alkalmazott középkori és kora újkori retorikaoktatási 

gyakorlat követésére (a Florus-szöveget elsősorban morális céllal olvasták, és az oktatási 

célokra nagy terjedelme miatt nem alkalmas Ab urbe condita-t helyettesítette),
108

 másrészt 

arra utal, hogy az ókori historiográfiai szövegek tanulmányozásának hátterében az I.Miksa 

által követett, az antik historiográfiai munkák ismeretére és recepciójára nagy mértékben 

támaszkodó kultúrpolitikai törekvések álltak.
109

 A szövegkiadásban az általa követendőnek 

tekintett oktatási módszerrel kapcsolatban is szerepelnek adatok. Két soros disztichonja a 

görög és a latin szerzők együttes szereplésének jelentőségére hívja fel a figyelmet, Vadianus 

költeménye pedig arra int, hogy a kommentárírás során el kell kerülni a nagy terjedelmű 

magyarázatok írását. Az ókori görög irodalom szerepét Camers a kommentárjaiban is 

hangsúlyozza: számos alkalommal közli a görög eredetű latin szavak etimológiai 

magyarázatát. A 15. század végén Itáliában felfedezett görög műveltség hatása tehát 

                                                           
106 Florus műveit a késő antikvitástól kezdve a kora újkorig a római történelem rövid bemutásának céljából olvasták a 

retorikaoktatásban. A szöveg hagyományozódását az ókortól a kora újkorig Havas László foglalta össze. Tanulmányának 

első részében az ókori recepciótörténettel kapcsolatban nyújt részletes összefoglalót, amelyben a szövegnek a késő 

császárkori és patrisztikus szerzőkre gyakorolt hatását, illetve az ókori és középkori hagyományozódását vizsgálta. A bécsi 

szövegkiadások közül egyedül Camers kiadását említi meg, de a kommentárra nem tér ki. Végkövetkeztetése szerint a 

Florus-hagyomány  c variánsa Augustinus környezetéből származik, a megbízhatóbb szövegű a variáns pedig vélhetően a 6-

9. század között Észak-Itáliában nyerte el végső formáját. A c variáns szövege a középkorban több törzsre vált szét, 

amelyek közül - talán Petrarca hatására - a p variáns lett a kora újkori szövegkiadások alapja, annak ellenére, hogy főleg a 

hely- és személynevekre vonatkozóan helytelen olvasatokat közvetített. Havas L.: Textgeschichte des Florus von der Antike 

bis zur frühen Neuzeit.  Athenaeum. Studi di letteratura e storia dell’antichità (80) 1992.433 skk.  
107 Camers két soros disztichonja a görög és a latin szerzők együttes szereplésének jelentőségére hívja fel a figyelmet, 

Vadianus költeménye pedig arra int, hogy a kommentárírás során el kell kerülni a nagy terjedelmű magyarázatok írását.  
108 Camers a historiográfiai szövegek olvasása során a multitudo és a dispersio fogalmaival szemben a stilisztikai 

szempontból megfelelő, kis terjedelmű szövegeket részesítette előnyben, vagyis a célja a magas szintű nyelvi ismeretek és 

nem a retorikaoktatáshoz szükséges háttérismeretek átadása volt. („Verum deterret ab historiarum studiis interdum nos 

earum multitudo atque dispersio. Saepissime ab his nimia scriptorum brevitte subducimur. Nec enim a quovis legi potest 

pellibus exiguis arctatus Livius ingens, quem mea non totum bibliotheca capit. Florum praeterea propter eius peculiarem 

quamvis concinnam brevitatem plerique negligunt. Suasi igitur ab amicis ad Flori claritatem, appendicem quandam unius 

mensis ocio nomine tuo editam publicavimus. Sit igitur haec amoris erga teneri patens inditium. Nec parvitas ipsa rei 

spernenda est, nam munera parva licet summo sunt grata Tonanti.” Annotationum in Lucium Florum Ioannis Camertis 

ordinis minorum sacrarum litterarum d. eximii libellus. Viennae Pannoniae 1511.6) 
109 „Hinc Divum Maximilianum Caesarem Augustissimum merito laudant, quia vel facit ipse, quas posteri legant historias, 

aut a priscis editas assidue lectitat, interdum recitantes alios audit iucundissime”. (ibid.) A bécsi egyetemi humanizmus 

politikai szerepével Franz Graf- Stuhlhofer foglalkozott Humanismus zwischen Hof und Universität című monográfiájában, 

amely Georg Tanstetter (Collimitius) bécsi tudományos tevékenységét mutatta be. Vö. Graf-Stuhlhofer F: Humanismus 

zwischen Hof und Universität: Georg Tanstetter (Collimitius) und sein wissenschaftliches Umfeld im Wien des frühen 16. 

Jahrhunderts. Vienna 1996. 
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Camersnek köszönhetően már korán, a 16. század első évtizedeiben már megjelent a bécsi 

egyetemen. 

A kommentárban meghatározó szerepet betöltő, morális szempontokat követő 

historiográfiai felfogás módszere az antik exemplumok alkalmazása volt, amelyek példákat 

adtak a helyes és helytelen viselkedésre vonatkozóan (erre utal a Vadianus ajánlóversében 

szereplő „clara gesta virum” jelzős szerkezet is).
110

Az ókori történelmi események 

felidézése egyrészt a varietas gyakorlata számára nyújtott inspirációt, másrészt Camers 

morális értelmezése szerint bizonyos társadalmi csoportok számára a lelkierő megőrzésének 

eszközeit, más társadalmi csoportok számára pedig az erkölcsös viselkedésre való ösztönzést 

is jelentett.
111

Az exemplumok szereplői az egyes történelmi személyiségek voltak (így 

például a római királyokról vagy a köztársaság korának jelentős alakjairól szóló elbeszélések 

a korabeli olvasó számára a jó és rossz uralkodói tulajdonságokat mutatták be az ókori 

szövegekből vett idézeteken keresztül). A királyok korának bemutatásakor a pozitív és 

negatív uralkodói tulajdonságokat egyrészt ugyanazoknak a személyeknek az esetében emeli 

ki, másrészt elkülöníti egymástól a jó és rossz uralkodók, illetve történelmi személyiségek 

csoportját. Az archaikus kor római királyai szinte kivétel nélkül a jó uralkodók közé 

tartoznak: bár a kommentátor tárgyalja Remus vagy Mettius Fufetius albai király 

meggyilkolását is, a beszámolóknak nem hagy jelentős szerepet az életrajzban, vagy enyhítő 

körülményeket sorol fel. A rossz uralkodói tulajdonságok példáit Romulus vétke 

(testvérgyilkosság) és Tarquinius Superbus (zsarnokság) jelentik, a jó uralkodói 

tulajdonságokat pedig a vallásos lelkület és törvénytisztelet (amelyek Numa Pompilius 

életrajzában kerülnek a középpontba, az általa vezetett háborúk leírásának mellőzése 

mellett). A rossz uralkodók ókori példáját a római királyok között Tarquinius Superbus 

képviseli, akinek kizárólag a negatív cselekedeit emeli ki és magyarázza a latin nyelvű ókori 

szövegekre és patrisztikus irodalomra támaszkodva. Az ókori történelem eseményeinek 

bemutatása céljából egymás mellé csoportosított idézetek aktualizáló szándékot fejeznek ki. 

A kommentátor egy esetben sem közölt korabeli eseményekre történő utalásokat, és nem 

vont párhuzamot az ókor és a saját kora között: az ókori szövegből azokat az adatokat emelte 

                                                           
110 „Clara igitur qui gesta virum qui tempora rerum nosse velit paucis haec legat et sapiet.” (uo.) 
111„Haec siquidem rerum variarum lectione iuniores antiquoribus aequat prudentia, aetate maturis rerum experimenta 

subministravit. Privatos homines imperio dignos facit. Imperatores ob perennem gloriam, ac immortalem nomen praeclara 

concitat ad facinora. Milites pro consequenda laude ad subeundam pro patria pericula efficit promptiores. Improbos metu 

poenae a malis facinoribus retrahit, et deterret, litteratum praeterea monumentis moti quidam civitates posteris et leges 

condidere. Definiunt historiam custodem eorum, quae cum virtute acta sunt, testem se malefactis, beneficamque erga omne 

genus hominum se praebente. (Annotationum in Lucium Florum Ioannis Camertis ordinis minorum sacrarum litterarum d. 

eximii libellus. Viennae Pannoniae 1511.6) 
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ki, amely a korabeli célközönség számára fontos vagy érdekes volt, tehát a  római 

történelemről alkotott kora újkori felfogásába nyújt betekintést.  

A földrajzi idézetek közlésének célja a Florus-kommentárban a Római Birodalmat 

alkotó provinciák területére vonatkozó ismeretek közvetítése volt.
112

 Camers akkor vett át 

regionális földrajzi leírásokat az ókori szövegekből, amikor szükségesnek tartja a 

szerepeltetésüket a szöveg magyarázatában, az arányuk azonban nem volt olyan kiemelkedő, 

mint az ókori történelem eseményeit magyarázó szövegeké. A földrajzi ismeretekhez képest 

természettudományos adatok nagyon ritkán szerepelnek a kommentárban, és a szerepük az 

egzotikumok bemutatására korlátozódik.
113

 Az egzotikumokhoz hasonlóan figyelemfelkeltő 

szerepet töltenek be az ókori szövegekből átvett anekdoták is, amelyek az olvasót a 

szövegben szereplő adatok memorizálásában segítették. Az ókori historiográfiai szöveg 

értelmezése során számos alkalommal szerepelnek a római vallástörténetre vonatkozó 

utalások (ezek hátterében a serviusi Vergilius-kommentárnak a római vallás iránti 

érdeklődését is sejthetjük). A római állam történetének fontos részét jelentette a számára a 

római vallástörténet, amelynek az elemeit tárgyilagos módon, skolasztikus humanistaként 

mutatja be. 

 Camers harmadik kommentárja a Rufus Festus Avienus által latinra fordított 

Dionysios Periégétés-munkához írt magyarázat volt, amelyet a szöveggel egy kötetben 

jelentetett meg.
114

 A Periégétés-munka kora újkori népszerűsége Rufus Festus Avienus 4. 

századi, Descriptio orbis terrae címen megjelent latin nyelvű feldolgozásának köszönhető, 

amely a retorikaoktatásban használható latin nyelvű földrajzi tankönyvvé alakította át a 

görög tankölteményt.
115

 A szöveghez a bécsi humanisták közül elsőként Cuspinianus írt 

kommentárt,amely kéziratos formában maradt fenn,
116

 Camers nyomtatásban megjelent 

kommentárja (amelynek a megjelentetésében Vadianus az erdélyi származású Adrianus 

Wolphardussal együtt szintén közreműködött) tehát a második Bécsben írt földrajzi 

                                                           
112„Post enumerationem terrarum quas Romano subegerunt sic inquit…”  (Annotationum in Lucium Florum Ioannis 

Camertis ordinis minorum sacrarum litterarum d. eximii libellus. Viennae Pannoniae 1511.29) 
113 A kommentárban egyetlen esetben fordul elő, hogy Camers természettudományos adatokat vesz át, amikor a pun 

háborúkat tárgyaló részben az elefántok tulajdonságairól szóló szövegrészeket idéz a Naturalis historiából. 
114 Dionysios Periégétés a kutatás mai állása szerint Hadrianus uralkodása alatt írta földrajzi költeményét, amely az akkor 

ismert világ leírását tartalmazza 1200 hexameterben. A mű a kora újkorig volt népszerű, ezt követően azonban feledésbe 

merült, és ma sem tartozik a klasszika-filológia kiemelt témái közé. Lightfoot J.L.: Dionysius Periégétés: Description of the 

known world. With introduction, translation, and commentary. Oxford 2013. iv.sk. 
115 Az Avienus-fordítás mellett a mű másik, Priscianus-féle fordítása is megjelent nyomtatásban a 15. században. Priscianus 

Caesariensis (Grammaticus) a 6. században, Konstantinápolyban fordította le a görög szöveget, amelyből kihagyta a 

mitológiai szakaszok egy részét, és Solinus művéből csodás elemeket emelt át a fordításba. Priscianus parafrázisát 1470-

ben, az Avienus-munkát pedig 1488-ban adták ki elsőként. A szöveg kiadásaira és fordításaira vonatkozóan vö. Parks, G.B: 

Dionysius Periégétés. In: Catalogus Translationum et Commentariorum: medieval and renaissance translations and 

commentaries III.  Szerk. Cranz F.E. - Kristeller P.O. Washington D.C.1976. 21 skk. 
116  Commentarii in Dionysii Afri versionem metricam latinam, Ms. Vindobonensis 3227. 
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kommentár volt. A szöveg és a kommentár egy kötetben való megjelentetése (amelynek a 

Periégétés-kommentár jelenti az első bécsi példáját) a középkori iskolai kommentár formai 

követelményeit követi, amelyek a korábbi előzmények után a 12. században, az egyetemek 

alapításához kapcsolódóan nyertek végleges formát.A szövegkiadás paratextusában az 

ajánlólevél, az accessus ad auctores, a kommentár, az utószó, a két ajánlóvers, illetve a név- 

és hibamutató szerepelnek.
117 

Az accessus elemei (poetae vita, titulus operis, qualitas carminis, scriptoris intentio) 

után szereplő egy oldalas értekezésben Camers nem a szerzői szándékról, hanem a 

földrajztudománynak a korabeli olvasó számára hasznos voltáról értekezik, illetve a 

földrajztudományi alapismereteket (az éghajlati övek rendszerét) foglalja össze. Az ókori 

földrajzi felfogáshoz képest bekövetkezett változásokat a keresztény világképnek a 

kommentárban történő összefoglalása jeleníti meg, amelyet Camers az ókori és középkori 

filozófiai és természettudományos szövegekre alapozott. Az ókori szöveg aktualizálására 

irányuló törekvések tehát már megjelennek Camers kommentárjában is, ezeket azonban nem 

a kommentár szövegében érvényesíti, hanem az accessus ad auctores elemeinek 

bővítésében: a bécsi kora újkori humanista kommentárirodalomban Camers munkája 

jelentette az accessus ad auctores hagyományos szerkezetének módosítására irányuló első 

kísérletet.  

 

c. Vadianus kommentárjának jelentősége a bécsi egyetemi oktatásban 

 

A Mela-szöveg magyarázatát a moralizáló historiográfiai felfogás és az uralkodókkal 

kapcsolatos exemplumok kötik össze a Florus-kommentárral, a Periégétés- és a Mela-

kommentár közötti párhuzamokat pedig az accessus ad auctores és a Catechesis in 

geographiam illetve a két kommentár bevezető szakasza közötti megfelelések jelentik. A 

Catechesis in geographiam a Camers Periégétés-szövegkiadásában szereplő serviusi 

accessus témaköreit illetve az accessust követő egy oldalas földrajzi bevezetőt tekinti 

mintának. A két kommentár bevezető, a világ keletkezését és felépítését tárgyaló 

szakaszaiban található párhuzamok kapcsán felmerül a kérdés, hogy a Periégétés-kommentár 

bevezető szakaszának nem Camers, hanem Vadianus volt a szerzője vagy a társszerzője 

                                                           
117 Az accessus ad auctores szerkezete, amely részben a serviusi modellre épül, szintén a Karoling-korra visszanyúló 

hagyományt követ. A hagyomány eredete a 9. századi Vergilius-kommentárokra vezethető vissza, amelyeknek a szerzői 

Servius módszerét használták, és ezt a más ókori szövegekhez írt kommentárok szerzői is átvették. (vö. Gross-Diaz T.: The 

psalms commentary of Gilbert of Poitiers: From Lectio Divina to the lecture room. Leiden-New York-Köln 1996. 69 skk.) 
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(ahogy erre maga Camers is utal a szövegkiadást lezáró utószóban), ezzel kapcsolatban 

azonban nem állnak rendelkezésre megbízható adatok. 

A korábban Bécsben megjelent historiográfiai és földrajzi kommentárokhoz képest 

Vadianus kommentárjának újdonságát azuniverzalista enciklopédikus módszerek követése 

jelenti,
118

 amelyeknek a célja az antikvitásnak a korabeli tudással való összehangolása volt. 

A Mela-kommentár első megjelenését követően, a kommentár sikerét látva Johannes Camers 

hasonló módszert követve építette fel Solinus-kommentárját (1520), a bécsi egyetemen ezt 

követően azonban nem jelentek meg hasonló munkák.Vadianus levelezésének adataiból úgy 

tűnik, hogy a kommentár a földrajztudományi ismeretek iránt érdeklődő (főként helvét) 

értelmiségi réteg körében volt népszerű munka az 1520-as években.
119

 Az 1530-as évektől 

kezdve a De situ orbishoz megjelent újabb kommentárok a bécsi egyetemi 

retorikaoktatásban alkalmazott enciklopédikus módszerektől eltérő új szempontokat 

érvényesítettek a Mela-recepcióban. A recepciótörténet utolsó, Vadianus bécsi 

munkásságához köthető eredményét az Epitome trium terrae partium (1534) De situ orbis-

hivatkozásai jelentik.  

 

4. Retorikaoktatási módszertan Vadianus Mela-szövegkiadásának paratextusában 

 

a. A paratextus szerepe a kora újkori szövegkiadásokban 

 

A kora újkori szövegkiadások paratextusának az volt a szerepe, hogy a korabeli 

olvasóhoz közel hozza a szöveget és segítse annak értelmezését. Az ókori szövegekhez írt 

kortárs magyarázatoknak a kommentárt kiegészítő  elemei a szerző életrajzát, illetve a művet 

mutatják be, illetve stilisztikai vagy tudományos kérdésekkel foglalkoznak. 1500 és 1518 

között a kommentárt is magukban foglaló paratextusokat tartalmazó szövegkiadások a 

kommentár nélküli paratextussal ellátott szövegkiadásokkal körülbelül azonos arányban 

jelentek meg Itáliában, Németországban, és Franciaországban.
120

 Az 1500 és 1518 között 

megjelentett, a retorikaoktatás céljait szolgáló szövegkiadások két típusát különböztethetjük 

                                                           
118 A Beroaldo által az Asinus aureushoz írt kommentárban követett módszert Konrad Krautter, illetve Julia Haig Gaisser 

vizsgálták. Krautter csoportosította Beroaldo kortárs hivatkozásait, illetve elemezte a kommentárban szereplő digressziókat, 

Gaisser pedig az enciklopédizmus jelentőségére hívta fel a figyelmet Beroaldo kommentárjában, amelynek köszönhetően a 

kommentár a magyarázott szövegtől eltérő tudományterületek által felvetett kérdéseket tárgyaló intertextuális munkává vált. 

Pade 87 skk. 
119 Vadianische Briefsammlung I. 1508-1518. Szerk. Arbenz E. Sankt Gallen 1890. 80 skk. 
120 Elemzésem tárgyát az ókori szövegekhez írt kommentárok jelentik. Az ókori és középkori természettudományos 

munkákhoz, szentírási könyvekhez, középkori vagy kortárs szerzőkhöz írt magyarázatok, illetve a több szerző 

magyarázatait közlő kommentárgyűjtemények nem szerepelnek az elemzett munkák között. 
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meg: a kommentár nélküli és a kommentárt tartalmazó paratextusokat. A kommentár nélküli 

szövegkiadásokban a paratextus az ajánlólevelet, a tárgymutatót, a marginális glosszákat, és 

a szöveget magyarázó ábrákat foglalhatja magában. A kommentárral ellátott szövegkiadások 

esetében a paratextus is tovább bővül, és a részei lehetnek az ajánlólevél, és a tárgymutató 

mellett az ajánlóvers(ek), az előszó, a bevezető értekezés, a magyarázó ábrák, illetve a 

marginális glosszák.
121

 A kommentár nélküli paratextussal ellátott, és a kommentárt közlő 

szövegkiadásokat egyaránt használták a retorikaoktatásban: a kommentár nélkül kiadásokat 

az olvasók maguk látták el feljegyzésekkel az előadások során, míg a kommentárral ellátott 

szövegkiadások a szöveg önálló tanulmányozását tették lehetővé. 1500 és 1518 között az 

ajánlóversek és az ajánlólevelek csaknem minden szövegkiadásban szerepeltek: a szöveg 

témáját és a róla alkotott korabeli felfogást, illetve a szövegen végzett filológiai munkát és a 

szövegkiadás körülményeit mutatták be. Az ajánlóversek címzettjei az olvasók, illetve 

konkrét személyek is lehettek (utóbbi esetben a címzett a szöveg kiadójának tudóstársa, 

tanítványa, vagy egy neves személyiség volt), az ajánlólevelek pedig a szöveg kiadójának 

tanítványaihoz, illetve világi vagy egyházi vezetőkhöz szóltak.
122

 Az ajánlólevelek szerepe a 

szövegkiadás bemutatása mellett a patrónusok keresése, vagy a patrónusoknak való 

köszönetmondás, illetve a különösen tehetséges diákok támogatása volt.A szövegben való 

további tájékozódást a név- és tárgymutatók, illetve a tartalomjegyzék segítette a nagyobb 

terjedelmű, illetve a kommentárral ellátott szövegkiadások esetében. A név- és tárgymutatók 

számára és terjedelmére vonatkozóan ebben az időszakban nem voltak egységes szabályok, a 

terjedelmüket az határozta meg, hogy a szöveg kiadója milyen mennyiségű információ 

kiemelését tartotta lényegesnek.Az 1500 és 1518 közötti időszakban magyarázó ábrák 

nagyon kevés esetben fordulnak elő a szövegkiadásokban, és a számuk azokban a kötetekben 

sem magas, amelyekben szerepelnek.  

Az Itáliában a 16. század első évtizedeiben megjelent, kommentárt tartalmazó, a 

retorikaoktatás céljait szolgáló szövegkiadások között Ognibene da Leoniceo, Giovanni 

                                                           
121 A marginális glosszák a szöveg mellett haladó néhány szavas megjegyzések, amelyek az adott szakasz lényegét foglalják 

össze, vagy a szöveg értelmezését segítő, más szerzőktől vett idézetekre hivatkoznak. 
122 A költemények esetében kevesebb alkalommal szerepel „ad lectorem” vagy „lectoribus” címzés, a költők legtöbbször 

egy konkrét személynek ajánlják a költeményt. Az olvasóknak címzett ajánlóversek közül Johannes Baptista Politius 

ajánlóversét említhetjük meg az egyik példaként, amely az itáliai Daniele Gaetani (Daniel Caietanus) Priscianus – 

kiadásában (Opera grammatica, 1511) jelent meg. Az olvasóhoz szóló ajánlóvers másik példája a Jacques Lefévre 

d’Étaples és Johannes Cochlaeus magyarázataival Nürnbergben megjelent Meteorologia Aristotelis-kiadás (1512), 

amelynek az ajánlóversét Benedictus Chelidonius Musophilus bencés szerzetes írta. A meghatározott személyekhez szóló 

ajánlóversek egyik példájaként Jossé Bade költeményét (Iodocus Badius Ascensius Iodoco Hallero nobili, erudito, ac bene 

morato adolescenti salutem dicit), amely Ovidius-kiadásának (Metamorphosis libri quindecim P. Ovidii Nasonis, Lugduni 

1512) paratextusában jelent meg.Giovanni Battista Pio 1511-ben megjelent Lucretius-kiadásának és kommentárjának (In 

Titum Lucretium commentarii, 1511) ajánlóverse és ajánlólevele, amelyek Szatmári György pécsi püspökhöz szól, az 

ajánlások másik típusát képviselik. 
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Battista Pio, Filippo Beroaldo, és Giovanni Calfurnio, a francia szövegkiadások között pedig 

Jossé Bade munkáit említhetjük meg. Ezekben a kiadásokban a kommentár, illetve a 

szerzőről, a műről, vagy a műfajról szóló bevezetők minden esetben szerepelnek a 

paratextusban, míg az ajánlóleveleknek, az ajánlóverseknek, és a paratextus más elemeinek 

szerepe változó.
123

 Az ebben az időszakban megjelenő, az egységesülés felé mutató 

tendenciák mellett léteztek átmeneti és eltérő típusú szövegkiadások is, amelyeknek a 

jelenléte arra utal, hogy a kora újkori kommentárműfajt nem lehet egyértelmű kategóriákba 

sorolni sem a 16. század első évtizedeiben, sem a század végén. Giovanni Britannico 

Iuvenalis-kommentárjának paratextusában például két kommentár (a szöveghez írt 

feljegyzések illetve a szöveggel párhuzamosan futó magyarázat) szerepel,
124

 Filippo 

Beroaldo Servius-kommentárja (1510) pedig a disputatio quodlibetica (a szerző és a 

kommentátor közötti párbeszéd) műfaját alkalmazza.
125

 

A Jossé Bade által megjelentett szövegkiadások paratextusainak 

információgazdagsága kiemelkedő a korabeli szövegkiadások között. 1510-ben megjelent 

Valerius Maximus-szövegkiadásának paratextusa a kötet elején tíz oldalas név- és 

tárgymutatót, illetve alfabetikus tartalommutatót (Tabula capitum seu titulorum ordine 

litterario) és tartalomjegyzéket (Tabula capitum secundum eorum seriem) foglal magában, 

Terentius-kiadásának (Comediae, 1513) paratextusában poétikai, drámatörténeti ismereteket, 

illetve a színdarabok előadásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalókat közöl huszonhat 

fejezetben, Sallustius-kiadásának (Opera, 1514) paratextusában pedig a Sallustius-életrajz 

mellett a De utilitate historiae és a Viginti praecepta pro historica lege ac stilo pueris 

animadvertenda című fejezetek szerepelnek. Bade 1514-ben adta ki Johannes Baptista Pius 

kommentárjával a De rerum natura szövegét, amelynek a paratextusában az életrajz mellett 

az Expositio in Lucretium című értekezés, valamint Enarratio codicis címmel a kötet 

bemutatása szerepel. 

1515 előtt a német humanisták által megjelentett szövegkiadások esetében nem 

beszélhetünk egységes formáról, majd 1515 és 1518 között a német szövegkiadások magas 

arányban vették át a Bade által kialakított kommentárformát, amely  fokozatosan váltotta fel 

                                                           
123 Giorgio Valla Pseudo-Alexander Aphrodisiensis-fordításában illetve Lucas Panaetius Caesar-kiadásában ajánlólevelek 

és ajánlóversek vannak, a szöveghez fűzött magyarázatok pedig a marginálisokban szerepelnek. Bade 1514-ben adta ki 

Johannes Baptista Pius kommentárjával a De rerum natura szövegét, amelynek a paratextusában az életrajz mellett az 

Expositio in Lucretium című értekezés, valamint Enarratio codicis címen a kötet bemutatása szerepel. 
124 Commentarii Ioannis Britannici In Iuvenalem. Venetiis 1516  
125 Annotationes in commentarios Servii Virgiliani commentatoris. Phorce 1510. 



48 

 

a korábbiakat.
126

 Az 1515-ben és 1515 után megjelent munkák paratextusai már az iskolai 

szövegkiadások Bade által kialakított egységes formáját alkalmazták.  

A Bécsben 1500 és 1518 között megjelentett szövegkiadásokat a paratextusaik alapján 

három csoportba sorolhatjuk. Az egyetemi kisnyomtatványok egy részében egyáltalán nem 

szerepel paratextus, más részükben pedig rövid terjedelmű paratextus szerepel. A második 

csoporthoz a kommentár nélküli paratextussal ellátott egyetemi kisnyomtatványok tartoznak, 

amelyekben az ajánlólevelek mellett ajánlóversek, marginálisok, továbbá név- és 

tárgymutatók szerepelnek. Bécsben az ehhez a típushoz tartozó egyetemi 

kisnyomtatványokat jelentették meg a legtöbb alkalommal.
127

 A harmadik csoportot a 

kommentárt tartalmazó paratextussal megjelentetett szövegkiadások jelentik. 1500 és 1518 

között két annotationes-típusú, illetve két, Bade módszerét követő kommentár jelent meg 

Bécsben: Johannes Camers Florus-
128

 és Johannes Dubravius
129

 Martianus Capella-

magyarázata,
130

 illetve Camers Dionysius Periégétés-
131

 és Vadianus Mela-kommentárja. 

Az ókori, középkori, illetve humanista munkák kiadásához kapcsolódó paratextus 

elemei közé azok a szövegek tartoznak, amelyek elkülönülnek a kommentált szövegtől 

(címlap, oldalszámozás, kiadási privilégiumok, ajánlás, ajánlóvers, olvasóhoz szóló levél, 

                                                           
126 Az 1510 és 1515 közötti átmeneti időszakban a kommentár nélküli paratextussal ellátott szövegkiadások megjelenése 

volt a jellemző. Erre vonatkozó példaként említhetjük meg Cochlaeus Pomponius Mela-kiadását, amelyhez a szerző csatolta 

saját földrajzi témájú értekezését, illetve más, a szöveg értelmezését segítő segédanyagokat. 
127 A Bécsben kiadott egyetemi kisnyomtatványok között latin szerzők, illetve görög szerzők humanista latin fordításai 

szerepeltek. 1510 és 1520 között Persius (Satyrarum opus, 1511), Florus (Bellorum romanorum libri quattuor, 1511), 

Pomponius Mela (De situ orbis, 1512) Cicero (Somnium Scipionis, 1511; Paradoxa, 1512; Cato maior vel de senectute ad 

Titum Pomponium Atticum, 1514; Laelius sive de amicitia, 1515; Oratio pro Aulo Liciniopoeta, 1518) és Szent Jeromos 

(Aureola, 1511; Aliquot selectiores et breviores epistulae, 1520) mellett a Homérosnak tulajdonított Békaegérharc 

(Batrachomiomachia, 1510), Philóstratos (De vitis sophistarum libri duo, 1516), Diodóros Sikeliótés (Diodori Siculi 

scriptoris graeci libri duo, primus de Philippi regis Macedoniae, aliorumque quorundam illustrium ducum, alter de 

Alexandri filii rebus gestis, 1517), és Theoprastos (De caracteribus, sive notis, libellus aureus. Lapo Castelionculo 

interprete, 1517) munkái jelentek meg.A paratextust tartalmazó, a kisnyomtatványoknál nagyobb terjedelmű 

szövegkiadások között Ovidius (Fastorum libri sex, 1513) Cicero (De officiis libri tres, dein Laelius, et Cato maior, et 

Somnium Scipionis cum Paradoxis, castigate impressi, adiecto indice copiosissimo,  doctoris Ioannis Camertis, 1512) 

Claudianus  (Claudiani opera novissime per dominum Ioannem Camertem accuratissime recognita, 1510) műveinek 

kiadásait említhetjük meg. 
128 Camers kommentárja (Annotationes in Lucium Florum, 1511) Camers és Vadianus ajánlóversei mellett a Guilielmus 

Reichenbachnak írt ajánlólevelet (Iohannes Camers ordinis minorum sacrae paginae domino Guilelmo Reichenbach legum 

doctori, equiti aurato, ac regio consiliario praetoriique praefecto salutemdicit) után a Florus-szöveg szakaszait magyarázó, 

más antik szerzőktől vett idézeteket tartalmazza.  
129 A cseh származású Johannes Dubravius (1486-1553) Thurzó Szaniszló olmützi püspök titkára, majd 1541-től utódja 

volt. Műveiben a cseh történelemmel (Historia regni Boihemiae 1552; Historia bohemica, 1687), politikai filozófiával 

(Theriobulia sive de regiis praeceptis, 1520), illetve természettudományos kérdésekkel (De piscinis, 1596) foglalkozott 
130 A szövegkiadás (Martianus Foelix Capella De nuptiis Mercurii et Philologiae, cum adnotationibus Ioannis Dubravii, 

1516) paratextusa a Thurzó Szaniszlónak szóló ajánlólevél mellett a mű tartalmi összefoglalóját (Argumentum nuptiarum), 

illetve Dubravius kommentárját foglalja magában. A kommentár nem a szöveg mellett, azt keretbe foglalva helyezkedik el, 

hanem a szöveg és a kommentár egymást váltogatva szerepelnek. Dubravius kommentárja is számos alkalommal hivatkozik 

az ókori szerzőkre, de nagy szerepet játszanak benne az önálló magyarázatok. 
131 Johannes Camers Periégétés-kommentárjának (Dionysii Afri De situ orbis, sive Geographia Prisciano, aut Fannio 

Rhennio interprete liber unicus. 1512) paratextusában a Theodoricus Kanner ausztriai minorita tartományfőnöknek szóló 

ajánlólevél, az accessus, és a kommentár szerepelnek. Ez az első, Bécsben megjelent kommentár, amely a Bade által 

alkalmazott módszert használja egy ókori földrajzi szöveg magyarázatához, és több, Vadianus által tárgyalt témát is érint. 
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tartalomjegyzék, fejezetcím, előszó, képek, marginálisok, index, kommentár). A paratextus 

jelentőségének növekedése a könyvnyomtatás megjelenéséhez kapcsolódik, mivel segítette a 

szöveg megfelelő kezelését és a benne szereplő ismeretek elsajátítását (a könyvnyomtatás 

kezdeti időszakában még nem minden esetben tartották indokoltnak a megjelentetését, 

később azonban nélkülözhetetlen lett a szöveg értelmezése során, mivel lényeges szerepet 

játszott az előbbi egységes voltának megőrzésében).
132

 A kommentár paratextushoz való 

tartozásával kapcsolatban, a kora újkori kommentárműfaj módszertani gyakorlatának 

ismeretében ellenvetéseket lehet tenni. Egyrészt az ebben az időszakban megjelent 

kommentárok között voltak olyan munkák, amelyek csak a szöveghez írt kommentárt 

tartalmazták, magát a főszöveget nem (tehát értelmezhetetlenné vált a kommentár 

paratextus-szerepe), a főszöveget keretbe foglaló kommentárok esetében pedig a kommentár 

önálló szövegként jelentkezik, és egyes esetekben meg is haladja a magyarázott főszöveg 

terjedelmét, sőt teljesen ki is szorítja azt. Az előbb ismertetett érvelés  kommentár 

paratextusként történő meghatározása esetében, a szó etimológiáját követve vélhetően arra 

alapozott, hogy a kommentár a szöveg mellett szerepel, ahogy azonban a korábbi példákból 

is láthattuk, ez egyrészt nem minden esetben volt igaz, másrész sok esetben - így Vadianus 

kommentárjában is - önálló szerepet töltött be, és más kommentárokkal ellentétben nem 

kizárólag a szöveg magyarázata volt a célja. 

 

b. Vadianus Mela-szövegkiadásának paratextusa 

 

Vadianus szövegkiadása a Mela-recepció történetében az első, amely nagy terjedelmű 

paratextussal együtt jelent meg. A paratextusnak a kommentáron kívüli része 78 oldal 

terjedelmű, a 241 oldalas kiadásnak csaknem a harmadát teszi ki.
133

A paratextusban a 

                                                           
132 Enenkel K.: Introduction – the transformations of the classics. Practices, forms, and functions of early modern 

commenting. In: Transformations of the classics via early modern commentaries in the late Middle Ages and the Early 

Modern Period (1400-1700). Supplementa Humanista Lovaniensia XXIII. Szerk. Enenkel K.E. Leuven 2013. 5 skk. 
133 A szakirodalomban megállapítása szerint kevés figyelmet élvező kora újkori paratextusok jelentőségére Karl E. Enenkel 

2011-ben megjelent tanulmányában is felhívja a figyelmet. Enenkel álláspontja szerint a paratextus szerepe alapvető volt a 

korabeli szövegolvasási gyakorlat során, amely a memoria (az ismeretek mnemnonikus rögzítése), a meditatio (az ismeretek 

értelmezése és elmélyítése) és az interpretatio (a szöveg intertextuális kapcsolatainak feltárása) hármas módszerén alapult. 

A paratextus fejlődése párhuzamosan haladt a szövegek egyre nagyobb számban történő megjelenésével, amelynek során 

szükségessé vált a fokozatosan bővülő olvasói csoportok tagjainak a segítése a szöveg értelmezésében. A paratextusok 

ennek következtében a szerző és az olvasó közötti párbeszéd szerepét töltötték be és fontos szerepet játszottak az ismeretek 

közvetítésében. Enenkel K. E.: Meditative frames as reader’s guidance in Neo-Latin Texts. In: Refashioning the Self. 

Theory and Practice in Late Medieval and Early Modern Intellectual Culture. Szerk. Enenkel K.E. Leiden-Boston 2011. 27 

skk. 
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címlap, a kiadási engedély, a névmutató,
134

 a nyolc ajánlóvers, a sankt galleni apáthoz szóló 

ajánlólevél, a Catechesis inGeographiam, a fejezetcímek, a kommentár,
135

 a marginális 

glosszák, Rudolph Agricola Caspar Ursinus Veliusnak írt levele, Vadianus Rudolph 

Agricolának írt levele, az előbbi címlapja, valamint ajánlóverse szerepelnek.Az 1518-as 

kiadás címlapja Apollót és a múzsákat ábrázolja, mint a hét szabad művészet szimbólumait, 

az 1522-es kiadás címlapján pedig a Hercules Gallicus-mítosz ábrázolása szerepel.
136

 

A kötet címlapján olvasható teljes cím (Pomponii Melae Hispani, libri de situ orbis 

tres, adiectis Ioachimi Vadiani Helvetii in eosdem scholiis. Addita quoque in geographiam 

Catechesi, et epistola Vadiani ad Agricolam digna lectu. Cum indice summatim 

complectente) összefoglalja mindazt, amelyet a szöveg kiadója szerint tudni érdemes a 

kötetről.
137

 A 12 oldal hosszúságú névmutatót, amely a földrajzi nevek mellett más 

információk azonosítását is lehetővé teszi az olvasó számára, az ajánlóversek követik, 

amelyek négy témakör köré csoportosulnak (panegyris, a De situ orbis és a kommentár 

bemutatása, Pomponius Melához szóló költemények, az olvasóhoz szóló költemények).A 

panegyris szerepét Georg von Logaunak (Georgius Logus Silesius) a Thurzó János 

püspökhöz írt ajánlóverse tölti be, amely a kortársak által földrajztudományi és filológiai 

szempontból egyaránt kiemelkedőnek tekintett művet a latin nyelvű kelet-európai humanista 

irodalom kontextusába helyezi.
138 

                                                           
134 A szövegkiadás névmutatója más korabeli szövegkiadásokkal összevetve a szerkesztői gondosságról árulkodik. Egyrészt 

pontos használati útmutatás található az index előtt, másrészt az egyes szavak és kifejezések helye is rendkívül pontosan 

szerepel. 
135 Az 1500 és 1518 között megjelent szövegkiadásokban a „cum scholiis” megjegyzés nem minden esetben jelentette a 

Vadianus kommentárjához hasonló beosztást (ezzel kapcsolatos példaként említhetjük meg az Erasmus kommentárjával 

megjelent szövegkiadásokat, amelyek esetében a scholion megjelölés nem a szöveg mellett elhelyezett kommentárokat 

jelenti). A szöveg és a kommentár Mela-szövegkiadáshoz hasonló elrendezése Beatus Rhenanus Seneca-kommentárját 

(Ludus L.Annaei Senecae de morte Claudii Caesaris, nuper in Germania repertus, cum scholiis Beati Rhenani, apud 

inclitam Germaniae Basileam, 1515) Ulrich Rhaetus Faber Nagy Szent Vazul-kommentárját (Basilii Magni Caesariensis 

Episcopi singularis eruditionis libellus de veterum scriptorum, et praesertim poetarum libris…una cum scholiis per 

Udalricum Fabri concinniter adiectis, Viennae Pannoniae 1518), Johannes Camers Florus-kommentárját (Lucii Flori 

bellorum romanorum epitomes libri quatuor.Ioannis Camertis ordinis minorum, sacrarum litterarum doctoris in eosdem 

libros quatuor, annotatium libellus.Viennae Pannoniae 1518) illetve a Raphaele Regio, Giorgio Merula, és Jossé Bade 

kommentárjaival megjelent Quintilianus-szövegkiadást (M.Fabii Quintiliani oratoriarum institutionum libri XII una cum 

annotationibus Raphaelis Regii, Georgii Merulae et Iodoci Badii Ascensii. In aedibus Asconianis, 1516) jellemzi. 
136 A Hercules Gallicus-ábrázolást a szöveg és a kommentár második kiadását megjelentető Andreas Cratander bázeli 

nyomdász több szövegkiadás esetében is használta, mint az ékesszólás allegóriáját. Ennek egyik példáját jelenti az 1519-

ben megjelent Aulus Gellius-kiadás (Auli Gellii noctium atticarum libri XIX. Basileae 1519) is. 
137 Az 1500 és 1518 között megjelent szövegkiadásokban a „cum scholiis” megjegyzés nem minden esetben jelentette a 

Vadianus kommentárjához hasonló beosztást (ezzel kapcsolatos példaként említhetjük meg az Erasmus kommentárjával 

megjelent szövegkiadásokat, amelyek esetében a scholion megjelölés nem a szöveg mellett elhelyezett kommentárokat 

jelenti).  
138 A versben nincs arra vonatkozó utalás, hogy a pozsonyi püspök támogatta volna a kötet megjelenését, a költemény 

szereplésének a célja az lehetett, hogy Thurzó János figyelmébe ajánlja Vadianus munkáját.  
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A De situ orbist illetve a kommentárt bemutató költemények közé Christophorus 

Crassus, Rudolphus Clivanus Lucernanus Helvetius,
139

 Matthias Paulinus Pludentinus 

Rhetus, Martinus Hatzius Transylvanus, Philippus Gundelius Pataviensis, és Tranquillus 

Parthenius Ragusinus költeményei tartoznak, akik közül néhányan Vadianus egyetemi 

hallgatói, néhányan pedig egykori diáktársai voltak. A sankt galleni Christoph Schürp 

(Christophorus Crassus) például, aki 1508-ban iratkozott be a bécsi egyetemre, a két családi 

közötti kapcsolatoknak köszönhetően már korábban is ismerte Vadianust, és a fialatabb 

diákok képzésében közeli munkatársa volt.
140

 Egy másik ajánlóvers szerzője, Philipp 

Gundel, 1510-ben iratkozott be az egyetemre,és a Vadianus és Arbogast Strub körül 

kialakult kör tagja volt.
141

 Vadianust követte a poétikai tanszék élén, majd 1521-ben a pestis 

elől menekülve a krakkói egyetemen tanított. Végül visszatért Bécsbe, ahol 1540-ben az 

egyetem rektora lett, majd 1567-es haláláig a városban maradt.
142

 A versek témái közé az 

egész orbis terrarummal kapcsolatos átfogó ismeretek jelentőségének hangsúlyozása, a 

kommentárban jelentős szerepet betöltő nem regionális földrajzi kérdések (az antipodes-

kérdés, illetve az éghajlati övek bemutatása), illetve azok az adatok (vízrajzi, távoli 

területekre vonatkozó, illetve néprajzi tudnivalók) amelyeknek az ajánlóversek szerzői nagy 

jelentőséget tulajdonítottak, Vadianus azonban nem minden esetben tárgyalta őket 

részletesen.  

A Bécsben megjelent korábbi egyetemi kisnyomtatványokban illetve kommentárral 

ellátott szövegkiadásokban a De situ orbis-kiadástól eltérően legfeljebb két ajánlóvers 

szerepel. Az ókori szövegkiadások egy részében egyáltalán nem szerepel ajánló költemény. 

A Laelius sive de amicitia dialogus című Cicero-kiadásban például csak a szöveg szerepel,
143

 

a Calpurnius Siculus-Nemesianus-kiadásban viszont Ad lectorem címmel egy ajánlóverset, 

illetve a költő életrajzi adatait összefoglaló ismertetőt is olvashatunk.
144

 A Johannes Maria 

Rhaetus által kiadott kötetben ugyanis Vadianus illetve Christophorus Crassus ajánlóversei 

                                                           
139 Rudolphus Clivanus Vadianus egyik tanítványa volt. Miután 1514-ben beiratkozott a bécsi egyetemre, Milánóban is 

tanult, majd Zürichben tanított görög nyelvet. A későbbi évekből Vadianusnak írt levelei maradtak fenn, önálló művei 

azonban nem. 
140 Bonorand: Aus Vadians Freundes und Schülerkreis in Wien. Vadian-Studien 8. St.Gallen 1965. 30 skk. 
141 Konradin Bonorand mutatott rá, hogy az 1510-ben hirtelen elhunyt Arbogast Strub magister tiszteletére kiadott 

emlékkönyvben szereplő írások és az ehhez vezető levelezés szerint négytagú humanista csoportról van szó. uo. 22 sk. 
142 uo. 27 sk. 
143 M.T. Ciceronius Laelius, sive de amicitia dialogus, ad T.Pomponium Atticum, quam emendatissime impressus. Viennae 

Pannoniae in aedibus Hieronymi Vietoris et Ioannis Singrenii.1511. 
144 T.Calpurnii Siculi, et Aurelii Nemesiani Carthaginensis, Poetarum Aeglogae, decoro diligenter observato, facilique 

sententiarum ubertate, amabiles, lectuque dignae. Hieronymus Vietor et Ioannes Singrenius, impresserunt Viennae Austriae, 

expensis suis. 1514. 



52 

 

egyaránt szerepelnek, a kötet végén pedig az anonim Corollarium című, a kiadás 

jelentőségét összefoglaló költemény szerepel.
145

 

Szintén Vadianus (illetve Johannes Camers) szövegkiadásaira jellemző az a megoldás 

is, hogy a költeményeknek címük van, amelyek a szerző illetve a címzett nevét foglalják 

magukban. Az Epistolae breviores című Cicero-kiadás jelenti az egyik korai példát arra 

vonatkozóan, hogy Vadianus számára az ajánlóversek megjelentetésének nagyobb 

jelentősége lehetett, mint a többi, ebben az időszakban Bécsben működő filológus számára. 

A szövegkiadás két ajánlóverse közül az egyik a diákokhoz  (Ioachimus Vadianus iuvenibus), 

a másik pedig az olvasóhoz szól (Christophorus Crassus ad lectorem), amit a szövegkiadás 

tervezett célközönségére vonatkozó programalkotó szándékként is lehet értelmezni (arra 

alapozva, hogy számos bécsi szövegkiadásban nincs ajánlóvers, és azokban az esetekben, 

amikor szerepelnek a kiadásban, kizárólag ad lectorem vagy lectoribus címmel szerepelnek).  

A korábban Bécsben megjelent szövegkiadásoktól és kommentároktól eltérően 

Vadianus kommentárjának ajánlóversei mögött tudatos koncepciót fedezhetünk fel, 

amelynek célja az olvasók előzetes tájékoztatása volt a szövegkiadás és a kommentár 

legfontosabb témáival kapcsolatban. A korábbi, nem tanári kézikönyvként szolgáltak, hanem 

a diákok használatára megjelentett, kisebb előállítási költséggel járó egyetemi 

kisnyomtatványokként megjelentetett szövegkiadásaiban legfeljebb két ajánlóvers szerepel, 

olyan kötetekben, amelyek voltak. Az előbbi szempontok is közrejátszhattak az ajánlóversek 

alacsonyabb számában, azonban itt a legfontosabb szempont az volt, hogy a művet röviden 

mutassák be az ajánlóversek; ezzel szemben a tanári kézikönyvként szolgáló kommentárnál 

fontos lehetett az ajánlóversekben a különböző módszertani és tematikai szempontok 

megjelenítése, a mű és a kommentár tartalmának minél részletesebb bemutatása, illetve a 

fontos szakaszok kiemelése. Ennek a koncepciónak a Mela személyét bemutató ajánlóversek 

is a részét jelentették. A De situ orbis-kiadás megjelenését Mela személyével kapcsolatba 

állító költeményekben szereplő toposzok célja Vadianus filológiai és szövegkritikai 

eredményeinek hangsúlyozása. Johannes Camers 1520-ban megjelent Solinus-kommentárja, 

amely módszertani sajátosságai alapján megítélve szintén tanári kézikönyvnek készülhetett, 

szintén nyolc ajánlóverset tartalmaz, amelyek különböző szempontokat követve mutatják be 

a szöveget, illetve a kommentárt. Theodoricus Kammer költeménye Camers filológiai 

munkáját emeli ki, Caspar Ursinus illetve Alexander Brassicanus költeményei a filológiai 

                                                           
145 M.T.Ciceronis eloquentiae parentis epistolae breviores. Viennae Pannoniae per Hieronymum Philovallem et Ioannem 

Singrenium, expensis vero Leonhardi Alantse Civis et bibliopola Viennensis. Pridie Kalendarum Iunii. 1511. 
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eredmények mellett az ókori tudás áthagyományozásának jelentőségével is foglalkoznak, 

illetve az antik mitológia kontextusába helyezik a témát, továbbá a kommentár szerzőjének 

munkájára vonatkozó értékítéletet közölnek. Philipp Gundel verse az olvasó szemszögéből 

mutatja be a művet, és arra összpontosít, hogy az előbbi segítségével milyen információk 

birtokába lehet jutni.
146

 A Mela-kommentár után két évvel megjelent Solinus-kommentár 

paratextusának párhuzamai alapján arra következtethetünk, hogy a Bécsben kiadott 

kommentárok (tanári kézikönyvek) esetében ez a programalkotó szándék létezett. 

 

A paratextus következő eleme a Catechesis in geographiam,
147

 amely a Mela-

szövegolvasást meghatározó retorikai célokat foglalja össze, valamint a De situ orbis 

szerzőjét mutatja be.
148

 Vadianus felfogásában a geographia és a cosmographia szoros 

kapcsolatban állnak egymással, azonban a geographus (vagyis a leíró földrajz művelője) 

közelebb áll a történetírókhoz és a költőkhöz. A leíró földrajztudomány enciklopédikus 

jellegű és számos szerző műveire támaszkodik, míg a csillagászati földrajz alapját az 

elméleti megállapítások  (axiomata) jelentik. A geographia enciklopédikus jellegét a 

topographia és a topothesia rokon tudományágai adják, amelyek a historiográfiai 

munkákban illetve a költeményekben szereplő földrajzi adatközlést jelentik.
149

 Végül az 

ókori és korabeli földrajzi irodalom a térképészeti ismeretekhez közel álló regionális 

földrajzban (chorographia) kerül egymással párhuzamba.  

Az ókori és kora újkori földrajzi felfogás közötti eltérések tárgyalásakor Vadianus 

Johannes Vernherus elképzelését követi, aki a ptolemaiosi felfogás szerinti, a földfelszín 

egészét a festőkhöz hasonló módszerrel leíró geographia fogalmával a részleteket ábrázoló 

chorographia gyakorlatát állítja párhuzamba. A kommentárban alkalmazott enciklopédikus 

módszer választásának okát a földrajztudomány hasznáról szóló fejezetben fejti ki, amely a 

                                                           
146 Ioannis Camertis Minoritani, artium, et sacrae theologiae doctoris, in C. Iulii Solini Polisemata enarratio. Viennae 

1520. 
147 A Rudimentaria in geographiam catechesis 5 fejezetből áll. Az első fejezetben Vadianus a földrajztudomány egyes 

módszertani ágait tárgyalja és ókori exemplumokat kapcsol hozzájuk (Quid geographia, cosmographia, topographia, 

topothesia, chorographia). A második fejezetben a földrajztudomány hasznáról értekezik (Quantam utilitatem in se 

gaeographiae [sic] studium habeat), szintén ókori példákat alkalmazva. A harmadik fejezetben tárgyalja  a térképhasználati 

gyakorlatot (Quomodo pro situ terrae, maris, insularum apprehendendo picturae ratione observata bene ordiamur). A 

negyedik fejezet témáját a Mela életére vonatkozó információk (Quo tempore Melam floruisse verisimile sit, et quae eius 

patria), az ötödikét pedig a De situ orbis felépítése (Quem ordinem in singulis libris Mela servaverit) jelenti. 
148 Az életrajzi adatokat, illetve a mű szerkezetetét a Catechesis utolsó fejezetei mutatják be, amelyeknek a jelentőségét az 

adja, hogy a recepciótörténet során első alkalommal Vadianus foglalja össze a Mela személyére vonatkozóan a műből 

kikereshető összes adatot. 
149 A historiográfiai munkákban és költeményekben szereplő leírásokkal kapcsolatos példák közlésekor szintén együtt 

szerepelnek a görög és római történetírók illetve költők és Vadianus kronológiai sorrendet sem állít fel közöttük. A 

rendezőelvet az jelenti, hogy a leírt földrajzi adat valós vagy fiktív: a Sallustius, Appianos, Vopiscus, Claudianus, és Plinius 

maior által leírt adatok tényszerűek, míg Statius és Ovidius a mitológiához kapcsolódó „földrajzi” helyeket mutatnak be. 
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Hadrianus földrajzi érdeklődését bemutató exemplummal indul: a tudós uralkodónak a 

kommentár más szakaszaiban is megjelenő toposza a földrajztudomány iránt érdeklődő 

olvasó számára jelent bátorítást, a hátterében pedig az uralkodói propagandának az antik 

anekdotát aktualizáló gyakorlata áll - a római császár az empirikus tudományos tapasztalatok 

iránt rendkívül érdeklődő személyként jelenik meg a 16. század elejének természettudósaival 

párhuzamba állítva.
150

 Az antik exemplumok és ókori szerzőkre történő hivatkozások a 

Catechesis harmadik, a térképészeti ismeretek gyakorlati felhasználását tárgyaló fejezetét is 

meghatározzák.
151

 Vadianus több ókori példát  hoz, amelyek a térkép használatára és az 

ennek segítségével megvalósítható közvetlen tapasztalatszerzésre utalnak: a Strabón- és a 

Plutarkhos-fordításból vett hivatkozások illetve a Hérodotos, Propertius, és Ovidius 

műveiből vett exemplumoksegítségével mutatja be a kartográfiai ismeretek fontosságát. A 

marginális glosszák nagy része a regionális földrajzi szempontokat követve a földrajzi nevek 

kiemelésére és pontosítására szolgál: a kartográfiai szempontból fontos helyneveket és 

adatokat (Ariane, Aria; Africa latior quam sit longa) és a kettős földrajzi neveket (Scythia 

duplex, duplex Hippo, duo fontes Solis ad Cyrenaicam, cataractae duae) közlő glosszák 

célja a térképen való tájékozódás segítése volt. A kommentárban szereplő földrajzi adatok 

között általános leíró földrajzi, valamint regionális földrajzi magyarázatok szerepelnek, 

amelyek a geographia illetve a chorographia műfajának felelnek meg. A topographia és 

topothesia körébe tartozó ismereteket (történetíróktól és költőktől vett idézeteket) tartalmazó 

szkholionok aránya alacsonyabb, az idézetek azonban -különösen az antik költészet 

esetében- nagy változatosságot mutatnak: Vadianus számos történeti és költői munkából 

közöl idézeteket. A bibliai történetek leírása, illetve az egyházatyáktól vett hivatkozások a 

földrajztudomány teológiai jelentőségére hívják fel a figyelmet, és párhuzamba állíthatóakaz 

egy évtizededdel későbbi, a humanista szentírási kommentárműfaj megteremtésére irányuló 

törekvésekkel, amelyek nem csak a német, hanem az itáliai humanizmust is jellemezték: 

Jacopo Sadoleto a Zsoltárok könyvéhez írt kommentárjában hangsúlyozta a retorika szerepét 

                                                           
150 „Hadrianus imperator, quemadmodum de eo Spartianus scribit gaeographiae (sic!) studiossisimus cum apud terrae 

mensores lecta loca quandoque esset admiratus nihil est cunctatus quantiscunque expensis quin ad ea videnda aut terra aut 

mari pergeret. Testis nimirum ille est locupletissimus quantum nos scriptorum terrae de quibusque locis traditio ad verum 

eorum situm aut saltem cum cernere non datur ad picturas ea quadam imitatione exprimentes alliciat”. Pomponii Melae 

Hispani Libri de situ orbis tres adiectis Ioachimi Vadiani Helvetii in eosdem scholiis. Viennae Pannoniae 1518. 36 
151 „Si locorum descriptioni, ex Plinio, Strabóne, Mela caeteris picturam tabularum diligenti scrutinio habito adplicuerimus 

nihil gaeographia (sic!) facilius amoeniusque est, si seorsum, et neglecta picturae observatione, cursim quaeque, ut scripta 

sunt strinxerimus. Nihil omnium difficilius gaeographia (sic!), nec aliud prope studium, quod cogitantis aciem magis 

obruat, magisque memoriam eludat.” Pomponii Melae Hispani libri de situ orbis tres, adiectis Ioachimi Vadiani Helvetii in 

eosdem scholiis. Viennae Pannoniae 1518. 44. 
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a szentírásmagyarázatban, Melanchton pedig a Bölcsesség könyvéhez írt kommentárban az 

ókori filozófiai szövegeket használja a bibliai szöveg magyarázata során.
152

 

A Catechesis jelentősége kiemelkedő a kora újkori latin nyelvű földrajzi, illetve 

kommentárirodalomban, mivel 1518 előtt nem jelent meg hasonló, az ókori földrajzi 

szövegeknek a retorikaoktatásban való felhasználásával foglalkozó és az ókori földrajzi 

szövegekre valamint antik forrásokra és exemplumokra alapozó elméleti munka,amelynek a  

fejezetei a földrajztudományi szövegek és a retorikaoktatás közötti összefüggéseket elméleti 

és gyakorlati szempontból egyaránt tárgyalják.
153

 A Catechesisben szereplő, a földrajzi 

tudományágaknak az ókori földrajzi és tudományos irodalomra alapozó elméleti felosztását 

sem elsősorban a földrajztudományi ismeretek közvetítésének igénye, hanem a 

retorikaoktatás szempontjai határozták meg: a leíró földrajzi módszerek (a történetírással 

párhuzamba állított topographia, a költészettel rokon topothesia, illetve a chorographia 

néven meghatározott regionális földrajz) kerültek előtérbe, míg a cosmographia a leíró 

földrajzzal közeli kapcsolatban álló, de tőle különböző tudományágként szerepel.
154

 A 

földrajzi ismeretek oktatási gyakorlatának alapját Vadianus számára a leíró földrajzi 

szövegek jelentették, és ezeket egészítette ki a bécsi egyetemi oktatás kartográfiai 

hagyományaira alapozó térképészeti gyakorlat.
155

 A leíró földrajzi szövegek retorikoktatás 

keretében történő olvasásának célja a Catechesis  értelmében az önálló latin nyelvű munkák 

írásához szükséges történelmi, mitológiai, és irodalmi háttérismeretek minél alaposabb 

elsajátítása volt.  

                                                           
152 Buck-Herding 13 skk. 
153 A retorika oktatása a középkorban és a kora újkorban nem a mai fogalmaknak megfelelő retorikaoktatást, hanem a latin 

nyelvű beszéd- és íráskészség elsajátítását jelentette. A retorika a grammatika és a dialektika mellett a trivium részét 

jelentette, amely a quadriviummal együtt az artes liberales részét alkotta. Az artes liberales az egyetemek kezdeti, a felsőbb 

karok (orvostudomány, jog, teológia) valamelyikén folytatott tanulmányokat alapozta meg. A latin Strabón-fordítás, illetve 

Pomponius Mela munkájának a megjelenése az ókori földrajzi ismeretek felhasználásának lehetőségét nyújtotta a retorikai 

oktatásban. Mindezzel összefüggött Vadianusnak az a felismerése is, hogy az ókori szerzők számára még akadályok nélkül 

elérhető, személyes tapasztalatokra alapozó földrajzi tudás megszerzése a saját korában már csak korlátozott mértékben 

lehetséges; ugyanakkor az ókori földrajzi szerzők latin nyelvű művei rendelkezésre állnak az előbbiek elsajátításához és 

későbbi alkalmazásához 
154 Vadianus Pliniust, Pomponius Melát, Dionysius Periégétést és Strabónt a geographus főnévvel jellemzi (a görög és 

római földrajzi irodalomra vonatkozó különbségtétel nélkül), Ptolemaiost pedig cosmographusként határozza meg. 
155A bécsi egyetem csillagászati hagyományai arra vezethetőek vissza, hogy a középkor legjelentősebb csillagászati 

központjának, a párizsi egyetemnek a statútumát követte. A bécsi csillagászati iskola első vezetője Johannes von Gmunden 

volt, aki asztronómia és matematikai műveket írt, csillagászati eszközöket szerkesztett. Legfontosabb közvetlen munkatársa 

Georg Müstinger, a klosterneuburgi ágostonos rendház priorja volt. A késő középkorban az Itáliából érkező új 

szemléletmód legfontosabb közvetítője az ágostonos rend volt, és Müstinger apát is arra törekedett, hogy a rendházat az 

egyetemhez hasonló tudományos központtá tegye: Páduából hozatott tudományos és jogi műveket, és vélhetően humanista 

szövegeket is. Gmunden halála után a csillagászati iskola vezetői a klosterneuburgi körhöz tartozó Georg Peuerbach, majd 

Johannes Regiomontanus lettek. III.Frigyes és Mátyás uralma alatt nem volt számottevő tudományos élet Bécsben, a 15. 

század végén Konrad Celtis szervezte meg az első bécsi humanista kört. Halála után tanítványai (Georgius Collimitius, 

Johannes Stabius, Johannes Stiborius) folytatták a tudományos munkát. Számos kozmográfiai, asztrológiai, és aritmetikai 

munkát írtak, de ezekben nagyrészt elődeikre támaszkodtak, és nem voltak olyan jelentős tudósok, mint Peuerbach, 

Regiomontanus, vagy Celtis. Durand D.B.: The Vienna-Klosterneuburg Map Corpus of the fifteenth century: a study in the 

transition from medieval to modern sciences. Leiden 1952. 
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Vadianus kommentárjának a német geo-historiográfiai kommentárokhoz képest önálló 

sajátosságát az ókori irodalmi források felhasználása jelenti: a földrajztudomány hasznáról 

szóló fejezetben szereplő gyakorlati példák a földrajzi ismeretek historiográfiai és költészeti 

felhasználásával kapcsolatban nyújtanak példákat a retorikaoktatás számára. Vadianus 

felfogásában az exemplumok szerepe alapvető az ókori szövegek értelmezése során, mivel 

véleménye szerint példák nélkül egyetlen magasabb szintűtudományos kérdést sem lehet 

megérteni, és az ebben a kontextusban településföldrajzként értelmezett geographia 

megismeréséhez is szükség van a (képi ábrázolás módszerével párhuzamba állított) térkép 

segítségével történő magyarázatra.
156

 Ennek megfelelően számos ókori szerzőtől illetve a 

Szentírásból származó idézetet és hivatkozást közöl a földrajztudomány historiográfiai, 

illetve költészeti jelentőségére vonatkozóan,
157

 hogy a földrajz jelentőségét bizonyítsa a 

teológia számára (mint a szentírási történetek hátterének megértéséhez szükséges 

háttérismeretet).
158

 

A földrajzi szövegeknek a retorikai oktatásban való felhasználására adott korabeli 

reakciókkal kapcsolatban Vadianus arról ír, hogy az újítások nehezen voltak beilleszthetőek 

az általa kritikával illetett hagyományos oktatási módszerek keretei közé. James Overfield 

megállapítása szerint a korai német humanisták mindegyikére jellemző volt a korabeli 

egyetemi gyakorlat és a skolaszticizmus kritikája, a változásokat azonban mérsékelten 

követelték.
159

 Ennek a megállapításnak a fényében értelmezhetjük azt a feltételezést is, hogy 

Vadianus itt kifejezetten a teológiai ismeretek elsajátításához elengedhetetlen  

természettudományos képzettségre utal.
160

 A Catechesis in geographiamra is az Overfield 

által felismert felfogás jellemző: Vadianus csupán ajánlást fogalmaz meg a 

földrajztudományi ismeretek teológiai és természettudományos oktatásban való 

alkalmazásával kapcsolatban (ami viszont a trivium módszertani keretei által meghatározott 

német korai humanista felfogás meghaladását jelenti). 

 

                                                           
156 „Cum enim ea sit animi humani dum in corpore est cognoscendi sors ut nisi a sensibus profecta interior intellectus 

capere nequet, et quaecunque cogitare et immaginari solemus ea omnia certis figuris atque imaginibus circumscribamus, ad 

ea demum cognoscenda quae terrae sunt hoc est sedis hominum primam omnium geographiam quae omnia picturae nobis 

beneficio indicare solet, ipsa cognoscendi ratio desiderat.” Pomponii Melae Hispani libri de situ orbis tres, adiectis 

Ioachimi Vadiani Helvetii in eosdem scholiis. Viennae Pannoniae Pannoniae, 1518.  36 
157 Pomponii Melae Hispani libri de situ orbis tres, adiectis Ioachimi Vadiani Helvetii in eosdem scholiis. Viennae 

Pannoniae Pannoniae, 1518. 36 sk. 
158 „Adderem et sacerdotes nostros et theologos quos multa ignorare in suis historiis, neglecta Geographia necesse est, sed 

vereor ne quae studio veritatis dico, in malam illi partem referant.” Pomponii Melae Hispani libri de situ orbis tres, adiectis 

Ioachimi Vadiani Helvetii in eosdem scholiis. Viennae Pannoniae Pannoniae, 1518. 37 
159 Overfield 64 skk. 
160 cfr. Schäffer 24.  
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A fejezetcímek a De situ orbis kisebb retorikai egységekre tagolását tették lehetővé, 

ami megkönnyítette a szöveg értelmezését, a marginális glosszák pedig a fontos fogalmak 

kiemelésével az ismeretek memorizálását segítették. A szöveg felosztását és a szöveget 

tagoló fejezetcímeket Vadianus Johannes Camers 1512-es Mela-kiadásából vette át kisebb 

módosításokkal. Camers szövegkiadásában nem szerepeltek nyomtatott marginális glosszák, 

Vadianus Mela-kiadása tehát ebből a szempontból is újdonságot jelent, a kommentár 

strukturálása pedig a szöveggel való személyesebb és annak alaposabb tanulmányozását 

valószínűsítő kapcsolatra utal. A De situ orbis szövegéből a marginális glosszák azokat a 

témákat jelölik ki, amelyeknek a tárgyalását Vadianus a földrajzi ismeretek, az önálló latin 

nyelvű fogalmazáskészség, illetve a szövegkritikai ismeretek elsajátításához lényegesnek 

ítélte.
161

A földrajzi ismereteket kiemelő marginálisok az egyes ókori auctorok álláspontjára 

utalnak, és az előbbieket a korabeli földrajzi felfogással állítják párhuzamba,
162

 vagy a 

kommentátor önálló véleményét foglalják össze.
163

 A marginális glosszák másik csoportja az 

antikvitással kapcsolatos ismeretszerzést szolgálta. A földrajzi etimológiai, 

természetföldrajzi, történeti földrajzi adatok, valamint a természettudományos érdekességek 

kiemelése a historiográfiai munkák írása szempontjából volt fontos, a fiktív illetve 

mitológiai népek nevei, és a moralizáló néprajzi megjegyzések pedig a szónoki beszédek és 

költemények írásakor. Erre utalnak a varius melléknévvel jelölt glosszák is, amelyek egy-

egy témával kapcsolatban a teljes ismeretanyagot foglalták össze, amelyet a latin nyelvű 

szövegek írásakor a szerzőjük könnyen tudott felhasználni.A szövegkritikai ismeretek 

gyakorlati alkalmazását középpontba állító marginálisok a kommentárnak azokat a 

szakaszait emelik ki, amelyekben Vadianus más szövegekkel veti össze a De situ orbist és ez 

alapján megerősíti vagy megcáfolja a leírtakat. A marginális glosszák szövegkritikai 

felfogását a skolasztikus érveléstechnikától átvett erőteljes kritikai attitűd határozza meg: 

                                                           
161 A szöveg és a kommentár mellett szereplő marginálisok az egész kötetben szerepelnek, a rövidebb szkholionokat 

tartalmazó szakaszokban és a digressziókban egyaránt.  Susanna De Beer megállapítása, amelynek az alapját az a 

feltételezés jelenti, hogy az utóbbiakban szereplő földrajzi ismeretek a korabeli munkáktól teljesen eltérő világképet 

közvetítenek, a kommentárműfaj által nyújtott hagyományos keretek között valósul meg, és követi azok formai 

sajátosságait. (vö. De Beer 140). 
162 Az első könyvhöz írt kommentár egyik lapján a következő, az antik földrajzi elképzeléseket kiemelő, illetve az 

előbbieket a korabeli tudással párhuzamba állító marginálisok szerepelnek: „Strabonis sententia de zonis”, Cleomedis de 

triplici habitatae terrae diversitate sententia”, „Quiproprie perioeci dicantur ex reccentiorum traditione”. (Pomponii Melae 

Hispani libri de situ orbis tres, adiectis Ioachimi Vadiani Helvetii in eosdem scholiis. Viennae Pannoniae Pannoniae, 1518. 

58). 
163 A kommentátor saját észrevételeit kiemelő marginálisok három példája szintén az előbb idézett digresszióhot tartozik, 

amely a mallosi Kratés által kidolgozott antichtones-elméletet tárgyalja (Pomponii Melae Hispani libri de situ orbis tres, 

adiectis Ioachimi Vadiani Helvetii in eosdem scholiis. Viennae Pannoniae Pannoniae, 1518.60). 
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számos ókori, középkori, és humanista szerző álláspontjával kapcsolatban alkot negatív 

véleményt, és kiemeli azokat a szakaszokat is, amelyekben Mela tévedését fedezi fel.
164

 

A kommentár szkholionjainak öt típusát a szómagyarázatok, a fogalommagyarázatok, 

a térképészeti utalások, az enciklopédikus módszereket követő közepes terjedelmű 

szkholionok, és a digressziók jelentik. A glossza típusú kommentár interlineárisainak 

megfelelő szómagyarázatok és térképészeti utalások rövid, néhány szavas megjegyzéseket 

jelentenek. A szómagyarázatok aránya a kommentár elején a legmagasabb, a térképészeti 

utalásokat tartalmazó szkholionok pedig az egész kommentárban szerepelnek. A közepes 

terjedelmű, a glossza-típusú kommentár marginálisainak megfelelő szkholionok földrajzi, 

természettudományos, historiográfiai, néprajzi ismereteket tárgyalnak az antik, középkori, és 

humanista szövegekre illetve saját tapasztalatokra támaszkodva.  

A digressziók témáit a földrajzi, csillagászati és filozófiai-teológiai kérdések jelentik. 

A filozófiai kérdéseket tárgyaló digressziók a késő középkori Metaphysica-kommentárokban 

alkalmazott egyik módszerrel (per modum quaestionis) állíthatóak párhuzamba, amely a 

filozófiai témákkal kapcsolatos értekezést jelentette.
165

 De Beer megállapítása, amely az 

ókori ismeretek aktualizálásának egyik példáját a digressziókban látja, tehát csak részben 

igazolható a földrajzi ismereteket tárgyaló értekezésekre a kommentár 1518-as kiadásában, 

míg az 1522-es kiadásban szereplő (a korábbi kiadásból kimaradt) filozófiai és teológiai 

digressziók esetében az aktualizálás hátterében más módszertani szempontok állnak mint az 

első kiadás földrajzi értekezéseinek esetében. A világkép változásait bemutató földrajzi 

digressziók mellett legalább ugyanilyen fontosak a regionális földrajzi ismeretek 

aktualizálásának szempontjából a Vadianus által közölt rövidebb, személyes beszámolók 

(amelyekben a saját egyéni tapasztalatát vagy a mások által közölt tapasztalatokat rögzíti), 

amelyeknek a jelentőségére Katharina Suter-Meyer tanulmánya is felhívja a figyelmet. 

 

III. Amplificatio és enciklopédizmus a kommentár forráskezelési módszereiben 

 

A kommentár forráskezelési gyakorlatának kulcsfogalmait a bonae litterae és a 

doctrinarum ornamenta egymást kiegészítő fogalmai jelentik: az előbbi az antik illetve 

humanista irodalomra, az utóbbi pedig a retorikaoktatás során történő alkalmazásukra utal. A 

                                                           
164„Mela non ubique bene sentit”. In: Pomponii Melae Hispani libri de situ orbis tres, adiectis Ioachimi Vadiani Helvetii in 

eosdem scholiis. Viennae Pannoniae Pannoniae, 1518. 57  
165 Amerini F.- Galluzzo G.: Introduction. In: A Companion to the latin medieval commentaries on Aristotle’s Metaphysics. 

Szerk. Amerini F.-Galluzzo G. Leiden-Boston 2014. 2 sk. 
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Flavio Biondo és Marcantonio Sabellico által a humanizmus szinonimájaként alkalmazott 

bonae litterae terminus kulturális, etikai, esztétikai, irodalmi szempontokból is értelmezhető. 

Giovanni Maria Cattaneo Plinius-kiadásának ajánlólevele, amelyben a szerző a 

kommentárok írásának okát (az ókori szövegekben szereplő adatokat a megváltozott korabeli 

viszonyok miatt szükséges magyarázni az olvasó számára) kifejtve szót ejt az előbbi 

tevékenység során tapasztalt nehézségekről is, amelyet a tudás alapját jelentő munkák 

szövegromlása jelent.
166

 Franciscus Asulanusnak a Paulus Aegineta-kiadásban szereplő 

ajánlólevele hasonló megközelítésben használja a fogalmat a humanista önreprezentáció 

irányába elmozdulva.
167

 

A doctrinarum ornamenta a 16-18. században több munkában is szerepelt. Uberto 

Foglietta De vitae et studii ratione című pedagógiai értekezésében az antik szövegek által 

közvetített tudományos ismeretek kapcsolódnak a fogalomhoz, amelyeknek a teológia 

tudományát kiegészítő és segítő ismeretek közvetítése miatt van jelentőségük.
168

 A litterae 

fogalma a 17. századi neolatin irodalomban is összekapcsolódik a doctrinarum ornamenta 

fogalmával: ebben az értelmezésben szerepel például a jezsuita teológus Antonius de 

Macedo Lusitania infulata et purpurata seu pontificibus et cardinalibus illustrata című 

munkájában is.
169

 

Vadianus az Epitome trium terrae partiumban is használja a doctrinarum ornamenta 

fogalmát, amikor kijelenti, hogy a teológia tanulmányozásában más tudományágak 

kiegészítő szerepet játszanak (a hagyományos egyetemi curriculum által meghatározott 

tudományfelfogás mellett a humanista irodalomra különösen jellemző, a patrisztikus 

auctorok művei iránt tanúsított érdeklődés is élt Vadianusban, amikor a doctrinarum 

ornamenta kifejezés magyarázatakor a patrisztikus irodalmat állította a középpontba).
170

 

                                                           
166 „Interpretandi munus apud veteres utile, probatumque nunc difficillimum et necessarium eruditorum nemo dubitat, cum 

multa ex historiis et priscorum moribus interciderint, dicendaque utque causarum ritus, et habendi senatus, denique fere 

omnia nunc mutata, quae difficulter ab authoribus colligi possunt. Ad haec tot inter depravationes, quas  bonae litterae 

passae sunt, scriptorum nullum magisve solutae orationis huismodi calamitas invasit, quae difficilius animadvertitur, et 

tollitur.” Epistolarum libri novem. Libellus epistolarum ad Trajanum cum rescriptis eiusdem. Panegyricus Traiano dictus 

cum enarrationibus Joannis Mariae Catanei. Mediolani 1506. 2. 
167 Pauli Aeginetae medici optimi libri septem. Venetiis 1528. 2. 
168„Ac quemadmodum non si ad fructuum copiam, et suavitatem nihil folia valent, sunt tamen frondes plane abiiciendae, 

quod arboris decor plurimum illarum ornatu commendetur, ita nec si divina doctrina nullo extrinsecus praesidio subnixa 

suis tamen radicibus firmissime haeret, illa ceterarum doctrinarum ornamenta repellenda, quae et si eam meliorem non 

faciunt, homines tamen, in quibus ea sunt, non modo exornant, sed magna etiam illis ad illam tractandam afferunt 

adiumenta.” Uberti Foliatae opuscula nonnulla. Romae 1574.10. 
169 „Haec virtutum ac doctrinarum ornamenta a nobis hactenus commemorata ad rem publicam pertinebant.”  Lusitania 

infulata et purpurata seu pontificibis et cardinalibus illustrata. Parisiis 1663. 225. 
170„Caeterum post Eusebianarum lucubrationum interitum, post Hieronymi desiderata id genus monumenta, sic benigne 

nostro saeculo divina nobiscum misericordia agit (utcunque exulceratis et ad summum periculum de volutis rebus) ut cum 

ipsis sincerae solidaeque pietatis studiis, velut postliminio reductis, reliquarum itidem doctrinarum ornamenta, quae quidem 

ad huius maiestatem illustrandam conducerent, raro quopiam ac propemodum incredibili proventu felicium ingeniorum, ita 
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A földrajzi ismeretek retorikai alkalmazására használt situs terrae et locorum 

cognitioelemei szerepelnek ugyan a 16. századi humanista munkákban, de Vadianus 

kommentárjától eltérően nem a földrajzi ismeretekhez kapcsolódva. Erasmus a locorum 

cognitio fogalmát didaktikai értelemben használja, amikor a tanítás két alapvető módszerével 

(érvekkel történő bizonyítás, illetve az egyes tudományágakra vonatkozó ismeretek átadása) 

kapcsolatban kijelenti, hogy a (szöveg)helyek ismerete mindkét tanítási módszernek az 

alapját jelenti.
171

 

Vadianus a módszertani céljaival kapcsolatban a kommentárban szereplő, a sankt galleni 

kolostor apátjának írt ajánlólevélben további adatokat közöl. Itt a központi fogalmakat a 

„commentarioli forma”, és az „optimi orbis terrarum scriptores” jelentik, és ezek határozzák 

meg azokat az önálló tartalmi, formai, és módszertani kereteket, amelyeket a De situ orbis 

magyarázata során megvalósítani igyekezett. A kommentárt megalapozó módszertani 

gyakorlatot a kora újkori orvos-humanisták által használt toposzok alapján értelmezte: a 

filológiai munkát a betegségek meggyógyításával, a szöveg tartalmi magyarázatot pedig az 

egészséges ember testfelépítésének bemutatásával kapcsolja össze. A tartalmi magyarázat 

szempontjából megkülönbözteti az egymást kiegészítő két tudományágat: a hagyomány 

szűkebbre szabott keretei által felépített és ezért pontosabb kozmográfiát illetve a több 

szerző álláspontjára alapozó geográfiai leírást, amelyet a scriptorum traditio sokrétű, és 

egymásnak sok esetben ellentmondó jelenléte határoz meg.
172

 

 Vadianusnak az előbb ismertett véleménye a kommentár felépítésében is tükröződik, 

és az 1522-ben megjelent második kiadásban lesz hangsúlyosabb (az összefüggően 

tárgyalható kozmográfiai ismeretek a 10-12 oldal terjedelmű, önálló megállapításokat illetve 

más szerzők álláspontjára való hivatkozásokat egyaránt közlő digressziókban szerepelnek, 

míg a kisebb terjedelmű szkholionokban az egyes témák rövidebb tárgyalására alkalmasabb 

                                                                                                                                                                                     
augescant, et vires recipiant, ut certa mihi spes, sit, per bonam Domini nostri Iesu gratiam, brevi futurum, ut nihil sint hoc 

quidem in genere doctrinarum desideraturi, quorum animos, candidus et sincerus amor profitendae veritatis imbuit.” 

Pomponii Melae Hispani libri de situ orbis tres, adiectis Ioachimi Vadiani Helvetii in eosdem scholiis. Viennae Pannoniae 

1518. 142. 
171 „Nam docet qui probat argumentis, quae prima est oratoris virtus, et docet qui tradit artis aut rei cuiuspiam absolutam 

cognitionem. Veluti qui laudat agricolandi studium, docet argumentis, et qui tradit rationem colendi agros, aut qui praecipit 

de officiis iustitiae, docet, sed alio modo. Ille docet, ut persuadeat; hic, ut intelligas. At utrunque docendi genus confert 

locorum cognitio.”  Desiderii Erasmi Roterodami Ecclesiastae sive de ratione concionandi libri quatuor, opus recens, nec 

antehac a quoquam excusum. Basileae 1535. 220 
172„Sed coeunt tamen adeo fido commercio geographia et cosmographia ut alteram sine altera utcunque excussam mancam 

esse facile contenderis, et mihi quidem dubitanti quandoque utra prestantior foret, visum est acutiorem esse 

cosmographiam, eam tamen quae intra arctiores traditionis limites consideret, geographiam multa variorum authorum 

lectione subnitentem, et, si laborem varietatis introspiciendae concipias, paulo cosmographia molestiorem, quod illa certis 

axiomatis nitatur, haec multifaria illustrium scriptorum traditione (ut omnia mortalium opera tempus mutat) non semper 

consona sibi, nec certa sit.” Pomponii Melae Hispani libri de situ orbis tres, adiectis Ioachimi Vadiani Helvetii in eosdem 

scholiis. Viennae Pannoniae 1518. 34.  
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geográfiai tudnivalók szerepelnek, amelyeknek a közlésekor a kommentátor törekszik az 

egymástól eltérő álláspontok közlésére is). 

A földrajzi ismeretek átadása terén legkiemelkedőbb auctoritassal rendelkező szerzők 

meghatározása, a földrajzi ismeretek átadását meghatározó módszertani kategóriákra 

vonatkozó további adatok, és az ókori szövegekben szereplő, a földrajzi ismeretek átadására 

vonatkozó példák a Catechesis in geographiam fejezeteiben szerepelnek. A leíró földrajzi 

műfajok között szereplő topographia és topothesia módszertani alkalmazásának 

szempontjait az egyes szöveghelyek értelmezésének gyakorlata választja el egymástól: a 

történetírók által gyakorolt topográfiai módszerek az egyes helyeket a valósághű ismeretek 

által hozzák közel az olvasóhoz,a költők által közölt ismeretek pedig a fiktív antik tér 

sajátosságait erősítik az adott locus mnemonicus értelmezése során. Bár Vadianus 

észrevétele szerint a történetírói munkák a valóságos, a költemények pedig a fiktív teret 

mutatják be, azt is hozzáfűzi, hogy a historiográfia és a költészet között sok alkalommal nem 

egyértelműek a határok, mivel a történetírók és a költők esetében egyaránt előfordulhatnak 

olyan módszertani megoldások, amelyek nem a valós földrajzi tér bemutatására törekednek, 

hanem az olvasó érdeklődésének vagy figyelmének fenntartása céljával fiktív földrajzi teret 

mutatnak be a műveikben (gyakorlati példákat ugyanakkor nem hoz ezekre az esetekre 

vonatkozóan).
173

 

A kiemelkedő szerepet betöltő, az auctoritast megjelenítő (tehát a valósághű 

ábrázoláshoz közel álló) historiográfiai szerzők által közölt kiemelkedő locus 

mnemnonicusok példáját Sallustius esetében Cyrtha leírása, az Appianosnál szereplő 

Epidamnos-, illetve a költői munkákból vett Sicilia-, Sardinia- és Tiburtinum-leírás jelenti, 

amelyek a valóságos földrajzi helyek bemutatását jelentik (a fiktív, költői leírások esetében 

Vadianus a domus Martis- illetve a regia Solis-leírást hozza fel példaként, amelyek 

Statiusnál és Ovidiusnál szerepelnek). A költői munkák auctoritasának jellemző 

sajátosságaként a Catechesis a szabadabb fogalmazásnak köszönhető téves elképzelések 

(fabulae) átadását nevezi meg, amelyeknek a hátterében a valós és a fiktív történetek 

(historiae) esetében is a földrajzi ismeretek hiánya áll (jellemző példaként az Aeneis 10. 

                                                           
173 „Topographia historiae est magis, quemadmodum et topothesia poetarum. Per illam historia locum quempiam, ut est, 

effigiat. Haec ficta adeo verisimiliter depingit ut ita esse credas. Plerunque enim qui historiae aut poeticae dediti sunt non ex 

professo terrae describendare stilum adhibent, cum rerum gestarum aut quasi gestarum argumenta tractant, sed aut 

argumenti serie urgente, aut oblectationis gratia seorsum qui ad rem accedat locum exprimunt, quem si vere reddunt, 

topographi sunt…” ibidem. 
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könyvének egyik részletét, a Turnus ellen induló Aeneas csapatainak a leírását nevezi 

meg).
174

 

A chorographia módszerére vonatkozóan (amelyet az artes mechanicae részének 

tekintett képzőművészeti gyakorlattal illusztrál) Johannes Vernherus Ptolemaios-

kommentárjának előszavára támaszkodik. Vernherus a chorographiát az egyes régiókat a 

térképészeti források alkalmazására alapozó földrajztudományi módszerként határozza meg, 

és a kommentárban az egyes területek partvonalának illetve határainak bemutatása során 

alkalmazza, amelyen belül a más földrajzi tudományágak által figyelmen kívül hagyott 

részleteket tárgyalja. A korográfiai ismeretek forrásait a historiográfiai és enciklopédikus 

munkák illetve költemények mellett a kommentárban használt bármely szöveg jelentheti, az 

ide tartozó ismeretek jellemző példáit pedig a néprajzi, zoológiai, és botanikai adatok 

jelentik. A szkholion meghatározása szerint a korográfia (geográfia) és a kozmográfia 

módszertani eltérését az jelenti, hogy az előbbi nem foglalkozik csillagászati ismeretekkel, 

és a Földet illetve annak egyes részeit a kartográfia módszereit követve mutatja be.
175

 

Vadianus a korabeli felfogást követve a térképkészítés földrajztudományi gyakorlatát a 

festészet módszereivel állítja párhuzamba, a festményekhez hasonló céllal és módszerekkel 

készített művészeti alkotásnak tekintve a térképeket (ugyanakkor nem teszi kellően világossá 

az egész Föld leírását nyújtó geographia és a regionális földrajzi leírást nyújtó chorographia 

közötti eltérést). A szkholion alapját a Ptolemaiosig visszavezethető, a térképészetet a 

festészettel kapcsolatba hozó felfogás jelenti, amely a Geographia szövegének 15. századi 

felfedezését követően a kora újkori földrajztudományi gondolkodásban meghatározó 

gondolat lett, és a német földrajztudományban a Vadianust követően működő Petrus 

                                                           
174 „Poetae qui verbis liberiores ad picturam locorum propius historiis accedunt, sive ficta seu vera sequantur, geographiae 

captu maxime omnium indigent, proponam autem loca vulgaria ex his ne quis de industria ex obscurorum inquisitione me 

Geographiae suffragari velle iudicet…Catalogi poetarum geographia non minus quam historiis fabulisque constant, ut ille 

Vergilius decimo Aeneidos qui copias Aeneae in Turnum proficiscentis complectitur…” Pomponii Melae Hispani Libri de 

situ orbis tres adiectis Ioachimi Vadiani Helvetii in eosdem scholiis. Viennae Pannoniae 1518. 36 skk. 
175 „Chorographia a cosmographia sive ut Ptolomeus geographia in hoc diversa est, quod geographia tanquam summaria 

quadam designatione, terram eiusque partes praecipuas ut deprehensae sunt ac cognitae formula quadam et picturae 

imitatione prosequitur, illos sequens qui ante consummatam corporis per picturam representationem potioribus lineis ipsum 

ambiunt potioraque membra describunt…Nam ut Iohannes Vernherus, vir doctus, in Paraphrasi primi capiti primi libri 

Ptolemei scribit in pingendi arte sic fieri solet, ut cum corporum seu rerum simulacra describuntur principalium imagines 

membrorum in primis et necessario compaginantur, atque sub quadam simetria constituuntur, deinde huiusmodi simulacra 

quantum ad discretionem suorum membrorum attinet, variis colorum differentiis disticta substata ab artificis et pictoris 

aspectu distantia collocantur, quo artifex visus iudicio facile discutiat quid in eis simulacris desit, desiderarique valeat aut 

quod iam sortitum summam artis consumationem et complementum. Haud secus fieri contingit geographiae et 

cosmographiae, haec enim partium orbis figuras et imagines in minimis etiam suis particulis depingit et adamussim 

representat.” Pomponii Melae Hispani Libri de situ orbis tres adiectis Ioachimi Vadiani Helvetii in eosdem scholiis. Viennae 

Pannoniae 1518. 35 



63 

 

Apianus műveiben kapott kiemelt szerepet, aki már világosan elkülönítette egymástól a 

geographia és chorographia fogalmait.
176

 

A Mela-kommentár önálló sajátosságát az jelenti, hogy az előbbiekben bemutatott 

fogalmakhoz kapcsolódóan alkalmazza a situs terrae et locorum cognitio gyakorlatát, amely 

az ismereteket az adott témában kiemelkedő auctoritassal rendelkező szerzők művei 

segítségével szeretné közvetíteni, mivel helytelen módszernek tartja az egyes szavak és 

kifejezések hosszadalmas nyelvi és stilisztikai magyarázatára épülő gyakorlatot. A bonae 

litterae fogalmának a földrajzi adatokhoz kapcsolása elsőként jelenik meg a humanista 

kommentárirodalomban Vadianusnál, azzal a céllal, hogy megalapozza a földrajzi 

ismereteknek a retorikaoktatásban való alkalmazását. Érvelésének hátterében az a felfogás 

áll, amely a költeményeket stilisztikai szempontokat követve alkalmazza a kommentár 

gyakorlatában, azonban az adatközlésre irányuló felhasználásukat nem fogadja el.
177

 A 

korabeli felfogás szerint a költemények írása is a retorikai gyakorlat egyik elemét, és nem az 

önálló műfajban történő alkotást jelentette. A költők földrajzi műveltségnek a hiányára utaló 

megjegyzéseket ebből a nézőpontból kiindulva értelmezhetjük.  

Vadianus a kommentár módszertani céljának azt tekintette, hogy könnyebbé tegye a 

De situ orbis nehezen értelmezhető szöveghelyeinek értelmezését, és ezen keresztül 

előkészítse a további földrajzi szövegek tanulmányozását. Ennek a két célnak megfelelően 

használta az ókori, középkori, és humanista forrásokat.
178

 A retorikaoktatási gyakorlat során 

a varietas jelentette számára a követendő példát: egyrészt az egyes szerzőket minél több 

tudományterületen alkalmazta, másrészt az egyes tudományterületeken belül a lehető legtöbb 

auctor művét ismertette meg az előadásait látogató diákokkal és a kommentár olvasóival. A 

varietas fogalma a forráskezelési módszerek három fő típusa által valósul meg a 

gyakorlatban. Az intertextuális módszereket alkalmazó szkholionok az antik, patrisztikus, 

középkori, és humanista szövegek felhasználása során strukturálisan és tematikailag 

                                                           
176 Woodward D.: Art and Cartography: Six historical essays. Chicago-London 1987. 67. 
177 A De poetica et carminis ratione egyik fejezetében Vadianus szintén arról ír, hogy a költemények a verborum copia 

gyakorlata miatt jelentősek (Ovidius Maroni non doctrinae quidem acumine…sed ingenii magnitudine et lectionis respectu 

adiungo. In eo enim opere, quod Metamorphosin inscripsit, poeticam quandam prope peculiarem, non tam rerum quan 

verborum incredibili copia, eaque ad solos fere poetas pertinente…resplenduisset”). Ioachimi Vadiani Helvetii de poetica et 

carminis ratione liber ad Melchiorem Vadianum fratrem. Viennae Austriae 1518. 168 sk. 
178 A Mela-szövegolvasás illetve a hozzá kapcsolódó kommentár Vadianus retorikaoktatási módszertanában  a 

kiindulópontját jelentette a további szerzők tanulmányozásának, és ennek köszönhetően használ a korabeli 

kommentárokhoz képest jóval több forráshivatkozást. (Hoc ut facerem, adolescentes complusculi studiossisimi et cum 

primis Helvetii qui me Viennae Pannoniae aliquot iam annis bonas litteras publice et privatim profitentem audiunt, 

invitarunt, precati, ut quae proximis mensibus in explicandis Pomponii libri attulissem in medium redacta in commentarioli 

formam protinus ederem, uti plaeraque in hoc illustri scriptore partim obscura, partim breviusque descripta quae ut ab 

teneris animis facile capi et intellegi quaeant, apertiora fierent, simul, ut ex his quae attulissem, semitam sibi ad optimos 

quosque situs orbis scriptores, evolvendos pararem”. Pomponii Melae Hispani Libri de situ orbis tres adiectis Ioachimi 

Vadiani Helvetii in eosdem scholiis. Viennae Pannoniae 1518.30. 
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rendezett szkholionokban egy-egy területet vagy jelenséget mutatnak be, az idézett vagy 

hivatkozott szövegek közti tartalmi megfelelésekre hívják fel a figyelmet, illetve rámutatnak 

a szövegek összevetése során jelentkező ellentmondásokra.  

A Mela-kommentár forráskezelési módszerei a kor újkori iskolai kommentárok egyik 

jellemző típusát képviselik. Ennek a kommentártípusnak, amelyet az itáliai, francia, és német 

humanisták egyaránt gyakran használtak 1500 és 1530 között, a legfontosabb módszertani 

sajátosságai az átfogó ismeretközvetítésre törekvő enciklopédikus szemléletmód, továbbá a 

katénatechnika alkalmazása jelenti.A Mela-kommentár az enciklopédikus ismeretközvetítést 

középpontba állító forráskezelési gyakorlatot kapcsolta össze a kommentárműfaj 

módszertani gyakorlatával, amelynek keretein belül tovább bővítette a korabeli földrajzi 

munkákban szereplő enciklopédikus szöveguniverzumot, és az antik földrajzi 

kompendiumok közé tartozó De situ orbis szövegét humanista enciklopédiává alakította át.  

Vadianus módszertani választását egyrészt a konzervativizmus (az egyetemi 

retorikaoktatás segédeszközét a 16. század első évtizedeiben is a szöveghez írt kommentár 

jelentette) másrészt az amplificatio retorikaoktatási gyakorlatának alkalmazása indokolta 

(amely az antikvitáshoz kapcsolódó események, történetek, és jelenségek magasabb arányú 

tárgyalását eredményezte). Vadianus De situ orbis-magyarázata a kommentárműfaj részleges 

megújulását tudta csak elérni. Az antikvitásra vonatkozó ismeretek magasabb aránya miatt 

kevesebb alkalommal közölt korabeli ismereteket és ezáltal a földrajzi kommentárműfaj 

1530 előtt nem tudott integrálódni a kora újkori latin nyelvű földrajzi irodalomba, hanem 

egyetemi, retorikai műfaj maradt: a  Naturalis historia nagymértékű használata, az ismeretek 

aktualizálása, továbbá a személyes tapasztalatok közléseszintén a humanista 

kommentárműfajhoz állítják közelebb a Mela-kommentárt, és nem a kora újkori latin nyelvű 

földrajzi irodalomhoz.Vadianus kommentárjának forráshivatkozási sajátosságai a rendkívül 

sok szerzőre történő hivatkozások és az idézetekből felépített, sokszor túlzottan bonyolult és 

nagy terjedelmű szkholionok az olvasó számára sok alkalommal okoznak nehézséget.  

 

1. Az amplificatio gyakorlata a kommentárban 

 

Az amplificatio (a szavak és kifejezések bőségének, a copiának a megteremtése) a 

kora újkori enciklopédikus kommentárműfaj legfontosabb törekvését jelentette.
179

Az ebben 

                                                           
179 Enenkel K.-Nellen H.: Introduction. In: Neo-latin commentaries and the management of knowledge in the late Middle 

Ages and the early modern period. Supplementa Humanistica Lovaniensia XXXIII. Szerk. Enenkel K.-Nellen H. Leuven 
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az időszakban írt kommentárok vagy az egyes tudományágak részletes ismertetését 

középpontba állító, vagy az univerzalista szemléletmódot követik (amely az ismeretek 

halmozását helyezte előtérbe a kevesebb adat részletesebb tárgyalása helyett). Az 1500 és 

1520 közötti latin nyelvű munkák enciklopédizmus-definíciói mindegyikében szerepel a 

trivium és quadrivium oktatásához kapcsolódó tudásközvetítés fogalma.Az egyetemi oktatás 

alsó szintjének megfelelő átfogó ismeretközvetítést  nyújtó enciklopédizmus fogalmát 

Ambrogio Calepino például az „orbis doctrinarum omnium”, és a „doctrinarum omnium 

disciplina” kifejezésekkel adja vissza, amikor a fogalomra vonatkozó antik példákra 

támaszkodva Vitruviust illetve Senecát idézi annak az alátámasztására, hogy az 

enciklopédizmus korabeli fogalma megegyezik az ókorival.
180

 Filippo Beroaldo Cicero-

kommentárja Johannes Aventinus definíciójához hasonlóan Szent Ágostonra alapozza a 

fogalom meghatározását,
181

 amely a tudományterületek egymással kölcsönös kapcsolatban 

álló és közös tulajdonságokkal felruházott rendszerének tekinti az enciklopédizmust. 

Aventinus és Beroaldo tehát a korábbi szerzőkhöz képest tovább lépve nem csak az 

antikvitás és a kora újkor, hanem a patrisztikus és a kora újkori irodalomenciklopédizmus-

fogalma között is kontinuitást mutatnak ki.
182

 Vadianus a De poetica et carminis ratione 31. 

fejezetében foglalja össze az enciklopédizmusról alkotott felfogását. A fejezet címe arra utal, 

hogy elméleti elképzelésének alapját az átfogó tudásközvetítésre alapozó módszer 

jelentette.
183

  A fejezetben szereplő definícióban a Guillaume Budé által képviselt 

kommentármódszer hatása jelenik meg, a Catechesis in geographiamban pedig a 

földrajztudomány (geographia) helyét a septem artes liberales rendszerén belül jelöli ki, a 

trivium és a quadrivium tárgyaival egyenértékű tudományágként.
184

 Enciklopédizmus-

felfogása a kora újkori humanista munkák esetében sokszor jellemző ellentmondást jeleníti 

meg, amikor a De poetica et carminis ratione másik szakaszában a Guillaume Budé (és 

Beroaldo) által követett, az egyes tudományágak szorosabb egységére alapozó felfogást is 

                                                                                                                                                                                     
2013.27 
180„Encyclios latine dicitur orbis doctrinarum omnium, unde Victruvius libro V. gratias agit parentibus quod se erudiendum 

curaverint encyclio doctrinarum omnium disciplina. Seneca quoque Encyclias liberas artes appellari testatur a graecis.” 

Ambrosius Calepinus Bergome[n]sis professor devotissimus ordinis Eremitarum….volumen. Venetiis 1520. 101.  
181 Johannes Aventinus 1517-ben megjelent munkájának címe (Encyclopedia orbisque doctrinarum hoc est omnium artium 

scientiarum ipsius philosophiae index ac divisio scriptores earundem rerum) az átfogó, minden korabeli tudományterületre 

kiterjedő ismeretközvetítést állítja a középpontba. 
182A Beroaldo által adott definíció az enciklopédikus szemléletmódja jobban épít a tudományágak egymás közötti 

összefüggéseire: “...quo encyclios sive encyclopaedia dicta a graecis doctrinarum orbis constans ex membris pluribus uti 

corpus bene compactum, quo aut intelligi possit, quam unam virtutem habuerit omnes habere et omnes deesse cui una 

defuerint, docet divus Augustinus.” M. T. C. Tusculane questiones cum commento Philippi Beroaldi.Venetiis 1510. 74.  
183 „Artium orbem quam encyclopaediam Graeci nominant poetis adprime necessariam esse.” De poetica et carminis 

ratione. Viennae Pannoniae 1518. 190. 
184Pomponii Melae Hispani Libri de situ orbis tres adiectis Ioachimi Vadiani Helvetii in eosdem scholiis. Viennae 

Pannoniae 1518. 41. 
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elfogadja definícióként.
185

 A meghatározásban az ezüstkori és késő antik enciklopédiák, 

retorikai értekezések, illetve szakmunkák szerepelnek, amelyek egymással összefüggő 

információhálózatot alkotnak, és sok részterületből álló tudományos rendszerré állnak össze 

(Vadianus definíciója Vitruviusra alapozott, aki a De architectura I. könyvében hasonló 

meghatározást adott az enciklopédizmussal kapcsolatban).
186

 

Vadianus  kommentárja esetében a forráskezelési gyakorlat célja egyrészt az antik 

szövegek tanulmányozásához szükséges háttérismeretek (copia rerum) átadása, másrészt a 

latin szókincs bővítése (copia verborum) volt. A forráskezelési gyakorlat kiindulópontját a 

leggyakrabban hivatkozott földrajzi szövegek (optimi orbis terrarum scriptores) alapos 

tanulmányozása jelentette, amelyekből Vadianus számos, különféle tudományterületekhez 

tartozó adatot rögzített a kommentárban történő felhasználás céljával. Ezt követően a 

közepes arányban szereplő szerzők tanulmányozásával folytatta a munkát, akiknek a művei 

esetében már a földrajzi és historiográfiai adatok gyűjtésére helyezte a hangsúlyt (amelyek 

mellett néhány esetben más jellegű információkat is talált). A források vizsgálatát végül a 

harmadik csoporthoz tartozó, kevés alkalommal hivatkozott szerzők műveivel zárta le, 

amelyekben az előbbi hivatkozások kiegészítésére keresett további földrajzi és 

historiográfiai adatokat. A forráskezelési módszertani érveket tekintve csak részben 

igazolható tehát az észrevétel, hogy a szkholionokban az egyetlen forráskezelési 

rendezőelvet az jelentette, hogy az adott kérdésre vonatkozóan mely szerző álláspontját 

tekintette igaznak a kommentátor, mivel léteztek nagyobb, általa elfogadott vagy 

meghatározott kategóriák, amelyeken belül az igazságtartalom tekintetében mozgástere volt. 

 

a. A kommentár szerkezeti felépítése 

 

A kommentár szerkezeti felépítésére vonatkozóan az „An Luna” lemmához 

kapcsolódó szkholion jelenti az egyik példát, amely a csillagászati ismeretközvetítést helyezi 

a középpontba, ezen belül pedig a holdmágnesség kérdésével foglalkozik, a forrásait pedig a 

középkori arab csillagászati irodalomra történő hivatkozások mellett a skolasztikus 

                                                           
185„Encyclopaedia ut ex Plinio, Quintiliano, Martiano Capella et Vitruvio colligitur disciplinarum in orbem ex mutua 

condependentia redactarum series et veluti ductus quidam (ut Budaeus ait) scientiae ex multis disciplinis confertus et aptus 

existit. Encyclios enim disciplina, inquit libro primo Vitruvius, uti corpus unum ex his membris est composita, quam ideo 

Cicero libro de Oratore tertio concentum doctrinarum omnium, consensumque vocavit.” ibidem 
186 „Cum autem animadverterint omnes disciplinas inter se coniunctionem rerum et communicationem habere, fieri posse 

faciliter credent; encyclios enim disciplina uti corpus unum ex his membris est composita”. De architectura libri decem 4. 

Szerk: De Laet J. Elsevier 2013.4. 
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természetfilozófia,
187

 a  bécsi csillagászati eredmények,illetve Vadianusnak az antichtones-

kérdésről alkotott saját elképzelései jelentik (a kérdésnek a korabeli csillagászat számára 

problematikus voltát jelzi, hogy Vadianus az asztrológia ellen megfogalmazott kijelentéseket 

is idéz a szkholionban Giovanni Pico della Mirandolától). Az antik enciklopédikus 

hagyomány a Plinius-idézetek és az ókori történetíróktól és költőktől vett hivatkozások 

szereplése által jelenik meg a csillagászati értekezésben (a szkholionban Plinius 

Ptolemaiossal és Siliussal együtt a maximus author stilisztikai kategóriájában szerepel).
188

 A 

holdmágnesség kérdését tárgyaló szkholion az egyike azoknak a témáknak, amelyekre a 

kortárs bécsi csillagászati eredmények, a második bécsi iskola tagjainak a munkássága 

hatott, és a Vadianus által közvetített magyarázatban a középkori kozmológiai felfogás 

elemei és a platonikus asztrológiai szemléletmód feltételezhető hatása együtt figyelhető meg. 

Vadianus Georgius Collimitius elképzeléseit írja le, amelyekben a korabeli bécsi 

tudományos élet és az udvar közötti kapcsolatokra való utalás is szerepel a jelenséget 

Angliában megtapasztaló Gabriel Vogt császári titkos tanácsos kérdésére Collimitius azt a 

választ adta, hogy a látottak oka a Hold fényének növekedése és csökkenése). A Vadianus 

által összefoglalt és saját elképzelésekkel bővített antichtones-elméletre való utalás szintén 

vagy arra utal, hogy érvelését Collimitius hatására, az ő elképzelései és útmutatásai alapján 

dolgozta ki, vagy arra, hogy a saját elképzelésével bővítette ki Collimitius magyarázatát. Az 

antik enciklopédiák által közvetített ismeretek, saját elképzelések, a középkori és humanista 

tekintélyek, valamint a második bécsi iskola álláspontjának kifejtése után a kérdés 

megoldását az ókori szövegek auctoritasa határozza meg. A  szkholion befejező részében 

Vadianus Albertus Magnus mellett Tacitust és Pliniust idézi, a szövegeket azonban a saját 

elképzelései szerint állítja rendszerbe. Ennek egyik példáját jelenti Tacitus megállapítása az 

Agricolában (az Ókeanos vizének mozgása hatással van a szárazföldi vizeken keresztül az 

egész sziget természeti adottságaira és az emberi tevékenységre is), amelyet Vadianus 

egyrészt általánosít, másrészt aktualizál, amikor beszámol egy németországi, víz alá merült 

városról. A Naturalis historiából vett csillagászati hivatkozásokat Vadianus nem cáfolja 

meg, a geográfiával is összefüggő csillagászati kérdések tárgyalása során azonban Plinius 

auctoritasa már veszít számára a jelentőségéből. Ezzel kapcsolatos példaként említhetjük 

meg a sarkpontokkal (cardines mundi) kapcsolatos kérdések tárgyalását, amelynek során 

                                                           
187 A Hold helyzetére vonatkozó egyik kijelentés az arab természettudós Al-Kindi (Alkindus) De temporum mutationibus, 

sive de imbribus címmel latinra fordított művében fordul elő, amely az előbbi együttállást más okoknak tulajdonítja.  
188 Pomponii Melae Hispani Libri de situ orbis tres adiectis Ioachimi Vadiani Helvetii in eosdem scholiis. Viennae 

Pannoniae 1518. 229. 
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Vadianus előbb ismerteti, majd cáfolja Plinius információit, illetve hangsúlyozza, hogy a 

tévedésnek nem filológiai okai vannak, ahogy korábban Ermolao Barbaro és Guillaume 

Budé feltételezték.
189

 

A 15-16. századi kommentárok szerzőihez hasonlóan Vadianus is a hagyományosnak 

számító retorikaoktatási gyakorlat elemeit (paraphrasis, catena, quaestio) alkalmazta a 

kommentárban.
190

 A paraphrasis az antik szövegek önálló átfogalmazását,a catenaműfajára 

alapozó kommentárszakaszok pedig a verba dicendi nyelvtani kategóriájába tartozó igékkel 

bevezetett szerkezeteket jelentették.
191

 A paraphrasis szerepe a legtöbb alkalommal a 

regionális földrajzi ismeretek közvetítésére irányult, és kisebb arányban a más 

tudományterületekre vonatkozó tudás átadására.A regionális földrajzi ismeretek közvetítése 

során a kommentátor által követett leggyakoribb módszert, amely a kisebb terjedelmű 

szkholionokra jellemző, az adott kérdés összefoglalása, majd az auctorhivatkozások ezt 

követő közlése jelenti.
192

 Az önálló magyarázatként történő szereplése a De situ orbis 

bevezető szakaszához írt fejezetben játszik kizárólagos szerepet, amelyben Vadianus a 

földrajztudományi munkák tanulmányozásához szükséges elméleti, illetve nyelvi háttérrel 

foglalkozik. A későbbi fejezetekben, ahol az enciklopédikus szövegbővítés kerül előtérbe, és 

számos idézet és hivatkozás szerepel, a paraphrasist a kommentár a szövegek közvetlen 

parafrazálására használja fel, és ezekben az esetekben a szerzőjüket is megnevezi. A 

szövegek parafrazálása és egymással való szembeállítása által a kommentátor célja 

kétségtelenül az volt, hogy a saját maga által vallott világképet adja át az olvasónak. Ennek 

egyik legjellemzőbb példáját szintén a kommentár elején található egyik szkholion jelenti, 

amelyben az ókori auctorok munkáira támaszkodva a világ végessége és egyedi volta mellett 

                                                           
189 Pomponii Melae Hispani Libri de situ orbis tres adiectis Ioachimi Vadiani Helvetii in eosdem scholiis. Viennae 

Pannoniae 1518. 229 
190 A középkori és kora újkori kommentárok forráskezelési sajátosságaira a legnagyobb hatást az egyetlen teljes 

terjedelmében fennmaradt ókori Vergilius-magyarázat, Servius Aeneis-kommentárja gyakorolta, amely a középkori 

kommentárműfaj (accessus ad auctores) mintaképévé vált.  
191 A paraphrasis az antik retorikában a kifejezőkészség illetve a szövegek más műfajba történő átfogalmazásának a javítása 

érdekében végzett gyakorlat volt (az utóbbi a prózai műveknek verses formába, vagy a verseknek prózai formába való 

átírását jelentette). Az Institutio oratoria a paraphrasis retorikai gyakorlatát a szöveg magasabb stilisztikai értékkel bíró 

átfogalmazásaként határozza meg, és megkülönbözteti az egyszerű átírástól („versus primos solvere, mox mutatis verbis 

interpretari, tum paraphrasi audacius vertere, qua et breviare quaedam et exornare salvo modo poetae sensu permittitur”), 

vagyis a variatio négy formáját (abbreviatio, amplificatio, expolitio, argumentatio) megalapozó imitatio egyik formájának 

tekinti. A középkorban egyrészt a paraphrasis ókori retorikai értelmezése élt tovább (a paraphasis gyakorlatát a latin 

szövegekhez írott kommentárokban és a latin szövegek német fordításában is alkalmazták) másrészt ókori irodalmi, 

filozófiai, és vallási szövegeket írtak át, amelynek köszönhetően kialakult az enarratio önálló műfaja.A késő középkorban 

és a kora újkorban a paraphrasisnak pedagógiai szerepe volt: az iskolai gyakorlatban az egyes szavak magyarázatától 

illetve a szinonimák megadásától (amplificatio) a hosszabb szövegrészek összefoglalásáig terjedt. In: Historisches 

Wörterbuch der Rhetorik. Band 6: Must-Pop. Szerk. Ueding G.Tübingen 2003. 556 skk. 
192 „Hellespontus. Aegeum a Propontide separans, intermedia fauce quam ab Europa Chersonesus Thraciae, ab Asia Phrygia 

littora stringunt, ex Plinio, Ptolemeo, caeteris.” (Pomponii Melae Hispani Libri de situ orbis tres adiectis Ioachimi Vadiani 

Helvetii in eosdem scholiis. Viennae Pannoniae 1518). 
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foglal állást.
193

 A Pliniustól kölcsönzött kezdő hivatkozás mögött, amely a világ 

felfedezésével kapcsolatos elképzelésekre adott reakciót írja le, ellentmondást fedezhetünk 

fel a földrajzi felfedezések leírását is megemlítő kommentár gyakorlata és a világképre 

vonatkozó, itt kifejtett felfogás mögött. Fontos ugyanakkor az a felismerés is, hogy a néhány 

évtizeddel későbbi Mela-kommentárokhoz képest a földrajzi felfedezések milyen kis 

mértékben határozzák meg a kommentárt. A jelenség okát nem csak egyszerűen abban 

kereshetjük, hogy Vadianusnak nem a korabeli ismeretek közvetítése, hanem az ókori 

földrajzi ismeretek bemutatása volt a célja (hiszen a kommentár egyes szakaszaiban számos 

korabeli adatot közöl), hanem abban, hogy a kommentár egészének a felfogása közelebb állt 

a hagyományos, skolasztikus természettudományos felfogáshoz, amelyre az új ismeretek 

következtében történő változások csak nagyon lassan hatottak. 

A catena módszerét, amely a kora újkori kommentárműfajban a releváns antik, 

középkori, és kortárs szerzőket idézte az egyes kérdésekkel kapcsolatban, a késő ókori 

bibliakommentárokban használták először, majd a középkorban a nem bibliaiszövegek 

esetében is alkalmazták.
194

A kora újkori kommentárszerzők is átvették, azonban a középkori 

auctoroktól eltérő módon alkalmazták. A catena nem a kommentár egészét határozta meg, 

hanem a paraphrasissal együtt szerepelt a szkholionokban, továbbá nem az idézetek és 

hivatkozások egymás mellé sorolásáról, hanem önálló értékeléséről és tematikus 

rendezéséről volt szó, amely által a kommentátor az általa vallott álláspontot is kifejezte. 

Vadianus kommentárjának az esetében is ezt figyelhetjük meg: bár a világról alkotott 

felfogása még hagyományosnak tekinthető, azt már nem a korábbi módszerek segítségével 

közli. 

A quaestio a skolasztikus oktatási rendszerben a szöveg egyes szakaszainak nyilvános 

megvitatását jelentette. Két típusa a megadott tárgyról szóló quaestio disputata, illetve a 

szabad témakifejtés (quaestio de quodlibet) volt.
195

A kora újkori nyomtatott 

                                                           
193 „…Ad Melae modestiam anxia illa deferentis, haec Plinii ex libro secundo verba pulchre accedunt. Furor est (inquit) 

profecto furor, egredi ex eo (orbem intelligens elementorum) et tanquam interna eius cuncta plane iam sint nota, ita scrutari 

extera, quasi vero mensuram eius rei possit agere, qui sui nesciat, aut mens hominum videre, quae mundus ipse non capiat, 

haec ille. Unum tamen esse philosophorum princeps Aristoteles libro de coelo primo probat, cuius sententiam Thales 

Thaletisque studiosi ante asseruerant, contra Democritum, Epicurum et eorum discipulum Metrodorum, qui innumerabiles 

in infinito mundos faciebant, finitus est, et infinito tamen ob partium magnitudinem similis, et cum rerum omnium certus 

sit, similis incerto videtur, ut Plinius indicat, contra Seleucum, qui mundum infinibilem esse dixit, ut in Philosophorum 

placitis Plutarchus scribit.” 
194A szöveget és a kommentárt egymás mellett szerepeltető kódexekre már a 6.-7. században is van példa (az egyetlen 6. 

századi fennmaradt kódex a Terentius műveit tartalmazó Bembinus; egy 6-7. századi Vergilius-palimpszesztben a szöveg 

mellett a margón ma ismeretlen ókori kommentárokból vett részletek szerepelnek, az Ezekiel könyvét tartalmazó 8. századi 

kódexben pedig Nagy Szent Gergely műveinek szövege szerepel marginális kommentárként). Vö. Lo spazio letterario del 

Medioevo 1. Il Medioevo latino. Vol 3. La ricezione del testo. Szerk. Cavallo G.-Leonardi C.-Menesto E. Roma 1994. 64.sk.  
195 vö. Hoye W.J.: Die mittelalterliche Methode der Quaestio. In: Philosophie: Studium, Text und Argument. Szerk. Herold 
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kommentárokban a quaestio műfajával rokon értekezések 10-12 oldal terjedelmű digressziók 

formájában szerepeltek, amelyekben a kommentátor az adott kérdésre vonatkozó antik, 

középkori, és kortárs álláspontokat ismertette és értékelte. A formailag a paraphrasis és a 

catena módszereihez hasonlóan felépített quaestio témáit a földrajzi, csillagászati vagy 

filozófiai kérdések jelentették.  

 

b. A kommentár forrásai  

 

A humanista hatások a kommentár forrásainak összetételében jelentkeznek a 

legszembetűnőbben: a három alapvető forrásszöveg mellett Vadianus számos antik szerzőre 

(főként historiográfusokra és költőkre) hivatkozik, és az ókori irodalomról rendkívül sokrétű 

képet ad az olvasó számára.A legtöbb alkalommal használt szövegeknek az univerzalista 

enciklopédikus ismeretközvetítésre való felhasználására vonatkozó első típusa az 1. 

könyvben szereplő, az Aria-lemmához kapcsolódó szkholion. A szkholion első szakaszában 

Vadianus az Ariane illetve Aria nevű területek kérdésével foglalkozik, amikor felvázolja a 

területi elhelyezkedésükre vonatkozó eltérő ókori felfogásokat: a Pliniusnál szereplő, az 

értelmezése szerint a két terület egységét, majd a Strabón által közölt, a két terület 

különállását hangsúlyozó álláspontokat, majd az ezt követő szakaszban az utóbbi álláspont 

elfogadása kap hangsúlyosabb szerepet a Ptolemaios-térkép adatainak köszönhetően. Végül 

az antik források összevetését követően Plinius ellenében a De situ orbisnak igazat adva arra 

a következtetésre jut, hogy Ariane India közelében helyezkedett el, és nem India területén 

belül. A szkholion az egyikét jelenti azoknak a magyarázatoknak, amelyek a magyarázott 

szöveg műfaját követve egy-egy kisebb területi egységgel kapcsolatban nyújtanak retorikai 

háttérismereteket, vagyis az antikvitásra vonatkozó, teljes körű regionális földrajzi adatokkal 

látják el az olvasót (a kora újkori regionális földrajzi adatoknak a településföldrajzi és 

vízrajzi adatok mellett a gazdaságföldrajzi információk illetve az ókori földrajzi leírásokkal 

kontinuitást jelentő, a leírást színesítő csodás jelenségek egyaránt a részét jelentik).
196 

                                                                                                                                                                                     
N., Kensmann B., Mischer S. Münster 1997. 155 sk. http://www.hoye.de/name/quaestio.pdf (Letöltés ideje: 2016.06.01) 
196„Ariane, deinde Aria. Plinius libri sexti capite 23. Ariana inquit regio ambusta fervoribus, desertisque circundata, multa 

tamen interfusa opacitate, cultores congregat circa duos maxime fluvios, Tonderon et Arosapen, oppidum Artacacna, Arius 

amnis qui praefluit Alexandriam ab Alexandro conditam. Quibus verbis Arianen ab Aria nihil separasse videtur. Constat 

enim Ariam fertilissimam esse, Arianen autem ea maxime parte, quae in Austrum vergit, ambustam fervoribus. Strabó certe, 

sicut Pomponius libro 15. omnino separat, nomenque Arianes adusque partem quandam Persarum secundum oram Austrini 

Oceani ad Maedos et Bactrianos, tum et Sogdianos septentrionales extendi asserit. Gentes vero eius esse Paropamisadas in 

Indum versos, post, Arachotas in Austrum et similiter Gedrosinos, aliosque qui oram illic habitant. Ideo idem libro 11. 

Arachosiam ad Indum usque in ortum excurrentem, Arianae partem esse scripsit. Hinc Mela hoc loco Gedrosin seorsum 

nominat, quod ea non tota ad Arianen pertinet. Ariam autem idem libro 11. Bactrianae conterminam et monti subiectam, qui 

http://www.hoye.de/name/quaestio.pdf
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Az alapvető forrásszövegek felhasználásának második típusát -és egyben a geo-

historiográfiai ismeretközvetítés egyik kiemelt példáját- a Duna eredetének kérdésével 

foglalkozó szkholion jelenti, amely az antik forrásokban található adatok elemzésén és 

értékelésén keresztül számos adatot közöl nagyrészt az ókori, és kisebb részben a korabeli 

Európa egyes területeivel kapcsolatban, majd a záró szakaszban természettudományos 

adatokat közöl. Az Ariane-szkholiontól eltérő ismeretközvetítési struktúrával rendelkező 

szkholion abban különbözik az előbbitől, hogy jóval magasabb arányban hivatkozik 

forrásokra, tehát több szempontot követve tudja bemutatni az általa magyarázott kérdést. A 

szövegkritikai vizsgálat során Vadianus felismerte az egyes antik szerzők (például 

Hérodotos) által elkövetett alapvető tévedéseket, és velük szemben egy sor olyan auctorra 

tudott hivatkozni, akiknek a műveit az egyes témák további tanulmányozására ajánlotta, 

továbbá forrásként közölte személyes ismeretanyagát illetve a korabeli Európára vonatkozó 

személyes tapasztalatokat.
197

A szkholion legfontosabb sajátosságát a téves elképzelések 

hangsúlyozása jelenti, amely mutatja a téma jelentőségét a korabeli egyetemi oktatásban: 

nagyon fontos volt, hogy a Duna eredetével kapcsolatban a kommentár olvasója amegfelelő 

forrásokat használata által helyes ismeretekkel rendelkezzen, és ne az antik auctorok által 

közölt téves információkathasználja.  

A Phaselis földrajzi névre vonatkozó antik hagyomány enciklopédikus módszereket 

követő feltárását nyújtó szkholion alapvető mondanivalója a mirabilia-felfogás elutasítása az 

antik görög-római hagyomány esetében.
198

 Az elemzés kiindulópontja a hely jellegének 

meghatározásával kapcsolatba állított Oratio in Verrem, amely a Phaselis földrajzi névhez 

                                                                                                                                                                                     
Bactrianam habet, quae ad occidentem Paropamisadis adiacet, ut et Ptolemaios tabula Asiae nona indicat. Ob eius vero 

regionis nobilitatem, in tantum Graeci, qui per Alexandri victorias haec loca occuparunt, polluerunt, ut Arianis et Indis 

fuerint dominati, et plures gentes subegerint quam ipse Alexander, ut idem ex Apollonii Adramittini authoritate refert, hos 

autem Arios nominat, illos Arianos. Ariorum fluvius est Arius, qui antequam effluat absorbetur. In Aria tanta fertilitas est, ut 

racemus duorum cubitorum longitudinem impleat, vites autem multae tantae, ut duorum vix hominum ulnae complectantur, 

ut libro 2. et libro 11. Strabó scribit. Apud Arianos herba Arianis nomine legitur Sole Leonem tenente, cuius attactu ligna 

oleo peruncta accenduntur. Plinius libro 24. author est. Addo his, quod plerique fuerunt, qui Gedrosos, Arachotas, Arios, 

Paropamisadas, quatuor Satrapiarum incolas, Indiae tribuerunt, quod Plinius capite 20. sexti libri annotavit. Potior tamen 

Melae sententia est, Arianem Indis proximam esse affirmantis. Nam et Plinius capite 17. ex Eratosthene Indum finem Indiae 

ab occasu esse asserit. Libuit haec afferre, quoniam nulla amplius de his mentio commoda fieri potest.” Pomponii Melae 

Hispani Libri de situ orbis tres adiectis Ioachimi Vadiani Helvetii in eosdem scholiis.  Viennae Pannoniae 1518. 75. 
197 „…Apud Plinium igitur non Taurici Galliae oppidi sed Rauraci lego, quam hodie inclitam Basileam esse multorum 

sententia est. Falsissime vero omnium Herodotus qui libro secundo  in Celtis et Pyrenaeis iugis Istrum oriri credidit, quod 

ipsum sensisse eum minime est mirum, cum Padum ignoraverit et Turiis tamen in Italia suam illam historiam condidit, anno 

urbis conditae trecentesimo decimo, ut Plinius capite quarto duodecimi libri scribit. In eadem sententia Aristoteles fuit, ut ex 

libro eius Meteororum secundo, ubi de fluminum proventa mentio est, apparet: mirum autem quam false Apollonius, qui in 

Hiperboreis nasci Danubium cecinit…”  Pomponii Melae Hispani Libri de situ orbis tres adiectis Ioachimi Vadiani Helvetii 

in eosdem scholiis.  Viennae Pannoniae 1518. 159. 
198A görög-római és a bibliai eseménytörténetet egymással párhuzamosan tárgyaló középkori historiográfiai felfogás mellett 

a Mela-kommentárra hatást gyakorolhatott a Tabula Peutengeriana is, amelyben a Sinai-félszigetnél szintén szerepel 

biblikus utalás („Desertum ubi quadraginta annis erraverunt filii Israel ducente Moyse”). Vö. Bosio L.: La Tabula 

Peutengeriana. Una descrizione pittorica del mondo antico. Rimini, 1983. 78. 
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kapcsolja Verres működésének egyik színhelyét, a szicíliai Mamertinum várost.Vadianus ezt 

követően Strabón művére támaszkodik, amely a Phaselis-szoroson átkelő Nagy Sándor 

történetét írja le és ezt bővíti természettudományos értekezéssé, amelynek a 

végkövetkeztetése, hogy természetes okokra vezeti vissza az általa végrehajtott cselekedetet 

(szemben Josephus Flavius véleményével, amely csodás eseményként határozza meg Nagy 

Sándor tettét, a csoda lehetőségét Vadianus csak a vörös-tengeri átkeléssel kapcsolatban 

fogadja el az ellenérvek -Mózes természettudományos ismeretei illetve helyismerete- 

bemutatása után, a Petrus Crinitus által elvetett szentírási és patrisztikus hagyomány 

tekintélyére támaszkodva). Az egymással a hasonló tematika miatt párhuzamba állított két 

történet az egyik példát jelenti arra nézve, amikor a kommentár két, egymástól független 

hátterű és értelmezési lehetőségeket megengedő témát illetve a hozzájuk kapcsolódó 

szövegeket kapcsolja össze, és ezzel megnehezíti az olvasó számára az adott lemma 

értelmezését (a jelenség kettős értelmezésének bemutatása ugyanakkor tudatosan alkalmazott 

retorikai megoldás is lehetett).  

A természettudományos ismeretek közlése soránaz egzotikus és rendkívüli jelenségek 

hangsúlyozására szolgáló magyarázatokközé tartozó, az Arimaspi-lemmához kapcsolódó 

szkholion az ókori auctorok leírására alapozva a korabeli felfogás szerinti ázsiai 

peremterületeken élő népek katalógusát hozza létre, és a copia gyakorlatának megfelelően 

számos latin terminust illetve adatot közöl. A szkholion a földrajzi nevekre vonatkozó 

források felhasználásának egyik módjával kapcsolatban nyújt példát: a két hivatkozást az 

azonos földrajzi név kapcsolja össze egymással, a kommentátor célja pedig az antik illetve a 

patrisztikus hagyomány (közelebbről az általa hivatkozott két szöveg) eltéréseinek 

bemutatása.
199

 

A Iope-lemmához kapcsolódó szkholionban Vadianus az univerzalista enciklopédikus 

ismeretközvetítést alkalmazza, és a Szentfölddel kapcsolatban az antik illetve patrisztikus 

szerzőktől idézhető összes adatot közli azok rendszerbe foglalása nélkül, és ezeket egészíti ki 

a bibliai utalásokkal (a téma legjobb összefoglalásaként meghatározott Josephus Flaviusra 

azonban nem hivatkozik). A szkholion forráskezelési módszereinek alapját a 

legkiemelkedőbb auctoritassal rendelkező szerző, Hégesippos meghatározása jelenti, 

amelyet Vadianus állítása szerint helyszűke miatt nem tudott közölni. A magyarázata 

Naturalis historia szövegét követve elsőként egy rendkívüli jelenségről emlékezik meg, a 

                                                           
199 „Manu factus. Dioryges fossae dicuntur manu factae. Id vocabulum apud Strabónem frequens est. Usus es divus 

Hieronymus in Ecclesiastico: Ego quasi fluuius Dioryx, et sicut aquae ductus exivi de Paradiso...” Pomponii Melae Hispani 

Libri de situ orbis accuratissime emendati una cum commentariis Ioachimi Vadiani.  Basileae 1522. 258. 
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Marcus Scaurus aedilisi tisztsége alatt Rómába szállított és itt megtekinthető hatalmas 

csontvázról. A Plinius által közölt történethez a kommentátor hasonló jellegű, a személyes 

tapasztalatokat forrásként felhasználó leírása kapcsolódik, amelyben egy hasonló, II. Frigyes 

által Bécsújhelyre hozatott, hatalmas csontvázról tesz említést. 

A kommentátor az adatok halmozását a földrajzi tényekre alapozza: Jeruzsálemnek és 

a hozzá kapcsolódó tudnivalóknak a közlését a szkholionban az indokolja, hogy közel 

helyezkedik el Joppe városához.Az adatok halmozásának módszerét  a locus mnemonicus 

rendszerében történő alkalmazás fogja egységbe. A két nagyobb szerkezeti egységet a 

„meminit” igével, illetve a „locus memorabilis” jelzős szerkezettel induló szakaszok jelzik, 

amelyek a Joppe- illetve Jeruzsálem-leírást  választják el egymástól, amelyeknek a közös 

pontját a szkholion középső szakaszában szereplő, a Szentföldet bemutató, és a patrisztikus 

irodalom mellett az Újszövetséget forrásként használó mondat jelenti.
200

A szkholion további 

                                                           
200„Iope. De huius situ nemo fidelius Egesyppo libro belli Iudaici tertio, quae equidem adscripsissem, nisi ad alia festinanti 

mihi, nimis vel invito commentarius accresceret. Lege Plinium capite 13.libri quinti Andromedae fabulam apud Ovidium 

libro 4. Transformationum. Meminit Higinus libro 2. beluae, cui dicebatur exposita fuisse Andromeda, ossa Romae 

apportata ex oppido Iudaeae Iope, ostendit inter reliqua miracula aedilitate sua Marcus Scaurus, longitudine pedum 

quadraginta, altitudine costarum Indicos elephantos excedente, spinae crassitudine sesquipedali, authore Plinio capite 5. 

libri 9. Ipse in Pannonia vidi beluae marinae ossa omnem fidem magnitudine vincentia, quae a Friderico Caesare ex 

Hierosolymitana peregrinatione reduce advecta in fornice vestibuli munitissima arcis civitatis, quam novam cognominant, 

grandibus catenis suspensa visuntur. Haud longe vero ab Iope, cui et hoc hodie nomen est, in Norine Toparchia fuere 

Hierosolyma, longe clarissima urbium orientis, ut Plinius ait. Et ut libro 21. Tacitus: Urbs ardua, situ, operibus, molibusque 

adeo firmata, ut vel plano sita satis munita videri potuisset. Muros non recta duos, sed reductos in crebros sinus, ut 

oppugnantes e conspectu, et utrinque a lateribus urgeri possent. Turres in aeditis locis breviores, in conuexis altiores, ut 

procul intuentibus pares viderentur. Intus cum Regia suis circundata moenibus, et templo illo ingenti in modum arcis, 

propriique muri labore, et opera clauso clarissimis porticibus, et propugnaculo. Hactenus Tacitus. Hodie visendo loco religio 

est, ut et ante fuit, ob mortem et sepulturam servatoris nostri Iesu Christi. Iuxtaque eam sitis Galilaea, Samaria, Betleem, 

Hiericunte, aliisque passim in sacris literis insignibus locis. De Hierusalem (quod equidem legerim) nemo pulchrius 

uberiusque Iosepho quinto capite libri de bello Iudaico sexti. Et libro contra Appionem primo de templo illo 

sumptuosissima Davidis opera coepto. Scripsit et Timochares, quem Eusebius citat libro Evangelicae praeparationis nono. 

Quo in loco idem ex Hecataeo Abderita, verbo et re (ut ipse ait) philosopho digna lectu deprompsit. Non praeteriero locum 

memorabilem Dionis, qui in Hadriani vita scribit: Hadrianum Hierosolyam a Vespasiano eversam, rursus habitari iussisse, 

urbemque Aeliam Capitolinam appellasse, mox gravissimo bello excitato. Nam Iudaei ob aedem Iovi extructam gravissime 

afficiebantur, indignum existimantes externa sacra suis invehi, peregrinos secum in civitate habitare, tum et externorum 

Deorum imagines ponere templum suum, et veteres in eo ritus locari. Quibus rebus offensus Hadrianus, cum nulla videret 

contra induratam illorum pertinaciam remedia esse, negocium Iulio Seuero commendat, tum ex Britannia in Iudaeam 

vocato, qui sensim, et per intervalla confecto bello Iudaicam gentem penitus oppressit, quinquaginta eorum celebribus 

arcibus dirutis, vicis non gentis octogintaquinque, qui sane frequentes et nominatissimi erant, direptis, et mox igne 

consumptis, viris in excursionibus et praeliis ad quinquaginta millia caesis, cum ingens interim multitudo fame, morbis, 

igne absumpta esset. Eo modo desolata rursus Iudaea facta est. Spartianus scribit bellum a Iudaeis coeptum ea maxime 

causa, quod genitalia mutilare, hoc est circuncidere vetiti essent. Quod ad gentis morositatem attinet, ex Cicerone 

intelligitur, qui in oratione qua Flaccum defendit, suspitiosam, et maledicam appellat Hierosolymorum civitatem. Ut non sit 

mirum esse illic potuisse, qui Prophetas occiderint, et lapidarint, et Christum servatorem, cuius miraculorum magnitudine 

confirmatam doctrinam sustinere non poterant, cruci affinxerint, trilingui eulogio in derisum contumeliamque super 

coelestis capitis verticem affixo. Caeterum hystoria paulo ante ex Dione adducta, mire mihi facere videtur ad vaticinium 

Christi, quod est  Lucae 23. explicandum. In Palaestina gentem Hessenorum Plinius et Solinus celebrant, in toto orbe 

praeter caeteras miram, de qua dignissima lectu capite I. libri.9. Eusebius ex Porphyrio, qui eos Essaeos nominavit. Non 

praeterierim, in ea terra lege columbis parsum olim, et tantam earum copiam factam, ud advenarum ora cicures petierint. 

Unde illa sunt Tibulli verba libri primi: Quid referam ut volitet crebras intacta per urbes Alba Palaestino sancta colomba 

viro? Scribit Strabo quod dignum scitu est, morem genti perveterem esse, aegrotos in viam producendi, exquirendique a 

praetereuntibus, an adversus id genus morbi remedia norint: neminem enim tam malum esse sibi persuadent, qui, si quid 

sciat, non libens impertiat. Fortunam et illi impensissime coluerunt, et hortensem operam super caeteros, ut inde natum fit 

adagium: Multa Syrorum olera, in eos quorum labore magna rei non admodum aestimatae copia pervenit. Meminit Plinius 
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szakaszait alacsony számú, azonban részletesen idézett illetve hivatkozott szöveg határozza 

meg, amelyek egymáshoz kevés szállal kapcsolódó, nem összefüggő információkat 

közölnek. A szkholion további szakasza annyiban kapcsolódik az elsőhöz, hogy Ioppe és 

Jeruzsálem között nincs nagy földrajzi távolság, ami Vadianus számára indokolttá teszi, 

hogy a De situ orbis szövegében nem szereplő Jeruzsálem illetve a Szentföld említésére is itt 

kerüljön sor. A szkholion záró szakasza a zsidó háború okait kutatja és eseményeit mutatja 

be.
201

 

Az első alkalommal a kommentár második kiadásában szereplő, az allegorikus 

értelmezési módot megjelenítő Arimaspi-szkholion forráskezelési szempontból az előbbihez 

hasonló módszereket követ. A két szakaszában egymással közvetlenül nem összekapcsolt, 

azonban a De situ orbis szövegében összefüggő adatokat magyaráz, amelyek esetében a 

szkholionban az egyetlen közös elemet a hasonló tematika jelenti: mindkét esetben fiktív 

lényekről van szó, amelyekhez az ókor óta mesés, azonban valóságként értelmezett 

elképzelések kapcsolódtak. A távol-keleti területeken élő fiktív népek illetve élőlények 

mítoszának az eredete Aristaeus mára elveszett eposzáig (Arimaspea) nyúlik vissza, amely 

Hérodotos forrása volt. A griffek és arimaspusok harcának története a kora újkori latin 

nyelvű irodalomban, ikonográfiában, és térképészetben is tovább élt, és ennek a hatása 

jelenik meg Vadianus kommentárjában is.
202

 

                                                                                                                                                                                     
libro 20.” Pomponii Melae Hispani Libri de situ orbis accuratissime emendati una cum commentariis Ioachimi Vadiani.  

Basileae 1522.126. 
201„Phaselis. Piratarum iam olim perfugium. Propter quod M. Cicero Actibus in C.Verrem 6. Mamertium Siciliae oppidum 

Verri praetori, praedoni, et piratae Siciliensi Phaselin quandam fuisse ait, quod omnes furtorum acervos illuc deportasset. 

Hanc eius orae ultimam Plinius ait. Pomponius Pamphyliae finem, conformi sententia. Scribit Strabó, iuxta Phaselidem 

angustias esse, per quas Alexander exercitum laboriose traduxerit, et montem mari imminentem, cui indubie ex scansili 

declivitate nomen est Climax, qui transitum in littore arctum relinquit, mari tranquillo nudatum, adeo ut iter facientibus 

pervius fit, pelago autem affluente undis contegitur, id autem uim ventorum posse Taciti confirmat authoritas. Tradente libro 

Augustinus hystoriae quinto, iuxta mare Caspium, ubi montanis et praeruptis Albanorum undae succedunt, adeo Etesiarum 

flatus valere, ut vada impleantur fluctibus hyberno Austro, hoc est Borea revolutis, ut pulso introrsus freto littora nudentur. 

Hunc ego locum existimo, per quem Persae elapsi sunt, cum illuc Alexandri copiae pervenissent, quod ipsum Iosephus libro 

antiquitatum secundo, miraculo tribuit, sicut miraculo Moses per Erythreum cedentibus aquis transiisse creditur, nolente 

videlicet Deo, Persarum regnum ab Alexandro destrui. Quanquam in aliquibus codicibus non Pamphylio, sed Parthico 

legitur. Crinitus libro 17. sensum Iosephi vertit, et Alexandrum mandasse undis ut retrocederent, affirmat, ut devictis Persis 

regno potiretur, quod non fuisse, satis indicat Strabónis locus. Et videri potest nullo prorsus contigisse miraculo, quod Mosi 

sinum Arabicum transeunti accidit, et Exodi 14. capite scribitur. Nam mare hoc, ut Strabó scribit libro 16. fluit et refluit, 

quod Aelio Gallo, quem in Arabias Augustus miserat, maxime obfuit, navibus scilicet longis, quas fabrefecerat, persaepe 

vado haerentibus. Fieri igitur potuit, ut fluctibus abeuntibus Moses, qui peritissimus omnis philosophiae fuit, natura loci 

observata, transierit. Pharao vero rerum harum imprudens, his horis fuerit alvem ingressus, quibus maris impetus redire 

coeperit, et medio eum transcursu obruerit. Caeterum, ut miraculo tribuam et ratio facit facti, et sacrae scripturae authoritas, 

quam secutus divus Cyprianus in eo sermone quem de Spiritu Sancto habuit: hic, inquit, spiritus rubri maris aquas siccavit, 

et suspensis hinc inde vehementibus fluctibus ab ollis carnium et Aegyptii pulmentariis populum ad spiritalem eremi cibum 

perduxit inde vehementibus fluctibus ab ollis carnium et Aegyptii pulmentariis populum ad spiritalem eremi cibum perduxit 

incolumem. Porro non admodum diversum de Helisaeo legimus, qui rapto iam Helia, Iordanis aquam tunica Helyae 

percussam divisit, atque ita transgressus est, velut capite 2. quarti Regum scribitur. Illud autem alterum loci et maris ingenio 

omnino tribuo, et evenisse credo. Esto ob frivolum commenticiumque Crinitus neget.” Pomponii Melae Hispani Libri de 

situ orbis accuratissime emendati una cum commentariis Ioachimi Vadiani.  Basileae 1522. 132. 
202„Arimaspi. Unocula gens, ut Solinus ait. Herodotus libro 4. scribit Scytharum lingua Arima unum, et spu oculum 
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Az empirikus tapasztalat mint forrás Ladislaus Suntheim kísérletére és Johannes 

Stabius geometriaoktatási módszerére, továbbá Richardus Bartolinus Hésiodos-fordítására 

való hivatkozások által jelenik meg. A Suntheim-kísérletet leíró lemma  a szkholionoknak 

abba a csoportjába tartozik, amelyek egy adott területen leírt jelenség kapcsán annak 

általános természettudományos magyarázatát nyújtják. Johannes Stabius geometriaoktatási 

módszereinek bemutatása szintén az egyedi jelenségből kiinduló általános ismeretközvetítés 

részeként szerepel az Aegyptus-leírás magyarázatában, amikor a Labyrinthus-lemmából 

kiinduló szkholion a labirintusok általános sajátosságait bemutatva a kommentár megemlíti a 

labirintusforma általa bemutatott típusait is. A szkholion kiindulópontját a fogalommal 

kapcsolatos tévedés tisztázása jelenti, és erre alapozó ellenérvként Vadianus négy ókori 

példát hoz az épületek alatt húzódó labirintusokról, amelyeket különböző ókori szövegekből 

vesz. A Naturalis historiából az egyiptomi piramisok leírását, a Metamorphosesből a krétai 

labirintusról szóló beszámolót, a lemnosi labirintusra való, forrásmegjelölés nélküli 

hivatkozást, végül a Porsenna etruszk király által építtetett labirintusra való hivatkozást az 

kapcsolja egymáshoz, hogy exemplumok formájában törekednek a labyrinthus fogalmával 

kapcsolatos rendszerezett ismeretközvetítésre. Ezt követi a szkholionnak az a szakasza, 

amelyet az exemplumoknak a forrásokra támaszkodó értékelése, illetve egymással való 

párhuzamba állítása határoz meg. Végül a kommentár szerzője meghatározza a további 

tájékozódás szempontjából ajánlott szöveget, a Naturalis historiát, és a záró szakaszban a 

labyrinthusra vonatkozó korabeli adatokat ismerteti, amelyeknek a bécsi egyetemi 

oktatáshoz kapcsolódnak.
203

 

                                                                                                                                                                                     
significare, ut Arimaspos in universum hac lingua unoculos dici credamus. At illis unus tantum in media fronte insignis est, 

ut olim Cyclopibus, si Poetis credimus. Item apud Graecos scriptores legisse se Gellius affirmat capite 4. libri 9. Ammianus 

22. libro Arimaspos iustos homines esse placiditateque cognitos affirmat. Philostratus 3. libro in India quoque Gryphes esse, 

et Soli sacros ait, magnitudine ac viribus leonibus pares, graui volatu, quod adeo plumati non sint, Elephantorumque et 

Draconum victores. Divus quoque Hieronymus in epistola quadam ad Rusticum monachum, de aureis Indiae montibus, 

quos, inquit, adire propter Gryphos et Dracones, et immersorum corporum monstra impossibile est. Carne. Ideo Ichtyophagi 

dicti quanquam libro octavo Arrianos supra Carmaniam in Gedrolos Ichtyophagorum tractum esse ait, meminit et libro 

quarto Philostratus. Curtius octavo libro tradit, iuxta ad Indicam oram gentes esse, quibus ungues prominent nunquam 

recisi, comae hirsutae et intonsae sint, tuguria conchis et caeteris purgamentis instructa, qui ferarum pellibus tecti, piscibus 

Sole duratis, et magnarum quoque beluarum, quas fluctus eiicit, carne vescuntur. Strabó certe saevis eos moribus immanes 

esse testantur, et Crinitus adnotavit ultimo capite 6. Omnes Ichtyophagos Alexandrum vetuisse vesci piscibus scribit libro 6. 

Plinius. Testis vero Gellius 4. capite 9. libri corporibus hirtis in extima quoque India homines inveniri. Hieronymus libro 

contra Iovinianum secundo. Ichtyophagos ait gentem aliubi errantem in littore maris rubri, qui super petras Solis calore 

ferventes, pisces assent, et hoc solo alimento victitent. Phoenix. Aethiopes atque Indi discolores maxime et inenarrabiles 

ferunt aves, et ante omnes nobilem Arabiae Phoenicem, haud scio an fabulose unum in toto orbe, nec visum magnopere, 

inquit capite 2. decimi libri Plinius quem legito. Scribit multa libro 2. Herodotus. Philostratus libro 3. Ovidius libro 15. 

Solinus diligenter. Extat Carmen de Phoenice, quod Lactantio tribuunt. Convenit et in Symboli expositione divus 

Hieronymus, et libro Hexaemeron quinto 23. capite Ambrosius.” Pomponii Melae Hispani Libri de situ orbis accuratissime 

emendati una cum commentariis Ioachimi Vadiani.  Basileae 1522. 141. 
203„Labyrinthus. Falluntur qui Labyrinthos omnino subterraneos fuisse existimant. Nam Cryptae illae tot ambagibus 

intortae, tam multiplici flexu variae sub terra positae, maximas regias sustinuerunt. Graeci locorum viarum ambagibus 

varium dicunt. Quatuor esse toto orbe insignes Plinius docet, hunc Aegyptium omnium maximum, et portentosissimum 
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Az empirikus tapasztalatot forrásként használó további szerzők példáit a Richardus 

Bartolinus Hésiodos-fordítására való utalás, és Ladislaus Suntheim regionális geográfiai 

tevékenysége jelentik. A Chimaerae ignibus-szkholion a mitológiai történetet egy költői 

hivatkozás segítségével idézi fel, amely a lemma elemzésének kiindulópontját jelenti. Az 

érvelés középpontjában a fabula elfogadásának és elutasításának az ellentéte áll. A scita 

jelzővel ellátott fabula meghatározását Vadianus értelmezése szerint Pomponius Mela 

elutasítja, Hésiodos viszont nem, és emiatt ebben a kérdésben a fabula által nyújtott 

értelmezést fogadja el a Pomponius Mela által álláspontja szerint közvetített ratio alapú 

értelmezéssel szemben.
204

 A kommentár Germania-leírásának kiemelt forrását jelentő 

Suntheim a „geographus diligentissimus et dignissimus fide” jelzőkkel szerepel, amelyek 

egyszerre rangsorolják a műveit stilisztikai illetve földrajztudományi szempontból. Vadianus 

ugyanakkor hangsúlyozza, hogy az előbbi szerző nem a latin, hanem a német nyelvű 

földrajzi terminológia szempontjából jelent alapvető vonatkoztatási pontot. A szkholionban 

szereplő német helynevek példái arra engednek következtetni, hogy a nem latin 

nomenclatura latinosítása csak az esetek egy részében történt meg, és  a latin szövegekben a 

német nevükön is szerepelhettek. A latinosított formában szereplő helynevek közül kettő 

szerepel a szkholionban, szemben a hét német   ésa két hármas vagy kettős alakban szereplő 

földrajzi névvel.
205

 A szkholionban az antik és középkori természettudományos leírásokkal 

                                                                                                                                                                                     
humani ingenii opus, de quo hic Mela. Creticus arte maxime spectabilis, cuius Ovidius libro transformationum 8. meminit. 

Lemnius columnarum nitore insignis, et quartus Italicus a Porsenna Hetruscorum rege sepulchri causa extructus, de quibus 

nemo Plinio uberius retulit, capite tredecimo libri 36. in quo de Labyrinthis. Pomponius Herodotum secutus Psammetichi 

esse ait, de cuius regno libro secundo, hic a vero non admodum aliena scribit. Strabó libro ultimo, et Plinius loco iam citato, 

a vetustissimis regibus Aegyptium incoeptum, a Psammeticho tandem ampliorem factum scribunt. Creticus centesimam 

tantum portionem eius, qui in Aegypto est, continet. Si quis plura noscere cupit, Plinium adeat, qui vere vesanum illam 

fuisse dementiam scribit, quaesisse gloriam impendio nulli profuturo, praeterea fatigasse regni vires, cum tamen laus maior 

artificis esset. Labyrinthi autem formas, quibusque flexibus figura Trigona, quadrangulari, et rotunda strui queant, aeditis ut 

sic dicam iconibus, iam pridem docuit Ioannes Stabius Austriacus Mathematicus, maximi ingenii homo, et cui neminem in 

acute iudicando, simul et inveniendo, recte praetuleris.” Pomponii Melae Hispani Libri de situ orbis tres adiectis Ioachimi 

Vadiani Helvetii in eosdem scholiis.  Viennae Pannoniae 1518.113. 
204 „Chimaerae ignibus. Ovidius ea de re Chimaeriferam vocat Lyciam libro sexto: Iamque Chimaeriferae cum Sol gravis 

ureret arva, finibus in Lyciae. Miror autem dicere potuisse Pomponium, in re adeo manifesta (ut ferunt) cum arsisse 

Chimaeram ita sit notum, ut nihil magis, nisi forte fabulam Chimaerae a Bellephoronte victae aspernatus est. At quid est 

aliud scita fabula, quam amoena veritatis involutio, ad hominum usum, atque oblectationem comparata? Chimaeram 

monstrum triforme in Theogonia Hesiodus his versibus, ut Richardus meus Bartholinus transtulit, significavit: Huic tria sunt 

capita, et fertur primum esse leonis pulchri oculi capraeque simul, fortisque Draconis: Ante Leo, retroque Draco, 

mediumque capella est…” Pomponii Melae Hispani Libri de situ orbis tres adiectis Ioachimi Vadiani Helvetii in eosdem 

scholiis.  Viennae Pannoniae 1518.133. 
205 „Rhetico. In Rhetiis, quorum pars Engedini hodie dicti, supraque eos in Rhenum vergentes Curienses a Curia Rhetiae 

vetustissimo oppido, quique in vallem Telinam et Larium lacum vergunt bellicossisimi, et Helvetiis transrhenanis foederati, 

in ortum Vualganii hodie et Algavii, hoc est Almangavii dicti, quorum paulo ante meminimus, et pars Athesini, fortes et 

ipsi, et ad arma promptissimi, Ducum Austriae, Rheticonis vero non continua, nec paris altitudinis iuga, varia sunt nomina, 

et iuxta vallis Montasun hodie dictum, quod Comitibus de Sunnenberg, a quibus nomen habet, paret, iuxtaque alia vallis 

vetusti nominis reliquias servans Pretikeuu p litera addita, ut facile corrumpuntur vocabula, alias Rhetikeuu, hoc est 

Rhetico. Unde Illus, claris amnis elapsus Rhenum intrat haud longe ab oppido Feldkirch, quod Vellcircum vetustiores 

nominarunt, quod vallibus septum esset, ut Ladislaus Sunthaim Geographus diligentissimus, et dignissimus fide, in Rhetiae 

descriptione, quam sua lingua, hoc est Germana edidit, testatus est: fidem faciunt multa circum loca, quorum Lombardica 
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való kapcsolatot a Plinius- és Albertus Magnus-hivatkozások jelentik, amelyek az általános 

jelenséget a De situ orbisban említett földrajzi helyhez kapcsolják. A sós víz tulajdonságaira 

vonatkozó leírások bemutatása során a legfontosabb módszertani szempontot a hagyomány 

egységének a bemutatása jelentette, amelynek keretein belül a szkholionban hivatkozott 

források (Plinius, Albertus Magnus, illetve a saját személyes tapasztalat) egymással 

egyenrangú auctoritassal rendelkeztek, és a kommentár szerzője a tekintélyükre 

támaszkodva vonta le a De situ orbisban szereplő állításra vonatkozó konklúziót.
206

 

Vadianus sokkal több szerzőre hivatkozik a 15-16. századi humanista curriculumban 

iskolai tanulmányozásra javasolt auctorokhoz képest, és a forrásait rendkívül változatos 

módszereket követve használja fel.
207

A szövegek forrásként való felhasználásában az 

auctoritas fontos, de nem megkérdőjelezhetetlen szerepet játszik: saját szavai szerint, 

minden esetben megvizsgálja az adott szöveg valóságtartalmát, és nem tekint egyetlen 

szerzőt sem kizárólagos tekintélynek. Az általa alkalmazott módszerek ugyanakkor nem 

minden esetben következetesek: vannak például olyan szkholionok, amelyekben nem 

foglalkozik az egyes idézetek forrásainak feltárásával, és nem mindig ismeri fel azt sem, 

hogy az ókori szerző az egyes forrásokban szereplő adatokat hibásan dolgozta fel. Ezzel 

kapcsolatos példaként a Naturalis historia Polybios afrikai útjáról szóló beszámolóját 

említhetjük meg példaként, amelyben Plinius a Hanno-periplusból és II. Jubától vett 

adatokat is szerepeltet.
208 

A kommentár a földrajzi ismeretek tárgyalásakor közel azonos számban hivatkozik a 

középkorban is használt, illetve a humanista retorikai curriculum részét jelentő és a 

humanizmus során megismert vagy népszerűvé vált antik költőkre. A kommentár 

szkholionjaiban csak a három alapvető forrásszöveg (Plinius, Strabón és Ptolemaios) 

                                                                                                                                                                                     
hodie homina durant: velut arcis prope Vellcircum vallis dulcis cognomine, quae hodie corrupte, Vudutz, ac si Valldulcz 

dicas nominatur: et infra ad monticulum iacens viculus, Montiglum adhuc nomen habet, hoc est monticulum, a situ. Porro et 

Rhetorum oppidulum Lombardis Magavella, id est magna villa olim vocatum, corrupta, ut dicit, voce hodie Magenvelt 

appellatur. Prope thermas illas Fabarienses, iuxta in Helvetiis vicus sterili in loco monti subiacens vilis terrae cognomine 

Vilters dicitur, sicut in Lacus Vesenii litore meridiano Sextanorum et Quintanorum etiamnum in modicis viculis vestigia 

sunt, Oppidulum item Vualhemstad, intra quod et Vesenium vicum, in lacum a Borea prominens, locus amoenissimus, et 

agro pascuo visendus, quia prominet, et difficili aditu rupium praecipitiis undique clauditur, veteribus accolis Amont, 

tanquam monte extantem et conspicuum locum dicas, nominatus. Magno argumento illis in locis aliquando ex Italia 

profectos habitasse, quibus pulsis Germanica gens successerit, Lombardos illos fuisse, non temere autumant. Etiam si libro 

vigesimo Iustinus vetustissimos Rheticonis accolas Thuscos fuisse testetur.” Pomponii Melae Hispani Libri de situ orbis 

tres adiectis Ioachimi Vadiani Helvetii in eosdem scholiis.  Viennae Pannoniae 1518. 248 
206 „Penitus accipiat. Quae undae tenuitatem indicat, et dulcedinem: quanto enim spissior est salsiorque latex, tanto magis 

immissa sustinet, ut 106. capite secundi libri scribit Plinius. Albertus secundi Meteororum, tractatu tertio, illo probat, quod 

ovum recens immissum aquae dulci mergitur, quod in salsa supernatat. Quod si ita esse vidi, cum experiretur Andreas 

Perlachius Styrus, e Collimitiana schola profectus, Astronomus insignium doctrinarum eximie peritus. Asphaltites ergo, 

quod aquae est spissae et bituminosae, quaeque iniecta pondera, nulla fabula, sustinere creditur.” Pomponii Melae Hispani 

Libri de situ orbis tres adiectis Ioachimi Vadiani Helvetii in eosdem scholiis.  Viennae Pannoniae 1518. 286. 
207 Brill’s Encyclopaedia of Neo-Latin World. Szerk. Ph. Ford-J.Bloemendal-Ch. Fantazzi. Leiden-Boston, 2014. 596 skk. 
208 Romm J.S:  Edges of the Earth in the ancient thought:geography, exploration, and fiction. Princeton, 1992. 101. 
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alkalmazásában állapíthatunk meg rendszert. A forráskezelési módszerek alapját a legtöbb 

szkholion esetében a Naturalis historia szövegének intertextuális vonatkozásai jelentik: a 

hivatkozások több mint felét a Plinius-, illetve a Strabón- és Ptolemaios-szövegekből vett 

hivatkozások teszik ki. A Plinius-idézetek szerepelnek a legnagyobb arányban, a másik két 

auctor műveiből vett idézetek pedig nagyjából azonos súlyt képviselnek a kommentárban. 

A Mela-kommentár a historiográfiai szövegeket nem kizárólag történelmi adatok 

közlésére használja fel, a magas arányuk pedig arra utal, hogy a 15-16. században megismert 

ókori történetírói munkák a bécsi egyetemi retorikaoktatásban nagyobb szerepet kaptak. Az 

antik görög historiográfiai irodalom kora újkori ismeretére vonatkozóan a kommentárban az 

Arriános-hivatkozások jelentik az egyik példát. Arriános műveit a középkorban csak 

Bizáncban használták. Az első Nyugaton ismert Arriános-mű az Anabasis volt, amelyet 

Giovanni Aurispa vásárolt meg 1421-ben. Az Anabasis és az Indica latin fordításai már a 15. 

században elkészültek, a Periplus Ponti Euxini és a többi Arriános- mű fordításai azonban 

csak a 16. század második felében és a 17. században jelentek meg. Az Anabasisnak és az 

Indicának két 15. századi fordítása is fennmaradt Petrus Paulus Vergerius Senior és Iacobus 

Curlus munkájaként. Vadianus a Mela-kommentár adatai alapján az utóbbi fordítást 

használta, amely a Vergerius-fordításnak az eredeti görög szöveggel való összevetésén és 

javításán alapult.
209

 A szkholionokban megemlített, önálló olvasásra ajánlott munkákat 

Hérodotos és Diodóros Sikeliótés művei jelentik, és az ókori történeti munkák közül a 

legmagasabb arányban a tőlük átvett, az átfogó ismeretközvetítés céljával alkalmazott 

idézetek szerepelnek a szkholionokban.
 

Lorenzo Valla latin fordításának auctoritasa jelentősebb Vadianus számára, mint a 

Guarino Veronese munkájaként megjelent Strabón-fordításé, azonban maga a Hérodotos-

szöveg nem minden esetben jelent tekintélyt. A kisebb jelentőségű kérdések esetében 

elfogadja az antik álláspontot, azokban az esetekben azonban, amikor Hérodotos közlése 

fontosabb témákra vagy az európai regionális földrajz egyes kérdéseire vonatkoznak, és 

általa tévesnek ítélt adatokat közölnek, nem fogadja el őket. Az „Amnium maximus” 

lemmához kapcsolódó szkholionban például ellentmond Hérodotos véleményének, amely 

szerint a Nílus a világ legnagyobb folyója.
210

 

Diodóros Sikeliótesre Vadianus összesen 61 alkalommal hivatkozott. A Hérodotos 

                                                           
209 Stadter Ph.A.: Arrianos. In: Catalogus translationum et commentariorum. Medieval and Renaissance Latin Translations 

and Commentaries III. Szerk. Cranz, F.E- Kristeller P.O. Washinghton D.C. 1976. 1 sk. 
210 „Maximus. At quarto libro Herodotus Ister, inquit, omnium quos novimus fluviorum maximus. Sed maiorem esse 

Danubio Nilum ex his intellexi quoque qui utrumque amnem haud longe ab ostiis navigarunt: quamquam et ille septem 

ostiis Euxinum illabitur, de quibus alibi.” ibidem 
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műveiből vett idézetek ennél többször, 105 alkalommal szerepelnek, tehát ő számít a 

leggyakrabban idézett történetírónak, emellett a természettudományos ismeretek forrásaként 

és kiegészítő olvasmányként is szerepel (a természettudományos ismeretek közvetítése során 

egyes szkholionokban mint a racionális álláspont képviselője jelenik meg). Más szerzőkre 

(például Sallustiusra és Josephus Flaviusra) Vadianus kevesebb alkalommal hivatkozik, 

azonban a földrajzi és történelmi adatok közléséhez képest sokrétűbb információközvetítésre 

használja fel a tőlük vett idézeteket.
211

 

A kommentár szentírási hivatkozásai a római történelem, és az antik földrajzi 

szövegek ószövetségi történelmi párhuzamait mutatják be. Az ókori földrajz biblikus 

párhuzamaira vonatkozóan Vadianus csak néhány esetben használja forrásként az 

Ószövetséget, és a pontos forráshivatkozás hiánya arra enged következtetni, hogy az 

idézeteket emlékezetből írta le, és a forrás a Szentírás mellett egy patrisztikus szöveg is 

lehetett. A kommentár patrisztikus hivatkozásai közül egyes szerzők már az 1518-as 

kiadásban is szerepelnek, más auctorok műveit, amelyek nem tartoztak a bécsi 

retorikaoktatásban használt szövegek közé, a második kiadásban használta Vadianus(a 

Catechesis in geographiam egyik Ambrusra hivatkozó megjegyzése jelenti a bizonyítékot 

arra nézve, hogy Vadianus isnerte és használta a műveit a földrajzi ismeretek értelmezése 

során).
212

 A bécsi humanisták műveiből idézett hivatkozások esetében Vadianus célja az volt, 

hogy képet adjon a bécsi egyetemi oktatás egyes sajátosságairól és az itt folytatott sokrétű 

tudományos tevékenységről. Ezekben az esetekben a hivatkozások nem mindig az írott 

forrásokat jelölik.  

A Mela-kommentár patrisztikus forrásai között Szent Ágoston, Szent Ambrus, Szent 

Jeromos, Aranyszájú Szent János, és Lactantius művei, illetve a humanista történetírás 

forrásai között szereplő Eusebius-, Iustinus-, és Orosius-hivatkozások szerepelnek.A 

földrajzi ismeretek közlésére a patrisztikus szerzők közül Vadianus a legtöbb alkalommal 

Lactantiust használja: öt alkalommal hivatkozik a Divinae institutionesra, minden esetben 

földrajzi adatok közlésekor. A Szent Ágoston-hivatkozások legnagyobb részének forrása a 

De civitate Dei, amelynek a szövegét Vadianus a bibliai, ókori keleti és egyiptomi 

történelemre vonatkozó adatok közlésére használja fel. A kommentár Szent Ambrus-

                                                           
211Josephus Flavius, Sallustius, Caesar, Pausanias, Thucydides, Curtius Rufus, Appianus, Festus Pompeius, Herodianos, 

Iustinus  műveit földrajzi és történelmi információk (Caesar, Pausanías, Thucydides, Curtius Rufus) vagy csak földrajzi 

adatok (Appiános, Festus Pompeius, Héródianos, Iustinus) közvetítésére használja a kommentár.  
212 „Quod tamen Ambrosius illic aperit, unicus mihi ex Geographia error annotandus est, totum orbem existimant 

descriptum, at nec Aethiopiae, nec Indiae, nec Scythiae plane Augustus ius habet, addo Armenias, Sarmatiam, Germaniam, 

multa Galliae, multa Hispaniae, ut ea quae in ulteriorem Arctoi Oceani procursum attinent omittam.” Pomponii Melae 

Hispani Libri de situ orbis tres adiectis Ioachimi Vadiani Helvetii in eosdem scholiis.  Viennae Pannoniae 1518.42. 
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hivatkozásai, amelyek az egyik példát jelentik a második kiadás szövegbővítésére 

vonatkozóan, a Hexaemeronból (a Teremtés könyvéhez írott kommentárból) vett idézeteket 

foglalják magukban, a céljuk pedig a vízrajzi és a természettudományos adatok közlése. A 

kommentár szentírási hivatkozásai a római történelem, és az antik földrajzi szövegek 

ószövetségi történelmi párhuzamait mutatják be.A természettudományos ismeretek 

forrásainak összetételét az arisztoteliánus és enciklopédikus hagyomány határozza meg: az 

ókori és középkori természettudományos szövegek közül Vadianus a Naturales quaestionest, 

továbbá Aristotelés, Averroes, Avicenna, Albertus Magnus, és Petrus Lombardus írásait 

használja. 

Az ókori és középkori szövegek mellett Mela-kommentár harmincnál több kortárs 

vagy 15. századi itáliai, német, bécsi és francia humanista munkában szereplő ismeretekre 

hivatkozik.
213

 A legnagyobb auctoritast képviselő humanista szerzőket vir doctissimus vagy 

vir praestantissimus jelzővel illeti. Ezek közé Erasmus mellett a francia Guillaume Budé, és 

itáliai humanisták (Coelius Calcagninus, Coelius Rhodiginus, Giovanni Pico della 

Mirandola) művei tartoznak. A humanista szerzők közül az itáliai szerzők munkáira 

(historiográfiai szövegek, görög munkák latin fordításai, csillagászati és enciklopédikus 

szövegek, illetve grammatikai munkák) való hivatkozások alkotják a legnépesebb 

csoportot.Vadianus legjelentősebb itáliai humanista forrásait az enciklopédikus és 

csillagászati munkák jelentették: Petrus Crinitustól, Raphael Volaterranustól, és Iovianus 

Pontanustól vette a legtöbb idézetet. Az itáliai historiográfiai irodalom az ókorihoz képest 

kisebb szerepet játszott: a Piccolominitől vett idézetek mellett a Flavio Biondo- és Matteo 

Palmieri-idézetekre csak egy-egy példát találhatunk, és hasonló arányt képviselnek az itáliai 

humanisták által latinra fordított görög szövegek is. 

A 15. században felfedezett ókori költői munkák szövegének a szerepe a legtöbb 

esetben a földrajzi és historiográfiai ismeretek közvetítésére, és racionalizálására irányul: a 

De poetica et carminis ratione-ban bemutatott, isteni üzenetet közvetítő vates helyébe a 

tévedésre hajlamos ember lép. Vadianus poétikaelméleti munkájában több alkalommal 

megjelenik a vates-költő gondolata. A költészet eredetéről szóló fejezetben a természet Isten 

által közvetített titkait a vates szerepben megjelenő Dávid és Mózes közvetítik, a görög 

költőket tárgyaló fejezetben pedig Platón is vatesként jelenik meg. A késő császárkori és a 

                                                           
213 Silvia Rizzo hívja fel rá a figyelmet a Petrarca latin nyelvhasználatáról szóló tanulmányában, hogy a kora újkori 

humanisták nem élő, változó nyelvnek tekintik a latint, hanem írásban használt, tanult másodlagos nyelvnek és egységes 

világnyelvnek, és emiatt a felfogásukat nem jellemzi a kronológiai szemléletmód, továbbá azonos jelentőséget 

tulajdonítanak az antik és kortárs szerzőknek. Rizzo S.: Il latino del Petrarca e il latino dell’Umanesimo. Estratto da: 

Quaderni Petrarcheschi IX-X (1992-1993). Firenze 1996. 355. 
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középkorban kevésbé ismert historiográfiai művek szintén az univerzalista enciklopédikus 

ismeretközvetítés eszközeivé váltak: Ammianus Marcellinus és Tacitus műveiből a 

kommentár a történeti adatok mellett földrajzi, néprajzi, mitológiai, és természettudományos 

adatokat vett át (az egyes kérdésekkel kapcsolatos összes forrásszöveg közlése a 

historiográfiai források felhasználásának esetében is megfigyelhető).
214

A hivatkozott 

historiográfiai munkák más részét a kommentár nem az univerzalista enciklopédikus 

módszertant követve, hanem egy-egy tudományterület körébe tartozó adatok közlésére 

használja: ebbe a csoportba Livius mellett ezüstkori és késő császárkori történetírók 

(Sallustius és a Historia Augusta szerzői) tartoznak.
215

 

 

c. A copia verborum és a copia rerum gyakorlati példái a kommentárban 

 

A Mela-kommentárban a szavak bőségére (copia verborum) irányuló lexikai 

adatközlés gyakorlata a De situ orbis kezdő szakaszához fűzött magyarázatok esetében 

képvisel magas arányt. A szerepe itt arra irányul, hogy a nehezen érthető szöveghelyekkel, 

illetve a latin nyelvű földrajzi terminológia problémás kérdéseivel kapcsolatban 

magyarázatot adjon. Az intertextuális gyakorlatot nem alkalmazó szkholionok a nehezen 

érthető szöveghelyek és földrajztudományi kifejezések (loca obscura) magyarázatával 

foglalkoznak. Módszertani céljaikat az irányok és a földrajzi leírások pontosítása, továbbá a 

földrajzi nevek meghatározása, és a néprajzi adatok kiegészítése jelentik. A földrajzi 

peremterületeket bemutató fejezetek esetében a copia verborum szerepe szintén a latin 

nyelvű földrajzi terminológiának, illetve más tudományterületek szókincsének a közvetítése. 

A Scythia europea-, Hispania- illetve Extima Galliarum ora-fejezetekben a domborzattani és 

vízrajzi terminológia, illetve az univerzalista enciklopédikus ismeretközvetítés határozza 

meg a copia verborum gyakorlatát. A vízrajzi terminológia esetében a folyók folyásirányával 

kapcsolatos különböző igék töltenek be jelentős szerepet. A fejezet szkholionjai az általános 

vízrajzi terminusok mellett néhány ritkább kifejezést is alkalmaznak, közöttük a földrajzi 

                                                           
214 A humanista történetírás fogalomrendszerét Cicero általánosan elfogadott, de különféle módokon értelmezett magistra 

vitae-gondolata (De oratore 2.9.36) határozza meg. A humanista történetírás témáját és fogalmait a népek származásának 

kérdése, a politikatörténeti szempontok, az egyes népek kultúrájának és civilizációjának bemutatása határozza meg, és ezt 

egészíti ki a történetírói tevékenységgel kapcsolatos elméleti reflexió. A humanista történetírás forrásait három nagyobb 

csoportra oszthatjuk. A humanista recepció kiterjedt a már a középkorban is ismert ókori szövegekre (például Suetonius 

műveire) és az újonnan felfedezett antik szövegekre (Tacitus, Velleius Paterculus, Livius). A klasszikus antik szövegek 

mellett késő ókori és kora középkori szövegeket (például Jordanes és Paulus Diaconus írásait), és a bibliai szövegeket is 

használtak (az utóbbiakat (különösen az egyetemes történeti leírásoknál). In: Der Neue Pauly Supplemente Band 9. 

Renaissance-Humanismus. Lexikon zur Antikerezeption. Szerk B.Egger-Ch. Walde. Stuttgart-Weimar 2014. 443 skk. 
215 A földrajzi és történelmi adatok közlésére használt (Polybius, Florus) vagy csak földrajzi adatok közlésére (Hirtius, 

Livius) felhasznált szerzők mellett Flavius Vopiscus (mitológiai adatok), és Spartianus (mirabilia) műveit említhetjük meg.  
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terminusok kicsinyítőképzős alakjait (például a fonticulus főnevet).
216

 

A kommentár egyéni sajátosságát ezekben a fejezetekben a személyes tapasztalatok és 

értesülések forrásként történő felhasználása jelenti, amelynek a célja a korabeli politikai 

események  vagy a tudományos eszmecserék eredményeinek közlése. A Scythia europea-

fejezetben szereplő, a Jagelló Zsigmond oroszországi hadjáratáról szóló beszámoló, vagy a 

Coelius Calcagninussal folytatott beszélgetés leírása,és a hozzájuk hasonló magyarázatok a 

tények közlésének az ókori, középkori vagy kortárs auctoritastól elszakadó, a saját 

megfigyelésekre alapozó empirikus módszer növekvő jelentőségére utalnak. A 

Calcagninussal folytatott beszélgetés leírása abban a szkholionban szerepel, amely Mellaria 

várost jelöli meg Pomponius Mela születési helyeként, és amely egyben arra is választ ad, 

hogy Johannes Camers és később Vadianus miért választották ki a földrajzi ismeretek 

közvetítésére a De chorographia szövegét. A szkholionban megfogalmazott állítások szerint 

a latinul író szerzők között Pomponius Mela volt a legkiemelkedőbb  auctor az ékesszólás és  

a mérsékelt stílus szempontjából. A földrajzi szöveg kiemelkedő stilisztikai értéke a 16. 

század elején Bécsben működő tudósok körében tudományos eszmecserék tárgya is lehetett, 

és ennek kapcsán idézi fel Vadianus a Coelius Calcagninussal folytatott beszélgetését a város 

illetve Mela neve által felvetett ortográfiai kérdéssel kapcsolatban.
217

 

A szavak és kifejezések bőségének megteremtésére irányuló módszer a copia rerum 

gyakorlatát középpontba állító hosszabb terjedelmű szkholionokban is kiemelt szerepet kap. 

Az „Ariane, deinde Aria” lemmához kapcsolódó szkholion első szakasza a regio főnévhez 

kapcsolható különböző jelzőket és jelzős szerkezeteket sorolja fel (ambusta fervoribus, 

desertis circumdata, multa interfusa opacitate) majd ezt követően tér rá a lemma locus 

obscurus jellegét adó, az antik auctorok műveiben szereplő ellentmondások bemutatására és 

magyarázatára. A „Scythis proximi” lemma magyarázata esetében a res és a verba közlésére 

irányuló módszertani gyakorlat közvetlenül kapcsolódik egymáshoz: az ókori szövegek 

településföldrajzi adataival kapcsolatos vitatott kérdéseinek tárgyalása során a kommentátor 

                                                           
216 Pomponii Melae Hispani Libri de situ orbis accuratissime emendati una cum commentariis Ioachimi Vadiani. Viennae 

Pannoniae 1518. 291. 
217„Mellaria. Felix tanto authore, nam Pompo. nemo Latinorum scriptorum, cum ordine locorum, quos reddit, tum 

eloquentia, stilique moderatione vicit. Potuit vero nomen oppido a mellis copia dari: nam et ad Padum Hostilia vicus 

abluitur, qui hodie Mellariae nomen habet, ubi accolae mira faciunt deficientis pabuli compensam, naves alvearibus onustas 

aduerso flumine protrahentes, ut meminit Plinius 12. capite libri 21. Cuius loci me monuit aliquando Coelius Calcagninus 

Ferrariensis, vir medius fidius doctissimus, et ut Horatiano illo utar, ad unguem factus homo, quando inter nos de Melae 

nomine incidisset sermo: nanque sunt qui Mellam.ll.gemino scribant, a patria nomen derivatum existimantes, de quibus 

quid sentiamus, alibi retulimus.” Pomponii Melae Hispani Libri de situ orbis accuratissime emendati una cum 

commentariis Ioachimi Vadiani. Viennae Pannoniae 1518. 210. 
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az egyes auctorhivatkozásokban közli a földrajzi terminusokat.
218

 Az Arabia-fejezet 

szkholionjai esetében szintén a copia verborum és a copia rerum egymást kiegészítő 

gyakorlatát figyelhetjük meg. Az itt szereplő szkholionok auctorhivatkozásai a földrajzi 

szakkifejezések mellett a  latin nyelvű csillagászati, historiográfiai, és természettudományos 

terminológiára vonatkozóan is közölnek adatokat, miközben a tudományterületekre 

vonatkozó tárgyi ismereteket közvetítik.
 

Az ázsiai népek bemutatása esetében a copia szerepe az egzotikus illetve morális 

tartalmakat hordozó leírásoknak és a bennük szereplő kifejezéseknek a közvetítése. Az 

egzotikus jelenségek és a morális tartalom leírásához kapcsolódó szókincs közvetítése során 

a kommentár további jelzős szerkezeteket közöl (gens beatissima, multarum rerum copia 

divites et smaragdi; liberae feritatis et perpetuis latrociniis assueti homines), amelyeknek a 

retorikai célja az egyes ázsiai népek tulajdonságai közötti ellentétek kiemelése. A fiktív 

népek leírását a pozitív és negatív erkölcsi kategóriák illetve a semleges, erkölcsi tartalmat 

nem hordozó leírás szerint csoportosítja a szkholion, és háromból két esetben, az ókori 

leírásokat követve a morális tartalmak az anyagi javakkal kapcsolatosak (a földrajzi 

szempontok kizárólagos szerepe egyedül a morális tartalmat nem hordozó leírásban, a 

hyperboreusok bemutatásakor érvényesül).
219

 

 

2. A varietas gyakorlata a kommentárban 

 

 A források használatának módszertani gyakorlatában  a varietas ismeretközvetítési 

kategóriáit a retorikai elemek (stilisztikai észrevételek, a moralizáló ismeretközlés 

alkalmazása, a költemények földrajzi forrásként történő felhasználása, és az antik mitológiai 

tér bemutatása) alkalmazása határozza meg. Az előbbi módszertani kategóriák egyaránt 

megjelenhetnek az univerzalista enciklopédizmust megvalósító, illetve a földrajzi és 

historiográfiai ismeretközvetítést középpontba állító szkholionokban is. Ennek 

következtében a varietas értelmezése fejezetenként eltérő egymástól: egyes fejezetek 

regionális leírásában a földrajzi és historiográfiai elemek dominálnak, más fejezetek 

                                                           
218 Pomponii Melae Hispani Libri de situ orbis accuratissime emendati una cum commentariis Ioachimi Vadiani.  Viennae 

Pannoniae 1518. 75. 
219 “Hyperborei. Hos Plinius 4.lib. et alibi eius similia Solinus supra Aquilonem sitos esse scribunt, gentem beatissimam, et 

in Europa quorundam sententia, nonnullorum in Asia. Mela eos in Asia ponit, Solinus in Europa. De quibus amplius libro 

3.referamus”; “Susiani. Hi supra Babiloniam ad Persidem siti Cosseos et Myzeos ab oriente habent, liberae feritatis, et 

perpetuis latrociniis assuetos homines”;  “Bactriani. De his propria omnia notiora sunt quam ut referri debeant, multarum 

rerum copia divites, et smaragdi cum primis, apud eos repertae nobilitate.” Pomponii Melae Hispani Libri de situ orbis 

accuratissime emendati una cum commentariis Ioachimi Vadiani.  Viennae Pannoniae 1518.76. 
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esetében viszont az előbbieket magasabb számban egészítik ki a retorikai elemek, illetve a 

más tudományterületekről származó adatok. Ez jelenti az alapját a kommentár regionális 

földrajzi szemléletmódjának, amelyben a kiemelten szereplő területeket (Italia, Germania, 

Aegyptus, India) sokrétű szempontokat követve mutatja be, míg a többi régió bemutatásának 

kevesebb figyelmet szentel. 

 

a. A kommentár retorikai elemei 

 

Az univerzalista enciklopédikus ismeretközvetítéshez kapcsolódó stilisztikai 

megjegyzések egyaránt jelenthetnek pozitív és negatív kategóriákat az egyes témák illetve 

szerzők esetében. A szerzői tekintélyhez kapcsolódó gravitas fogalma a források 

felhasználása szempontjából eltérő módszertani gyakorlatként valósul meg: míg a Libanos-

hegység esetében az örök hó természeti jelenségének konkrét példáját közlő szkholion 

második szakasza a kommentátor saját leírásának alátámasztása céljával hivatkozik a Liber 

historiae augustae szövegére, a Naturales quaestiones-hivatkozás (amely a Chemnos-

szigeten található tóban levő úszó szigetekkel kapcsolatos szkholionban szerepel) célja nem 

a kommentátor egyéni észréveteleinek alátámasztása, hanem magának a jelenségnek a 

hiteles igazolása.  

Az „assiduus author” kategória szintén pozitív jelentéstartalmat hordoz, azokra a 

szerzőkre vonatkozóan, akiknek a művei egy-egy témára vonatkozóan számos ismeretet 

közvetítenek, és a földrajzi nevekkel illetve a belőlük származó népnevekkel kapcsolatban 

több változatot gyűjtenek össze (a kommentátor ebben az esetben is az olvasóra bízza a 

hivatkozások pontos helyének meghatározását).
220

 A kategória egyik példáját a Leukai 

(Leuca) ióniai várost
221

 bemutató szkholion jelenti, amelyre vonatkozóan a forrásként 

használt szövegek földrajzi adatokat közölnek. Az egyes szerzőkre vonatkozó pozitív 

kategóriák közül a „gravis author” azoknak a szerzőknek az esetében szerepel, akiknek a 

műveiben szereplő ismeretek teljesen megalapozottak, és nem igényelnek további 

bizonyítást. Erre vonatkozóan az egyik példát Tacitus jelenti, akinek a kijelentését a 

                                                           
220 “Leuca. Haec est Leuca iuxta quam P. Crassus in Asiam contra Aristonicum missus, profligate exercitu captus, ac deinde 

confectus est, de quo Florum lege in fine 2. libri. Plinius Ioniae finem ponit Leucen. Strabo Phoceam, a qua Phocaenses et 

Phocaici, praeterea et Phocenses dicti assiduis authoribus.” Pomponii Melae Hispani Libri de situ orbis tres adiectis 

Ioachimi Vadiani Helvetii in eosdem scholiis. Viennae Pannoniae 1518.140. 
221 A Smyrnai-öböl partján található várost, amelynek a romjai a mai Üç Tepeler közelében található, a Naturalis historia 

beszámolója alapján a tenger fölé emelkedő hegyfokra épült, a Kr. e. 4. században az egyiptomi Tachos hadvezér alapította. 

Strabó beszámolója alapján a város Kr.e. 133-ban III.Eumenest támogatta Róma ellen vívott háborúja során.  In: Der Neue 

Pauly.  Szerk. Hubert Cancik, Helmuth Schneider, Manfred Landfester. http://dx.doi.org/10.1163/1574-9347_dnp_e702510. 

Megtekintés ideje: 2017.01.27.) 

http://dx.doi.org/10.1163/1574-9347_dnp_e702510
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kommentár egy természettudományos kérdésre vonatkozóan fogadja el.
222

Tacitushoz 

hasonlóan bizonyos kérdéseket tekintve Seneca maior is ebbe a kategóriába tartozik, aki az 

úszó szigetek jelenségére vonatkozóan képvisel döntő tekintélyt.
223

 

A negatív kategóriák példáját az „authorum inconstantia” megjegyzés jelenti, amely 

a szkítiai népek neveire vonatkozó ismereteket közlő szkholionban szerepel. Vadianus 

felismerte, hogy az ókori munkákban szereplő téves információk alapját az itt élő számos, 

állandó lakóhellyel nem rendelkező nomád nép azonosításának nehézségei jelentették.
224

 

Ennek a kategóriának a pozitív ellentétpárja a legkiemelkedőbb szerzőkre utaló „authores 

receptissimi”, amely egy zoológiai témához kapcsolódóan szerepel a kommentárban. A 

receptissimus jelző ebben a kontextusban a megbízhatóságuk miatt gyakran olvasott 

szerzőket jelöl, akik az adott témával kapcsolatban hasonló álláspontot fogalmaznak meg, 

amely ebben a szkholionban a zoológiai adatok közvetítésére irányul. A meg nem nevezett 

szerzőktől átvett állásfoglalások, amelyeknek a felkutatását a kommentár az olvasóra bízza, a 

természeti törvényeket irányító tervszerűség bizonyítását szolgálják, amelynek a 

feltételezése túlmutat a De situ orbis szövegének egyszerű elemzésén, és az ókori földrajzi 

munkát keresztény jelentéstartalmakkal látja el.
225

 

Az Ázsia és Afrika leírásában szereplő morális példák főszereplői az uralkodók és a 

kiemelkedő erényekkel rendelkező közemberek illetve népek. A Vadianus által közölt 

történetek antik toposzokat jelentenek, amelyeket a kommentár ókori görög és latin, illetve 

kortárs humanista szerzők műveire alapozva idézetként, illetve parafrázisként közöl. Az 

uralkodók morális megítélésével kapcsolatban a kommentár az idézeteket és parafrázisokat a 

morálisan helyes, illetve elítélendő magatartással kapcsolatban hozza példaként. A 

moralizáló uralkodóporték közül Nagy Sándor illetve Hadrianus személyének bemutatása 

                                                           
222„Sive quod solutae… Nec est ut de nivibus dubitemus, quando Cornelius Tacitus gravis in primis author, Libanum 

montem Aegypto vicinum, in maximis ardoribus nive opacum esse scribit libro Augustalis historiae vicesimo primo. Quod 

si ita est, quis neget in Austrino latere, in iugis montium, si quae sunt, ut certe extant, pari aut maiori intervallo in Austrum a 

Capricorni tropico devergentibus, nives quae diu etiam perseverent, cadere posse? Quod si montium impar altitudo est, 

saltem nivem illic cadere pluviosam, quae lacus circum, quae paludes, quae amnes in Nilum corrivantes augeant. Illa cum 

primis opinione suffragante, quod Nili fontes a meridie incerti sunt, et cuipiam possit non temere videri, e loco aliquo, qui 

trans torridam sit, profluere...” Pomponii Melae Hispani Libri de situ orbis tres adiectis Ioachimi Vadiani Helvetii in 

eosdem scholiis. Viennae Pannoniae 1518.114. 
223„Chemnis insula… Ego me hercle nil ambigo, nam Seneca gravis author, libro naturalium quaestionum 3. insulas in 

Lydia plerasque, quarum lapides pumicosi sunt, et leves, natare ait, authore Theophrasto.” Pomponii Melae Hispani Libri de 

situ orbis tres adiectis Ioachimi Vadiani Helvetii in eosdem scholiis. Viennae Pannoniae 1518.112. 
224„Pharmacotrophi…Nil mirum, cum nulla in parte terrae maior nominum varietas fit. Nec alia in parte (Plinius ait libro 

sexto) maiorem authorum inconstantiam credo propter innumeras vagasque gentes.” Pomponii Melae Hispani Libri de situ 

orbis tres adiectis Ioachimi Vadiani Helvetii in eosdem scholiis. Viennae Pannoniae 1518.76. 
225„Aegipanum…Sunt authores receptissimi, qui plerasque e feris Libycis, aestate non bibere, hieme vero potu saturari 

scribunt: natura et hoc ipsum insigniter providente, quod in aestate maximi Africae tractus aqua carent, in hieme non carent: 

quod munus et Chamelis elargita est, quadriduo sitim tolerantibus. Nam si auidius sitirent, perire eos, dum pergrandia, et 

arenosa deserta operam navant dorsuariam, necesse foret.” Pomponii Melae Hispani Libri de situ orbis tres adiectis 

Ioachimi Vadiani Helvetii in eosdem scholiis. Viennae Pannoniae 1518.100. 
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kap kiemelkedő szerepet (Nagy Sándor a humanista természettudósok szemében mint a 

tudománypártoló uralkodó jelent meg, a Mela-kommentárban azonban nem erről, hanem 

morális tulajdonságairól van szó). A kiemelkedő uralkodói erényekkel bíró királyok és 

császárok megítélése sem egyértelmű: a lelki nagysággal és éleslátással jellemzett Nagy 

Sándor mellett Hadrianus mint a szigorú de igazságos uralkodó példaképe jelenik meg a 

Joppe leírását nyújtó szkholionban.
226

 A kiemelkedő tetteket végrehajtó közemberek morális 

tulajdonságai közül Vadianus az igazság és erény szeretetét (iustitiae et virtutis amor),
227

 

illetve az erényt és az irodalom iránti szeretetet (virtus et literarum amor) továbbá a 

nagylelkűséget (liberalitas et magnificentia) emeli ki. A iustitiae et virtutis amor Ephesos 

város egyik lakója, Hermodóros kapcsán szerepel exemplum formájában, a városhoz 

kapcsolódó nevezetességek egyik típusaként. Strabónra alapozva Vadianus azt a felfogást 

közvetíti, hogy a város hírnevét a nevezetes épületek és a híres lakói együtt alapozzák meg, 

majd Iustinustól vett rövid kitérő formájában a város alapítására vonatkozó információkat 

közli. Ezt követi Hermodóros története, amellyel kapcsolatban a kommentár a kiváló 

(állam)férfiak száműzésének bűnével és ennek méltó büntetésével foglalkozik. 

A Leuca-szkholionban szerepel a morálisan elítélendő közösségi magatartással 

kapcsolatos hivatkozás, amely az ellenfelekkel való méltó bánásmód kérdésével foglalkozik. 

Az erkölcsi tartalmat ebben az esetben egy Livius-hivatkozás jeleníti meg, amelynek a 

tartalmát a kommentátor a rossz magatartást általános görög sajátossággá átlényegítő 

tulajdonsággá teszi: az általa használt forrás auctoritasát elfogadva, annak mondanivalóját a 

személyes véleménye alapján általánosítja.
228

 A személyes tapasztalatoknak az auctoritasra 

alapozó közvetítésével kapcsolatos példaként a Ionia-fejezet Miletum-lemmájához 

                                                           
226 „Iope....Non praeteriero locum memorabilem Dionis, qui in Hadriani vita scribit Hadrianum Hierosolyam a Vespasiano 

eversa, rursus habitari iussisse, urbemque Aeliam Capitolinam appellasse, mox gravissimo bello excitato. Nam Iudaei ob 

aedem Iovi extructam gravissime afficiebantur, indignum existimantes externa sacra suis invehi, peregrinos secum in 

civitate habitare, tum et externorum Deorum imagines pone templum suum, et veteres in eo ritus locari. Quibus rebus 

offensus Hadrianus, cum nulla videret contra induratam illorum pertinaciam remedia esse, negocium Iulio Severo 

commendat, tum ex Britannia in Iudaeam vocato, qui sensim, et per intervalla confecto bello Iudaicam gentem penitus 

oppressit, quinquaginta eorum celebribus arcibus dirutis, vicis non gentis octogintaquinque, qui sane frequentes et 

nominatissimi erant, direptis, et mox igne consumptis, viris in excursionibus et praeliis ad quinquaginta millia caesis, cum 

ingens interim multitudo fame, morbis, igne absumpta esset. Eo modo desolata rursus Iudaea facta est. Spartianus scribit 

bellum a Iudaeis coeptum ea maxime causa, quod genitalia mutilare, hoc est circuncidere vetiti essent...” Pomponii Melae 

Hispani Libri de situ orbis tres adiectis Ioachimi Vadiani Helvetii in eosdem scholiis. Viennae Pannoniae 1518. 93. 
227“Ephesus. Insignis quondam famae, et Dianae spectatissimo tempio, tum et clarorum virorum, quorum genitrix fuit, 

dignitate, ab Androclo Codri Athen. regis filio condita, ut ex Pherecide scribit Strabo. Iustinus libro secundo ab 

Amazonibus conditam ait, quod ipsum et Plinius libro quinto confirmat. Eius alumnus fuit cognomento Scotinus, hoc ipso 

commendabilis, quod cum Hermodorum virum probatissimum in exilium ob Iustitiae et virtutis amorem, eiectum vidisset, 

omnes Ephesios dignos esse dixit qui strangularentur, quod Hermodorum virum inter eos eiecissent, dicentes nemo nostrum 

frugi esto, alioqui cum aliis eiiciatur. Strabo.” Pomponii Melae Hispani Libri de situ orbis tres adiectis Ioachimi Vadiani 

Helvetii in eosdem scholiis. Viennae Pannoniae 1518. 103. 
228„Leuca…Livius libro 7. quartae Decadis: Clamor undique est sublatus, indignum facinus esse Phocenses nunquam fidos 

socios, semper infestos hostes impune eludere. Neque non ab illa quae in Graecia est.” Pomponii Melae Hispani Libri de 

situ orbis tres adiectis Ioachimi Vadiani Helvetii in eosdem scholiis. Viennae Pannoniae 1518. 104. 
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kapcsolódó szkholionban szereplő Ovidius-hivatkozást,
229

 az empirikus 

tapasztalatközvetítésre vonatkozóan pedig az Epirus leírásához fűzött magyarázatban 

szereplő Vergilius-idézetet említhetünk meg példaként.
230

 A költészeti idézeteknek a 

személyes tapasztalatokkal való összekapcsolódására vonatkozóan egy Martianus Capella-

idézet szolgáltat példát.
231

 A mitológiai adatoknak a földrajzi ismeretközvetítésben történő 

használatával kapcsolatban az előbb bemutatott szkholionokban is számos példát 

találhatunk. Ez általános szinten azzal van összefüggésben, hogy az ismeretük ebben az 

időszakban is kiemelkedően lényegesnek számított a latin nyelvű írásbeliségben, azonban 

ennél mélyebb okai is vannak, mivel a korabeli kommentárirodalomban nem számított 

általános jelenségnek az antik mitológiai adatoknak sok esetben az antik költeményekből 

vett felhasználása a földrajzi ismeretközvetítés céljaira (az előbbire vonatkozóan az egyik 

példát Boccaccio De montibus című munkája jelenti). Az ókori költészet és vele 

összefüggésben az antik mitológiaszerepe a kommentárban a De poetica et carminis ratione-

ban megfogalmazott elméleti megállapítások gyakorlati alkalmazásának bemutatása. 

 

Az antik irodalmi modelleknek a stilisztikai megjegyzéseken keresztül megnyilvánuló 

követése az olvasó számára arra vonatkozóan nyújtott támpontot, hogy melyik műben tud 

hiteles és megfelelő latinsággal megfogalmazott idézeteket találni a tájékozódás vagy az 

előbbieknek a saját munkájában történő felhasználása céljával. Az univerzalista 

enciklopédikus ismeretközvetítéshez kapcsolódó stilisztikai megjegyzések egyaránt 

jelenthetnek pozitív és negatív kategóriákat az egyes témák illetve szerzők esetében. A 

retorikai törekvéseket középpontba állító elemek második típusát a moralizáló céllal közölt 

historiográfiai idézetek jelentik, amelyeknek a célja az ókori történelem eseményeit a 

földrajzi térhez kapcsoló loci memnonici megjelenítése. Az ókori görög és római történelem 

epizódjainak erkölcsi szempontok szerint történő értelmezése a történelmi események puszta 

közléséhez képest további célokat is betölt: abból a szempontból kapcsolódik a 

                                                           
229 “Miletum. Hanc Nelaeus condidit, quanqum et a Cretensibus Mileti Iovis filii auspiciis aliquando conditam urbem in illis 

locis antiquam Miletum dictam, ex Ephoro Strabo scribit et testatur Ovidius”. Pomponii Melae Hispani Libri de situ orbis 

tres adiectis Ioachimi Vadiani Helvetii in eosdem scholiis. Viennae Pannoniae 1518. 137.  
230 „Nautae autem et oram stringere, et littus legere dicuntur, cum cominus praeternavigant. Virgilius libro 3. Littoraque 

Epiri legimus, portuque subimus Chaonio”. Pomponii Melae Hispani Libri de situ orbis tres adiectis Ioachimi Vadiani 

Helvetii in eosdem scholiis. Viennae Pannoniae 1518. 187. 
231 “Chemnis insula. Non possum non reponere Capellae verba, quae de iisdem ex nono libro haec sunt: in Lydia 

Nympharum insulas dicunt, quas etiam recentior asserentium Varro se vidisse testatur, quae in medium stagnum a 

continente procedentes, cantu tibiarum primo in circulum motae, dehinc ad littora revertuntur”.Pomponii Melae Hispani 

Libri de situ orbis tres adiectis Ioachimi Vadiani Helvetii in eosdem scholiis. Viennae Pannoniae 1518. 114. 
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retorikaoktatáshoz, hogy az olvasó ezekből az idézetekből morális példatárat tudott 

összeállítani és a saját későbbi munkáiban felhasználni. 

Az antik költeményekből vett adatok a De situ orbis szövegéből a kora újkori latin 

nyelvű költészet témaválasztása szempontjából legfontosabb földrajzi ismereteket emelik ki. 

A kommentárban ez jelenti az egyik legnagyobb ellentmondást: annak ellenére, hogy a 

Catechesis in geographiamban a költők által közvetített földrajzi ismereteket Vadianus 

teljesen megalapozatlannak tekinti, a  kommentárban kiemelt jelentősége van a földrajzi 

ismeretek poétikai közvetítésének, amelynek a segítségével költészeti példatárat hozott létre 

a kommentáron belül.
232

 Az idézetek (illetve a hivatkozások) célja egyrészt a De situ orbis 

szövegében szereplő adatok mennyiségi bővítése, másrészt a személyes tapasztalat 

szerepének kiemelése, harmadrészt a mirabilia-műfaj módszertani elemeinek érvényesítése a 

földrajzi ismeretközvetítésben.
233

 A személyes tapasztalatokat a költői idézetek vagy az adott 

szerző auctoritasára alapozzák, vagy az empirikus megfigyeléseik közlése által emelik ki, a 

mirabilia-műfaj módszereihez való közelítés pedig a természetföldrajzi ismeretek esetében 

jellemzi a költeményekből vett idézeteket (az utóbbi két kategória a költői hivatkozások 

esetében a legtöbb alkalommal kapcsolódik egymáshoz).  

A földrajzi és historiográfiai terek mellett az ókori oecumeneről alkotott képen belül 

az antik költemények alapján közölt elemekből felépülő mitologikus tér is létezett a 

                                                           
232  Az Ázsia és Afrika területét bemutató fejezetekhez írt magyarázatokban a költeményekből vett idézetek száma alacsony, 

fejezetenként csak néhány szkholionban szerepelnek. A költeményekből vett idézetek természetföldrajzi, településföldrajzi, 

vízrajzi, és földrajzi etimológiai ismereteket közölnek. 
233 Az ókori költők közül legtöbbet idézett Ovidiustól a természetföldrajzi ismeretközvetítés esetében a szárazföld és a 

tenger kapcsolatára vonatkozóan szerepel egy Metamorphoses-idézet a Numidia-fejezetben („Vidi ego, quod fuerat 

quondam solidissima terra, esse fretum, vidi fractas ex equore terras et procul a pelago conchae iacuere marinae, Et vetus 

inventa est in montibus anchora summis” Pomponii Melae Hispani Libri de situ orbis tres adiectis Ioachimi Vadiani 

Helvetii in eosdem scholiis. Viennae Pannoniae 1518. 87). A vízrajzi ismeretekre vonatkozó idézetek a Pamphylia-

fejezetben, a Cragus folyó leírása (Metamorphoses IX.645) kapcsán, a földrajzi etimológiai ismeretek illetve a Fekete-

tenger nevének magyarázata (Tristium IV. 5 sk.) kapcsán szerepelnek a kommentárban. A szintén magas arányban szereplő 

Vergilius- illetve Lucanus-idézetekben természetföldrajzi, településföldrajzi, és vízrajzi adatok szerepelnek. A vízrajzi 

adatokra vonatkozóan az egyik jellemző példát a Nílus folyásirányával kapcsolatban alkalmazott Pharsalia-idézet jelenti 

(„Hinc Lucanus 10. libro de Nili decursu: Cursus in occasum flexus torquetur et ortum, nunc Arabum populis, Libycis nunc 

aequus arenis”. Pomponii Melae Hispani Libri de situ orbis tres adiectis Ioachimi Vadiani Helvetii in eosdem scholiis. 

Viennae Pannoniae 1518. 101). A Silius Italicus-idézetek esetében Ázsia és Afrika területére vonatkozóan a 

településföldrajzi („Hinc Carthaginenses Cadmeos, et Sidonios Silius nominat, ut libro primo: Gens Cadmea super regno 

certamina movit, et alibi: Sidonii fregere duces, et caetera.” Pomponii Melae Hispani Libri de situ orbis tres adiectis 

Ioachimi Vadiani Helvetii in eosdem scholiis. Viennae Pannoniae 1518. 60; Utranque Silius uno verso libro tertio reddidit: 

Tum vaga, et antiquis dilectus regibus Hippo: vagam enim Diarrhyium nominat, quod palustri solo sita sit, quare terrae 

motibus frequentius infestatur.” Pomponii Melae Hispani Libri de situ orbis tres adiectis Ioachimi Vadiani Helvetii in 

eosdem scholiis. Viennae Pannoniae 1518. 89) és vízrajzi adatok (Silius tertio libro: Stat fano vicina, novum et memorabile, 

lympha, Quae nascente die, quae deficiente tepescit, quaeque riget, medium cum Sol ascendit olympum, Atque eadem 

rursus nocturnis fervet in umbris.” Pomponii Melae Hispani Libri de situ orbis tres adiectis Ioachimi Vadiani Helvetii in 

eosdem scholiis. Viennae Pannoniae 1518. 63) költői megfogalmazásával kapcsolatban találhatunk példákat (a Hippo 

leírása kapcsán szereplő Silius Italicus-idézet forrása szintén Robert Estienne műve, amelyből Vadianus szó szerint vette át 

a hivatkozást a Hippo-szócikkből).  A kevesebb alkalommal hivatkozott költők közül például Valerius Flaccus, Dionysius 

Periégétés, Lucretius, Tibullus műveiből vett vízrajzi, településföldrajzi és domborzattani ismeretek szerepelnek a 

kommentárban.  
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kommentárban,és a részét jelentette az antik istenvilágról az ókor óta töretlenül fennálló 

hagyományoknak.
234

 A földrajzi adatokhoz kapcsolódó mitológiai locus mnemonicusok 

számos alkalommal szerepelnek a kommentár részeként és az antikvitással való kontinuitás 

újabb aspektusát jelenítik meg az olvasó számára, továbbá a birodalmi legimitáció kevésbé 

központi szerepet játszó, azonban fontos elemét képviselik.
235

 

 

b. Az enciklopédikus ismeretközvetítés szerepe a kommentár Aegyptus-képében 

 

Az Aegyptus-fejezetnek a szokásokat, a terület jellegzetességeit, és a zoológiai 

ismereteket tárgyaló szakaszai az antik ismeretek újraértelmezésének sajátos módját jelentik, 

mivel olyan -akár morális jellegű- ókori illetve korabeli példákat hoznak, amelyek közel 

állnak a korabeli olvasók gondolkodásához, vagy a Vadianus szerint a földrajzi ismeretek 

elsajításához nélkülözhetetlen empirikus tapasztalattal kapcsolatban hoznak ókori példákat. 

Az antik hagyományból Vadianus néhány, számára különösen fontos témát emel ki: a 

Nílusra vonatkozó ismeretek mellett az egyiptomi vallásra, építészetre, illetve a faunára 

vonatkozó leírásokat, a korabeli humanisták számára fontos témák (például a hieroglifák 

vagy a temetkezési szokások) viszont kisebb arányban szerepelnek.
236 

A terület határait bemutató szkholion, amelyet az Aegypti termini marginális glossza 

is kiemel, az antik szövegek párhuzamba állítását alkalmazza módszertani eszközként: a 

Naturalis historiából kiindulva Strabónt idézi a régi határok (communes Aegypti termini) 

bemutatásakor, ami által történelmi kontextusba helyezi a kérdést. Az általa bemutatott tér 

tehát egyszerre jelenik meg valóságos, illetve a korabeli politikai valóságot figyelmen kívül 

hagyó locus mnemnonicus-szerepben, amely a historiográfiai-moralizáló karakter által 

hangsúlyozza  a terület időn felettiségét, és ennek következtében a szkholionban kevésbé 

meghatározóak a korabeli helyzet leírására vonatkozó megjegyzések. A kisebb jelentőségű 

témák egyik példáját a terület határaira vonatkozó adatok jelentik, amelyeknek az esetében 

meghatározóak az antik szerzők által közvetített személyes tapasztalatok: az “Elephantidem” 

                                                           
234 vö. Seznec J.: The survival of the pagan goods. The mythological tradition and its place in Renaissance humanism and 

art. New York 1953.  
235 A költők mellett a mitológiai adatokat történetírók is közvetíthetik a kommentárban. Erre vonatkozóan egy Herodotos-

hivatkozást említhetünk meg példaként, amely a Mars istenséggel kapcsolatos egyik földrajzi vonatkozásról szól. 

(„Ferociam. Ideo Thraces inter validissimas Europae gentes numerat: nam ad arma magis quam quem alium mollioris vitae 

usum nascuntur: eam ob rem Poetae vetusti, inter quos Euripides est, Thraciam Martis domicilium appellarunt, et 

Strimonium Martem ipsum, ab amne eius terrae. Herodotus quoque Thracum Martem pulchrum nominat. Nam unice 

aliquando ab ipsis cultus est, adeo ut cum intonuit, aut fulguravit, sagittis in coelum missis, Iovi minitati sint, cum nulli alii 

divinos honores, nisi Marti suo tribui vellent, authore libro 4.Herodotus.” Pomponii Melae Hispani Libri de situ orbis tres 

adiectis Ioachimi Vadiani Helvetii in eosdem scholiis. Viennae Pannoniae 1518. 163 sk.).  
236 Dannenfeldt K.H.: Egypt and Egyptian Antiquities in the Renaissance. Studies in the Renaissance 6 (1959). 16 skk. 



90 

 

lemmához kapcsolódó szkholionban a város Strabón leírására alapozva mint a nílusi hajóút 

utolsó állomása szerepel.
237

 A „Certasorum oppidum” lemmához kapcsolódó szkholion a 

térképészeti ismeretek együtt szerepelnek a regionális földrajzi ismeretközvetítéssel (amely 

során a kommentár Pliniust és Ptolemaiost követve írja le a nílusi sziget kiterjedését).
238

A 

Geógraphika szövege több alkalommal szerepel ebben a kontextusban az Aegyptus-

fejezetben és a kommentár más szakaszaiban is, amiből arra következtethetünk, hogy  a 

Strabón művében gyakran előforduló személyes adatközvetítés nagy jelentőséggel bírt 

Vadianus számára, mivel segítette az olvasót abba, hogy tényleges és hozzá közel álló 

földrajzi és történelmi térként tudja értelmezni az ókori Aegyptust ( az „Ubi rursus coit” 

Phile városával kapcsolatban a kommentár hangsúlyozza, hogy Strabón személyesen kereste 

fel a települést).
239

 Az ókori leírások korabeli jelenségekkel való párhuzamba állításának 

másik alapját Hérodotos jelenti, akire a kommentár a moralizálás kiindulópontjaként 

hivatkozik. A Nílus kataraktáinak bemutatása során Vadianus morális szempontból elítéli a 

vakmerő emberi viselkedést, párhuzamba állítva az ókori szokásokat a Rajnához kapcsolódó 

szintén vakmerő gyakorlattal. A piramisok leírásának magyarázatában, ahol a negatív 

tulajonságot az ostentatio jelenti, a kommentár a Naturalis historiára támaszkodik, emellett a 

korabeli olvasó számára az ostentatio fogalmát a túlságosan magas templomtornyok 

építéséhez köti, amelyet párhuzamba állít az Aegyptusi uralkodók hivalkodásával.  

A hagyománynak illetve az újraértékelésének a kérdése a fejezet központi témáját 

jelentő Nílus-leírásban is megjelenik. A folyó eredét és a vizének az élet forrásaként betöltött 

szerepét tárgyalva a szkholionok két, egymástól eltérő módon viszonyulnak az ókori 

ismeretekhez. Egyes esetekben Vadianus egyáltalán nem idéz antik forrásokat és önálló 

véleményeket fogalmaz meg,
240

 más esetekben viszont a szövegekben látja az ókori 

hagyományok megőrzésének lehetőségét (a termékenység megőrzésének kérdésére 

                                                           
237„Elephantidem. Plinius quinto libro Elephantis inquit insula infra nocissimum Cataractem navigationis Aegyptiae finis, 

ubi Aethiopiae conveniunt naves, namque eas plicatiles humeris trasferunt, quoties ad Cataractas perventum est. Ipse Strabó 

se in Syenem insulam mediterraneae cognominem traiecisse libro ultimo scribit.” (Pomponii Melae Hispani, Libri de situ 

orbis tres, adiectis Ioachimi Vadiani Helvetii in eosdem Scholiis. Addita quoque in Geographiam Catechesi, et Epistola 

Vadiani ad Agricolam digna lectu.  Viennae Pannoniae 1518. 106.) 
238„Certasorum oppidum. Herodotus quoque libro secundo Cercasorum urbem refert, iuxta quam inquit scinditur Nilus in 

Pelusium fluens et Canobum. De Metili, in urbibus Stephanus meminit, et Metiliten nomon Plinius  novo capite libri quinti 

inter alios numerat. Notandum vero super haec loca Nilum quoque aperiri et insulam facere quam Nili nominarunt, longam 

passuum L milia cuius Ptolemaios et Plinius meminere, cerum alueis rursus coeuntibus”. (Pomponii Melae Hispani, Libri 

de situ orbis tres, adiectis Ioachimi Vadiani Helvetii in eosdem Scholiis. Addita quoque in Geographiam Catechesi, et 

Epistola Vadiani ad Agricolam digna lectu.  Viennae Pannoniae  1518. 108 sk). 
239 „Philae autem Straboni infra Meroen sunt, ad quas ipse Strabo se ex Syene plaustro per plana aliquando vectum scribit.” 

(Pomponii Melae Hispani, Libri de situ orbis tres, adiectis Ioachimi Vadiani Helvetii in eosdem Scholiis. Addita quoque in 

Geographiam Catechesi, et Epistola Vadiani ad Agricolam digna lectu. Viennae Pannoniae 1518. 102). 
240„Nec statim Nilus. Vel quia Nili nomen non protinus habet, vel, quia venientes passim undas in unum aveum non illico 

corrivat.” (Pomponii Melae HispaniLibri de situ orbis tres, adiectis Ioachimi Vadiani Helvetii in eosdem Scholiis. Addita 

quoque in Geographiam Catechesi, et Epistola Vadiani ad Agricolam digna lectu.  Viennae Pannoniae 1518. 101). 
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vonatkozóan például az antik hagyomány egységének kifejezése céljával együtt idézi 

Ovidius, Tibullus és Claudianus műveit, az egyes népek leírásának esetében pedig Lucanusra 

hivatkozik).
241

 A Nílus eredetére vonatkozóan Vadianus törekszik az antik ismeretek 

aktualizálására is, amely során a korabeli földrajzi és kozmográfiai ismereteket használja fel, 

végül pedig Ptolemaiosra alapozva megcáfolja a korabeli elképzelést, amely szerint az 

egyenlítő vidéke a nagy hőség miatt nem átjárható. A folyásirány leírása közelebb áll a valós 

földrajzi tér bemutatásához, amelyet Vadianus a forrás felkutatására indított antik expedíciók 

felidézésére alapozva valósít meg (a perzsa uralkodóról, Cambysesről szóló anekdota az 

Aegyptusi történelemre vonatkozó adatokkal összefüggő morális célkitűzésekre vonatkozóan 

nyújt példát). A természettudományos ismereteket közvetítő magyarázatok között fontos 

szerepet tölt be az „Expers imbrium”, amelyben a tudományos felfogás alapját az 

arisztoteliánus-skolasztikus módszerek jelentik. A Nílus deltáját bemutató szkholionban 

szintén fontos szerepet játszik a matematikai illetve a regionális földrajzi adatok egymással 

párhuzamos közlése:  Vadianus itt az Ázsiától mért távolságot a Naturalis historia 

térképészeti adataira támaszkodva közli, továbbá összefoglalja a Delta fizikai képére 

vonatkozó adatokat. Ezeken a kereteken belül jelennek meg a Vadianus által feltett önálló 

kérdések, és az antik hagyomány ellentmondásainak feltárásaira irányuló törekvések, 

amelyeknek a hátterében az ismeretek sokrétű közvetítésének az igénye, illetve az antik 

elképzelések meghaladására irányuló szándékok együtt szerepelnek.  

A kommentár egészét tekintve az Aegyptus-fejezet fontos helyet foglal el, mivel nem 

egyszerűen egy földrajzi régiót mutat be, hanem a copia rerum módszertani gyakorlatát 

követve a területet mint időtlen és misztikus teret mutatja be, amely az ősi bölcsesség 

hordozója. Ennek hátterében a hermetikus és a platonikus hagyomány hatása áll: Vadianus a 

fejezet elején említi meg a Mercuriussal azonosított Hermés Trismegistost, illetve Platónt. 

Az általa alkalmazott hermetikus szemléletmód a kor általános sajátosságát jelenti, és a 

földrajzi témák esetében sem tekinthetjük különleges jelenségnek. Erre vonatkozóan Martin 

Waldseemüller Cosmographiae introductio (1507) című műve jelent további példát, amely  

a távoli helyek megismerését Platón és Tyanai Apollónios személyéhez köti, azonban a 

későbbiekben nem hivatkozik rájuk.
242

 Más bécsi humanisták esetében a hermetikus 

                                                           
241„Ad Arabas. Qui citra sinum Arabicum Aegyptiis proximi littus habitant de quibus libro tertio Pomponius. Ab ortu igitur 

Arabas Nilus, ab occasu Libyes habet intermedia Aegypto. Hinc Lucanus decimo libro De Nili decursu. Cursus in occasum 

flexus torquetur et ortum Nunc Arabum populis Libycis nunc aequus arenis.” (Pomponii Melae Hispani, Libri de situ orbis 

tres, adiectis Ioachimi Vadiani Helvetiiin eosdem Scholiis. Addita quoque in Geographiam Catechesi, et Epistola Vadiani ad 

Agricolam digna lectu.  Viennae Pannoniae 1518. 101). 
242 „In multas adiisse regiones et populorum ultimos vidisse, non solum voluptarium, sed etiam in vita conducibile est (quod 
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gondolat hatása erősebb és személyesebb jellegű: Giovanni Antonio Modesti Oratio de 

nativitate Domini című munkája például jóval nagyobb szerepet szán Hermés 

Trismegistosnak, mivel hangsúlyozza, hogy más filozófusokhoz hasonlóan ő is előre 

megjövendölte az Úr születését (annak ellenére hogy jóval kevesebb ismerettel rendelkezett 

róla mint az ószövetségi próféták és királyok).
243

 A misztikus-hermetikus gondolat hatása 

kétségkívül jelen van a Mela-kommentárban is, azonban néhány rövid megjegyzésre 

korlátozódik, amiből arra következtethetünk, hogy ezeknek a szempontoknak a háttérbe 

szorítása tudatos szándék eredménye lehetett.  

Az Aegyptus-képben jelen van a racionális ismeretközvetítésre való törekvés is, mivel 

a fejezet első szakaszát követően a szkholionokból a realitások bemutatására való törekvések 

rajzolódnak ki. A realisztikus földrajzi térben, a már a görög és a római irodalomban is 

népszerű tematikát követve továbra is megjelennek az egzotikus lények és jelenségek, az 

olvasó szórakoztatásának és figyelme lekötésének céljával.A fejezet szkholionjai közötti 

eltéréseket az antik hagyomány követésének és a tőle való elszakadásnak a párhuzamos 

gyakorlata határozza meg. A nehezebbnek tartott kérdések esetében Vadianus hosszasabb 

magyarázatot közöl, és sok esetben elszakad az ókori elképzelésektől, az értelmezési 

nehézségektől mentes kérdések esetében viszont, amelyeknek a magyarázatához nincs 

szükség a korabeli gondolkodásra alapozott érvelési módszerekre, az antik tudást követő 

magyarázatokat közvetíti. Személyes érdeklődése miatt ugyanakkor az utóbbi esetekben is 

jelentkezhet az ókori hagyománytól való részleges elszakadás (ennek egyik példáját jelenti 

az a szkholion, amelyben amikor megkülönbözteti egymástól az ókorban illetve a 16. 

században használt gyógynövényeket).
244

 

 

IV. Az enciklopédizmus értelmezési lehetőségei a Mela-kommentárban 

 

                                                                                                                                                                                     
in Platone Apollonio Thyaneo atque aliis multis philosophis qui indagandarum rerum causa oras petierunt clarum evadit).” 

Cosmographiae introductio cum quibusdam geometriae ac astronomiae principiis ad eam rem necessariis. Insuper 

Quattuor Americi Vespucij navigationes. S. Deodati Fanum 1507. 5. 
243 „Hanc autem nativitatem prophetae cognoverunt, Sibyllae cecinerunt huius Mercurius ille Trismegistus Philosophique 

meminerunt.” Ioanantoni Modesti Umbri Oratio de nativitate Domini. Eiusdem Ulysses. Viennae Pannoniae Austriae 1510. 

12. 
244 „Arte medicatos. Plinius 16. libro scribit in Syria picis genus cedrium vocari, cuius tanta vis est, ut in Aegypto corpora 

hominum defunctorum eo perfuso seruentur. Consimilis ingenii est aloe, quod recentiores medici succocitrinum nominant, 

contra putrefactionem praesentissimum, ac nescio quidem an idem sit cum cedrio, quasi corrupto vocabulo succocedrium 

dictum, ut gummi hodie Armoniacum prope omnes nominant, quod Plin. et Solino Hammonicum dicitur a loco, nam supra 

Cyrenas ad Hammonis regionem provenit, de illo nihil statuo, quanquam constat cedriam cedri picem esse, et cedrium 

crudam credi lachyrmam, qua utuntur in asseruandis hominum corporibus, sicut primo libro Corollarii explicuit Hermolaus 

Multa Diodorus de cadaverum in Aegypto condendorum cura libro 2”. Pomponii Melae Hispani Libri de situ orbis tres, 

adiectis Ioachimi Vadiani Helvetii in eosdem Scholiis. Addita quoque in Geographiam Catechesi, et Epistola Vadiani ad 

Agricolam digna lectu.  Viennae Pannoniae 1518.  116 sk. 
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A Mela-szövegkiadás paratextusában szereplő, az olvasóhoz írt utószóban Vadianus 

az univerzalista enciklopédikus módszer követését emeli ki, amelyet alkalmazva számos 

tudományterületről kívánt információkat adni.
245

 A tudás közvetítésének alapját a varietas 

fogalma jelentette, amely a regionális földrajzi ismeretközvetítésre alapozva az egyes 

tudományterületekről az összes, antik, középkori és kortárs forrásokban elérhető adat 

közlésére törekedett. 

A varietas a kora újkori retorika kiemelt fogalmát jelentette. Erasmus a De utraque 

verborum ac rerum copia című munkájában a varietas fogalmát a congeries szinonimájaként 

határozta meg,
246

 illetve a sermonis varietas gyakorlatával azonosította.
247

 A varietas 

módszertani gyakorlatának hátterében az álláspontja szerint a megfelelő retorikai alakzatok 

alkalmazása és az általuk okozott kellemes hatás áll.
248

Az Erasmus által meghatározott 

varietas-fogalom a kommentár forráskezelési módszereire gyakorolt hatást, a varietas 

fogalmának azonban volt a Vadianus kommentárjában használt enciklopédikus gyakorlathoz 

közelebb álló használata is. Filippo Beroaldo a „varietas rerum” gyakorlatát tekinti a helyes 

stílus egyik jellemzőjének.
249

 Guilielmus Parisiensis De claustro animae című munkájában a  

                                                           
245 A kora újkori enciklopédizmus kutatása során a fogalom definiálása és a recepciótörténeti illetve módszertani kérdések 

mellett a téma számos aspektusa került az érdeklődés középpontjába, például a tudásszervezési módszerek kérdése, az 

enciklopédizmus módszertana, vagy az enciklopédikus munkák kulturális és politikai felhasználása, a kora újkori 

kommentárműfajnak az enciklopédizmus keretein belül történő vizsgálata azonban új kutatási területnek számít. A kora 

újkori kommentárműfajt egyaránt jellemezte a számos tudományterület eredményeit összefoglaló enciklopédizmus és az 

egyes tudományterületek eredményeit átfogóan bemutató tárgyalási módszer, a szakirodalmi munkák azonban a két 

módszertani felfogás elkülönítésén túlmenően azonban nem tárgyalták ezek megjelenési formáit az ókori szövegek 

recepciótörténetében, illetve az egyes auctorok recepciótörténetének kronológiai felépítésén belül. Az enciklopédizmus 

elsősorban nyugat-európai műfajt jelent, azonban a Bizánci Birodalomban és az arab világban illetve az ókori és a 

középkori Kínában is írtak enciklopédikus munkákat. Az enciklopédikus művekben megvalósuló ismeretközvetítés lehetett 

konzervatív (a tudás megőrzésére és ellenőrzésére törekvő) vagy radikálisabb, új szemléletmódot hirdető (az enciklopédikus 

szemléletmódot a saját megfigyeléseivel kombináló), és minden enciklopédikus munka gondolati sémáit befolyásolta a saját 

kora és a környezet, amelyben létrejött. A korai ptolemaiosi időkben kialakult alexandriai enciklopédizmus legfontosabb 

törekvése az elérhető teljes tudásanyag átfogó rendszerezése volt. Az egyetemes tudás megteremtésére irányuló törekvések 

kiterjedtek a nem görög nyelven írt vagy a nem görög szerzők enciklopédikus munkáinak  (Manethón írásai vagy az 

Ószövetség könyvei) a lefordítására is. A római enciklopédizmust egyrészt a Varro által követett tudományterületek szerinti 

felosztás, másrészt Plinius maiornak teljes korabeli tudás összegyűjtésére irányuló törekvése határozták meg (a Naturalis 

historia rendezőelvét nem a tudományterületek bemutatása, hanem a természeti törvények és jelenségek leírása jelentette). 

A két római enciklopédikus modell hatása alapvető befolyást gyakorolt a középkori és kora újkori enciklopédizmusra: a 

Varro által megalapozott és a késő ókorban Martianus Capella és Boethius illetve Isidorus által közvetített felosztás az 

egyetemi artes-curriculum rendszerét határozta meg, míg az enciklopédikus munkák szerzői a Naturalis historia 

módszertani alapelveit követték. A középkori enciklopédikus munkák szerzői (Hrabanus Maurus, Honorius 

Augustodunensis, Bartholomeus Anglicus) a keresztény világképet közvetítették, és ezen belül számos értelmezési keretet 

és értelmezési alapelvet alkalmaztak. Honorius Augustodunensis Imago mundi című munkája a földrajzi, historiográfiai és 

csillagászati adatok közlését állítja a középpontba, míg Bartholomeus Anglicus és Hrabanus Maurus számos 

tudományterület eredményeit foglalják össze. A kora újkori enciklopédizmusban a régi tudás és az új ismeretek közötti 

feszültségek abban nyilvánultak meg, hogy a régi tekintélyeket bizonyos mértékben felülbírálták és a skolasztikus modellek 

megváltoztatására (ha nem is a teljes elvetésére) törekedtek.  
246„Ergo si quis ex locis dictis magnam vim supellectilis colligere volet, quantumlibet copiosam orationem poterit efficere, 

neque tamen erit inavis verborum congeries, et varietas excludet satietatem.” De utraque verborum ac rerum copia libri duo 

261. 
247„Ex ordine, sive constructione item nonnulla sermonis varietas existit, id quod superius attigimus”. ibidem 58. 
248 „Varietas potissimum petitur a figuris, et ab eisdem iucunditas.” ibidem 321. 
249 Orationes et carmina Baroaldi (!). Bononiae 1502. 
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néprajzi adatokhoz kapcsolódó „vestimentorum…varietas” kifejezés,
250

 Matteo Bossi De 

salutaribus animi gaudiis című művében pedig a regionális földrajzi ismeretekhez 

kapcsolódó „frugum varietas” fogalom szerepel.
251

 

Vadianus avarietas fogalmán belül több kategóriát különböztet meg: a gentium et 

oppidorum varietas a historiográfiai és néprajzi adatokat, illetve az egyes területekre 

jellemző érdekességeket foglalja magában, a fluminum et marium varietas illetve a montium 

varietas pedig a domborzattani adatokat.
252

 Az ismeretközvetítésben nagyobb szerepet 

játszik az antik auctorok álláspontja illetve az ókori állapotok bemutatása, mint a korabeli 

sajátosságok megjelenítése.
253

Az adatok halmozásának az ismeretközvetítésen túlmenően a 

célja volt a kommentátor antikvitásra vonatkozó, az olvasottságát bizonyító tárgyi tudásának 

a bemutatása is. Az önreprezentáció céljait követve Vadianus az egyes fejezetekben néhány, 

az átfogó ismeretközvetítést alkalmazó és a források elmélyült kutatására alapozó szkholion 

mellett számos lemmához fűzött rövidebb terjedelmű magyarázatokat, amelyekkel a tárgyi 

ismereteinek a sokrétűségét kívánta bizonyítani. 

 

1. Földrajzi ismeretek és enciklopédizmus a Mela-kommentárban 

 

A latin nyelvű kora újkori földrajzi irodalom egyrészt a földrajzi felfedezéseket 

bemutató latin nyelvű munkákat, másrészt az ókori ismeretekre alapozó kozmográfiai és 

regionális földrajzi leírásokat foglalja magában. A kora újkori leíró földrajzi munkák közé 

sorolhatjuk a földrajzi ismeretközvetítést középpontba állító módszertani gyakorlatuk miatt a 

német geo-historiográfiai kommentárokat, köztük Vadianus munkáját is. A 15-16. század 

fordulóján a földrajzi felfedezéseket bemutató latin nyelvű szövegekkel párhuzamosan a 

német egyetemi humanizmus eredményeként jelennek meg a leíró jellegű, retrospektív (az 

ókori földrajzi szemléletmódot középpontba állító) munkák, amelyeket a középkori földrajzi 

gondolkodásban is jelen levő centrum-periféria szemléletmód (az ismert területek és az 

                                                           
250 Guilielmus Parisiensis de claustro animae. Parisiis 1507. 32. b 
251„Quanta in illa frugum varietas, quot fluminum capita fluentia, ac refluentia perpetuis vicibus? Quot animantia ad 

hominis visum, vel mundi universi pulchritudinem, denique quanta preciosorum lapidum, gemmarum, metallorumque 

diversitas…”. Matthaei Bossi veronensis canonici regularis de veris et salutaribus animi gaudiis dialogus. Argentorati 

1509. 
252„Ego tenuia, et brevia pregustamenta, in tanta coeli, terrarum, gentium, oppidorum, marium, fluminum, montium, 

varietate quae scripsi aegre scholiorum titulo dignabar…” Pomponii Melae Hispani Libri de situ orbis tres adiectis 

Ioachimi Vadiani Helvetii in eosdem scholiis. Viennae Pannoniae 1518. 293. 
253 A 16. századi humanisták természettudományos ismeretei a nyugat- és közép-európai területre terjedtek ki, erre 

vonatkozóan számoltak be az utazás közben szerzett személyes tapasztalataikról, az egzotikus lények és jelenségek által 

meghatározott európai peremterületeket, Ázsiát és Afrikát pedig az ókori szövegekből ismerték, és bizonytalan tudással 

rendelkeztek a korabeli állapotukkal kapcsolatban. Ogilvie 229 skk. 
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oecumene szélein elhelyezkedő, mesés lényekkel és jelenségekkel benépesített területek 

egymást kiegészítő létezésének elképzelése) határozott meg. Ezeknek a munkáknak az 

esetében jelentkezik elsőként a kora újkori földrajztudományi irodalmon belül az átfogó 

ismeretközvetítésre irányuló enciklopédizmus. 

A kora újkori földrajzi munkák antikvitáshoz való viszonyát az imitatio-aemulatio 

fogalompárral jellemezhetjük: a földrajzi felfedezések irodalmában az aemulatio (a korabeli 

ismereteknek az ókori földrajzi módszerekkel történő leírása), a kozmográfia és regionális 

földrajz esetében az imitatio (az ókori leíró földrajz módszertani sajátosságainak követése az 

egyes területek ókori állapotának bemutatása során) a hangsúlyosabb, és a módszertani 

alapját jelenti az Európán kívüli illetve európai területek regionális földrajzi leírása közötti 

eltéréseknek. Az ókori modellek követése természetesen minden korabeli irodalmi és 

tudományos munka esetében igaz, az ókori földrajzi szövegek utánzása esetében azonban 

kétféle módszertani célt követnek a 16. századi szerzők. Az imitatio esetében az ókori 

földrajzi ismereteknek az ókori szövegekre alapozó leírásáról, az aemulatio esetében pedig a 

korabeli ismereteknek az ókori földrajzi szövegeket modellként követő leírásáról van szó. A 

fogalompár kettős, egymást kiegészítő és a korabeli földrajztudományi gondolkodást 

meghatározó jellegére utalnak az olyan a szövegkiadások is, mint Johannes Cochlaeus Mela-

szövegkiadása. Ezekben az ókori és kora újkori földrajzi munkák együtt szerepelnek: az 

imitatio kiindulópontját jelentő antik szöveg mellett az aemulatio, vagyis az előbbire 

támaszkodó, önálló és korabeli tudásra támaszkodó munka áll (ezeknek az esetében az 

aemulatio gyakorlatának az egyes személyek adott időpontban rendelkezésre álló 

tudásahatározta meg a kereteit).ACatechesis in geographiamban az imitatio egyik példáját 

az Aeneisben szereplő földrajzi ismeretek összefoglalása jelenti,  a másik példáját pedig a 

Nílus leírása a Naturalis historiában, illetve térképes ábrázolása Ptolemaiosnál. Vadianus itt 

kifejtett álláspontja szerint az imitatio gyakorlata során a földrajzi leírások esetében több, 

tekintéllyel rendelkező szerző megállapításait kell figyelembe venni.
254

 Az imitatio kérdésére 

vonatkozóan egy másik szöveghelyet is érdemes vizsgálnunk, amely a földrajzi munkák 

olvasása során követendő módszertani gyakorlatot mutatja be. Itt Vadianus a regionális 

földrajzi ismeretek elsajátítása során a szövegek és a térkép együttes, és alapos 

                                                           
254„Carthaginensis portus in primo Aeneidos, tempestatis item ad Syrtes descriptio, atque ut summatim referam tota illa 

navigationis Aeneae per mediterraneum ratio, quomodo sine excussis Geographiae rudimentis saltem intelligi queat?...In 

decimo, Nili descriptionem, pictura indicat, quamvis diversa magnis authoribus sentientibus, depingi non nisi una via 

potest, ut aut ex Nili lacu ortus a Mauritania profluat, ut Iuba authore Plinio sensit, aut a lunae montibus et ipso austro per 

arenosa interioris Africae et ipsos Aethiopes in Aegyptum descendat, ut Ptolemaios et fere alii.” Pomponii Melae Hispani 

libri de situ orbis tres, adiectis Ioachimi Vadiani Helvetii in eosdem scholiis. Viennae Pannoniae 1518. 36 
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tanulmányozását javasolja, és elveti a földrajzi munkáknak a térkép nélküli olvasását. 

Mindez túlmutat a földrajzi munkáknak kizárólagosan a retorikai háttérismeretek 

megszerzése céljával történő olvasásáról, és Vadianus záró megjegyzése alapján a szellemi 

képességek és az emlékezőtehetség javítására szolgáló gyakorlatokra is lehetőséget nyújt.
255

 

Az imitatio kiindulópontjait a szövegek sokrétű jellege (multifaria traditio) határozza 

meg.
256

 Konkrét példáit azokban a szkholionokban láthatjuk, amelyek hosszasan 

foglalkoznak egy-egy kiemelt szerepben levő regionális földrajzi kérdéssel. Ilyen például az 

ókori Ariana és Aria régiók közötti határ kérdése, amellyel Plinius mellett az antikvitásban 

más szerzők is foglalkoztak. A korábban már hivatkozott szkholion szintén foglalkozik a 

kérdéssel, ami jelzi a kora újkori szerzők számára is problematikus voltát. Az imitatio itt az 

ókori véleményekre történő hivatkozások mellett szereplő önálló véleményalkotásban 

nyilvánul meg, amikor Vadianus az antik szöveget követve, a benne szereplő kérdéssel 

kapcsolatban fogalmaz meg véleményt. A szkholion elején szereplő Naturalis historia-

hivatkozásra  Vadianus később önálló magyarázatot közöl, részben a Plinius-szöveg lexikai 

anyagát felhasználva. Az imitatio másik jellemző esetét a De situ orbis nyelvi és stilisztikai 

eszközeinek utánzása jelenti, amelyre vonatkozóan a szkholion középső szakaszában 

olvasható, az Arius folyót bemutató mondat említhető meg példaként.
257

 

                                                           
255 Si locorum descriptioni, ex Plinio, Strabone, Mela caeteris picturam tabularum diligenti scrutinio habito adplicuerimus 

nihil gaeographia (sic!) facilius amoeniusque est, si seorsum, et neglecta picturae observatione, cursim quaeque, ut scripta 

sunt strinxerimus. Nihil omnium difficilius gaeographia (sic!), nec aliud prope studium, quod cogitantis aciem magis 

obruat, magisque memoriam eludat.” Pomponii Melae Hispani libri de situ orbis tres, adiectis Ioachimi Vadiani Helvetii in 

eosdem scholiis. Viennae Pannoniae 1518. 41 
256 „Sed coeunt tamen adeo fido commercio geographia et cosmographia ut alteram sine altera utcunque excussam mancam 

esse facile contenderis, et mihi quidem dubitanti quandoque utra prestantior foret, visum est acutiorem esse 

cosmographiam, eam tamen quae intra arctiores traditionis limites consideret, geographiam multa variorum authorum 

lectione subnitenten, et, si laborem varietatis introspiciendae concipias, paulo cosmographia molestiorem, quod illa certis 

axiomatis nitatur, haec multifaria illustrium scriptorum traditione (ut omnia mortalium opera tempus mutat) non semper 

consona sibi, nec certa sit.” Pomponii Melae Hispani libri de situ orbis tres, adiectis Ioachimi Vadiani Helvetii in eosdem 

scholiis. Viennae Pannoniae 1518. 34. 
257„Ariane, deinde Aria. Plinius libri sexti capite 23. Ariana inquit regio ambusta fervoribus, desertisque circundata, multa 

tamen interfusa opacitate, cultores congregat circa duos maxime fluvios, Tonderon et Arosapen, oppidum Artacacna, Arius 

amnis qui praefluit Alexandriam ab Alexandro conditam. Quibus verbis Arianen ab Aria nihil separasse videtur. Constat 

enim Ariam fertilissimam esse, Arianen autem ea maxime parte, quae in Austrum vergit, ambustam fervoribus. Strabo certe, 

sicut Pomponius libro 15. omnino separat, nomenque Arianes adusque partem quandam Persarum secundum oram Austrini 

Oceani ad Maedos et Bactrianos, tum et Sogdianos septentrionales extendi asserit. Gentes vero eius esse Paropamisadas in 

Indum versos, post, Arachotas in Austrum et similiter Gedrosinos, aliosque qui oram illic habitant. Ideo idem libro 11. 

Arachosiam ad Indum usque in ortum excurrentem, Arianae partem esse scripsit. Hinc Mela hoc loco Gedrosin seorsum 

nominat, quod ea non tota ad Arianen pertinet. Ariam autem idem libro 11. Bactrianae conterminam et monti subiectam, qui 

Bactrianam habet, quae ad occidentem Paropamisadis adiacet, ut et Ptolemaios tabula Asiae nona indicat. Ob eius vero 

regionis nobilitatem, in tantum Graeci, qui per Alexandri victorias haec loca occuparunt, polluerunt, ut Arianis et Indis 

fuerint dominati, et plures gentes subegerint quam ipse Alexander, ut idem ex Apollonii Adramittini authoritate refert, hos 

autem Arios nominat, illos Arianos. Ariorum fluvius est Arius, qui antequam effluat absorbetur. In Aria tanta fertilitas est, ut 

racemus duorum cubitorum longitudinem impleat, vites autem multae tantae, ut duorum vix hominum ulnae complectantur, 

ut libro 2. et libro 11. Strabo scribit. Apud Arianos herba Arianis nomine legitur Sole Leonem tenente, cuius attactu ligna 

oleo peruncta accenduntur. Plinius libro 24. author est. Addo his, quod plerique fuerunt, qui Gedrosos, Arachotas, Arios, 

Paropamisadas, quatuor Satrapiarum incolas, Indiae tribuerunt, quod Plinius capite 20. sexti libri annotavit. Potior tamen 

Melae sententia est, Arianem Indis proximam esse affirmantis. Nam et Plinius capite 17. ex Eratosthene Indum finem Indiae 
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Az aemulatio egyik gyakorlati példáját a regionális földrajzi leírások esetében Bari 

városának a bemutatása példázza. A szkholionban Vadianus elsőként a várost leíró antik 

szövegekből vett részleteket közli, majd ezeket követve a korabeli leírást nyújtja vele 

kapcsolatban: a Strabónnál szereplő ókori városleírás után a saját, korabeli állapotokra 

vonatkozó leírását közli, melyet Jan Komarsky lengyel királyi tanácsos személyes 

tapasztalata alapján rögzített. Az aemulatio tehát ebben az esetben az ókori szöveg 

modellként való követését jelentette, azonban nem az antik leírásokat ismételte meg, hanem 

a saját korára jellemző állapotot mutatta be.
258

 További példáit azok a kommentárszakaszok 

jelentik, amikor egy-egy európai tájegység leírása során a Strabónnál is olvasható személyes 

beszámolókként leírt ismereteket közlő módszert használja.  

A Mela-kommentár földrajzi ismeretközvetítésének két alapvető módszerét az ókori 

regionális földrajzi ismereteket közvetítő loci mnemonici szereplése,
259

 illetve a korabeli 

ismeretek empirikus alapú tárgyalása jelentik, amelyek együtt teremtik meg a kommentár 

földrajzi tankönyvként való értelmezésének lehetőségét a retorikaoktatás keretein belül. A 

harmadik terület, a természetföldrajzi illetve kozmográfiai ismeretek közlése szintén az ókori 

ismeretekre támaszkodik, de nem képezi a locus mnemnonicusok által alkotott rendszer 

részét. A szkholionokban szereplő városnevek ennek a mentális térnek a különböző 

csomópontjaival kapcsolatban nyújtanak példákat. Cartenna város mellett, amely több 

szerzőnél is szerepel, vannak olyan földrajzi nevek is, amelyek csak egy szövegben 

szerepelnek, és könnyű megjegyezni a nevüket, mivel nem személynévre vagy más speciális 

adatra, hanem számnévre vezethetőek vissza, mint Icosium város neve, amelynek az 

etimológiáját Solinusra alapozva az alapítók számát jelölő eikosi számnévre vezeti vissza.
260

 

                                                                                                                                                                                     
ab occasu esse asserit. Libuit haec afferre, quoniam nulla amplius de his mentio commoda fieri potest.” Pomponii Melae 

Hispani Libri de situ orbis tres adiectis Ioachimi Vadiani Helvetii in eosdem scholiis.  Viennae Pannoniae 1518. 75. 
258 „Barium. Nobile morte Syllani senatoris clarissimi qui diro Neronis imperio mori iussus, pectus Centurioni fodiendum 

praebuit. Baris et Baretum dictum aliquando, Strabóni munitissimum oppidum et arce insigne. Barii ducis filiam bonam  

Sfortiam ducatus haeredem, dum haec scribebam, coniugem duxit Sigismundus Poloniae rex princeps invictus. Nec ignoro 

Barrum hodie dici magnis aedificis illustre, et tribus a lateribus mari ablui, reliquo vero qua continenti, adheret, arce illa 

defendi, ut Ianus mihi Comarsky regis Poloniae a secretis, vir cum naturae gratia, tum ingenii acumine praestans, cum 

Viennam illinc venisset Orator, bona fide retulit. De Egnatia Strabó et Plinius Rudias Strabo Rhodias vocat, nisi vitiatus est 

codex: convenit vero in Ennii patria cum Pomponio. Eusebius et Eutropius Tarentinum esse malunt.” Pomponii Melae 

Hispani Libri de situ orbis tres adiectis Ioachimi Vadiani Helvetii in eosdem scholiis.  Viennae Pannoniae 1518. 195 
259 A locus mnemonicus a középkori és a kora újkori térképészetben olyan ókori földrajzi helyet jelentett, amelyhez 

historiográfiai vagy természettudományos nevezetességek kapcsolódtak. 
260 A földrajzi oktatásnak a kommentárban szereplő egyik megjegyzés szerint a részét (de nem az elsődleges forrását) 

jelentette a Ptolemaios-térkép használata: „Cartenna. Nota illa sunt ex Plinio, et Strabone oppida, et Ptolemaios indicat. 

Quanquam Ampsae, Laturi sinus, et Anei amnis, quod equidem sciam, unice inter hos Pomponius nominat, nec murum. 

Nam ut nemo unus omnia amplectitur, in illa praesertim locorum multitudine, ita nec omnes quidem eadem referunt, et 

obscura satis haec oppida esse Pomponius testatur. Libet autem hoc loco rursum monere studiosos lectores, ut tabulas 

frequenti in usu habeant: et si quae a Ptolemaeo signata loca non sint, eo modo inserta locent, quo in Catechesi 

demonstravimus. Illud Solini de Icosio non omiserim:Hercule illac transeunte viginti, qui a comitatu eius descriverant, 

locum delegisse, moenia iecisse, ac ne quis imposito a se nomine privatum gloriaretur, de numero condentium urbi nomen 
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A földrajzi ismeretek és az enciklopédizmus ismeretközvetítés egymáshoz kapcsolódása a 

kiemelt fejezetek esetében megfigyelhető, a földrajzi ismeretek önálló szereplése pedig a kis 

terjedelmű magyarázattal ellátott fejezetekben kap nagyobb hangsúlyt. A saját 

megjegyzésekkel bővített szkholionokból felépülő fejezetek általános sajátossága, hogy 

néhány kiemelt és számos adatot felhalmozó szkholion mellett számos kisebb terjedelmű, az 

egyes tudományterületekhez tartozó adatokat tárgyaló szkholion szerepel bennük. A szöveg 

és a kommentár földrajzi ismeretközvetítésének struktúrái egymástól eltérő képet mutatnak: 

Vadianus bizonyos fejezeteket kiemelten kezel, a közepes terjedelemben tárgyalt régiók 

között európai országok és az egykori észak-afrikai provinciák szerepelnek, aközel-keleti 

területek regionális földrajzát tárgyaló fejezetekben viszont nagyon kevés adat szerepel.  

A kommentár a regionális földrajzi ismeretek közvetítése során a domborzattani 

illetve településföldrajzi adatokra alapozott és  az ókori oecumenét  olyan mentális térként 

fogta fel, amelynek az elemei kölcsönös kapcsolatban állnak egymással. Az ókori oecumene 

mentális terének alapját az a korabeli felismerés jelenti, hogy az emberi gondolkodásban 

akkor alakulhatnak ki erre vonatkozó elképzelések, ha a földrajzi szövegek olvasói gyakran 

használják a térképet, és a szövegekben szereplő adatokat meg is jelölik rajta 

(amenyibenPtolemaiosnál nem szerepelnek). A domborzattani és településföldrajzi 

adatokból a kommentár kora újkori olvasója megismerhette a Római Birodalom egykori 

provinciáit és a rajtuk kívül elhelyezkedő világot (amely az ókori földrajzi felfogáshoz 

hasonlóan a kommentárban is mint periféria jelent meg).
261

 Az ókori Imperium Romanum 

területére és az antik világra vonatkozó ismeretközvetítés hátterében a kontinuitásra irányuló 

ideológiai szempontok álltak, amit az I.Miksával kapcsolatban alkalmazott caesar augustus 

jelző is mutat. A kommentár regionális földrajzi ismeretközvetítésének alapját a német 

humanizmus sajátosságát jelentő geo-historiográfiai módszer alkalmazása jelenti: a 

szkholionok a földrajzi és historiográfiai adatok közvetítése mellett, amennyiben a 

kommentátor az adott lemma magyarázatakor szükségesnek ítélte meg, más 

tudományterületekhez kapcsolódó adatokat, illetve a témához kapcsolódó érdekességeket, 

vagy korabeli adatokat is közölt.  

 

 

a. Az ókori regionális földrajzi ismeretek bővítése  

                                                                                                                                                                                     
datum: nam eikosi viginti significat.” Pomponii Melae Hispani Libri de situ orbis tres adiectis Ioachimi Vadiani Helvetii in 

eosdem scholiis. Viennae Pannoniae 1518. 58. 
261Albu E.: Imperial geography and the medieval Peutinger Map. Imago mundi 57/2 (2005) 136 sk. 
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A Mela-kommentár a korabeli földrajzi irodalmon belül ahhoz a csoporthoz tartozik, 

amelyben nagyobb hangsúlyt kap az antik múlthoz való visszatérés és az ókor óta 

bekövetkezett változások kisebb arányú tárgyalása a földrajzi nevek és a territoriális illetve 

politikai szempontok tárgyalása során egyaránt. Erre vonatkozóan a legfontosabb bizonyítékot 

a földrajzi nomenclatura jelenti, amelyben más korabeli földrajzi munkákhoz képest nagyobb 

arányban szerepelnek a korabeli latinizált földrajzi nevek antik megfelelői. Mindez arra utal, 

hogy a bécsi De situ orbis-szövegolvasás egyik fontos célját jelentette a földrajzi és 

historiográfiai háttérismeretek átadása mellett a copia verborum gyakorlati szempontja is. Az 

ókori földrajzi ismeretek bővítése azoknak a kategóriáknak az alkalmazását jelentette, 

amelyeket Vadianus a kommentár olvasói utószavában meghatározott. Az ismeretközvetítés 

alapját a középkori térképészeti gyakorlat határozza meg, amely nem a földrajzi 

koordinátákra, hanem az egymáshoz kapcsolódó településföldrajzi és domborzattani adatokra 

alapozott.A locus mnemonicus-szerep hátterében többféle ok is állhat: az adott földrajzi hely a 

történelmi vagy mitológiai események, helyi nevezetességek, vagy a sajátos természeti 

adottságok (varietas) által lehet az ókori emlékezet kiemelt helye. Az antik földrajzi 

ismeretekre alapozó szemléletmód nem a korabeli földrajzi munkákra jellemző általános 

módszertani gyakorlat volt, és Vadianus választását a retorikaoktatás követelményei 

indokolhatták. Az eltérő módszertani gyakorlat hátterében ideológiai szempontok álltak, 

mivel a retorikaoktatásnak olyan költemények és történeti munkák írására kellett 

felkészítenie, amelyekben az antikvitással való kontinuitás kiemelése és nem a korabeli 

állapotok bemutatása kap hangsúlyosabb szerepet.
262

 

A terrarum varietas fogalmát a fejezeteket bevezető, az egyes területeket bemutató 

szkholionok fejezik ki, amelyek kulcsfontosságúak a kommentár értelmezése szempontjából. 

Ezekből derül ki az, hogy a fogalom gyakorlati értelmezése sokrétű volt a Vadianus által 

felállított rendszerben:  a csillagászati adatok kivételével az ókori művekből vett, különféle 

tudományterületekhez tartozó adatokat, illetve ezek változatos kombinációit foglalhatta 

magában. Az egyes fejezetekben szereplő bevezető szkholionok között nem lehet rendszert 

                                                           
262

 Johannes Schöner 1515-ben megjelent Luculentissima terrae descriptio című munkájában a nyugat-európai országok 

nevei a Mela-kommentárral ellentétben a korabeli latinizált formájukban is szerepelnek az ókori megnevezések mellett (a 

Gallia tulajdonnév helyett például a Francia megnevezést is használja, illetve a Cseh Királyság megjelölésére alkalmazza a 

Boemia szót) és olyan területek korabeli nevét is közli, amelyek Vadianusnál az ókori ismereteknek megfelelően európai 

peremterületként jelennek meg (az ezzel kapcsolatos egyik példaként említhetjük meg az ókori Hybernia-szigetet, amelynek 

Schöner hozza a korabeli, latinizált Irlandia nevét). A két munka közös pontját az Orchades insulae (a mai Orkney-

szigetek) jelentik, amelyek mindkét esetben az ókori néven szerepelnek (Schöner Vadianustól eltérően a ratio szerepét 

állítja a középpontba és nem közli a szigetcsoporthoz kapcsolódó csodás jelenségek ókori leírását). 
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felállítani, mivel a hasonló típusok előfordulása mellett mindegyik szkholion hordoz 

egymástól eltérő, önálló sajátosságokat, amelyek által a kommentátor az adott ókori régió 

sajátos, a többitől eltérő lényegét akarta kiemelni. A legnagyobb arányban a 

településföldrajzi adatok szerepelnek a fejezetek nyitó szkholionjaiban. Az első típusukat a 

az egyes népek mitológiai eredettörténetére vonatkozó antik leírások közlése jelenti, 

amellyel kapcsolatban Vadianus a költői leírásokból vett ismeretanyaghoz fordul, mielőtt a 

helyi és római történelem összefüggéseit bemutatná. A Mauritania-fejezet kezdő 

szkholionjában a Héraklés-mítosz egyik elemét idézi fel, amely a hérós vezetésével az ide 

érkező népcsoportokról szól, akikből Silius Italicus tudósítása alapján különböző népek 

alakultak ki. A bevezető szkholionok másik típusa a geo-historiográfiai ismeretközvetítésen 

túlmutatva a területre vonatkozó minden jelentős ókori adat bemutatására törekszik. Ennek a 

szkholiontípusnak a jellemző elemeit az érdekességek jelentik, amelyek a római történelemre 

vonatkozó historiográfiai adatokkal kiegészítve kiemelkedő szerephez juttatják a régió 

leírását a kommentáron belül. A Cyrenaica-fejezet bevezető szkholionja a kisebb területi 

egységek bemutatását követően számos adatot halmoz fel a terület vízrajzára, lakóira, és 

történelmére vonatkozóan, a szkholion második szakaszában pedig a talaj termékenységét, 

illetve a régió jellemző terményeit mutatja be. A terrarum varietas fogalmának alapját ebben 

az esetben a térképészeti gyakorlat jelenti, amely a Ptolemaios által közölt kartográfiai 

adatoknak az antik földrajzi és enciklopédikus munkák adataitól való eltérésére utal, és jelzi 

a korabeli földrajzi felfogásban a térkép 15. századi megismerésének hatására bekövetkezett 

változásokat az ókori világkép rekonstruálásában.
263

 A térképészeti adatok megismerése után 

tér rá a szkholion az egyéb adatok ismertetésére, amelyekkel jóval nagyobb terjedelemben 

foglalkozik, amikor a De situ orbis szövegében található adatokhoz fűz rövidebb 

megjegyzéseket. Az első ilyen szakasz a föld termékenységére vonatkozik, amelyet 

összekapcsol az ott lakó nép tulajdonságaival: a fertilitas és az idoneitas fogalmai egymás 

                                                           
263 “Nam regionem quam Cyrenaicae Plinius, Strabo, Pomponius, Solinus, aliique tribuunt, Ptolemaios in Pentapolitanam et 

Marmaricam partitus est. Nihil hic quidem esset diversus iam dictis, qui Pentapolim et Marmaridas in Cyrenaica locant, si 

Marmaricam a Cyrenaica non separasset. Ager illic fertilis: viri qui habitant, idonei rebus magnis, et percelebris famae olim. 

Mare importuosum, et rarae stationis, ut Strabó scribit, qui alibi Ptolemaeos reges, qui Cyrenaicum tenuere, adeo quondam 

polluisse ait, ut eam ab Aegypto, Cyproque separarint. Romanos autem, qui postea successerunt, provinciam Aegyptum 

iudicantes, in iisdem eam finibus servasse. Herotodus libro quarto Cyrenaicae tris plagas tribuit, dignas admiratione, quod 

in prima quae maritima est, maturi fructus primum metuntur, vindemianturque. Loca enim maritima maturos fructus citius 

altis aedere solere, iam notum est ex Physicis, ob radiorum videlicet multimodam reflexionem. Secunda plaga, quae in 

colles vergit, fructus sequenti tempore mature exhibet. Tertia autem quae in montana inclinat, postremam sibi messem 

vendicat: quod tardissime illic terrae concredita maturescant. Hoc autem modo sit, ut ad menses octo recentium frugum 

apud illos copia existat. Quod argumentum fuerit haudquaquam leve, eius sententiae, quam Astronomiae periti prodiderunt, 

quatuor anni tempora, quae quinto capite quarti Hexaemeron Ambrosius elegantissime describit, quovis anni tempore simul 

quidem esse, caeterum nulli loco simul, sed alternis vicibus obtingere.” Pomponii Melae Hispani Libri de situ orbis tres 

adiectis Ioachimi Vadiani Helvetii in eosdem scholiis. Viennae Pannoniae 1518. 94. 
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szinonimáit jelentik a teremtett, illetve az ember által felépített világban. Ezekkel a kedvező 

tulajdonságokkal állítja szembe a kommentár a negatív jellemzőket: a tenger viharos voltát 

és hajózásra kevésbé alkalmas jellegét. Az egymás után következő információk egymással 

való szembeállítása a szkolion további részét is meghatározza, azonban már nem a földrajzi 

adottságok eltérő jellegéről, hanem a történelmi események következtében fellépő földrajzi 

változásokról van szó. A szkholion záró szakasza jelenti a varietas és a copia egymással 

összefügő fogalmaival kapcsolatban a magyarázatot, amely az egyes területek 

termékenységére vonatkozó adatokat csillagászati okokkal hozza összefüggésbe, majd végül 

általános következtetéseket von le az évszakok változásaira vonatkozóan. A terrarum 

varietas fogalmára vonatkozóan elsőként azt emelhetjük ki, hogy a középpontjában nem a 

matematikai, hanem a leíró földrajzi ismeretek közvetítése áll. Az antik térképészeti adatok 

csak a helymeghatározás és a terület felosztása szempontjából fontosak, a kommentátort 

azonban sokkal jobban érdekli a terület egykori lakóinak morális állapota, illetve a helyi 

történelem eseményei mögött meghúzódó morális és politikai szándékok, vagy a terület 

jellemző sajátosságai mögött álló okok, az utóbbiakkal kapcsolatban azonban nem önálló 

véleményt fogalmazott meg, hanem más természettudományos munkák állításait fogadta el. 

A gentium varietas fogalmának a településföldrajzi ismereteket közlő szkholionok 

felelnek meg, amelyek a De situ orbisban szereplő népnevekhez fűznek bővebb 

magyarázatokat azzal a céllal, hogy bemutassák az ázsiai és afrikai népek területi 

elhelyezkedésének összefüggéseit.A településföldrajzi ismeretek szerepelhetnek az átfogó 

ismeretközlést nyújtó, vagy az egyes földrajzi régiókat bemutató,
264

 és a városok helyzetét és 

történetét,
265

 illetve a népek területi elhelyezkedését bemutató adatokat közlő 

szkholionokban.
266

 Az Isthmosi-szoros vidékét bemutató szkholiont a gentium varietas 

                                                           
264 A földrajzi régiók leírását nyújtó szkholionokban vízrajzi és településföldrajzi adatok szerepelnek a legnagyobb 

arányban: „Isthmi, qui inter Euxinum et Cilicum mare procurrit, basis Armeniam minorem habet, secundum Euphratis in 

meridiem procursum et Cappadociae partem. Citra hanc in occasum versus Cappadocia est, mox Paphlagonis Bithyniae 

contermina, et in Phrygiam imminens Galatia, supraque eam Moenones, Pisidae, Lycaones, reliquus tractus in meridiem et 

occasum vergens maritimus est, hactenus a Pomponio redditus, in toto vero tractu illo tres tantum gentes Graecae iure 

dicuntur, Dorica scilicet, Iconica, et Aeolica, caetera Barbari tenent, authore Plinio capite 2. libri 6. Ipsa Paphlagonia in 

septentrionem littore versa, clarissimis oppidis illustris est, et a Paphlagone Phinei filio ita adpellata, ut Stephanus prodidit.” 

Pomponii Melae Hispani Libri de situ orbis tres adiectis Ioachimi Vadiani Helvetii in eosdem scholiis. Viennae Pannoniae 

1518. 110. 
265 „Tyros. Plinius libro 5. Tyrus, inquit, quoddam insula, praealto mari 700 passuum divisa, nunc vero Alexandri 

oppugnantis operibus continens. Olim partu claras urbibus genitis, Lepti, Utica, et illa Romani imperii aemula, et terrarum 

orbis avida Carthagine, etiam Gadibus extra orbem conditis. Nunc omnis eius nobilitas conchylio atque purpura constat. De 

obsidione eius, utque continenti adiuncta est, nemo uberius Diodoro libro 17. Lege Curtium libro 4.” Pomponii Melae 

Hispani Libri de situ orbis tres adiectis Ioachimi Vadiani Helvetii in eosdem scholiis. Viennae Pannoniae 1518. 127. 
266 “Cadusii. Plinius in sexto ab Graecis ipsos Gelas Cadusios dictos ait. Strabó separat libro 11. primos eos esse asserens, 

qui septentrionalem partem montanorum in Eoum a Caspio procurrentium habitant. Ptolemaios tabulae Asiae 5. utroque 

inter Medicas gentes ad Caspium locat.” Pomponii Melae Hispani Libri de situ orbis tres adiectis Ioachimi Vadiani Helvetii 

in eosdem scholiis. Viennae Pannoniae 1518. 49. 
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fogalmának egyik jellemző gyakorlati példája, a településföldrajzi adatokra alapozott 

magyarázat határozza meg. Ennek az egyik részét jelenti az itt egykor élt népek felsorolása, a 

másik részét pedig a paphlagoniai városokra való utalás, amelyet mitológiai hivatkozás zár 

le. Ebben az esetben a kommentátor célja az volt, hogy a térképészeti ismeretek elsajításához 

biztosítsa a hátteret, és emiatt vezeti sorban végig az olvasót számos földrajzi néven és 

népnéven keresztül, amelyeket nem színesít anekdotákkal vagy természettudományos 

érdekességekkel. A Tyros városait bemutató szkholion az előbbitől teljesen eltérő céllal közli 

a településföldrajzi ismereteket, mivel történelmi jelentőségű településekről van. Leptis, 

Utica, és Carthago közül az utóbbit emeli ki: a többi városnak csak a neve szerepel a 

szkholionban, Carthago azonban két, ellentétpárként is értelmezhető jelzővel (Romani 

imperii aemula, terrarum orbis avida) is rendelkezik, amelyek egyben morális értékelést is 

jelentenek a várossal kapcsolatban. A harmadik fogalom, amely a városokkal illetve a 

tartománnyal kapcsolatban előkerül, a nobilitas fogalma, amely ebben az összefüggésben 

anyagi gazdagságot jelent, és nem morális kategóriát. A települések hagyatlását végül egy 

rövid megjegyzés kíséretében egy Diodóros Sikeliótés-hivatkozás segítségével fogalmazza 

meg a kommentátor. A Cadusii-lemmához kapcsolódó szkholionban szintén a térképészeti 

adatok jelentik a magyarázat hátterét, amely a gentium varietas-fogalom módszertani 

gyakorlata esetében számos alkalommal fordul elő. Az egyes népek sajátos tulajdonságaira 

vonatkozó adatok csak kevés esetben kapcsolódtak a településföldrajzi adatokhoz, azonban a 

más érdekességeket, illetve adatokat közlő szkholionokban számos alkalommal szerepeltek. 

 Az oppidorum varietas fogalma a településföldrajzi adatokhoz képest közelebb áll az 

érdekességekre vonatkozó ismereteket közvetítő gyakorlathoz a locus mnemonicus-rendszeren 

belül. A kommentár a kiemelt szerepben megjelenő, részben a keresztény hagyományhoz 

kapcsolódó, nagyobb terjedelemben tárgyalt ázsiai és afrikai városok (például Babilon vagy 

Jeruzsálem) mellett számos további, az adott régióban jelentős várossal kapcsolatban közöl 

érdekes adatokat, amelyek közvetítik ezekre a településekre vonatkozó ókori hagyományt, és 

a memorizálásuk segítséget nyújt az olvasó számára a kérdéses földrajzi nevek felidézéséhez. 

A kisebb jelentőségű városok szereplésére példa a Mauritania-fejezet magyarázatában 

szereplő Tingi-szkholion, amely a provincia legjelentősebb városának történelmét és földrajzi 

adottságait mutatta be.
267

 

                                                           
267 “Tingi. Plinius libro 5. capite primo: Nunc est Tingi quondam ab Antaeo conditum, postea Claudio Caesare cum 

Coloniam faceret, appellatum traducta Iulia. Solinus de Hispania excursus inquit in Libyam: Nam Bellone progressos quod 

Bethicae oppidum est, ultra interiacens fretum triginta milia passuum, Tingi excipit Mauritaniae, quae nunc Colonia et cuius 
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 A marium et fluminum varietas fogalmának alapját Ázsia és Afrika esetében az ókori 

és középkori világképet meghatározó tengerek illetve folyók (Ister, Tanais, Nílus) 

jelentették, amelyekkel a kommentár nagy terjedelemben foglalkozott. A nagy jelentőségű 

vízrajzi adatok mellett Vadianus minden fejezet magyarázatában foglalkozott a kisebb 

jelentőségűnek tekintett folyókkal is, amelyeket a településföldrajzi adatokhoz képest 

határozott meg.
268

 Az Európát bemutató fejezetekhez írt kommentárszakaszban a vízrajzi 

adatokat elemző szkholionok a locus mnemnonicus-jellegen túlmenően a 

természettudományos adatokat is közlik, illetve kiemelt szerepet szánnak az egyes helyekhez 

kapcsolódó érdekességek bemutatásának. A Thracia-fejezet Hypanis-lemmájához 

kapcsolódó szkholionban például a természettudományos adatok közlésének módszertani 

alapelvét a változásaiknak a bemutatása határozza meg, amely során Vadianus több antik 

auctort is idéz, és az antik hagyományban levő eltéréseket emeli ki (további módszertani 

sajátosságot jelent a kommentárban, hogy Vitruvius esetében hangsúlyozza a De 

architectura általános illetve specifikus tájékozódásra való használhatóságát egy olyan 

természettudományos témára vonatkozóan, amely műfajilag és tematikailag távol állt a 

műtől). A szkholion a folyóra vonatkozó helymeghatározást Vitruviustól veszi, és arra 

helyezi a hangsúlyt, hogy mekkora a folyó hosszúsága illetve mi jellemző a vizére, majd a 

torkolatánál található forrást írja le, majd az ellentétes hatást, amelyet az a folyó vizére 

gyakorol. A pontos leírásra való igény, illetve a természeti folyamatok leírásának együtt 

történő alkalmazása a szkholionnak a kisebb részét teszi ki, mivel a földrajzi etimológiai 

kérdések, illetve az érdekességek közlése jóval nagyobb szerepet kap (ezek között szerepel a 

                                                                                                                                                                                     
primus author Antaeus fuit et caetera. Sic enim legendum est, omnibus quae viderim exemplaribus hoc loco depravatis, nec 

triginta trium, sed triginta repondendum, ex Plinio cuius haec verba: Abest a Bellone oppido Bethicae proximo traiectu 30 

milia passuum, nisi Capellae quem authoritas movet, cui cum Solino convenit. Non omiserim Mauritaniam extimam et in 

Atlanticum eminentem Bogudianam, alteram autem Africae propiorem Bocchianam ab insignibus, quos nominavi regibus 

dictam esse, authore Plinio. Post autem Caij Caligulare saevitia in duas provincias divisam, Tingitanam extimam, et 

interiorem Caesariensem. haec a Caesaria, illa a Tingi oppido nomen sortita, utraque frequentis in hystoria nominis. Tacitus 

libro 17. Ipse Albinus dum e Tingitana provincia Caesariensem Mauritaniam petit, appulsus littori trucidatur. Porro diversa 

ratione hic Mauritaniae et Numidiae loca censeri Strabóni,Plinio, Pomponio, exactius paulo iudicantibus videre non est 

difficile. Nam Numidiam ab Ampsaga Plinius in ortum versus orditur. Mela ad eundem terminat. Post Molochat amnem, 

quem plaerique(!) omnes Mulucham esse volunt, Strabó Masesyliorum regionem facit, Mela Numidarum. At diversa 

tantum nomina lectorem minime offendant, nanque est notum, quam sint incerti regionum limites, cum interim plagae situs 

incertus non est. Et testatur libro 12. Strabo, Imperatoribus Romani prope arbitrarium fuisse, post subactas regiones partiri 

eas, ac distribvere assolitis, terminis praescriptis pro libidine, eo modo aliis aliisque victoribus subinde terminos 

variantibus.” Pomponii Melae Hispani Libri de situ orbis tres adiectis Ioachimi Vadiani Helvetii in eosdem scholiis. 

Viennae Pannoniae 1518. 84. 
268 Erre vonatkozóan az egyik példát az Africa minor-fejezetben szereplő Bragada folyóhoz fűzött magyarázat jelenti, 

amelyben a locus mnemnonicus-szerep az itt lezajlott történelmi eseményhez kapcsolódik, a folyó helyzetét pedig az Utica 

várostól való távolsága határozza meg: „Bragada. Uticam praeterlabens, ut scribit Strabo. Hic est Bragada, ad cuius ripam 

Attilius Regulus Imperator, bello Punico primo, ingentis magnitudinis serpentem machinis bellicis confecit, multa suorum 

militum clade, cuius postea corium Romam translatum 120 pedum longitudinem habuisse memoriae proditum est, ut 

Polybius libro priori de bello punico primo scripsit, et libro 4. Orosius Gellius item, aliique quos praetereo. 60.” Pomponii 

Melae Hispani Libri de situ orbis tres adiectis Ioachimi Vadiani Helvetii in eosdem scholiis. Viennae Pannoniae 1518. 90. 
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keserűvízek jelenségének magyarázata is, amelynek az érdekében Vadianus költői forrásokra 

támaszkodik). A második szakaszban számos, a folyóhoz és a vidékéhez kapcsolódó 

természettudományos érdekességet közöl a kommentátor, amelyek esetében az adatok 

enciklopédikus halmozásáról van szó. Az összegyűjtött hivatkozásoknak a részét jelentik a 

kiinduló kérdésre adott magyarázatok is, majd a szkholion a Hypanis folyó tulajdonságaiból 

kiindulva az általános jelenségre hívja fel a  figyelmet, amelyet azonban nem fejt ki, helyette 

Vitruvius olvasását javasolja. A szkholion középpontjában nem a vízminőségre és 

változásaira vonatkozó általános észrevételek állnak, hanem a Hypanis-folyóhoz kapcsolódó 

jelenség. A jelenség okának kutatása során olyan járulékos témák is előkerülnek, mint 

például a földrajzi etimológiai kérdések, vagy a szintén a specifikus információk közé 

tartozó rovartani adatok, amelyekkel kapcsolatban Vadianus a Naturalis historiára 

hivatkozik. A szkholiont végül az egymástól eltérő antik álláspontok bemutatása zárja, 

amelyeket a költemények szereplése tovább hangsúlyoz.
269

 A Thracia-fejezetben szereplő 

vízrajzi adatok további típusát a Strymon-lemmához kapcsolódó szkholion jelenti, amelyben 

a folyó eredete és nevezetes tulajdonságai mellett az ókori és középkori földrajzi irodalom és 

historiográfia egyik jellemző toposza, a terület kiemelkedő gazdagsága szerepel.
270

 A 

regionális vízrajzi adatokra vonatkozóan az egyik példát az Africa minor-fejezetben szereplő 

Bragada folyóhoz fűzött magyarázat jelenti, amelyben a locus mnemnonicus-szerep az itt 

lezajlott történelmi eseményhez kapcsolódik, a folyó helyzetét pedig az Utica várostól való 

távolsága határozza meg. A folyónév megjegyzésének megkönnyítése céljával Vadianus 

ebben az esetben is egy, a fabula módszertani gyakorlatához kapcsolódó történelmi 

exemplumot kapcsol a földrajzi névhez, az Attilius Regulus hadvezér vezetésével a 2. pun 

                                                           
269 „Hypanis. Vitruvius capite 3. libri 8. In Ponto, inquit, est flumen Hypanis, qui a capite profluit circiter millia 40. sapore 

dulcissimo: deinde cum pervenit ad locum, qui est ab ostio ad millia 160.admiscetur ei fonticulus oppido quam parvulus. Is 

cum in eum influit, tunc tantam magnitudinem fluminis facit amaram. Fonticulum Exampeum Herodotus libro 4. a loco 

nominatum ait, in quo oritur. Exampeum autem Scythae, id est sacrae viae cognominant. Quo in tractu capacissimum illud 

ahenum spectatum est, cuius inibi meminit idem author. De bestiolis Hemerobiis in Hypane nascentibus Plinius 11. libro, et 

prima Tusculanarum M.Cicero. Qui vero Hypanin Borystheni misceri crediderunt, Borysthenis undas coeruleas supernatare 

affirmarunt; Austro autem flante Hypanis aquas superiores fieri, ut Plinius quinto capite libri trigesimi primi scribit. Ovidius 

15. libro transformationum non et Scythicis Hypanis de montibus ortus, qui fuerat dulcis, salibus viciatur amaris. Est et in 

India Hypanis Eustathio, et Straboni libro 15. ad quem illud Propertii referri poterit: Quantum Hypanis Veneto distat ab 

Eridano, ob maximam amnium distantiam. Causas autem amariciei aquarum apud Vitruvium lege libro citato.” Pomponii 

Melae Hispani Libri de situ orbis tres adiectis Ioachimi Vadiani Helvetii in eosdem scholiis. Viennae Pannoniae 1518.159 
270 A Thracia-fejezetben szereplő vízrajzi adatok második típusát a Strymon-lemmához kapcsolódó szkholion jelenti, 

amelyben a folyó eredete és nevezetes tulajdonságai mellett az ókori és középkori földrajzi irodalom és historiográfia egyik 

jellemző toposza, a terület kiemelkedő gazdagsága szerepel: „Strymon. Plinius Strymon inquit ortus in Haemo, 

memorandum in septem lacus fundi priusquam dirigat cursum. Ab hoc Strymonius Gradivus et Grues Strymoniae, quippe 

ob lacustria, magna illic aestivo tempore harum est frequentia, brumae tempore in meridiana volantium. Lucanus libro III. 

Deseritur Strymon tepido committere Nilo Bystonias consuetus aves et caetera. Non praeterierim ad Strymonem oppidum 

olim fuisse Thasorum Daton adeo omnium rerum copia commendatum ut inde adagium tractum fuerit…” Pomponii Melae 

Hispani Libri de situ orbis tres adiectis Ioachimi Vadiani Helvetii in eosdem scholiis. Viennae Pannoniae 1518.171. 
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háborúban lezajlott kígyóölés történetét, amelyet Polybios, Orosius, és Gellius nyomán 

közöl. 

A montium varietas fogalma a regionális földrajzi ismeretközvetítésben 

vonatkoztatási pontot jelent a többi kategóriához képest, mivel a szkholionok a 

domborzattani adatokhoz viszonyítva közlik a városok vagy a folyók helyzetét. A Phoenicia-

fejezetben szereplő Arados-hegyhez kapcsolódó szkholion első szakasza az Arados-hegy 

helyzetének az ókori auctoroknál szereplő meghatározásával foglalkozik, majd a környező 

városokat és a természeti környezetet mutatja be. A leíró földrajzi és térképészeti adatokat 

követő historiográfiai adatközlés funkciója a területtel kapcsolatos történeti illetve egyéb 

adatokat közlő szerzők és szöveghelyek felsorolása. A locus mnemonicus-szerepet ebben az 

esetben a meminit igével illetve a mentio főnévvel jelzett hivatkozások biztosítják, amelyek 

mitológiai és vízrajzi vonatkozásokat közölnek, és ezeket egészíti kia párthus hadjáratra való 

utalást közlő Cicero-hivatkozás.
271

 

 

b. Az ókori földrajzi ismeretek aktualizálása 

 

Az aktualizálás esetében a kommentátor célja az volt, hogy a varietas fogalmának 

adott megnyilvánulását közelebb hozza az olvasóhoz: az általa követett gyakorlat csak 

módszertani szempontból rokon a Beroaldo által alkalmazott aktualizálási gyakorlattal, a 

célja teljesen eltérő. A kommentár nem a korabeli helyi szokások antik párhuzamait kereste, 

hanem a korabeli élettől idegen, sokszor szokatlan ókori jelenségeket próbált meg az olvasó 

által jól ismert példákkal szemléltetni. Az ismeretek aktualizálását a kommentár Ázsia- és 

Afrika-fejezeteiben a bécsi évekhez kapcsolódó személyes tapasztalatok közlése, illetve a 

földrajzi felfedezésekkel kapcsolatos beszámolók jelentik. Az antik exemplumokkal 

összekapcsolódó aktualizálásnak a természeti jelenségek értelmezésében három esetben is is 

fontos szerep jut: az első alkalommal Vadianus egy korabeli földrengésről, a másik 

alkalommal a Magyar Királyság területén szerzett saját tapasztalatáról számol be, a harmadik 

esetben pedig a magyarországi sóbányákkal kapcsolatban tesz egy megjegyzést. A 

                                                           
271„Arados. Forte eam intelligit, quae aliis in continente sita, Antarados nominatur. Nam Arados in mari iuxta eam insula est 

Plinio, et infra Pomponio. Supra Antaradum in meridiem oppidum est vetustum Paradisus, ad Libani orientale latus situm, 

non longe a Damasco, quae pari prope forma ad Antilibani radices vergit, ut Ptolemaios tabula Asiae quarta indicat. Capella 

libro sexto, amnis illic Paradisi meminit. Et est locus iuxta amoenissimus, ac supra quam credi possit accommodus 

voluptatibus Daphne, creberrima apud hystoricos mentione, a qua Antiochia Epidaphne cognominata videatur Plinio. 

Hermolaum adi, et lege super capite 21. libri quinti Plinii. Meminit et Sextus Rufus. Reliqua ex Strabone et Plinio notissima 

sunt: Quin et Cicero de Amano, ad cuius angustias cum exercitu contra Parthorum copias excubuit, libro Epistolarum 

secundo scripsit ad Coelium. De Myriandro etiam Ptolemaios.” Pomponii Melae Hispani Libri de situ orbis tres adiectis 

Ioachimi Vadiani Helvetii in eosdem scholiis. Viennae Pannoniae 1518.128. 
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személyes tapasztalatok közlésének hátterében a korábban nem tapasztalt jelenségek 

megismerésére irányuló természettudományos érdeklődés állt, amely I.Miksát az antik 

uralkodókkal illetve természettudósokkal állította párhuzamba. A varietas fogalmához ebben 

a szkholionban társul a novitas kategóriája, amely az empirikus megismerés indítékát jelenti 

Vadianus számára. Az antik empirikus tapasztalat közvetítése ezen a módon aktualitást nyer, 

és a kommentátor számára is alkalmazandó módszer lesz, amelyet követendő példaként 

mutat be az olvasó számára.
272

 Az Aegypanum-lemmához kapcsolódó szkholionban a 

személyes tapasztalatoknak az a típusa szerepel, amelynek nincs közvetlen párhuzama az 

antikvitással. Bár a Magyar Királyság területén található sóbányák esetében a szkholion 

ókori terminológiát alkalmaz, és a megjegyzés is kapcsolódik a szkholion témájához, 

közvetlen antik vonatkozása nincsen. A novitas módszertani kategóriájának alkalmazása 

ebből következően az empirikus tapasztalatok bemutatásakor csak kiindulópontot jelent a 

kommentátor számára arra vonatkozóan, hogy természettudományos felkészültségét 

bizonyítsa (más szempontból nézve az itt alkalmazott kutatási módszer esetében nyilvánvaló 

az antikvitással való kontinuitás, és emiatt az itt leírtakat nem lehet a mai értelemben vett 

empirikus tudományfelfogás kezdeti szakaszára utaló megállapításnak tekinteni).
273

 

Az Európa területére vonatkozó korabeli adatok nagyobb arányú közlése Vadianus 

munkájában szerepel első alkalommal az 1500 és 1520 között Bécsben megjelent, az ókori 

szövegekhez írt kommentárok közül. Johannes Camers Periégétés-kommentárja csak 

Germania illetve Hispania területével kapcsolatban  közöl adatokat, és a német területek 

leírása terén terjedelmi szempontból nem emelkedik ki a többi szkholion közül, és a 

középpontjában is az ókori germán népek tulajdonságainak a leírása, és nem a korabeli 

állapotok közlése áll. Hispania leírása sem tartozik a fontos szakaszok közé, a kommentátor 

azonban közli a terület mindkét ókori nevét, és tájegységeit is. Camers más területekre, 

például az ókori Galliára, Rhaetiára, vagy Thraciára vonatkozó adatokról, illetve a korabeli 

állapotukról nem tesz említést. A Mela-kommentárban az Európa-leírás fejezeteit tematikai és 

módszertani szempontból két nagyobb egységre lehet osztani. Az első egységet a retorikai 

szempontok háttérbe kerülése mellett a korabeli földrajzi állapotok nagyobb arányú 

                                                           
272 „Chymerae ignibus…Dum haec scribebam, Viennae Pannoniae Austriae constans fama increbruit, ardere intra paucos 

montes in Styria coepisse montem, ea pellectus Maximilianus Caesar Augustus nunciis ad inquirendum missis, ita esse ut 

ferebatur, comperit. Variat in his mirificae natura, et in Campania Vesuvius, qui flagrare desiit, ardere primum coepit Titi 

Vespasiani imperio, id quod in vita eius adnotavit Sextus Aurelius Victor. Ea, ut suspicor, novitas hominem naturae rerum 

avidissimum Plinium Secundum ad hoc illexit, ut videre cupierit, absumptum (mirum) rerum novarum amore. “ Pomponii 

Melae Hispani Libri de situ orbis tres adiectis Ioachimi Vadiani Helvetii in eosdem scholiis 132 sk. 
273 „Ipse Viennae Pannoniae Austriae vidi ex pannonicis salis fodinis advecta frusta quadrata adeo magna firmaque ut 

quibusvis aedibus struendis idonea viderentur…” Pomponii Melae Hispani Libri de situ orbis tres adiectis Ioachimi 

Vadiani Helvetii in eosdem scholiis. Viennae Pannoniae 1518. 100. 



107 

 

bemutatása határozza meg. Ebbe a csoportba a De situ orbisnak a nyugat-európai országok 

területét bemutató fejezetei tartoznak. A Mela-kommentár a legtöbb korabeli adatot a 

Germania-fejezet magyarázatában közli, ezt követik az ókori Italia, Hispania, és Gallia 

leírását magyarázó fejezetekhez írt magyarázatok, amelyekben a korabeli adatok száma 

kisebb, mint a Germania-leírás esetében.A kommentár első könyvében vízrajzi, a Rajnára és a 

Dunára vonatkozó információkat illetve Bázel városának említését, a második könyvben 

pedig a részletes országleírást találhatjuk meg. A leírásban a Német-Római Császárság 

területére vonatkozó ókori, illetve középkori források egyaránt fontos szerepet játszanak: 

Vadianus elsőként például arról értekezik, hogy az ókori szerzőknél, illetve Albertus 

Magnusnál melyek Germania határai.
274 Azokban a szkholionokban, ahol az egyes területek 

ókori szerzők által leírt, illetve 16. századi állapotát mutatja be, hangsúly többnyire a földrajzi 

nevek változásán, illetve a helymeghatározáson van, például a Mela által említett Melsiagum-

tó esetében, amely valószínűleg az egyik mecklenburgi tóval azonosítható.
275

A német városok 

és tartományok bemutatásának további gyakran jellemző sajátossága, hogy egy-egy folyó 

leírásához kapcsolódó szkholionban szerepelnek, amely bemutatja azok környezetét.
276 Az 

ókori állapotokból való kiindulás, amelyet a Germania-fejezet általános bevezetőjére még 

jellemző volt, a területet leíró szkholionok egy részében már nem jelenik meg: a kommentár 

                                                           
274 Ő maga azt a nézetet fogadja el, hogy a területet délről az Alpok, Nyugatról pedig a Rajna határolja. A német területek 

természetföldrajzi jellemzésével kapcsolatban Vadianus az ókori állapot leírásához Tacitus leírását hívja segítségül, amelyet 

aztán az ókori állapotokkal állít párhuzamba. Az ókori történetíró szerint Germania területét csaknem mindenhol nagy 

erdőségek és mocsarak jellemzik, emellett a talaj nedvesebb, mint Galliában, kevésbé alkalmas a gyümölcstermesztésre, 

viszont az állattenyésztésre megfelelő. Tacitus leírását összevetve a saját korára jellemző állapotokkal, Vadianus 

megállapítja, hogy az északi német területeket már kevésbé nedves és termékenyebb talaj jellemzi, délen pedig még 

termékenyebb a talaj, különösen a Pannonia, vagyis Magyarország felőli részeken, mivel ott szép krókuszok teremnek és 

kitűnő a bor. Hozzáteszi ugyanakkor, hogy a nagy folyók és az Óceán közelében mocsaras területek és nagy tavak is 

előfordulnak. (Praeterea Tacitus, Terra, inquit, etsi aliquanto specie differt, in uniuersum tamen aut sylvis horrida, aut 

paludibus foeda, humidior qua Galliae, ventosior qua Noricum et Pannoniam aspicit, satis ferax, frugiferarum arborum 

impatiens, pecorum foecunda, sed plerunque improcera... Hodie qua in septentrionem uergit, magis humida, et minus est 

fertilis, qua in meridiem, uel fertilissima, maxime uero ubi in Pannonias inclinat, nam crocum gignit optimum, et uino 

praestat nobilissimo, terra adeo fertili, út nihil non genitura videatur. Fit autem út cum amnium magnitudine latis ostiis 

exeuntium, tum etiam Oceani impetu, proximi littorum tractus alicubi paludosi existant, lacusque ambiant praepatulos. 

Pomponii Melae Hispani Libri de situ orbis tres adiectis Ioachimi Vadiani Helvetii in eosdem scholiis. Viennae 1518. 189. 
275 Itt Vadianus közli annak korabeli latin nevét, a Melsingumot, illetve annak népnyelvi változatát, az Elbingumot. 

Elbingum esetében azonban nem tóról, hanem városról van szó (napjainkban az egykori kelet-poroszországi város ma 

Elbing néven Lengyelország része). A szkholion vizsgálatából tehát azt a következtetést vonhatjuk le, hogy Vadianus 

következtetései téves elképzeléseken alapulnak. Ez azonban nem minden  esetben történik így, hiszen a Mela által említett 

Taurus hegyet helyesen azonosítja be az ausztriai Taurn heggyel, amellyel kapcsolatban személyes, empirikus tapasztalaton 

alapuló, értesülését is közli, a korabeli természettudományos ismereteknek megfelelő színvonalon. 
276  Ezzel kapcsolatos példaként Frankfurt (Francfordia) városát és a Szász-Wittenberg  Választófejedelemséget emelhetjük 

ki. Frankfurt városának jelentőségét jól mutatja, hogy az ókori nevél Albisnak nevezett Elba folyót bemutató lemmában is 

szerepel a clarum oppidum nevet viselő Hamburggal együtt. (Pomponii Melae Hispani Libri de situ orbis tres adiectis 

Ioachimi Vadiani Helvetii in eosdem scholiis. Viennae 1518.191) Hasonló a helyzet Wesztfália esetében is, amely az ókori 

Amasius folyóhoz, a mai észak-németországi Emshez kapcsolódó lemmában szerepel, illetve a Braunschweigi 

Hercegségnél, amely  a Weser (az antik Visurgis) területén torkollik bele az óceánba (ibidem). Vadianus a cimber néppel 

kapcsolatos lemmában emellett megemlíti a Visztulán túli területekkel bíró Német Lovagrend önálló államát Pomponii 

Melae Hispani Libri de situ orbis tres adiectis Ioachimi Vadiani Helvetii in eosdem scholiis. Viennae 1518.192). A 

kommentár megjelenése idején  a lovagrend már elvesztette egykori területei nagy részét, tehát a kommentárban való 

megjelenésük a hajdani dicsőség felidézésének tekinthető. 
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teljesen elszakad az ókori ismeretektől, és a korabeli állapotokat állítja a középpontba. A 

Rhetico-szkolion például az Alpok Svájc és Ausztria közötti vonulatait mutatja be, és csak 

Ladislaus Sunthaym német földrajztudósra hivatkozik.277 

Az Ibériai-félsziget leírása terjedelmi szempontból a Germania-leírást követi. Ennek az 

indoka a fejezet bevezető szkholionjában szerepel: a terület természeti erőforrásokban is 

bővelkedik, illetve számos jelentős antik szerző -köztük Pomponius Mela- születési helye. Az 

ókori állapotok bemutatása után Vadianus az ókori Tarraconensis és Bethica provincia ókori 

és újkori állapotát állítja párhuzamba egymással.
278

 A Hispania északi részét bemutató 

lemmához kapcsolódó Pliniussal és Ptolemaiossal állítja szembe Strabón, illetve Mela 

álláspontját Lusitania határaira vonatkozóan, majd az antik provinciát a mai Galíciával 

azonosítja, amelyet a Lusitania címet viselő másik szkholionban Portugália részeként említ 

meg.
279

A Hispánia részeként tárgyalt Portugália ókori múltjára és 16. századi helyzetére 

vonatkozóan a 3. könyvben szereplő, a promontorium Sacrummal kapcsolatos szkholionban 

szerepelnek további információk. A Plinius által Salatia néven említett Ulysipo várost 

Vadianus Lisszabonnal azonosítja, amellyel kapcsolatban megjegyzi, hogy az antik vélekedés 

alapján Odysseus által alapított város a portugál királyok székhelye. 

A Mela-kommentárból Germania és Hispania ókori és korabeli leírása mellett az 

olvasók számos információhoz juthattak az ókori Gallia illetve a Francia Királyság 

területével kapcsolatban is. Az ókori Gallia területére vonatkozó aktualizálási törekvések 

esetében a földrajzi nomenclatura kontinuitása illetve változásai kerülnek előtérbe, a 

topográfiai adatokra vonatkozóan pedig az ókori adatokat rögzíti a kommentár (vagyis a 

célja itt a fiktív földrajzi tér megteremtése, amelyet csak néhány esetben tör meg a korabeli 

valóság). A helynevek azonosítása mellett a szkholionokban a retorikai törekvések játszanak 

alapvető szerepet.
280

 A számos ókori földrajzi név mellett néhány esetben szerepelnek 

                                                           
277 Itt a terület újkori, Engedini neve mellett bemutatja az itt élő népeket (Vualganii et algavii, hoc est Almangavii dicti), a 

svájciak szövetségeseit, valamint az itteni városokat, Feldkirchet, illetve a lombardok Magavella vagy korabeli nevén 

Magenvelt nevű városát sorolja fel. Más városok, például Vilters esetében a szó etimológiai magyarázatát is közli: szerinte a 

név a vilis terrae jelzős szerkezetből ered. 
278 Előbbivel kapcsolatban elmondja, hogy a Scipio-család által alapított Tarraco városáról kapta a nevét, ma pedig 

Katalónia, Navarra és Kasztília királyságai találhatóak itt; Bethica 16. századi helyzetéről szólva pedig megjegyzi, hogy itt 

található a Portugál Királyság, illetve Guascogne egy része. 
279Pomponii Melae Hispani Libri de situ orbis tres adiectis Ioachimi Vadiani Helvetii in eosdem scholiis. Viennae 

Pannoniae 1518.167  
280 Erre vonatkozóan az Extima Galliarum ora-fejezetben szereplő Treveri-lemmához kapcsolódó szkholion jelent példát 

(„Treveri. Vetusti sane, nomenque retinentes, nec pristinae cedentes famae, apud quos insignis olim cognoscendarum 

causarum Populi Romani curia, Trevirorum cognominata, cuius in Floriano meminit Vopiscus. Refert Ammianus, horum 

omnium caput veteres Belgas fortissimos dictos fuisse, ea propter quod ab humaniori cultu longe discreti, nec adventitiis 

effoeminati delitiis, diu cum transrhenanis certavere Germanis. Aquitani enim, ad quorum litora ut proxima placidaque 

merces adventitiae convehuntur, moribus ad molliciem elapsis, facile in ditionem venere Romanam. Id obiter notandum, 
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olyanok is, amelyek kapcsolatot teremtenek az ókori és a kora újkori földrajzi állapotok 

között. A Mesua-heggyel kapcsolatos szkholionban például két 16. századi helynevet 

olvashatunk, az egyikük a hegy újkori latin neve, a Pullerium, a másik pedig a közelben 

fekvő, az antik szerzők által Agathának vagy Agathopolisnak nevezett város, amelynek 

Vadianus szintén közli a korszakban használatos nevét.
281

 Az ókori és a kora újkori földrajzi 

tér közötti kapcsolódási pontok egyik példája az ókori Aquitania területének 16. századi 

neve, illetve Párizsnak a humanista műveltség szempontjából betöltött fontos szerepe.
282

 A 

Gallia Narbonensis-fejezet lacus Lemannust bemutató szkholionjában Vadianus 

hangsúlyozza az ókori és a korabeli elnevezés közötti párhuzamot,  a Rhenus-lemmához 

kapcsolódó digresszióban pedig a korabeli földrajzi állapotok bemutatására törekszik, és 

figyelmen kívül hagyja az ókori földrajzi nevek azonosításának nehézségeit.
283

 

A kelet-európai területek bemutatása esetében a kommentár nagyobb mértékben 

kapcsolódik az antikvitással való kontinuitáshoz, mint a többi európai ország esetében. A 

kommentár Sarmatia- és Scythia europea-képében az ismeretek aktualizálása kisebb arányban 

jellemző, mint az antik szerzők által közvetített ismeretek közlése. A Lengyel Királyságra 

vonatkozó ismeretek elsőként a Summa Europae descriptio-fejezetben szerepelnek,
284

 majd 

Lengyelország kora újkori latin nevének magyarázata mellett a Sarmatia-fejezet 

szkholionjaiban Vadianus további adatokat közöl a lengyel nép eredetével, a Visztula 

folyóval, valamint a legfontosabb városokkal kapcsolatban. A Sarmatia-fejezetet bevezető 

általános ismertetőben Vadianus még idézi Ptolemaiosnak a terület határaival kapcsolatos 

megállapításait. Ezt követően, az antik hagyományoktól elszakadva, a Polonia név eredetét 

kezdi el fejtegetni, amellyel kapcsolatban megállapítja, hogy az a helyiek által Pole néven 

említett síkságból ered.
285

 A Borysthenes folyó bemutatásakor az antik álláspontok csak a 

                                                                                                                                                                                     
Belgicam Rheno vicinam Ptolemaeo in Germanias dividi, inferiorem, et quae ab Obrica fluvio, quem Mosellam hodie 

nominant, initium habet, superiorem. Marcellinus libro 15. superiorem primam Germaniam vocat Moguntiacos, et 

Vagiones, et Nemetes, et Argentoracos ambientem, quorum hodie nota sunt nomina; alteram secundam Germaniam, quae 

ab occidentali exordiens cardine Agrippina, et Tungris amplis et copiosis civitatibus muniatur. Mox primam Belgicam iuxta 

Treviros et Mediomatricos: Secundam autem qua Ambiani sunt, et Cathelani, et Rhemi, qui tractus, ut est coniectura, hodie 

in superiorem et inferiorem Burgundiam absumitur. Supra vero hos omnes Helvetiis adnexos, Sequanos, Bisantios, et 

Rauracos clarissimis oppidis celebres, idem author statvit, qui hodie quoque bona foederatorum Helvetiorum pars sunt.” 

(Pomponii Melae Hispani Libri de situ orbis tres adiectis Ioachimi Vadiani Helvetii in eosdem scholiis. Viennae Pannoniae 

1518. 239). 
281 Pomponii Melae Hispani Libri de situ orbis tres adiectis Ioachimi Vadiani Helvetii in eosdem scholiis. Viennae 

Pannoniae 1518. 55. 
282 uo. 
283Pomponii Melae Hispani Libri de situ orbis tres adiectis Ioachimi Vadiani Helvetii in eosdem scholiis. Viennae 

Pannoniae 1518.240 skk. 
284 Itt Vadianus megjegyzi, hogy a szarmatákat ma lengyeleknek (Poloni) nevezik, ez azonban a térkép használatának 

köszönhetően közismert információ  lehetett, tehát nem szorult bővebb kifejtésre. 
285 A Vistula-szkholionban a folyó leírása mellett szerepel a mellette fekvő Dantiscum (Danzig) városa, amelyet fényes 

városként és fontos kereskedelmi központként jellemez, amelynek azonban a közeli mocsarak miatt egészségtelen a 
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kiindulópontot jelentik, a hozzá kapcsolódó szkholion teljes egészében korabeli adatokat 

közöl. Az Axiaces folyót bemutató szkholionban a latin nyelvű földrajzi terminológián kívül 

az antikvitással való kapcsolatot a barbarus melléknév használata jelzi a nem latin nyelvű 

földrajzi nevekre vonatkozóan. A Dunával, illetve a Visztulával foglalkozó szkholionok 

esetében az antikvitással való kontinuitás megteremtésére irányuló törekvéseket figyelhetjük 

meg (a korabeli földrajzi nevek latinizálása, ókori szövegek használata, kapcsolódási pontok 

keresése az ókori történelemmel). A Visztula esetében az előbbi szempontok mellett 

megjelenik a földrajzi nomenclatura kérdése illetve a korabeli politikai helyzetre történő 

hivatkozás is.
286

 A Scythia europea-fejezetben a kommentár csak a jelentősebb folyók 

esetében közöl korabeli adatokat.  

Az európai országok bemutatása esetében a korabeli politikai életre utaló 

megjegyzések hátterében a német erőviszonyok állnak, a kommentátor személyes 

tapasztalatait bemutató leírások pedig az önreprezentáció céljait szolgálják (különösen az 

Italia-fejezet esetében). Az Európával kapcsolatban általános képet nyújtó Summa Europae 

descriptio-fejezet a kontinens területére vonatkozó ókori adatokat mutatja be a fejezetet 

bevezető szkholionban a földrajzi etimológiai kérdéseket középpontba állítva.
287

 Itt az 

egyetlen korabeli adatot a polonus népnév említése jelenti.
288

 A topográfiai adatokat illetve a 

                                                                                                                                                                                     
levegője. A városok közül Dantiscum mellett még kettőt emel ki, Krakkót (Cracovia) és Poznant (Posignania), amelyekkel 

kapcsolatban megjegyzi, hogy azoknál Litvániában sokkal nagyobbak is vannak, például Vilna, vagy Orscha („inter quas 

eminet Vilna praecipuae, tum et Orscha arx munitissima, Kyoyu Rutenorum metropolis, et in Podolia prae caeteris munita 

Camyenyetz, quam latine ob situm loci, saxeam cognominant”). Végül, az ország lakóival kapcsolatban közli, hogy 

Németországból érkezett telepesekről van szó, mivel őszinte életmódjuk és szelídebb erkölcseik miatt nem lehetnek szkíta 

(tehát szláv) származásúak. („Coloni plane e Germania profecti videntur: nam cum Boemis lingua communicant, et sunt 

cum vitae synceritate, tum morum candore mansuetiores, quam ut Scythici sanguinis esse, qui nunc habitant, quispiam 

existimet”). A Pole-síkság az Epitome trium terrae partium Sarmatia-fejezetében is megjelenik, mint a latin néven Polonia 

magna néven említett terület, amelyet a sclavonusok ezer évvel azelőtt odavándorolt népe lakik. A lengyel folyók közül 

Vadianus csak a Visztulát említi meg, illetve az ország lakosaival kapcsolatos információkat közöl. 
286 „Visula. Mira nominis variatio, nam Visula, Iustula, Iustilla, Istula, Vistula, vocatur. Oritur in Carpatiis qua in Iasiges et 

Marcomannos Polonia imminet; in Codanum egreditur non uno ostio, et amplissimo antequam Dantiscum attingat alveo, 

ubi mira piscium copia. Dantiscum clarum et opulentum advectis mercibus oppidum, aere ob vicina quae palustri humore 

madent, non nihil insalubri. Memorabile vero aetarte nostra Ioannis Dantisci nomine, iureconsulti, poetae, et Poloniae regis 

(quod fidei suae et eruditioni debebatur) Secretarii.” Pomponii Melae Hispani Libri de situ orbis tres adiectis Ioachimi 

Vadiani Helvetii in eosdem scholiis. Viennae Pannoniae 1518. 251. 
287 „Europa. Unde huic terrae hoc nomen accesserit, aut quis eius extiterit author a nemine mortalium compertum esse ait 

libro quarto Herodotus, nisi quod dicimus ab Europa Tyria nomen accepisse regionem, nec ante sicut caeteras terras nomen 

habuisse. Tamen illam ex Asia fuisse constat, neque in hanc commeasse terram, quae nunc a Graecis Europa vocatur, sed e 

Phoenice tantum in Creram, et e Creta in Africam. Haec ille. Sentiunt tamen plerique omnes tres partes terrae a foemellis 

nomina accepisse. Europam Plinius libro tertio, altricem victoris omnium gentium populi, terramque pulcherrimam 

nominat, Asiae et Africae aliquando, non magnitudine, sed virtute comparatam. Certum est eam, cum habitatissima sit, 

gentium frequentia non multo alterutra inferiorem esse. Quanquam idem Plinius libri sexti 33. capite, nescio quali calculo, 

Europam ait tertiam esse terrae partem et octavam, paulo amplius: Asiam vero quartam et quartamdecimam partem, 

Africam quintam, et insuper sexagesimam, cum Europae continentem minimam esse liquido constet, de cuius laudibus si 

legere voles, Strabonem legito libro tertio.” Pomponii Melae Hispani Libri de situ orbis tres adiectis Ioachimi Vadiani 

Helvetii in eosdem scholiis. Viennae Pannoniae 1518.79. 
288 „Sarmatas. Qui hodie Poloni dicuntur. Verum haec ad picturam adhibita notiora sunt quam ut interprete egeant”. 

Pomponii Melae Hispani Libri de situ orbis tres adiectis Ioachimi Vadiani Helvetii in eosdem scholiis. Viennae Pannoniae 
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földrajzi nomenclatura kérdését középpontba állító szkholionokban a kommentár az ókori és a 

korabeli állapotok közötti párhuzamokat hangsúlyozza. Germania leírásakor a Ptolemaios-

térképre és más munkákra (például Nicolaus Germaus térképére) is hivatkozik a kommentár. 

A korabeli adatok szerepe az antik földrajzi ismeretekből felépített fiktív térben nem mindig 

egyértelmű: egyes esetekben az adatok pontos beazonosítása lehetővé teszi hogy egy-egy 

ókori földrajzi név a locus mnemnonicus-szerep helyett a tényleges földrajzi térrel alkosson 

kontinuitást, ez azonban nem minden esetben valósul meg (a német városok, például 

Hamburg és Frankfurt korabeli latin nevének közlése jelenti az utóbbira vonatkozóan az egyik 

fontos példát).
289

 Mindez az észak-európai területekre vonatkozó domborzattani, vízrajzi, és 

településföldrajzi adatok közvetítése esetében is jelentkezik: ahol pontos ókori adatok nem 

állnak rendelkezésre, a kommentátor a korabeli latinizált földrajzi neveket tudja csak 

használni.
290

 

c. A fabula és a ratio kapcsolata 

 

A fabula és a ratio kapcsolatának a varietas módszertani kategóriáján belül történő 

bemutatására vonatkozóan a két legfontosabb példáját az Aegyptus-  illetve az India-fejezet 

magyarázata jelenti. India leírása esetében a ratio és a fabula kapcsolatára vonatkozó 

módszertani gyakorlatot szintén a zoológiai ismeretek közvetítése jelenti, amikor Vadianus 

az antik leírásokra alapozva a mai szemmel a valóságtól távol álló elképzeléseket 

realitásként fogadja el (a kora újkori világképet meghatározó fabula és ratio kapcsolatát 

tekintve az India-fejezet esetében a kommentár a mesés elemeket közlő ókori szövegek 

tekintélyére alapozott). A fabula gyakorlatának előtérbe kerülését mutatja egy másik 

                                                                                                                                                                                     
1518. 81. 
289 A nem egyértelmű besorolás másik példáját az Albis-lemmához kapcsolódó szkholion jelenti („Albis. Quem et Albium 

Strabo vocat. Ad hunc olim Suevorum fuit et Caucorum sedes, hodie Saxones clara gens adhabitant, corrivat e Boemiorum 

iugis, aliquotque, quorum Sala praecipuus est, amnibus acceptis, ubi Hamburgum clarum oppidum attigit, in Oceanum 

egreditur. Trans hunc et Suevus fluit vetusti nominis Straboni, Vistulae est proximus Silesiorum Odera, ad quem 

Francfordia huic, quae ad Moenum est cognominis, clara etiam Gymnasio. Non ausim dicere Gutallum vocari Plinio, 

quanquam coniectura esset, nisi ante Vistulam nominaret, cum inquit: Amnes clari in Oceanum defluunt, Gutallus, Iustillus, 

sive Vistula, Albis, Visurgis, Amisius, Rhenus, Mosa. A Ptolemaeo tamen Viaum dici prope indubium est.” Pomponii 

Melae Hispani Libri de situ orbis tres adiectis Ioachimi Vadiani Helvetii in eosdem scholiis. Viennae Pannoniae 1518.250). 
290 „Codanus. Plinius decimotertio capite libri quarti, de extimis Europae gentibus: Sevo, inquit, mons ibi immensus, nec 

Rhipaeis iugis minor, immanem ad Cimbrorum usque promontorium efficit sinum, qui Codanus vocatur, refertus insulis, 

quarum clarissima Scandavia est incompertae magnitudinis. Et infra parum: Quidam haec habitari Istulam usque fluvium a 

Sarmatis, Venedis, Scyris, Hyrris, tradunt. Hactenus Plinius, cuius verbis si tabulam Europae octavam, aut verius picturam 

Nicolai Germani, reliquis Ptolemaei adnexam contuleris, quis Codanus ille quantusque sit, intelliges. Ptolemaios Oceani 

Sarmatici nomine dignatus est, eiusque partem Venedicum sinum fecit, ut in eo alios quoque sinus minores Plinius nominat. 

De insulis inferius mentio fiet. Sevo mons ille, qui passim Daciae Suetiae, Gothiae, Norvegiae, et illi tractui, quem 

Engroveant nominant, imminet. Cimbricum promontorium in extima est Chersoneso Daciae, Plinio. Inter quod et 

oppositum littus non amplo introitu sinus initium habet. Applica, si sapis, lectioni picturam, et memoriam tantilla re 

adiutus.” Pomponii Melae Hispani Libri de situ orbis tres adiectis Ioachimi Vadiani Helvetii in eosdem scholiis. Viennae 

Pannoniae 1518.250.  
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szkholion is. Az Ázsiára vonatkozó általános leírást tartalmazó lemmában Vadianus csak 

részben modernizálja az antik szerzők által felvázolt képet: a szkíták kannibalizmusáról 

szóló értesüléseket nem cáfolja, csak annyit jegyez meg, hogy a szkítiai hegyek mögötti 

terra incognita a legújabb térképek tanúsága szerint más határokkal rendelkezik, mint ahogy 

azt az ókorban feltételezték, és a kínaiakon (Seres) túl, az újabb felfedezések alapján még 

több nagy létszámú nép él.
291

 A két módszertani gyakorlat kapcsolatát az európai országokat 

bemutató fejezetekben az egyes területekre vonatkozó ismeretek közötti eltérések határozzák 

meg. A skandináv területek és Észak-Oroszország kulturálisan és földrajzilag marginális 

területnek számítottak a kora újkorban is, és a 16. századi művelt társadalmi rétegek tagjai 

sem ismerték jól. A földrajzi és természettudományos adatok közvetítésekor ezért nem 

közvetlen, saját tapasztalatokra, hanem útibeszámolókra támaszkodtak, illetve  azokból az 

antik és középkori forrásokból tájékozódtak, amelyekben szerepelt néhány adat. Ezek a 

szövegek azonban nem gyakoroltak mély hatást a korabeli kultúrára, és a 16. századi utazók 

új jelenségekként írták le azokat, amelyekről az antik auctorok vagy Albertus Magnus már 

beszámoltak.
292

 A ratio a nyugat-európai területek esetében kap központi szerepet, és minél 

tovább halad a De situ orbis szövege az északi, keleti, vagy nyugati peremterületek irányába, 

annál nagyobb szerepet kap a fabula. 

Európa leírása esetében a fabula egyik megnyilvánulásaként Vadianus az emberek 

állatokká való változásának lehetőségeivel kapcsolatos példákat veszi sorra az antik 

irodalomban, majd a jelenség elméleti magyarázataként a magia naturalis fogalmát 

értelmezi. A ratio alkalmazását figyelmen kívül hagyó fabula példája a településföldrajzi 

adatokhoz kapcsolódik. A Scythia europea-fejezetben szereplő fiktív népekkel kapcsolatban 

a kommentár teljes mértékben átveszi az antik elképzeléseket, előtérbe helyezve a fabula 

módszertani sajátosságait a ratio szerepéhez képest.
293

 Az Italia- és Germania-fejezetet a 

személyes véleményeknek és tapasztalatoknak a realitáshoz közelítő közlése határozza 

meg,
294

 míg a Sarmatia- és Extimae Hispaniae littora-fejezetekben a fabula műfajához 

közelítő beszámolókat is olvashatunk.  

                                                           
291 uo. 207. 
292 Ogilvie B.W.: The science of describing. Natural history in renaissance Europe. Chicago 2006.  231 skk. 
293 Pomponii Melae Hispani Libri de situ orbis tres adiectis Ioachimi Vadiani Helvetii in eosdem scholiis. Viennae 

Pannoniae 1518.155 sk. 
294A Macedonia-fejezetben Angelo Cospi Diodorus-fordításának említése mellett  az isztriai tengerpartra tett utazásáról  és 

Trieszt felkereséséről, továbbá a lengyel követek dél-itáliai tapasztalatairól számol be (Pomponii Melae Hispani Libri de 

situ orbis tres adiectis Ioachimi Vadiani Helvetii in eosdem scholiis. Viennae Pannoniae 1518. 177 skk.). Kisebb arányban 

a kommentárnak ebben a szakaszában is szerepelnek a korabeli eseményekhez köthető szokatlan jelenségek vagy nem a 

földrajzi ismeretekhez kapcsolódó személyes tapasztalatok, azonban az arányuk alacsony. (Pomponii Melae Hispani Libri 

de situ orbis tres adiectis Ioachimi Vadiani Helvetii in eosdem scholiis. Viennae Pannoniae 1518.247). 
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Az Európa keleti és északi peremterületeit illetve az Atlanti-óceáni szigeteket 

bemutató fejezetekhez írt szkholionokban az ismeretek aktualizálása nem játszik jelentős 

szerepet, és az antik szövegekre alapozó magyarázatoknak köszönhetően az 

ismeretközvetítésben a szokatlan vagy rendkívüli jelenségek jutnak nagy szerephez. Az 

európai peremterületekhez a kommentárban Észak- és Kelet-Európa (a Moszkvai 

Nagyfejedelemség, a Lengyel Királyság, a Dán Királyság és a skandináv királyságok, illetve 

Nagy-Britannia) tartoznak. A bécsi földrajzi kommentárok közül Vadianus munkája az első, 

amely részletes magyarázatot fűz a Mela-szövegben szereplő orosz területhez. Az orosz 

területekkel kapcsolatban Vadianus három szkholionban közöl információkat, ezek közül 

kettőben az ókori Scythiával kapcsolatos tudnivalókat ismerteti Strabón, Ptolemaios, és 

Plinius munkáira támaszkodva. A harmadik szkholionban elszakad az antik 

hagyományoktól, és személyes emlékei mellett az orosz fejedelem és I. Miksa közötti 

kapcsolatokat emeli ki (az Orosz Fejedelemség határainak ismertetésekor még a Dnyeper 

ókori nevét, a Tanaist használja, illetve hangsúlyozza, hogy a földrajzi neveket a császári 

követek jelentéseiből ismeri). A cári birodalommal kapcsolatos néprajzi és földrajzi 

információk hátterében a Jagelló Zsigmond uralkodása alatt, a kommentár megjelenésének 

idején zajló háborúk állnak: a néprajzi ismeretek közlésének példája az ókori Hamaxobitae 

népet bemutató lemmához írt szkholion, a földrajzi ismeretek közlésére vonatkozóan pedig a 

Borysthenes folyót bemutató szkholion kapcsolódik a lengyel uralkodó személyéhez.  

Az ókori Sarmatiára, vagyis a korabeli Lengyel Királyságra vonatkozóan Vadianus 

azonban számos információt közöl az ókori és korabeli állapotokkal kapcsolatban. A 

Lengyelországra vonatkozó ismeretek elsőként a Summa Europae descriptio-fejezetben 

szerepelnek, majd Lengyelország kora újkori latin nevének magyarázata mellett a Sarmatia-

fejezet szkholionjaiban Vadianus további adatokat közöl a lengyel nép eredetével, a Visztula 

folyóval, valamint a legfontosabb városokkal kapcsolatban. A Sarmatia-fejezetet bevezető 

általános ismertetőben Vadianus Ptolemaiosnak a Sarmatia határaival kapcsolatos 

megállapításait idézi. Ezt követően az antik hagyományoktól elszakadva a Polonia név 

eredetét kezdi el fejtegetni, amellyel kapcsolatban megállapítja, hogy az a helyiek által Pole 

néven említett síkságból ered. A Mela-kommentárban, a De situ orbis szövegét követve, 

Vadianus is külön tárgyalja Nagy-Britannia, valamint Skandinávia területét, a 

szkholionokban számos információt szolgáltatva a korabeli állapotokról is, Írországgal és 

Skandináviával kapcsolatban azonban szintén nem rendelkezik kellően megbízható, az ókori 

szöveghez képest a terület jobb ismeretét mutató információkkal. 



114 

 

A fabula és a ratio egymással való szembeállításának módszertani háttere a 

jelenségek értelmezése során követett gyakorlat. Amennyiben a kommentátor az adott 

kérdéssel kapcsolatban elfogadható és racionális választ tudott adni, elvetette a jelenség 

fabula formájában történő értelmezését és a ratio fogalmára alapozva közölte a 

magyarázatot, amennyiben pedig nem tudott racionális magyarázatot adni az adott 

problémával kapcsolatban (vagy az ókori illetve humanista auctoritas szereplése miatt erre 

nem volt szükség), elfogadta az antik fabula valóságtartalmát. A varietas fogalma a 

regionális földrajzi ismeretközvetítésen belül az egzotikus jelenségek racionalizálása által 

kerül személyes kapcsolatba a kommentátorral illetve a kommentár olvasójával.
295

 A 

személyes kapcsolat első formája a csodás események és jelenségek leírása illetve 

magyarázata, a második formája pedig az aktualizálás. A ratio és a fabula alkalmazása a 

kommentárban a személyes vélemények és tapasztalatok közlésére is hatással van. A 

néprajzi és historiográfiai adatokhoz kapcsolódó aktualizáló megjegyzések a földrajzi 

adatokat egészítik ki, és a kelet-európai népek sajátos szokásairól számolnak be, az 

aktualizáló megjegyzések másik csoportja pedig a korabeli természettudományos 

eszmecserék világába nyújt betekintést. A ratio és a fabula fogalma és módszertani 

gyakorlata ezekben a szkholionokban részben elválik egymástól, részben egymással 

összefüggésben szerepel (ezekben az esetekben Vadianus racionális tényként kezeli a fabula 

körébe tartozó közléseket és nem próbál rájuk ésszerű magyarázatot találni).
296

 

 

2. Terrarum varietas: a növény- és állatvilág, mint egzotikum a Mela-kommentárban  

 

a. A kora újkori zoológiai és botanikai ismeretek általános sajátosságai 

 

Az ókori természettudományos gondolkodás és középkori világkép hatásai egészen 

1550-ig meghatározták a tudományos gondolkodást, tehát az állatokkal kapcsolatos felfogás 

                                                           
295 A ratio és a fabula fogalompár módszertani hátterének összefüggéseire vonatkozóan az Arati-lemmához kapcsolódó 

szkholionban szerepelnek információk:  „Arati. Pleraque naturae opera insignia sunt, quorum causas ignoramus, in horum 

numero et id Arati monimentum est, cuius miraculo praeter saxi, ex quo constat naturam, nil facile attuleris, si modo lapidis 

cuiuspiam natura esse potest. Plinius certe, quemcumque authorem secutus, scribit libro ultimo. In Asso Troadis lapidem 

nasci Sarcophagum nomine, fissili vena scissum, qui corpora defunctorum in eo condita intra 40. diem absumat exceptis 

dentibus. Mutianus addidit, specula quoque et strigiles, et vestes, et calceamenta cum mortuis illata saxea fieri. Huiusmodi 

passim admiranda naturae maiestas prodit, et secundum lapides, in herbis, tum et in aquis maxime. Quandoquidem Albertus 

Magnus scripsit vidisse se Cirothecam ex corio lapideam factam, postquam in quendam Germaniae fontem mersa est, priori 

effigie nihil mutata.” Pomponii Melae Hispani Libri de situ orbis tres adiectis Ioachimi Vadiani Helvetii in eosdem scholiis. 

Viennae Pannoniae 1518. 130. 
296 Pomponii Melae Hispani Libri de situ orbis tres adiectis Ioachimi Vadiani Helvetii in eosdem scholiis. Viennae 

Pannoniae 1518. 252 skk.  
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is a korábbi hagyományokat követte a 16. század első éveiben.Az arisztotelészi 

szövegkorpusz részét képező De animalibus szövege és a hozzá írott kommentárok 

jelentették az alapját a zoológiai értekezéseknek, és a természettudományos ismereteket a 

teremtéstörténet keretei között tárgyaló enciklopédiáknak,
297

 amelyeket a morális és 

szimbolikus felfogás és a természettudományos szemléletmód együttesen határozott meg.
298

 

A kora újkori zoológia kialakulásának a kezdeti időszaka a 16. század első fele, a folyamatot 

pedig a könyvekből szerzett tudás háttérbe szorulása és az empirikus tudás jelentőségének 

növekedése határozza meg.
299

 

A kora újkori zoológia tudományterületeinek fejlődését a skolasztikus 

természettudomány kezdeti meghatározó szerepe, majd a 16. század közepétől kezdve 

kialakuló protestáns természettudomány határozta meg. A kora újkori zoológia legfontosabb 

jellemzőit a komplexitása és a teológiai és filozófiai megközelítésmód jellemezte: a 

természettudományos jelenségek értelmezése során a biblikus világképből indultak ki, amely 

meghatározta az állattani ismeretek különféle olvasatait is. A kora újkori zoológiában 

továbbá nem beszélhetünk világos kronológiai fejlődésről a könyvekre alapozó és az 

empirikus tudás esetében, mivel az állatleírásoknak többféle módszere szerepel egyidőben a 

kora újkori munkákban. A kora újkori zoológiára jellemző, ma legszokatlanabbnak ható 

elképzeléseket a spontán generatio elmélete, illetve a hibrid fajok létezésével kapcsolatos, az 

antik és középkori elképzelésekre (Plinius és Albertus Magnus műveire) alapozó 

meggyőződések jelentik.  

A görög és római zoológiai ismereteket a középkorban és a kora újkorban eltérő 

irodalmi műfajok (enciklopédiák, zoológiai kompendiumok) közvetítették. Különösen 

jelentős műfajnak számítottak az állatfajok leírását irodalmi, tudományos és empirikus 

tapasztalaton keresztül nyújtó munkák, amelyeket sok esetben illusztrációkkal láttak el. A 

zoológia szerepet játszott a bibliai exegézisben, az ókori szövegek fordításaiban és a 

hozzájuk írt kommentárokban, továbbá a proverbiumgyűjteményekben is, amelyek az 

ismeretközlésben fontos szerepet szántak  az állatfajok elnevezéseinek és taxonómiájának.A 

16. században az antik ismeretek közvetítését az arisztoteliánus és enciklopedikus 

                                                           
297 A De animalibus címmel latinra fordított Arisztotelész-szövegre történő utalások olyan középkori enciklopedikus 

művekben is megjelennek, mint Bartholomeus Anglicus De proprietatibus reruma vagy Thomas de Cantimpré De rerum 

natura című műve. Az utóbbi szövegekben a korábbi, hagyományos források (Plinius, Izidor, Solinus, és a számos 

középkori bestiarium) is nagy szerepet játszanak. 
298 Az állatokkal kapcsolatos ismeretek már Albertus Magnus korai műveiben is megjelennek: korai teológiai írásaiban (De 

sacramentis, De incarnatione, De resurrectione) és a teológiai meghatározottságú, de természettudományos ismereteket is 

tárgyaló kozmológiai írásaiban (például a De coelo című Arisztotelész-fordításhoz írott kommentárjában) Arisztotelész 

zoológiai műveit is felhasználja. vö. Steel 14., Anzulewicz 159 
299 Enenkel-Smith 1 sk. 
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hagyomány határozta meg. A zoológiai kérdések tárgyalásakor   animalibus címen latinra 

fordított munkáját, és a peripatetikus iskolához tartozó további szövegeket (Meteorologica) 

és pszeudo-aristotelési írásokat (Problemata physica) használták, amelyekhez 

kommentárokat is írtak. A görög természettudományos munkák mellett ebben az időszakban 

is nagy hatása volt a két legjelentősebb latin nyelvű ókori természettudományos munkának, a 

Naturalis historiának, illetve a Naturales quaestionesnek is, amelyek mellett számos kisebb 

ókori szöveget használtak a zoológiai ismeretek oktatása során. Az ókori szövegkiadások 

mellett a latin nyelvű humanista enciklopédiák (például Giorgio Valla De rebus expetendis 

et fugiendis című műve) illetve az egyes tudományterületeket feldolgozó kompendiumok is 

fontos szerepet játszottak azállattani ismeretek közvetítésében.  

Rendszerezett zoológiai ismeretközvetítésről a 16. század elején Bécsben megjelent 

latin nyelvű tudományos munkákban nincsen szó.
300

 A zoológiai ismeretek a bécsi egyetem 

földrajzoktatásában sem játszottak elsődleges szerepet: ahogy a Mela-kommentár 

paratextusában szereplő, Catechesis in geographiam című értekezésben Vadianus megjegyzi, 

az egyes területekre vonatkozó tudnivalók sorában csak a harmadik helyen szerepeltek az 

adott hely nevezetességei, közöttük az állatvilága.
301

 Az állatokkal kapcsolatos ismereteknem 

csak a Bécsben megjelent természettudományos munkákban szerepeltek, hanem más műfajú 

szövegekben is. A retorikai művekben szereplő adatok alapján a természettudományos 

vizsgálódás mellett a szimbolikus értelmezési hagyománynak is nagy jelentősége volt: az 

állatok a retorikai művekben is megjelentek toposzok vagy hasonlatok szereplőiként.
302

 Az 

ókori szövegeket magyarázó kommentárokban a forrásszöveg tartalma meghatározta a 

zoológiai ismeretek arányát: a földrajzi ismereteket középpontba állító Dionysius Periégétés-

kommentárban kevesebb állattani adat szerepel, mint a Gaius Julius Solinus által 

összeállított Naturalis historia-kompilációhoz írt kommentárban. A bécsi földrajzi 

kommentárok zoológiai szemléletmódja kettős jellegű: összekapcsolódnak benne az Albertus 

Magnus felfogását követő, az állatok tulajdonságainak tanulmányozását, a 

természettudományos vizsgálódást középpontba állító és a mirabilia-felfogás (az egzotikus, 

                                                           
300 Wightman 84. 
301 Pomponii Melae Hispani, Libri de situ orbis tres, adiectis Ioachimi Vadiani Helvetii in eosdem Scholiis. Addita quoque 

in Geographiam Catechesi, et Epistola Vadiani ad Agricolam digna lectu.Viennae Pannoniae 1518. 39. 
302 Erre vonatkozó példaként említhetjük meg Sebastian Winderl Oratio ad Mattheum Romanae Ecclesiae Cardinalem 

(Mátyáshoz, a római egyház a római egyház bíborosához szóló beszéd) című beszédét. A szónoklati műből nem hiányozhat 

I.Miksa dicsőítése sem, akit a többi uralkodóval párhuzamba állítva, a sas, illetve a bagoly összehasonlítását célzó 

hasonlattal jellemez, majd Vergilius I. eclogáját parafrazálva óv az értelmezése szerint az állatokat nem felismerő Tityrus 

magatartásának követésétől. (Oratio ad ... Matheum ... Romanae ecclesiae tituli sancti Angeli Cardinalem Gurcensem ... In 

congratulatione adventus nomine ... universitatis Viennae Pannoniae, P(er) Sebastianum Winderl ... habita. Viennae 1515).  
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szokatlan állatok bemutatása) hatásai.
303

 

A botanika (kora újkori nevén res herbaria) a középkorban és a kora újkorban a 

legtöbbet tanulmányozott természettudományos szakterület volt, amelynek a legfontosabb 

célja a középkorban és a reneszánszban is az orvostudomány számára hasznos 

tulajdonságaik megismerése volt. A kora újkori botanika három tudományterületét a 

középkorban ismert és az újra felfedezett ókori botanikai szövegeken végzett filológiai 

munka, az élő növények megfigyelése és leírása, és a botanikának az egyetemi curriculumba 

való standard beillesztése jelentette. A természetfilozófia és az orvostudomány mellett a 

földművelés is része volt a kora újkori botanikának, azonban marginális szerepet játszott. Az 

előbb említett tudományterületeket a helyi növények leírása és a koloniális botanika 

egészítette ki. A helyi faunával kapcsolatos ismeretek rögzítése kulcsfontosságú lett a 16. 

századi herbáriumokban. Ennek az oka az volt, hogy az ókori szövegeket olvasó humanisták, 

akik megfeleléseket kerestek az ókori és az általuk tapasztalt jelenségek között, jelentős 

eltérésekre figyeltek fel a leírások és az általuk megfigyelt növények között. Ez különösen 

igaz volt az északi humanistákra, akik kevés megfelelést találtak a mediterrán flóra és a saját 

lakóhelyük növényvilága között, és ezeket rögzítették.  

A botanikai ismeretközlés forrásait a kora újkorban Dioskorides, Theophrastos, 

Galénos, és Plinius írásai jelentették, amelyeket a humanista tudósok egyetemi 

tankönyvekként is használtak. A klasszikus modellekre való alapozásnak köszönhetően az 

írott források mellett a botanikai megfigyelésnek más jellegű forrásait (botanikus kertek, 

helyszíni vizsgálat, szárított növényekből összeállított herbáriumok) is használták. A  

gyógynövényekre vonatkozó ismereteket tárgyaló munkák orvostudományi és 

gyógyszerészeti forrásként szerepeltek. Az ókori tekintélyek közül Dioscoridés  számolt be a 

legtöbb fajról, azonban a technikai és leíró szókincs hiánya megnehezítette a növények 

azonosítását. Az ókori enciklopédiák és herbáriumok mellett Aristotelés és az orvosi 

botanikával magas arányban foglalkozó Theophrastós műveit tudományos szempontokat 

követő, a kísérleti tapasztalatokra épülő munkáknak tartották. 1530 előtt a botanikai 

ismeretközlést az ókori botanikai munkák szövegének helyreállítása határozta meg, és ebben 

                                                           
303 A zoológiai ismeretközlésre irányuló szándék a leghangsúlyosabban az egzotikus, ritka, vagy szokatlan állatok 

leírásában található meg, amelyek esetében a korábban említett szimbolikus felfogás hatását is felfedezhetjük, különösen a 

kígyókra vonatkozóan, amelyeknek az esetében nem csupán az egyes fajokat mutatja be, hanem hosszasan foglalkozik a 

sziget kígyóktól való mentességének okaival is. A kígyók mellett a rovarok és egyes madarak (például a daru vagy a 

bagoly) is a  szokatlan, furcsa vagy állatok közé tartoztak, ugyanakkor az egzotikus állatok közül kiemelkedik a delfin 

leírása, amellyel Camers négy egymást követő szkholionban foglalkozik. A delfinekkel, mint különleges élőlényekkel 

kapcsolatban egyrészt a költői hagyományt emeli ki,mint mélyebb, Istentől származó igazságot, másrészt megfigyelhetjük a 

természettudományos érdeklődésre utaló jeleket is, hiszen az ókori természettudományos munkákat, mindenekelőtt a 

Naturalis historiát követve a delfinek külsejét, tulajdonságait, és viselkedését is igyekszik bemutatni. 
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az időszakban a növénytani kutatást az ókori szövegeknek a korabeli tapasztalattal való 

párhuzamba állítása határozta meg. Ennek az időszaknak legkiemelkedőbb munkája 

Heinrich Ritze (Euricius Cordus) Botanologicon című írása volt, 1530 után pedig az 

antikvitástól való elfordulás, és a korábban nem ismert növények leírása jellemezte a 

botanikát. 

 

b. A Mela-kommentárban szereplő zoológiai és botanikai ismeretek 

 

Az állatokkal kapcsolatos ismeretek a De situ orbis szövegében mellékes szerepet töltenek 

be, ami alapvetően meghatározza a kommentárban szereplő zoológiai ismereteket is. 

Vadianus, miközben a földrajztudományi ismereteket tekintve közvetlenül az antik 

forrásokra támaszkodik, az állatokra vonatkozó ismereteket a középkori zoológiai 

szemléletmódot meghatározó mirabilia-felfogás módszertani sajátosságait alkalmazva 

mutatja be. A kommentárban szereplő, állatokkal kapcsolatos történetek a kora újkori világ 

perifériáján elhelyezkedő területek leírásában fordulnak elő. Aegyptushoz és Indiához 

hasonlóan a kelet- és észak-európai területek is perifériának számítanak, sőt ezek vadságát és 

szokatlanságát a hihetetlen és bizarr jelenségek személyes tapasztalatokon alapuló leírása 

tovább fokozza. A Mela-kommentárban szereplő zoológiai ismeretek tehát a korszak 

általános felfogását követik. Az ókori adatok bemutatása során az egzotikus állatokról és 

növényekről szóló beszámolók a távoli területek (például India vagy Paphlagonia), illetve 

az európai szigetek (például Sardinia) bemutatásakor szerepelnek, a nyugat- és közép-

európai területek esetében azonban nem. A Mela-kommentárban közölt botanikai ismeretek 

tehát csak nagyon kis mértékben követik a botanika tudományának korabeli fejlődési 

irányait, és a szerepük kimerül a földrajzi és historiográfiai ismeretekhez kapcsolódó 

érdekességek közlésében. A zoológiai ismeretek a földrajzi adatokat egészítik ki az egyes 

tudományterületekre vonatkozó ókori tudás további, enciklopédikus bővítésének céljával.
304

 

Az állatokra vonatkozó ismeretek közlésekor egymás mellett szerepel a hagyományos 

(allegorikus vagy mitologikus) illetve az empirikus tapasztalatszerzésre alapozó 

szemléletmód, amelyeket nem lehet élesen elválasztani egymástól (a zoológiai ismeretek 

bemutatásakor nem lehet figyelmen kívül hagynunk, hogy ezek az adatok csupán kiegészítő 

                                                           
304A kora újkori világképet a 17. századig az ókori görög természettudósok által kialakított, és a latin szerzők által átvett 

kozmológiai rendszer határozta meg, amelynek az alapja a platonikus, arisztoteliánus, és sztoikus tanítás volt. Véges és 

szférákból álló világot képzeltek el, amely szorosan kapcsolódott az isteni intelligenciához, és két (égi és szublunáris) 

zónára volt osztva. In: The Classical Tradition. Szerk. Grafton A.-Glenn W.M.-Settis S. 2010. 241. 
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szerepet töltöttek be a kommentár ismeretközvetítési rendszerében). 

A kommentár a korabeli zoológiai munkákhoz hasonlóan a biblikus világképből indul 

ki, a módszertani felfogásának alapját pedig az egyetemi oktatást meghatározó skolasztikus 

természettudományos elképzelések jelentik. A kora újkori zoológia további általános 

sajátosságaival (hibrid fajok,
305

 spontán generatio)
306

 kapcsolatban szintén találhatóak 

példák a szkholionokban, a kommentár tehát semmilyen eltérést nem mutat ezen a téren a 

kora újkori zoológiai felfogásra jellemző általános sajátosságoktól, és a zoológiai 

ismereteken belül olyan általánosan vagy helyi szinten jelentős tudományterületek is 

szerepelnek, mint az ornitológia, a rovartan, az anatómia, illetve a hippológia. Az anatómiai 

ismeretek tárgyalása során szintén szerepelhetnek az ókori ismereteket aktualizáló, 

személyes tapasztalatokra épülő hivatkozások is (például az, amelyben a Bécsben látott 

medvebőrből Vadianus az állat méreteire következtetett), a hippológiai hivatkozások pedig a 

fabula módszertani kategóriájába sorolhatóak.
307

 

A zoológiai módszertani gyakorlat további tényezőjét az ókori vagy kortárs 

tekintélyekre való hivatkozások és a saját empirikus tapasztalat együttes jelenléte jelenti. A 

saját tapasztalatok esetében Vadianusnál az önreprezentáció és a társadalmi helyzet 

hangsúlyozása kerül előtérbe a zoológiai ismeretek közlésekor, és csak kisebb mértékben a 

tudományos kapcsolatrendszer fenntartására irányuló törekvések.Az állatok kulturális illetve 

kereskedelmi tárgynak tekintése esetében a kommentár szintén az ókori szövegekben 

szereplő zoológiai hipotéziseket fogadja el. A kulturális tárgynak tekintés egyik példáját az 

jelenti, amikor a zoológiai ismeretekre vonatkozó irodalmi példák az állatokat valamilyen 

emberi (rendszerint vallási) tevékenységhez kapcsolják.
308

 

                                                           
305 A hibrid fajokra vonatkozóan a kommentár Matteo Palmieri itáliai humanista állításait veszi át:„Glebis infundat animas. 

De animalibus Ovidius, et Diodorus. Verum quod ad humanam effigiem attinet, nunquam equidem credidissem, nisi ex 

annalibus Matthaei Palmerii Florentini, qui apud Eusebium initio Chronicis Hieronymi et Prosperi hystoriis subiuncti extant 

certior factus essem. Hic septimo anno pontificatus Pelagii, in Nilo animalia masculine, et foeminea visa esse scribit, quae 

ad lumbos usque humanam effigiem habuerint, eaque ipsa per Deum adiurata, a matutino adusque nonam horam se videnda 

praebuisse.” Pomponii Melae Hispani Libri de situ orbis tres adiectis Ioachimi Vadiani Helvetii in eosdem scholiis. 

Viennae Pannoniae 1518.80. 
306A jelenséggel kapcsolatban az egyik germaniai hegyet bemutató szkholionban találhatunk példát: „Taunus…Mirum 

verum in plaerisque (!) horum montium locis cum paulo altius accesserit Sol, in ipsis nivibus natos vermiculos ceu tineas 

quasdam cerni, quod viri mihi vero maxime idonei, dum annis superioribus in Carnithia agerem retulerunt, nec est ut 

quispiam vacillet. Pomponii Melae Hispani Libri de situ orbis tres adiectis Ioachimi Vadiani Helvetii in eosdem scholiis. 

Viennae Pannoniae 1518.248.  
307“Astures. Memoratissimi, apud quos tolutarii quondam equi, quibus non vulgaris in cursu gradus, sed mollis alterno 

crurum explicatu glomerati, ut Plinius libro octavo scribit. Martialis. Hic brevis ad numerum rapidos qui colligit ungues, 

Venit ab auriferis gentibus astur equus. Meminit asturum multis libro tertio Silius. Eorum tractus Asturiae nomen habet.” 

Pomponii Melae Hispani Libri de situ orbis tres adiectis Ioachimi Vadiani Helvetii in eosdem scholiis. Viennae Pannoniae 

1518. 234 sk. 
308 “Hyppopotamos. hoc est fluviatiles equos, quibus ungulae fissae, quales bubus, dorsum equi, et iuba, et hinnitus, rostrum 

resupinum, dentes adunci ut apris, sed munus noxii, ut Plinius capite 15. octavi libri scribit. De hoc animali Calphurnius in 

Aegloga, cui titulus Templum: Spectavi vitulos, et equorum nomine dignum, sed deforme pecus, quod in illo nascitur amni, 
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A mirabilia-műfaj sajátosságait megjelenítő állatleírások egyrészt a valóságban is 

létező állatoknak a csodás tulajdonságokkal való felruházását, másrészt a fiktív, a valóságban 

nem létező állatokkal kapcsolatos beszámolókat foglalják magukban. Az Aegyptus-fejezetet 

bevezető szkholion a copia (bőség) fogalmának különböző aspektusait tárgyalja, elsőként a 

fertilitast (termékenység), majd a településföldrajz vonatkozásában a magnitudo (nagyság), 

historiográfiai szempontból pedig a vetustas (ősiség) fogalmai szerint értelmezve azt, majd 

az ókori szerzőknél szereplő regionális földrajzi ismereteket foglalja össze és értékeli, és 

mindezek során többször alkalmazza az adagium módszerét is, amelynek a segítségével az 

adott szakasz lényegét foglalja össze. A környező területekhez képest Aegyptusra kevésbé 

jellemző terrarum magnitudo fogalma a fertilitassal mint kiemelt tulajdonsággal van 

szembeállítva. A mezőgazdasági vonatkozások a kiindulópontját jelentik a copia 

tárgyalásának: Vadianus konkrét jelenségekből indul ki, majd ezeket bővíti további 

példákkal, hogy a bőség fogalmát minél szélesebb körre terjessze ki. A zöldségek és 

gyümölcsök rövid termési idejét bemutató Naturalis historia-hivatkozást követően szintén 

Pliniustól idézi az emberi termékenységre vonatkozó adatokat, majd mindezt Strabón leírását 

követve egész Aegyptusra vonatkoztatja, végül a természettudományos szemponttól 

eltávolodva tudományos és kulturális szintre viszi tovább a copia fogalmát a sapientia illetve 

az ars fogalmaira alapozva, amelyekkel kapcsolatban hansúlyozza, hogy az egyiptomiak az 

ókorban mindkét téren kiemelkedő eredményeket értek el az isteni segítségnek 

                                                                                                                                                                                     
qui sata riparum  venientibus irrigat undis.” (Pomponii Melae Hispani Libri de situ orbis tres adiectis Ioachimi Vadiani 

Helvetii in eosdem scholiis. Viennae Pannoniae 1518.107). A kereskedelmi tárgynak tekintésre vonatkozó példát jelent 

egyes halfajoknak a földből való születése és onnan történő halászata, illetve a különösen nagy termetű szamarakról 

nevezetes Antron város: “Antronia. In Magnesia Magnetes clari olim, iuxta quod Minyae floruerunt. Lucanus: Et Magnetes 

equis, Minyae gens cognita remis. Urbem a specuum, e quibus molares lapides exciduntur, frequentia dictam notum est: 

nam et Strabó Antron nominat, et Graecis specus est. Ibi praegrandes asini locum adagio fecerunt, ut Antronium asinum 

dicamus hominem robustum et corpulentum, cui animi desunt vires.” (Pomponii Melae Hispani Libri de situ orbis tres 

adiectis Ioachimi Vadiani Helvetii in eosdem scholiis. Viennae Pannoniae 1518. 176.); “Leontini. Silius libro.14. Prima 

Leontinos vastarunt praelia campos, Regnatam duro quondam Lestrigone terram. A Leontio opido, cuius Ptolemaios 

meminit, sicut Centurupini a Centuripis, quorum frequentissima est apud Ciceronem in Verrinis mentio. Tradit Aristoteles 

de natura animalium tertio, tantam in agro Leontino pabuli ubertatem esse, ut non nisi sero diei oves ad pascua adigantur, 

quo minus capiant pabuli; alioqui contingere solere, ut morbidae fiant, renibus videlicet pingui undique obductis. Sed Hybla 

melle quoque commendatissima, a qua Hyblaeis illis apibus cognomentum est Silius tum quae nectareis vocat ad certamen 

Hymetton Audax Hybla favis.” (Pomponii Melae Hispani Libri de situ orbis tres adiectis Ioachimi Vadiani Helvetii in 

eosdem scholiis. Viennae Pannoniae 1518. 222); “Unde Graiis. Strabo libro quarto iuxta Ruscinonem, inquit, lacus est et 

ager, quem alluit exiguis supra mare refertur salinis, habet is efossiles pisces Cestrias. Nam si quis duos aut tres fodiat 

pedes, et in limosam aquam fuscinam demiserint, piscem eximiae magnitudinis fixum penetrat, limo autem instar 

anguillarum alitur. Hactenus Strabo. Seneca libro tertio naturalium quaestionum ad Lucilium Theoprastus, inquit, affirmat 

pisces quibusdam locis ….. hoc in loco in mentem venere, quae urbane in re incredibili fabulam dicas, non cum rhetibus 

aliquem, nec cum hamis, sed cum dolabro ire piscatum. Quid autem? quare non pisces in terram transeant, si nos maria 

transimus? Quibus verbis indicat non adeo a vero alienum esse, in terra nasci pisces posse: quod Mela negat, dubitans, veri 

ne ignorantia, an quod de industria metiendi libidine provecti, id tradere posteris volverint. Theoprastus grauis author, in 

Paphlagonia effodi pisces gratissimos cibis, terrenis altos scrobibus tradidit. Plinius Secundus, magnus alioqui Graecae 

vanitatis irrisor, capite quinquagesimo septimo 9. libri de terrenis piscibus scribens, verosimilia esse innuit, quae tradidit 

Theoprastus. (Pomponii Melae Hispani Libri de situ orbis tres adiectis Ioachimi Vadiani Helvetii in eosdem scholiis. 

Viennae Pannoniae 1518. 205).  
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köszönhetően. 

A valóságban is létező állatok csodás tulajdonságokkal való felruházására az 

Aegyptusi és a korabeli világkép szerint az oikumené perifériáján elhelyezkedő indiai 

állatvilág leírásában is találhatunk példákat.
309

 Az afrikai, kevéssé ismert állatokkal szemben 

a középkori és a kora újkori ember félelmet érzett. Ez a felfogás jelenik meg Vadianus 

kommentárjában is, amelyben a vad és félelmetes afrikai állatokról esik szó.
310

Az afrikai 

állatvilág bemutatása az ókori Aegyptusra korlátozódik, középpontjában a krokodilról és a 

vízilóról szóló beszámolókkal, amelyeknek a leírását Strabón Geographikájából veszi át.
311

 A 

hibrid állatfajokra vonatkozó példa az Aegyptus-fejezet egyik szkholionjában szerepel, 

amelyben Vadianus megkülönbözteti egymástól az állatok keletkezését, illetve az ember-állat 

keverék hibrid állatfajokat. Az állatok keletkezésére vonatkozó ókori leírások esetében a 

magyarázat közlését nem tartja fontosnak, ezért csak utal arra, hogy mely szerzőknél lehet 

ebben a tekintetben bővebben tájékozódni. Annál több figyelmet szentel viszont az emberhez 

hasonló lényeknek, amelyeknek a létezésével kapcsolatban kezdetben szkeptikus, majd az 

itáliai humanista Matteo Palmieri (Matthias Palmerius) Eusebius-kommentárjának adatait 

olvasva, az ő tekintélyére támaszkodva tekinti az ókori beszámolókat hitelesnek. A kevésbé 

ismert itáliai humanisták közé tartozó szerző jelentősége Vadianus számára egyedül a 

kommentárjának köszönhető, más munkáinak felhasználására vonatkozóan nem szerepelnek 

adatok. Az Eusebius-kommentárra való utalás is csak ebben az esetben szerepel, amiből arra 

következtethetünk, hogy a témára vonatkozó egyetlen hivatkozás miatt volt jelentős az 

auctoritasa. A spontán generatio fogalmára történő utalás általános, a jelenséget a fabula 

körébe utaló leírásból indul ki: a magashegységekben a napsütés hatására a hóból történő 

születés jelensége akkor kerül át a ratio módszerére alapozó leírások közé, amikor 

összekapcsolódik a személyes tapasztalattal. Vadianus ugyan személyesen nem látta a 

                                                           
309 Grafton 71 skk. 
310 „Malefico. Saevissima animalia habet Africa, et ea quidem plurima, cumque acquarum magna penuria sit, contingit ut ad 

amnes, quoniam pauci sint, innumerus ferarum grex coeat, ibique promiscua libidine varia monstruorum genera progignant, 

unde adagio locus: Semper aliquid Africa novi affert. Plinio authore capite 16.libri octavi. Quin et hoc in adagium abiit, ut 

dicamus: Semper affert Libya mali quippiam, nam pregnantissima veneni terra est”. Pomponii Melae Hispani, Libri de situ 

orbis tres, adiectis Ioachimi Vadiani Helvetii in eosdem Scholiis. Addita quoque in Geographiam Catechesi, et Epistola 

Vadiani ad Agricolam digna lectu.”Viennae Pannoniae 1518. 82 
311 „Crocodilis Strabo, qui cum Aelio Gallo praefecto in Aegyptum navigauit, inter multa haec scribit. In Arsinoite 

praefectura mirum in modum colitur Crocodilus, et est sacer apud eos in lacu quodam seorsum nutritus, et sacerdotibus 

mansuetus, Suchus vocatur. Nutritur autem pane, carne, et uino, quae a peregrinis afferuntur ad huiusmodi spectaculum 

uenientibus. Hospes itaque uir, inquit, inter alios honoratissimus, qui nobis sacra commonstrabat ad lacum ueniens, 

placentulam, et carnem assam, et quoddam mulsi vasculum ex coena attulit. Beluam in ripa lacus invenimus: ex 

sacerdotibus alii os eius aperuerunt. Alius bellaria imposuit, postea carnem, deinde mulsum iniecit. Ille in lacum exiliens, in 

ulteriorem partem traiecit. Sed cum alius hospes et similiter primitias attulisset, cursu lacum circuneuntes itidem inuento 

Crocodilo obtulerunt. Haec vidisse se Strabo asserit.” Pomponii Melae Hispani, Libri de situ orbis tres, adiectis Ioachimi 

Vadiani Helvetii in eosdem Scholiis. Addita quoque in Geographiam Catechesi, et Epistola Vadiani ad Agricolam digna 

lectu. Viennae Pannoniae 1518. 117. 
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jelenséget, de karintiai tartózkodása alatt megbízható forrásból értesült az információ 

hitelességéről.  

A vízilovak leírását nyújtó szkholion szintén a prózai, tudományos leírással kezdődik, 

amelyet a kommentár a Naturalis historia szövegére alapozva közöl. Plinius nyomán 

elsőként a görög szó etimológiáját közli, majd az állat külső leírását nyújtja. A költői leírást a 

szkholion Calpurnius Siculustól veszi, aki Pliniustól eltérően már nem a lófélék közé sorolja 

az állatfajt. A vízilóra vonatkozó ókori hagyományok közlését a fabula elemeinek elhagyása 

és a ratio módszerére alapozó ismeretközvetítés határozza meg, amely Calpurnius esetében a 

személyes tapasztalatra alapoz (és ilyen értelemben közel áll az állatok kulturális tárgynak 

tekintéséhez).Az egyiptomi állatvilág bemutatásakor ornitológiai adatok is szerepelnek, 

amelyek összefüggenek a középkori és a kora újkori gondolkodást meghatározó szimbolikus 

látásmóddal. Ezzel kapcsolatos példaként említhetjük meg az íbisz leírását, amelyben 

Vadianus hangsúlyozza, hogy a madár, testi adottságai által képes arra, hogy elpusztítsa a 

délről érkező kígyókat, amelyek a korabeli gondolkodás szerint a gonoszt szimbolizálják.
312

 

 Az indiai állatvilág esetében eltűnik az egyiptomi állatok esetében még tapasztalható 

racionálisabb szemléletmód. Itt az ókori zoológiai beszámolókra támaszkodva az átlagosnál 

nagyobb méretű elérő hangyák,
313

 valamint a hozzájuk hasonlóan nagyra növő kígyók 

szerepelnek a kommentár szkholionjaiban.
314

 Az ókori szövegekben szereplő beszámolók 

valóságtartalmát Vadianus ebben az esetben sem vizsgálja meg, minden kritika nélkül 

elfogadja ezeket az állításokat, ugyanakkor érzékeli a bennük levő számos ellentmondást. 

Vadianus által felvetett egyéni kérdésekként szerepelnek az állatok és a vallás, illetve az 

állatokkal kapcsolatos emberi magatartás témái is. Ezzel kapcsolatos példaként az egyiptomi 

állattiszteletről szóló, ókori forrásokon alapuló beszámolókat,
315

 illetve az indiai 

                                                           
312 “Ibidas. Cicero libro de natura Deorum primo ipsi inquit qui irrident Aegyptii nullam belvam nisi ob aliquam utilitatem 

quam ex ea caperent consecraverunt, velut Ibes maximam vim serpentum conficiunt, quum sint aves excelsae, cruribus 

rigidis corneo proceroque rostro, avertunt pestem ab Aegypto, quum volucres angues ex vastitate Libyae vento Aphrico 

invectas interficiunt atque consumunt”. Pomponii Melae Hispani, Libri de situ orbis tres, adiectis Ioachimi Vadiani Helvetii 

in eosdem Scholiis. Viennae Pannoniae 1518.  
313 „Formicas. In eandem sententiam Strabo et libro tertio Herodotus. Plinius capitulo primo et trigesimo undecimi [libri], 

tantas esse eas scribit quantus Aegyptius lupus est, hos autem constat aliis esse minores, ut libro octavo idem tradit.” 

Pomponii Melae Hispani, Libri de situ orbis tres, adiectis Ioachimi Vadiani Helvetii in eosdem Scholiis. Addita quoque in 

Geographiam Catechesi, et Epistola Vadiani ad Agricolam digna lectu.Viennae Pannoniae 1518 
314 „Serpentes. Plinius in octavo libro ex Megasthene tradit Indiae serpentes in tantam magnitudinem adolescere ut solidas 

hauriant cervos taurosque. Idem verbis ut solet mutatis Iulius Solinus Plinii simia retulit.” Pomponii Melae Hispani libri de 

situ orbis tres adiectis Ioachimi Vadiani Helvetii in eosdem scholiis. Addita quoque in Geographiam Catechesi, et Epistola 

Vadiani ad Agricolam digna lectu.Viennae Pannoniae 1518. 27 
315 Pomponii Melae Hispani, Libri de situ orbis tres, adiectis Ioachimi Vadiani Helvetii in eosdem Scholiis. Addita quoque 

in Geographiam Catechesi, et Epistola Vadiani ad Agricolam digna lectu. Viennae Pannoniae 1518.118 
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vegetarianizmust bemutató szövegeket említhetjük meg.
316

 

A kommentárban közölt zoológiai adatok egy részében Vadianus olyan történeteket 

közöl, amelyekben a halott állatok (vagy testrészeik) bizarr látványosságot jelentenek, vagy 

furcsa, riasztó szokások alanyai lesznek. A zoológiai ismereteket szintén tárgyaló Solinus-

kommentárban vagy más bécsi munkákban nem szerepelnek hasonló adatok. Az említett 

beszámolók az uralkodói propagandával összefüggő, vagy a korabeli eseményeket bemutató 

tudósításokban szerepelnek, amelyekben nincs kapcsolatuk az ókori zoológiai ismeretek 

recepciójával, és azoknak az európai országoknak a leírásában szerepelnek, amelyeknek az 

állatvilágát (Aegyptushoz és Indiához hasonlóan) Vadianus kevéssé vagy egyáltalán nem 

ismeri.A sarmatiai állatvilág bemutatása kapcsán beszámol egy általa Bécsben látott, 

hatalmas medvebőrről.
317

A Specus-szkholion két része elkülönül egymástól: Vadianus az 

első szakaszban az ázsiai peremterületeken élő mitikus, fiktív népek közé tartozó 

Troglodytae életmódját tárgyalja, majd a sarmatiai, szintén különlegesnek tekintett 

állatvilágról ír, amelynek a legfontosabb sajátossága a nagy méret és a megfelelő kültakaró 

voltak. A zoológiai adatokat ebben a szkholionban a személyes megfigyelés hitelesíti, amely 

a záró szakaszban az uralkodói propaganda szolgálatába áll: a Bécsben Vadianus által 

tanulmányozott nagy méretű medvebőrt a badeni fürdőkben I.Miksa elé is elvitték, aki nagy 

csodálattal figyelte meg a különleges jelenséget. A leírásban a szimbolikus ábrázolásmódnak 

nincs szerepe, Vadianus csak az állat méreteit akarta érzékeltetni. Hasonló enciklopédikus 

narrációról van tehát szó, mint Konrad Gessner Historia animalium című művében, 

amelyben a lengyel uralkodó vesztét az általa nevelt nőstény medve okozza, mivel a király 

összetéveszti az állatot az ajtaja előtt álló merénylőkkel.
318

 A szimbolikus ábrázolásmód a 

Vadianus által személyes tapasztalatként leírt lakomajelenetben sem jelenik meg. Bár az 

oroszlán az ókori és középkori felfogás szerint is szimbolikus jelentést hordoz, a 

kommentárban szereplő történet inkább a barbárnak tekintett mongolok vadságát, és nem az 

oroszlánhoz kapcsólodó szimbolikus tartalmakat jeleníti meg.
319

 Ezekben a szövegrészekben 

                                                           
316 Pomponii Melae Hispani, Libri de situ orbis tres, adiectis Ioachimi Vadiani Helvetii in eosdem Scholiis. Addita quoque 

in Geographiam Catechesi, et Epistola Vadiani ad Agricolam digna lectu. Viennae Pannoniae 1518. 271. 
317 Pomponii Melae Hispani, Libri de situ orbis tres, adiectis Ioachimi Vadiani Helvetii in eosdem Scholiis. Addita quoque 

in Geographiam Catechesi, et Epistola Vadiani ad Agricolam digna lectu.Viennae Pannoniae 1518. 161. 
318 Conradi Gesneri medici Tigurini Historiae animalium liber 1.1071 
319 „Equitare...Durant cruditatis reliquiae in Tartaris, qui pars quidem Sarmatarum sunt, sed Scythicis immanes moribus. 

Vaga illa gens, et incertis contenta sedibus, nec aliud lucri, quam quod praeda adiicit, improvisis incursibus maxime noxia, 

profundis et trucibus oculis, ac fere caesis, turbinato craneo, et circum tempora capite presso... Cum Cracovia essem, 

leonem catulum, qui in aula tum forte mortuus erat, euiscerabant, celebriqure deuorabant conuiuio, adstantibus etiam nobis, 

et feritatem demirantibus, ridiculo nutu ut comessemus inuitatis. Equorum ossibus mire expolitis, et faberrime efformatis 

manubria scuticarum praemuniunt, intus visenda arte cultros ceu in uaginam condentes, quorum in itinere pro Tartarorum 

more possit esse usus.” Pomponii Melae Hispani, Libri de situ orbis tres, adiectis Ioachimi Vadiani Helvetii in eosdem 
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az európai, a korabeli világ középpontjában élő ember találkozása jelenik meg az általa 

perifériának felfogott terület csodás, szokatlan és bizarr jelenségeivel. A Mela-kommentár 

zoológiai ismereteinek középpontjában álló periféria állatvilága iránti érdeklődés tehát 

paradox módon azokban az esetekben  ölt rémisztő jelleget, amikor  a periférikusnak 

tekintett területekről Vadianus az ismert világ felé közelít, és a korabeli politikai kérdésekről 

is említést tesz a kommentárban.  

Az állatok kulturális tárgynak való tekintésére vonatkozóan az ókori hagyomány 

jelentette egyes esetekben a kiindulópontot. Ciceróra hivatkozva Vadianus az Aegyptusi 

vallási szokásokat  hozza fel erre vonatkozó példaként, és a De natura deorumra hivatkozva 

arról ír, hogy állat- illetve madártiszteletet a hasznosság elve határozta meg, vagyis az 

élőlényeket a gyakorlati hasznuk mértéke szerint tisztelték. Az asturiai lovak különleges 

sajátosságait bemutató szkholion azoknak a magyarázatoknak a sorába tartozik, amelyek 

valamilyen különös jelenséget tárgyalnak, azonban el is tér tőlük, mivel részletesen 

beszámol az állat viselkedéséről (majd a vele kapcsolatos, az antik költészetben és földrajzi 

irodalomban szereplő hivatkozásokat gyűjti össze). Mindebből arra következtethetünk, hogy 

a hippológiai ismeretek közlését a kommentár megjelenésének időszakában a speciális 

zoológiai ismeretek átadását célzó kezdeti törekvések jellemezték.
320

Az Antron város 

bemutató szkolion központi elemét az itt élő Magnetes illetve Minyae népre történő utalások 

indítják, amelyeket Vadianus egy Lucanustól vett idézettel illusztrál, bevezetve az állatok 

kulturális tárgynak tekintése témáját. Az előbbi a szkholion első szakaszában a néprajzi és 

településföldrajzi adatokhoz viszonyítva nem játszik kiemelkedő szerepet, a második 

szakaszában viszont a hely nevezetességei közé tartozó zoológiai sajátosságok adagium 

formájában való továbbélése szintén az állatok kulturális tárgynak tekintésére utal. A 

Leontini-lemmához kapcsolódó szkholionban, amely Szicília ókori termékenységét idézi fel 

a Cicero- illetve Aristotelés-hivatkozások segítségével, szintén érvényesül az adott téma 

prózai illetve poétikai tárgyalásának módszertani szabálya. A zoológiai adatok közlése 

esetében az állatok kereskedelmi tárgynak tekintése a juhtartási szokásokkal összefüggésben 

                                                                                                                                                                                     
Scholiis. Addita quoque in Geographiam Catechesi, et Epistola Vadiani ad Agricolam digna lectu.Viennae Pannoniae 

1518.193 
320 „Specus. Id et Troglodytae dicti, ut illi Aethiopici: nisi quod hi aestum, illi frigus terrarum defossis arcere solent. 

Virgilius Georgicorum 3. Ipsi in defossis specubus secura sub alta Ocia agunt terra, congestaque robora, totas advolvere 

focis ulnos ignique dedere. Natura quoque Sarmaticis animalibus cum magnitudine procidit, tum etiam tegmine. Forte 

pellem ursinam dum haec commentabar, Viennae Pannoniae vidi ex Litvania allatam, longitudinis cubitorum quinque, 

latitudinis tantae, ut quodlibet vel bovis tergus vinceret, quae Caesari Maximiliano, tum in thermis Badensibus lavanti 

oblata, summae admirationi fuit.” Pomponii Melae Hispani Libri de situ orbis tres adiectis Ioachimi Vadiani Helvetii in 

eosdem scholiis. Viennae Pannoniae 1518. 161 
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is szerepel, azonban nem a témával kevesebbet foglalkozó Cicero, hanem a De natura 

animalium adatai alapján. A kereskedelmi tárgynak tekintés szempontjai a szkholion 

második felét is meghatározzák, mivel itt a kommentátor, és ehhez kapcsolódóan az apis 

Hybleaeus fogalmára hivatkozik Silius Italicus alapján, és az általuk termelt méz kiváló 

minőségét idézi fel. A magánjellegű egzotikum-kollekciók szerepe néhány esetben szintén 

megjelenik a kommentárban I.Miksa személyéhez, illetve Bécs városához kapcsolódóan és 

az egzotikumgyűjtemények kialakításának kezdeti szakaszával kapcsolatban nyújt adatokat. 

Az uralkodói propaganda és az önreprezentáció szerepe ebben az esetben is megjelenik: az 

udvari környezetben is jártas kommentátor ezekben a szkholionokban is a jól értesültségének 

a kiemelésére törekszik.
321

 

Az ébenfáról szóló leírás esetében Vadianus az antik hagyomány eltéréseit mutatja be 

a növény eredetére vonatkozóan, majd a historiográfiai vonatkozásokra és a nevének 

eredetére tér ki,
322

 a puszpángfára vonatkozó ókori adatokat bemutató szkholionban pedigaz 

antik szerzők tévedéseit elemzi, illetve nyelvi szempontokat (a szó eredetének a kérdését) 

tárgyal, majd a használatára vonatkozóan hoz példákat.
323

A botanikai ismeretekkel 

összefüggő historiográfiai és földrajzi érdekességek közlésének kiindulópontja Solinus. A 

késő antik enciklopédiának Vadianus azokat a szakaszait idézi, amelyekben a szerző a 

Georgica szövegére alapozva kijelenti, hogy csak Indiában honos a fekete ébenfa, majd 

                                                           
321 “Crocodilus. Terribilis haec contra fugaces belua est, fugax vero contra insequentes, ut Plinius. Seneca, fugax inquit, 

animal audaci, audacissimum timido. Mirum est, id animal quod ex quo gignitur, in longitudinem 18. cubitorum excrescere 

ut Plinius octavo libro asserit. Lingua caret, maxilla tantum superiore mobili, dentibus acerrimis, et in saevitiam pectinatim 

coeuntibus. Ipse Viennae Pannoniae vidi, Venetiis advectos complures cubitorum 6. et tenellos etiamnum unius cubit, 

lacertis nostrantibus grandiusculis admodum similes, nisi quod colore plerunque sunt flavo. Sunt in Aegypto Tentyritae, 

huic beluae natura adversi, sicut serpentibus in Africa Psylli, a quorum etiam olfactu abhorrent,  hi claua in os addita contra 

morsus, captivos e profundo in ripam trahunt, et ut libet tractant. De quibus in 8. Plinius et libro ultimo Strabó. Seneca 

quoque libro naturalium quaestionum 4. Sed in hoc diversus, quod non generis proprietate aut sanguinis, sed temeritate 

potius vincere beluas illos existimat. Eius verba haec sunt: Nec illos Tentyritae generis aut sanguinis proprietate superant, 

sed contemptu et temeritate. Etiam si apud Senecam tincturae pro Tentytritae, et separant pro superant, vel in emendatis 

exemplaribus legitur. Scripsit aliquando Aurelius Festius, ille qui Aureliani libertus fuit, firmum Aegypti Tyrannum 

Crocodilorum adipe perunctum, inter Crododilos impune innatasse, id quod Spartianus adnotavit, ut verisimile sit, 

immanem saevitia bestiam sui generis odore seductam naturae parcere, non homini.” Pomponii Melae Hispani Libri de situ 

orbis tres adiectis Ioachimi Vadiani Helvetii in eosdem scholiis. Viennae Pannoniae 1518. 108. 
322„Hebenum. Solinus, Vi piper, inquit, sola India, ita hebenum sola mittit, Maronem secutus, qui libro Georgicorum 

secundo, sola India, inquit, nigrum fert hebenum. At Herodotus et hic Mela locuples testimonium praebent, et in Aethiopia 

eam arborem provenire. Ex ea Persarum regibus pro tributo tertio quoque anno centenas phalangas ex materie eius 

pensitarunt cum auro et ebore, ut quarto capite libri duoceximi Plinius tradit. Ideo Lucanus Mareoticam cognominat, hoc est 

Aegyptiam, quod ex Aethiopia in Aegyptum transportata primum illic cognita sint: Hebenus Mareotica vastos non operit 

postes et caetera. Multa enim huiusmodi non a patriis, sed mercatibus, aut locis, ubi primum cognita fuerunt, nominantur: 

sicut Dioscorides Casiae genus Mosyleticum nominat, quod ad Mosylon Arabici sinus in Aethiopia promontorium 

frequenter advectum, inde in alias terras transportatum sit. Plinius vero 30. capite 6. libri in meridiana Africae parte sylvas 

hebeni maxime virere ait.” Pomponii Melae Hispani Libri de situ orbis tres adiectis Ioachimi Vadiani Helvetii in eosdem 

scholiis. Viennae Pannoniae 1518. 114 sk. 
323 “Cytoros. Iuxta mons buxo abundans, quem Macedoniae esse magno errore credidit Servius. Virgilius Georgicorum 

libro.2. Et iuvat undantem buxo spectare Cytorum, ab hoc quae buxea sunt, Cytoriaca dicta. Ovidius libro Metamorphoseon 

4. Saepe Cytoriaco diducit pectine crines. Sed libro 6. aliter: Utque Cytoriaco radium de monte tenebat, oppidum aliquando 

Sinopensium emporium fuit; a Cythoro eam Phryxi filio dictam Strabo asserit et Stephanus.” Pomponii Melae Hispani Libri 

de situ orbis tres adiectis Ioachimi Vadiani Helvetii in eosdem scholiis. Viennae Pannoniae 1518.110. 
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szembeállítja vele Hérodotos és Mela álláspontját, amely szerint Aethiopia területén is 

megtalálható. A szkholion bevezető és záró szakaszát, amelyek a fára vonatkozó lényeges 

információk, vagyis a földrajzi elterjedésének a közlését tartalmazzák, a historiográfiai adat 

választja el egymástól, amely szerint a perzsa királyoknak az indiaiak  aranyban és 

ébenfában fizettek adót. A szkholionban szerepel egy általános etimológiai szabály is, 

amelyet Vadianus számos konkrét példa alapján fogalmaz meg: számos terményt nem a 

termőterülete alapján neveztek el, hanem a kereskedőkről, vagy azokról a helyekről, ahol 

először megismerték őket.  

Vadianus kommentárja a kora újkori botanikának abba az időszakába tartozik, 

amelyben az ókori botanikai munkákban, illetve az antik enciklopédikus szövegekben 

szereplő növénytani ismeretek közvetítése és a korabeli ismeretekkel való párhuzamba 

állítása állt a középpontban. Botanikai forrásai között az antik enciklopédikus szerzők 

(Plinius, Solinus) szerepeltek, az ókori botanikai szakszövegekre pedig csak néhány esetben 

hivatkozott (a botanikai ismereteket Bécsben Walafridus Strabo Hortulus című munkája 

alapján oktatták, amelynek a középpontjában a földművelésre vonatkozó ismeretek 

közvetítése állt). A puszpángfa termésével foglalkozó szkholion a Servius-kommentár 

tévesnek értékelt megjegyzéséből indul ki, és a magyarázat középpontjában az antik 

költemények felhasználásának retorikai eszköze áll, amely a Cythoros mons nevéből képzett 

Cythoriacus jelző különböző előfordulásait mutatja be Ovidiusnál, illetve a Strabó és 

Stephanus Byzantius által említett mitológiai vonatkozásait. A Cythoros-hegy felhasználását 

a copia verborum céljaira a Servius által elkövetett tévedés indokolhatta, amelynek a 

megcáfolására először Vergiliust majd Ovidiust idézi, végül pedig az érveléshez közvetlenül 

nem kapcsolódó mitológiai adatokat közli a földrajzi szövegekre alapozva. A botanikai 

adatok ebben az esetben az eszközét jelentik a lexikai, földrajzi, historiográfiai illetve 

mitológiai adatközlésnek, és a természettudományos szempontok egyáltalán nem jelennek 

meg bennük. 

A regionális földrajzi ismeretközvetítés és a botanikai ismeretek összekapcsolásának 

egyik példáját a Sardinia-lemmához kapcsolódó szkholion jelenti, amely az első 

szakaszában a sziget külső képét, illetve a név eredetére vonatkozó etimológiai adatokat 

idézi Sallustius, továbbá Silius Italicus és Solinus alapján. Sallustius szerepe a sziget pontos 

helyzetének és kiterjedésének meghatározása, Silius Italicus és Solinus pedig a nevének a 

Héraklés-mítoszhoz való kapcsolódására vonatkozó egységes antik hagyományt képviselik. 

Az antik hagyomány egységes jellegének hangsúlyozását erősíti a szkholion későbbi 
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szakasza is, amely a sziget emberi archoz hasonló alakjára vonatkozó közléseket mutatja be 

Plinius maior illetve Claudianus alapján. A sziget egyik legfontosabb nevezetességének 

tekintett kökörcsinre vonatkozó közlések forrását mégsem az ókori hagyomány, hanem 

Erasmus jelenti, aki az Adagia egyik szakaszát a növény bemutatásának szentelte, olyan 

módon, hogy összegyűjtötte a rá vonatkozó írott forrásokat (a szkholionnak ez a szakasza 

nem közli a korabeli egyetemi hallgatók által jól ismert Erasmus-munka megfelelő 

szakaszára történő hivatkozást, a szerepe itt annak a jelzése, hogy hol lehet az adott kérdésre 

vonatkozóan megfelelően tájékozódni). A botanikai szakkifejezések vagy speciális ismeretek 

közlésére tehát ez a szkholion sem vállalkozik, és a herba Sardoa mint a sziget egyik 

különleges ismertetőjele, egyéni sajátossága szerepel.
324

 

 

3. Gentium varietas: az antikvitás szerepe a Mela-kommentár historiográfiai 

és néprajzi szemléletmódjában
 

 

A historiográfiai felfogás általános jellemzője, hogy alapvető ismereteket közöl és a 

locus mnemnonicusok jelentős részét néhány gyakran szereplő jelentős személyiség 

határozza meg. A historiográfiai adatok legnagyobb része az uralkodói dinasztiákhoz és 

uralkodókhoz, illetve a hadi eseményekhez kapcsolódik, a közlésük módszertani alapját 

pedig egyrészt az események okainak, másrészt a történelmi adatoknak a bemutatása jelenti. 

Az utóbbi esetben Vadianus gyakran választja az anekdoták szerepeltetésének módszerét, 

ami a retorikaoktatásban a kiemelt szerepet betöltő történelmi háttérismeretek könnyebben 

rögzülő és emiatt hatékonyabb  átadása során segített.
325

 A locus mnemonicusok más része a 

római történelem kiemelt személyiségeihez kapcsolódik, akiknek az esetében a kommentár a 

morális szempontokat állítja előtérbe. A szkholionok nagy részében ez az adott személy 

                                                           
324 “Sardinia. Sallustius quoque in eandem sententiam, Sardinia, inquit, in Afro mari facie vestigii humani, in orientem 

quam in occidentem latior prominet. A Sardo Herculis filio dicta, ut libro duodecimo Silius et Solinus scribunt. De ea 

Plinius capite septimo tertii libri, eadem et Inchusa et Sandaliotis, a forma humani vestigii dicta. Claudianus in bello 

Gyldonico: Humanae speciem plantae sinuosa figurat insula, Sardiniam veteres dixere coloni. Multa in ea insignia sunt, at 

nihil magis quam quae adagio locum praebuit, herba Sardoa, cuius ex varia opinione scriptorum Erasmus meminit 

Roterodamus, homo Germanus, graecarum et latinarum literarum peritia praestantissius, cuius extat Paroemiarum opus suo 

conscriptum Marte, nam ante eum nemo Latinorum per omnem seculorum memoriam idem est ausus; Graeci multa quidem 

elegantia, at ut intelligo, copia nequaquam pari, nec satis absoluta, quae hodie extent, relinquerunt. Sardiniam Ptolemaios 

multo longiorem facit, quam sit lata: nam Eoum littus 188.milium passuum longitudinis habet, maxima latitudine 122 

milium passuum existente. Eadem prope et Pomponii est sententia: nam angustius spectare eam in ortum quam occasum ait, 

littoribus videlicet medio contractis: in universum autem ubique spaciosiorem esse, quam Corsica fit, etiam eo tractu quo 

latissima est.” Pomponii Melae Hispani Libri de situ orbis tres adiectis Ioachimi Vadiani Helvetii in eosdem scholiis. 

Viennae Pannoniae 1518.224. 
325 A histográfiai anekdoták közül a Caria-fejezetben szereplő, az uralkodó dinasztia történetét és családi kapcsolatait vagy 

a Methon várost bemutató szkholiont említhetjük meg (az utóbbiban szerepel a  a város ostromakor az egyik szemét 

elvesztő Philippos története). A historiográfiai anekdota további példáját a ioniai Nonancris folyót bemutató lemmához 

kapcsolódó szkholion nyújtja, amely Antipatros fiának a haláláról számol be. 
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erényeinek és nemes cselekedeteinek a dicséretét jelenti, azonban a negatívan értékelhető 

tettek és viselkedési formák bemutatására is szerepelnek példák.
326

 A kommentár módszere 

ezekben az esetekben a személyükhöz kapcsolódó ismeretek sűrű felidézése által a 

jelentőségük rögzítése. A történelmi eseményeket a kommentár számos alkalommal nem 

kronológiai sorrendben mutatja be, ugyanakkor vannak olyan kiemelt témák, amelyeknek 

Vadianus általánosságban fogalmazza meg a historiográfiai jelentőségét. Mindez túlmutat az 

anekdoták közlésére alapuló historiográfiai felfogáson, amely a kommentárt a legtöbb 

esetben  jellemzi.
327

 A historiográfiai ismeretközlés harmadik aspektusa az ókori keleti 

népek története és Itália őstörténete iránti érdeklődés, amely mögött Annio di Viterbo 

(Annius Viterbensis) közvetett hatását feltételezhetjük. A kommentárban szerepel a sumér és 

asszír történelem néhány jelentős (vagy legendás) alakja, akiknek az esetében a 

historiográfiai adatok átadása a ratio módszertani sajátosságait követi. 

 A kommentárban szereplő loci mnemonici közül a historiográfiai adatok közlése a 

legnagyobb jelentőségű, mivel az általuk közvetített morális tartalom által az emberi 

történelem eseményeit kapcsolja össze a földrajzi és természettudományos varietas által 

meghatározott térrel.
328

 Az antik oecumene területén kívül eső periférikus területeknek 

(India, Távol-Kelet, európai peremvidékek) kevés jelentősége van a kommentárban az 

ókorra vonatkozó historiográfiai ismeretek átadását tekintve. Fontos szempontot jelent 

ugyanakkor az aktualizálás, amely ezeknek a területeknek egy részét a korabeli ismeretek 

bemutatása által a német translatio imperii-gondolatkör részévé teszi azáltal, hogy bemutatja 

és az ókori földrajzi emlékezethez kapcsolja az uralkodói propaganda segítségével a német 

uralkodóval szövetséges királyok személyét és tetteit. 

A kommentár az ókori történelem eseményeinek tárgyalása során egyrészt 

fejezetenként tárgyalta az egyes területekre vonatkozó legfontosabbnak ítélt történeti 

adatokat, másrészt a korabeli eseményekkel kapcsolatos személyes véleményét és értesüléseit 

                                                           
326 A Cymonis-lemmához kapcsolódó szkholion athéni Kimón pozitív szerepét mutatja be a görög-perzsa háborúk során ( az 

itteni városok elfoglalása, a hadvezér perzsák elleni eredményei és morális tulajdonságai) a Cion-lemma magyarázata ezzel 

szemben  Hannibál halálának története kapcsán a gyűlölet illetve az öngyilkosság negatív erkölcsi kategóriáira hoz példát. 
327 Ilyen például a gyarmatosítás témája, amellyel kapcsolatban Vadianus elméleti megállapításokat is megfogalmaz. 
328 A translatio imperii fogalma egyes szakirodalmi álláspontok szerint szoros kapcsolatban áll a kartográfiával és a térbeli 

orientációval is. (Italiano F.: Translation and Geography. Routledge 2016. 10 sk.). A lineáris historiográfiai felfogás szerint 

a történelmi korszakok az egymásra épülő birodalmak sorozatára alapoznak. A fővárosokat figyelembe veuő angol modell 

szerint ezek a birodalmak Athén, Róma, Párizs, és Anglia voltak. A francia modell az Athén-Róma-Párizs sort fogadta el, 

míg a német hagyomány (Freisingi Ottó) szerint az egymást követő imperiumok Róma, Bizánc, a Frank Birodalom, a 

Longobárd Királyság és a Német-Római Birodalom voltak (mások mellett Konrad Celtis is a fogalom a Freisingi Ottó által 

képuiselt változatát fogadta el). Bár Vadianus kommentárjára hatást gyakorolt a translatio imperii fogalomköre, ideológiai 

besorolása nem egyértelmű, mivel a kommentárban szereplő adatok eklektikus jellege a rendszernek az egyes elemei 

fedezhetőek fel, amelyek nem alkotnak összefüggő hálózatot. In: The Cultural Gradient: The Transmission of Ideas in 

Europe, 1789-1991. Szerk: Eutuhou C.- Kotkin S. Oxford 2013.16. 
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is közli.
329

 A görög-római és a bibliai történelem egymással párhuzamos tárgyalása a 

középkori historiográfiai felfogás tovább élő hatását mutatja, az ókori keleti birodalmak 

történetének bemutatása pedig Giovanni Nanni itáliai humanista 16. század elején népszerű 

Pseudo-Berossos kommentárjával mutat párhuzamot. A Constituta urbs-szkholionban, amely 

a Babilóni Birodalommal, illetve Babilon városával foglalkozik, a város jellemzése, főbb 

sajátosságainak és pusztulásának, továbbá a historia sacrával való kapcsolatának bemutatását 

követően a város mitikus uralkodói szerepelnek, akiknek a létezését az antik és középkori 

historiográfiai hagyományra alapozva elfogadja. A sacra historia és a római történelem 

egymáshoz kapcsolódása  a Palestina provinciát leíró szkholionokban jelenik meg, amelyek 

esetében arra is van példa, hogy a ratio módszerét alkalmazó historiográfiai leírást a sacra 

historia körébe tartozó ismeretek képviselik, míg a fabula módszertani kategóriáját a római 

történelemhez kapcsolódó anekdoták. A Ioppe lemmához kapcsolódó szkholionban például 

együtt szerepel a Marcus Scaurus által Rómába hozott egzotikus lény említése (fabula) és 

Jeruzsálem említése kapcsán a Megváltó szenvedéstörténete (ratio). A sacra historia és az 

ókori történelem egymáshoz való kapcsolódása a nagyobb terjedelmű, átfogó 

ismeretközvetítést nyújtó, és a kisebb jelentőségű történelmi eseményeket bemutató 

szkholionokban egyaránt szerepet kap. Az ókori Ioppe város leírásának kezdeti szakaszát a 

Josephus Flaviustól vett Hégésippos-hivatkozás jelenti, amely a kommentátor szerint a város 

legmegfelelőbb leírását nyújtja. Iope várossal kapcsolatban egyrészt a hozzá kapcsolható 

csodás jelenséget, az egykor az Andromedára támadó tengeri szörny Marcus Scaurus által 

Rómába hozatott és ott kiállított maradványainak ókori leírását (fabula) közli, majd ezzel 

szembeállítja a város külső képének Tacitustól vett leírását (ratio). A szkholion második 

szakasza Jeruzsálem látnivalóit és történetét mutatja be, középpontban a zsidó háborúval, 

amelyet a korabeli felfogásnak megfelelően Krisztus halála miatti büntetésként jelenít meg. A 

szkholion záró szakaszában ismét a fabula szempontjai kerülnek előtérbe, amikor az 

                                                           
329 Ezzel kapcsolatos példaként említhetjük meg például a Pamphylia-fejezet egyik szkholionját, amelyben az ókori 

szavazási módszereket a korabeli helvét állapotokkal veti egybe („Telmisos. Martianus libro sexto. Telmisos, inquit, 

oppidum dicitur quo finitur Lycia. M.Cicero libro de Divinatione primo: Telmessum in Caria statuit, eiusque incolas 

Telmesses Auruspicinae, et ostentorum noscendorum studiossismos. Livius quoque Telmessum et sinum Telmessicum, 

etiam si corrupte apud eum Telesicum legitur libro belli Macedonici septimo. Strabo est author, Lycios aliquando adeo 

ciuiliter continenterque vixisse, ut cum feliciter in Italiam usque mari dominarentur, tamen in ullo turpi lucro nunquam sese 

extulerint, secundum patriae morem in Lyciaci conuentus administratione permanentes. Vigintitres apud eos urbes in 

suffragiis dandis participarunt, et ex quaque civitate consultandi gratia in unum convenerunt, quodque pars maxima 

comprovavit, id decreto stetit. Hoc more Graecia dum libera fuit, per Amphyctiones, quibus, ut Tacitus ait, praecipuum fuit 

rerum omnium iudicium, in medium consuluit, de quibus Strabo libro nono, et libro decimosexto Diodo. Nam Plinius libro 

nono, Amphyctiones publicum Graeciae consilium nominat. Servant hunc morem hodie prope peculiariter Helvetii, gens 

libera, missis e foederatis civitatibus, pagisque gnaris, qui de rebus communibus mature simul, et circunspecte consultent. 

Similis et Caribus conventus ad Iouis Chrysaoreni fanum insignis fuit, unde et conventus ipse Chrysaoreus dictus accolis, 

authore Strabone” (Pomponii Melae Hispani Libri de situ orbis tres adiectis Ioachimi Vadiani Helvetii in eosdem scholiis. 

Viennae Pannoniae 1518.130). 
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esszénusokat rendkívüli, csodás tulajdonságokkal ellátott népként jellemzi, Plinius, Solinus, 

illetve Eusebius munkái alapján.
330

 

A kisebb jelentőségű, regionális szempontból fontos történelmi események első 

példáját a Casius mons-lemma magyarázata jelenti, amelyben egyszerre szerepelnek a 

helyhez kapcsolódó ókori, illetve a bibliai és keresztény vonatkozású történelmi események, 

illetve emlékek. Az előbbieket Vadianus a Naturalis historia kijelentésével támasztja alá, 

amely hangsúlyozza a Casius mons környezetéhez képes kiemelkedő szerepét. A szkholion 

második felét a kommentárban többször is szereplő csillagászati téma, a napfelkeltének a 

magas hegyekről megfigyelhető sajátosságainak a bemutatása teszi ki, amelyben először a 

Casiushoz monshoz köthető jelenségnek a leírása szerepel, majd a rá vonatkozó exemplum. A 

Iulianus császárról szóló, az uralkodói propaganda hatását mutató történetet, amelyben az 

                                                           
330„Iope. De huius situ nemo fidelius Egesyppo libro belli Iudaici tertio, quae equidem adscripsissem, nisi ad alia festinanti 

mihi, nimis vel invito commentarius accresceret. Lege Plinium capite 13. libri quinti Andromedae fabulam apud Ovidium 

libro 4. Transformationum. Meminit Higinus libro 2. beluae, cui dicebatur exposita fuisse Andromeda, ossa Romae 

apportata ex oppido Iudaeae Iope, ostendit inter reliqua miracula aedilitate sua Marcus Scaurus, longitudine pedum 

quadraginta, altitudine costarum Indicos elephantos excedente, spinae crassitudine sesquipedali, authore Plinio capite 5. 

libri 9. Ipse in Pannonia vidi beluae marinae ossa omnem fidem magnitudine vincentia, quae a Friderico Caesare ex 

Hierosolymitana peregrinatione reduce advecta in fornice vestibuli munitissima arcis civitatis, quam novam cognominant, 

grandibus catenis suspensa visuntur. Haud longe vero ab Iope, cui et hoc hodie nomen est, in Norine Toparchia fuere 

Hierosolyma, longe clarissima urbium orientis, ut Plinius ait. Et ut libro 21. Tacitus: Urbs ardua, situ, operibus, molibusque 

adeo firmata, ut vel plano sita satis munita videri potuisset. Muros non recta duos, sed reductos in crebros sinus, ut 

oppugnantes e conspectu, et utrinque a lateribus urgeri possent. Turres in aeditis locis breviores, in convexis altiores, ut 

procul intventibus pares viderentur. Intus cum Regia suis circundata moenibus, et templo illo ingenti in modum arcis, 

propriique muri labore, et opera clauso clarissimis porticibus, et propugnaculo. Hactenus Tacitus. Hodie uisendo loco 

religio est, ut et ante fuit, ob mortem et sepulturam servatoris nostri Iesu Christi. Iuxtaque eam sitis Galilaea(!), Samaria, 

Betleem, Hiericunte, aliisque passim in sacris literis insignibus locis. De Hierusalem (quod equidem legerim) nemo 

pulchrius uberiusque Iosepho quinto capite libri de bello Iudaico sexti. Et libro contra Appionem primo de templo illo 

sumptuosissima Davidis opera coepto. Scripsit et Timochares, quem Eusebius citat libro Evangelicae praeparationis nono. 

Quo in loco idem ex Hecataeo Abderita, verbo et re (ut ipse ait) philosopho digna lectu deprompsit. Non praeteriero locum 

memorabilem Dionis, qui in Hadriani vita scribit: Hadrianum Hierosolyam a Vespasiano eversa, rursus habitari iussisse, 

urbemque Aeliam Capitolinam appellasse, mox gravissimo bello excitato. Nam Iudaei ob aedem Ioui extructam grauissime 

afficiebantur, indignum existimantes externa sacra suis invehi, peregrinos secum in civitate habitare, tum et externorum 

Deorum imagines pone templum suum, et veteres in eo ritus locari. Quibus rebus offensus Hadrianus, cum nulla videret 

contra induratam illorum pertinaciam remedia esse, negocium Iulio Severo commendat, tum ex Britannia in Iudaeam 

vocato, qui sensim, et per intervalla confecto bello Iudaicam gentem penitus oppressit, quinquaginta eorum celebribus 

arcibus dirutis, uicis non gentis octogintaquinque, qui sane frequentes et nominatissimi erant, direptis, et mox igne 

consumptis, viris in excursionibus et praeliis ad quinquaginta millia caesis, cum ingens interim multitudo fame, morbis, 

igne absumpta esset. Eo modo desolata rursus Iudaea facta est. Spartianus scribit bellum a Iudaeis coeptum ea maxime 

causa, quod genitalia mutilare, hoc est circuncidere vetiti essent. Quod ad gentis morositatem attinet, ex Cicerone 

intelligitur, qui in oratione qua Flaccum defendit, suspitiosam, et maledicam appellat Hierosolymorum civitatem. Ut non sit 

mirum esse illic potuisse, qui Prophetas occiderint, et lapidarint, et Christum seruatorem, cuius miraculorum magnitudine 

confirmatam doctrinam sustinere non poterant, cruci affinxerint, trilingui eulogio in derisum contumeliamque super 

coelestis capitis verticem affixo. Caeterum hystoria paulo ante ex Dione adducta, mire mihi facere videtur ad uaticinium 

Christi, quod est  Lucae 23. explicandum. In Palaestina gentem Hessenorum Plinius et Solinus celebrant, in toto orbe 

praeter caeteras miram, de qua dignissima lectu capite I. libri.9. Eusebius ex Porphyrio, qui eos Essaeos nominavit. Non 

praeterierim, in ea terra lege columbis parsum olim, et tantam earum copiam factam, ud advenarum ora cicures petierint. 

Unde illa sunt Tibulli verba libri primi: Quid referam ut volitet crebras intacta per urbes Alba Palaestino sancta colomba 

viro? Scribit Strabo quod dignum scitu est, morem genti perveterem esse, aegrotos in viam producendi, exquirendique a 

praetereuntibus, an adversus id genus morbi remedia norint: neminem enim tam malum esse sibi persuadent, qui, si quid ... 

sciat, non libens impertiat. Fortunam et illi impensissime coluerunt, et hortensem operam super caeteros, ut inde natum fit 

adagium: Multa Syrorum olera, in eos quorum labore magna rei non admodum aestimatae copia pervenit. Meminit Plinius 

libro 20.” (uo.126). 
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uralkodó felmegy a hegyre, hogy az éjszaka ideje alatt lássa a napfelkeltét, Ammianus 

Marcellinustól veszi a kommentár.
331

 

A ratio szerepének megnyilvánulását egy De civitate Dei-idézet példázza, amelyben 

Augustinus a historiográfiai adatokra alapozva mutatja be az Asszír Birodalmat. A 

Semiramis-lemmához kapcsolódó szkholion a témát az antik illetve patrisztikus 

historiográfiai és költészeti források felsorolásával kezdi, majd a királynő személyét mutatja 

be egy humanista forrás, Lodovico Ricchieri (Coelius Rhodiginus) Lectiones antiquae című 

florilegiumára hivatkozva. Babilon alapításának történetét Vadianus a keresztény 

historiográfia szemléletmódját követve tárja az olvasó elé, amikor a De civitate Dei 18. 

könyvére hivatkozik, és Semiramishoz képest Salamon illetve  Dávid uralkodását emeli ki, 

majd az ószövetségi uralkodókra jellemző bölcsességgel állítja szembe korának hittudósait, 

akikkel kapcsolatban megállapítja, hogy nem az újszövetségi tanítások szerint élnek. 

Vadianus megjegyzését nem tekinthetjük élesen vett egyházkritikának, inkább a reformáció 

éveinek szellemi és vallási légköre tükröződik benne.
332

 

                                                           
331„Casio monte. Iuxta hunc delubrum est Casii Iovis, quod Romanorum ambitio illustre fecit, et Pompeii tumulus multis 

post annis ab Adriano instauratus, ut Capitolinus tradit. Nostri Sinam montem esse asserunt, summae veritatis decalogo, 

perferente Mose, mortalibus exhibito nobilem, et etiamnum diuae Catharinae sepulchro clarum. Plinius Arabiam hanc 

sterilem, et praeter Casium montem nihil insigne habentem indicat. At notandum obiter, alium supra Seleuciam Casium 

esse Plinio, cuius altitudo in directum quatuor millium passuum est; cuius, inquit, excelsa altitudo quarta vigilia orientem 

per tenebras Solem aspicit, breui circumactu corporis diem noctemque pariter ostendes. Quod ipsum montanis Arabiae 

Pomponius generatim tribuit. Ammianus de Iuliano Caesare libro vigesimosecundo denique praestituto, inquit, feriarum die 

Casium montem ascendit nemorosum, et tereti ambitu in sublime porrectum, unde secundis galliciniis videtur primo Solis 

exortus. A Casio Ptolemaios Casiotin Arabiam illam cognominavit.” (uo. 123).  
332 „Semiramis. De hac prudentissima viri nomine digna foemica libro 3. Diodo. commeminerunt, quos viderim. Valerius 

Maximus, Iustinus, Orosius, Iuvenalis, Eusebius, Augustinus, Iosephus, Philostratus, Propertius. Ea mulierum omnium, 

quarum ex hystoria ad nos perlata notitia est, longe celeberrima, quamque cum Cyro praecipue Alexander admiratus fuerit, 

quod in illis et magnitudo quaedam animi, et rerum claritas plurima enituisset. Coelius scribit Rhodiginus capite 37. libri 

antiquorum lectionum duodecimi”; “Potentissima. Augustinus capite 2. libri 18. de Civitate Dei: Quantum, inquit, attinet ad 

imperium nullum maius primis temporibus Assyriorum fuit, nec tam longe lateque diffusum. Sed a Semiramide tamen 

multo est Salomonis nomine celeberrimum, qui, ut nono capite libri Paralipomenon secundi scribitur, ab Euphrate ad 

Palaestinam usque, et Aegypti limites longe lateque imperavit, gloriaque et dicitiis circunfluentibus, omnes reges non modo 

aequales, sed cuiuscunque etiam aetatis haud dubie superavit. De Davidis pari in ea imperio est notum. Domitis hic adusque 

Euphratem Syris, simul et tributa iniunxit, et opima spolia Hierosolyma transtulit, ut 8. capite et rursum decimo secundu 

Regum legitur. Vellem autem ut nostrorum Antistitum, et horum maxime, qui se atriori religionis fuco vestierunt, quibus 

tantum imperitandi studium est, dum contra Evangelii edictum tantopere ad veteris, hoc est mortuae legis exempla 

respiciunt, sibi subinde palpantes, et ingruentem conscientiae mucronem utcunque eludentes, tantis opibus suis, quas unice 

quaerunt, sapientiae studium coniungerent, ut quod Evangelio reclamante, mordicus retinere semel coepissent, ipsis saltem 

doctrinae, et sapientiae nomine licere videretur, nec essent qui Christianae plebi obiicere possent, ita eam damnabili 

consensu delirare, ut non nisi ignavissime ociantes, maximis demum opibus dignos iudicet. Porro ut Davidem prophetiae 

spiritum insignem praetereamus, ea etiamnum doctrinae Salomonis monimenta extant, ut si satis animo comprehensa 

haberemus, quae ille tradidit, omnem antiquam philosophiam (quod ad mores attinet, et animi institutionem) nugas meras 

esse iudicaremus. In hac sententia Budaeus est”. A város alapítását, jellemzését, fő sajátosságait, pusztulásának morális és 

valódi okait, illetve a historia sacrával való kapcsolatát a Constituta urbs-lemmához kapcsolódó szkholion tárgyalja: 

“Constituta urbs. Maxima urbs et Chaldaicarum gentium caput, ut Plinius libro 5. scribit. Exhausta tandem potentissimarum 

gentium invidia. Nam Seleucus Nicator cognominatus, a se nominatam Seleuticam iuxta condidit, intra nonagesimum 

lapiden, et post eum eodem consilio, Ctesiphontem tertio ab eo lapide Parthi rege eorum Vardane condiderunt. Conditam 

Babylonem a Semiramide Strabo scribit libro 16. et libro 3. Diodorus). Propertius libro 3. Persarum statvit Babylona 

Semiramis urbem, ut solidum cocto tolleret aggere opus. Lege Herodotum libro I. Nostri, id est Hebraei, et Christiani verius 

a prole Noe post cataclysmum constructam tradunt, ut magna illa linguarum confusione facta ei nomen datum sit, sicut 

Geneseos 11. capite scriptum est, et Iosephus 9. capite libri I. antiquitatum explicat. Lege Augustinum capite 4. decimisexti 
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A ratio módszertani elvét követő historiográfiai magyarázatok a szentírási történetek 

(sacra historia) és az ókori történelem közös pontjait jelentő locus mnemonicusokban is 

szerepelnek. A terület nevét az egykori Palestin metropolisra visszavezető etimológiai 

magyarázatot követően szerepel a bibliai történelemre utaló sacra historia megnevezés, 

amelyet követően a szkholion a filiszteus név kétféle latin változatával foglalkozik, majd 

csak utal arra, hogy ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban melyik ószövetségi könyvet érdemes 

tovább tanulmányozni. Ebben az esetben tehát a lemma magyarázata szintén az etimológiai 

kérdések magyarázatát javasolja a lényegesebb módszertani megoldásként a De situ orbis 

szövegének magyarázata során.
333

 A görög történelem eseményei közül a gyarmatosítás, a 

görög-perzsa illetve a peloponésszoszi háború, és a Makedón Királyság története 

szerepelnek a legnagyobb terjedelemben: ezek jelentik azt az alapvető ismeretanyagot, 

amelyet a retorikaoktatás során át kellett adni a diákok számára. A kommentárban szereplő 

adatok, amellett hogy egyes kiemelt szereplőkkel kapcsolatban számos adatot közölnek, a 

kisebb jelentőségűként bemutatott események és szereplők nagy arányából következően a 

magas szintű historiográfiai műveltség átadására irányuló törekvéseket jelzik.
334

 A görög - és 

hozzájuk kapcsolódóan a perzsa - történelmi személyiségek közül Alexandros, Dareios, és 

Xerxes szerepelnek a  legnagyobb arányban a locus mnemnonicusokban: a róluk szóló 

beszámolók és anekdoták a legtöbb esetben erkölcsi  tartalmat is hordoznak, tehát a 

szereplésük kiemelkedő tényezőt jelent a kommentár morális historiográfiai 

ismeretközvetítésében (az ókori történelem leghíresebb nőalakjaként ábrázolt Semiramis 

személyét szintén a moralizáló historiográfiai módszereket követve mutatja be a 

kommentár). A görög történelmi témájú anekdoták közül a Caria-fejezetben szereplő, az 

uralkodó dinasztia történetét és családi kapcsolatait vagy a Methon várost bemutató 

szkholiont említhetjük meg (az utóbbiban szerepel a  a város ostromakor az egyik szemét 

elvesztő Philippos története). A Chios lemmához kapcsolódó szkholionban, amelyben a 

                                                                                                                                                                                     
de Civitate Dei. Diversis et temporibus et locis auctum, aut instauratam fuisse Babylonem, eo credo verisimile esse, quod 

adeo diversa de eius origine produnt authores. Porro et Eusebius libro preparationis Evangelicae nono tradit Nabidam 

regem, eum qui post Paulo a Cyro captus est, muros Babylonis secundum amnem latere, et bitumine condidisse. Ammianus 

Marcellinus libro 23. Babylon, inquit, cuius moenia bitumine Semiramis struxit, arcem autem antiquissimus rex condidit 

Belus. Eius verba plane Eusebii sententiae quadrant, qui in Chronicis, instaurasse hanc reginam pleraque confirmat. 

Meminit et Iosephus libro contra Appionem primo. Non praeteriero, iuxta Babylonem, et bituminis lacum ostendi, cuius 

glutino Babylonis muri aedificati fuere. Dion scribit Traianum in Syria agentem, ut hunc lacum spectares, ex itinere 

deflexisse. Eius liquoris ingenium est, ut lateribus aut exiguis lapidibus interlitum saxo, aut quovis ferro muros solidiores et 

firmiores faciat.” (uo. 125). 
333„Palestina. De Phoenice infra. Illa a Palestin olim illic metropoli nomen habet, unde Palestini qui iidem cum his sunt 

quos sacra historia Philistim et Philistinos nominat, de quibus in primo Regum permulta.” (Pomponii Melae Hispani Libri 

de situ orbis tres adiectis Ioachimi Vadiani Helvetii in eosdem scholiis. Viennae Pannoniae 1518.125). 
334A kisebb jelentőségű történelmi események között a Lysimachia-szkholionban szereplő, a várost alapító Lysimachus 

erényeiről, illetve a Miltiades hőstetteiről szóló leírást említhetjük meg példaként. 
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diakron etimológiai elemzést alkalmazza,  Vadianus elsőként a sziget különböző 

elnevezéseit sorolja fel, majd az egyes névváltozatokból képzett szavakat mutatja 

be:olvashatunk például a Cous jelzővel ellátott Appellésről illetve Hippokratésről, akivel 

kapcsolatban a szkholion részletes és pozitív hangvételű beszámolót is közöl. Ezt követően a 

sziget további névváltozatai következnek, olyan adatokhoz kapcsolódva, amelyek 

művelődéstörténeti szempontból jelentősek: a kószi bíborcsiga festőanyagként való 

felhasználásával a római életre jellemző luxuskörülményeket mutatja be, majd közli az 

Aristotelés illetve Plinius műveiben szereplő névváltozatokat. A szkholiont a kortárs 

források etimológiai olvasatának közlése, illetve a korabeli szóhasználatra történő utalások 

zárják le.
335

 

Az Italia-fejezetben szereplő őstörténeti adatok középpontjában az etruszk nép 

története áll: Vadianus több város esetében alapozott Annius Viterbensis Commentaria super 

opera diversorum auctorum de antiquitatibus loquentium című munkájának adataira. A 

Togatam Galliam-szkholion az etruszkok elűzését és a gallok letelepedését, a Bononia-

szkholion a város etruszk alapítását és nevét, a Capua-szkholion pedig szintén a város 

etruszk alapítását mutatja be (a műre ugyanakkor közvetlen hivatkozás nem szerepel 

bennük). A locus mnemonicusok más része a római történelem kiemelt személyiségeihez 

kapcsolódik, akiknek az esetében a kommentár a morális szempontokat állítja előtérbe. A 

szkholionok nagy részében ez az adott személy erényeinek és nemes cselekedeteinek a 

dicséretét jelenti, azonban a negatívan értékelhető tettek és viselkedési formák bemutatására 

is szerepelnek példák.
336

 

                                                           
335 „Chios. Inter Samum et Lesbon e regione Erythrarum sita, Plinio, Ptolemaeo, caeteris. Cuius et Sami iuxta meminit 

Plin.31.cap. quinti libri. A Chio alia est Cos, et alia Cea. Con Ptolemaeus Coam nominat, alii quoque Coon et Coum: a qua 

Cous Appelles cognominatus, et Hippocrates Cous, qui medicinam clinicam revocavit densissima nocte latentem, ut in 29. 

scribit Plinius. Fuit in ea Aesculapii templum augustissimum. De Iunonis aede nemo ignorat, adeo clara, ut de eius 

insignibus librum scripserit Theodorus, authore Vitruvio libro 7. Est inibi Pectanculus piscis insigniter sapidus, Varroni 

celebratus, ut Gellius testatur. Est et Bombix mirabili foetu operosa, unde et bombicinae vestes Coae, Plinio libro 

undecimo, et libro quinto de natura animalium Aristoteli: qui eam Con appellat, velut Plinius Coon, pari sensu. Quas uiros 

non puduit leuitate usurpare propter onera aestiua, intantum a lorica gerenda disocusere mores, ut oneri sint etiam vestes, 

sicut in Romanum luxum idem author scribit. At Chius marmore versicolori clara, quo cum muros Romae plerique magno 

luxu extruerent, et ut magnificos multis ostenderent: multo magis (M. dixit Cicero) mira res esset, si Tyburtino lapide 

fecissetis: eos suggillant quod anini quadam insolentia externa magis quam sua mirarentur. Plinius capite sexto lib.36. Et 

Chia est ficus sapore vini, Martiali cum alibi, tum in Xeniis commendata. De Cea, siue quod idem esst, Ceo quae iuxta 

Euboeam est, Plinius capite duodecimo libro 4.Ovidius libro 7. Transit et antiquae Carthaeia moenia Ceae. A qua Ceae 

uestes: nam ex hac quoque profectam delecta Coas foeminis vestem, author est Varro, ut Plinius ait. Propertius: Et tenues 

Cea veste movere sinus. Quo in loco parum docte aliquos Coa pro Cea legere Hermolaus tradit. Ab hac Ceus Herasistratus 

clarus medicus dictus. Fuit eadem et Simonidus et Buchylidae clarissimorum Poetarum alumna. Ciam Ptolemaeus nominat, 

ut hodie quoque vulgus nauti …hanc servati discriminis diligentiam Hermolao debemus.” Pomponii Melae Hispani Libri de 

situ orbis tres adiectis Ioachimi Vadiani Helvetii in eosdem scholiis. Viennae Pannoniae 1518.209. 
336 A Cymonis-lemmához kapcsolódó szkholion athéni Kimón pozitív szerepét mutatja be a görög-perzsa háborúk során (az 

itteni városok elfoglalása, a hadvezér perzsák elleni eredményei és morális tulajdonságai) a Cion-lemma magyarázata ezzel 

szemben  Hannibál halálának története kapcsán a gyűlölet illetve az öngyilkosság negatív erkölcsi kategóriáira hoz példát. 
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A történelmi adatok bemutatása gyakran a városokat bemutató lemmákhoz írt 

szkholionokhoz kapcsolódik, és a város alapítására vonatkozó információk közlését jelenti. 

Az uralkodó által adományozott városok két példáját a Cirta- illetve az Iol-lemmához 

kapcsolódó szkholion jelenti. A Numidia-fejezetben szereplő Cirta-szkholionban az alapító 

személye mellett a város kezdeti lakóinak görög származására vonatkozóan szerepelnek 

adatok. Strabón a forrása a város külső képére, illetve az alapítására vonatkozó adatoknak. 

Az előbbiek közlésekor az uralkodói propaganda szempontjai nem határozzák meg 

közvetlenül a historiográfiai adatközvetítést, mivel ebben az esetben az alapítás tényét 

rögzítő történeti adatok közléséről van szó. A Iol alapítását bemutató szkholionban, az 

előzőtől eltérően már szerepet kap az uralkodói propaganda, mivel az ókori város 

alapításának körülményei lehetővé teszik a magyarázatnak ezzel a jelentéstartalommal való 

bővítését (a szkholionban nem azon van a hangsúly, hogy ez volt az ókori Numidia 

székhelye, hanem a kommentátor a colonia rangot adományozó Claudius, és Augustus 

személyét állítja a középpontba, az utóbbival kapcsolatban kiemelve a liberalitas uralkodói 

erényét).
337

 

 A Tacitusnál szereplő, a Római Birodalomtól független, önálló Germania-kép 

helyett, amelyre Konrad Celtis alapozott, Vadianus Mela-kommentárjában már az egykori 

Római Birodalom, illetve a Német-Római császárság részeként szereplő Germania jelenik 

meg.
338

 Germania bemutatása kapcsán a kommentárban az ókori történetíróknál (elsősorban 

Sallustiusnál) szereplő toposzt alkalmazza az ókori germánok és a korabeli németek 

egymással párhuzamos bemutatása során, amelyben azt atételt hangsúlyozza, hogy az ősi 

germánok hasonló tulajdonságokkal rendelkeztek, mint az ókori rómaiak a királyság idején 

és a köztársaság kezdeti időszakában, majd az ókori germánokhoz képest az őket ért idegen 

hatásoknak köszönhetően már nem rendelkeznek az egykori erkölcsi nagysággal, 

ugyanakkorpolitikai-kulturális téren ők tekinthetők a Római Birodalom örököseinek.
339

 A 

helvétek a korabeli németekkel párhuzamba állítva, mint az ókori katonai és emellett 

                                                           
337 „Cirta. Haec ex Sallustio nota est. Strabo libro ultimo, minutissimam fuisse ait, et optime structam Micypsae maxime 

opera, qui Graecos in eam habitatum deduxit, et tantam effecit, ut decem equitum milia, et peditum viginti emitteret. 

Pomponii Melae Hispani Libri de situ orbis tres adiectis Ioachimi Vadiani Helvetii in eosdem scholiis. Viennae Pannoniae 

1518.86); “Iol. Colonia Caesarea, ante vocitatum Iol. Iubae regia, a divo Claudio Coloniae iure donata eiusdem iussu 

deductis. Plinius libro quinto, Strabó clarius libro ultimo, in hac ora civitatem fuisse nomine Iol, quam cum Iuba Ptolemaei 

pater muniret, mutato nomine Caesariam vocavit. Caesarea dicta est igitur, non ob Claudium, cuius iussu Colonia facta est, 

sed in gratiam Augusti magis, cuius liberalitate, cum post victum patrem Iuba, Romae in triumpho ductus esset, miro in eo 

adparente ingenio, restitutus est in regnum. Solinus scribit eam Bocchi prius regiam, post Iubae populi Romani indulgentia 

donatam. Hic est Iuba, cuius hystoria de rebus Libycis aliisque aliquando extitit, Plinio frequenter citata.” (Pomponii Melae 

Hispani Libri de situ orbis tres adiectis Ioachimi Vadiani Helvetii in eosdem scholiis. Viennae Pannoniae 1518.8) 
338 Courtney Ann Roby: Seneca’s Scientific Fictions. Models as Fictions in the Natural Quaestions. Roman Studies 4 (2014) 
339 Pomponii Melae Hispani Libri de situ orbis tres adiectis Ioachimi Vadiani Helvetii in eosdem scholiis. Viennae 

Pannoniae 1518.245  
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erkölcsi nagyság hordozói jelennek meg.
340

 Egyrészt ők őrzik az ókori germánokra jellemző 

vendégbarátságot,
341

 másrészt a jellemzésükben helvét és a római tudat keveredik 

egymással: Vadianus latinizált német földrajzi nevek mellett a római korból származó 

földrajzi neveket is használ, illetve a korabeli politikai élet szereplőit, neves személyiségeit 

mutatja be.
342

 A kommentárban tehát kettős, germán-helvét identitást fedezhetünk fel, 

amelyben a Rajna-torkolatának a vidéke jelzi a földrajzi választóvonalat. Ezt a helvét 

identitást erősíti a patria-fogalom megjelenése, amely alatt Vadianus elsősorban a 

szülővárosát és az azt körülvevő területet érti.
343

 A kommentár esetében tehát igazolható a 

patrióta felfogás, azonban nem az itáliai humanisták ellenében, hanem a német és a helvét 

identitás eltéréseinek szempontjából. 

  

A néprajzi ismeretek közlése a historiográfiai adatokhoz hasonlóan a gentium 

varietas-fogalom keretein belül értelmezhető a kommentárban, azonban a módszertani 

szerepe részben eltérő az előbbiektől. Az ókori néprajzi ismeretek kommentárban betöltött 

szerepe egyrészt az egzotikumok közlése, másrészt a latin nyelvű munkák írásához 

szükséges háttérismeretek biztosítása, harmadrészt az ismeretek aktualizálása. Az 

egzotikumok közlésének módszertani célja az olvasók érdeklődésének fenntartása volt, 

azonban a szereplésük többet jelentett ennél: az oecumene peremterületei mellett azoknak a 

távoli területeknek a megismerését is elősegítették, amelyek egykor a Római Birodalom 

részei voltak. A kommentárban bemutatott, az ókorra vonatkozó ismereteket bővítő 

etnográfiai adatok között az egyes népek életmódját bemutató (ezen belül vallási, 

öltözködési, hadviselésre vonatkozó) és aktualizáló néprajzi adatok fordulhatnak elő, 

amelyek egyes esetekben a Mela-kommentárban megfigyelt etimologizálással kapcsolatban 

is példát nyújtanak. Az életmódot bemutató szkholionok általános képet igyekeznek nyújtani 

az egyes területek lakóival kapcsolatban: a lakóhelyükre vonatkozó adatok  mellett azokat az 

egyéni sajátosságokat és érdekességeket is bemutatja a kommentár, amelyek miatt 

elkülönülnek a többi néptől, és az egyes népekre jellemző tulajdonságok mellett Vadianus a 

                                                           
340 Pomponii Melae Hispani Libri de situ orbis tres adiectis Ioachimi Vadiani Helvetii in eosdem scholiis. Viennae 

Pannoniae 1518.242 sk. 
341 Pomponii Melae Hispani Libri de situ orbis tres adiectis Ioachimi Vadiani Helvetii in eosdem scholiis. Viennae 

Pannoniae 1518.247. 
342 Pomponii Melae Hispani Libri de situ orbis tres adiectis Ioachimi Vadiani Helvetii in eosdem scholiis. Viennae 

Pannoniae 1518. 241. 
343 Pomponii Melae Hispani Libri de situ orbis tres adiectis Ioachimi Vadiani Helvetii in eosdem scholiis. Viennae 

Pannoniae 1518. 240 sk. 
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több nép sajátosságának tekinthető életformával (például a nomadizmussal) kapcsolatban is 

magyarázatot ad.  

Az olvasók érdeklődésének fenntartását a fabula műfajához tartozó, egzotikumokat 

közlő ismeretek szolgálták (amelyeknek a retorikaoktatásban is nagy jelentőségük volt, 

mivel az egzotikumokból összeállított példatár a későbbiekben is segítséget nyújtott a saját 

írásokban szereplő érdekességek közlése során). A fabula és a ratio kapcsolatára 

vonatkozóan a néprajzi adatok tekintetében nem mindig lehet egyértelműen megállapítani a 

határvonalakat, mivel az ázsiai és afrikai népek esetében az antik hagyományt teljes 

mértékben követő kommentárban az ókori leírásoknak megfelelő, a realitáshoz és a 

fikcióhoz közelebb álló adatok keverednek egymással. Az ókori ismeretek aktualizálásának 

szerepe nem jelentős a kommentár néprajzi adatközlésében: összesen három alkalommal 

szerepel, amikor Vadianus a helvét és német területen tovább élő ókori szokásokat írja le. A 

néprajzi adatok aktualizálásra vonatkozó példákat a helvétek által viselt ruhadarabok leírása, 

a hagyományostól eltérő étkezési szokások, illetve a testedzési szokások leírásai és az ókori 

beszámolókkal való párhuzamaik jelentik.  

A néprajzi leírásokat általánosan jellemző sajátosságok (a nép különféle nevei, 

tulajdonságai, a rá vonatkozó érdekességek) egyik példáját a Chalybes-lemmához 

kapcsolódó szkholion jelenti. Első helyen itt is az etimológiai kérdések szerepelnek, amelyek 

kapcsán Vadianus általános megállapításokat is tesz a nem latin eredetű népnevekkel 

kapcsolatos filológiai nehézségekre vonatkozóan. A  nép sajátos tulajdonságait egy Valerius 

Flaccus-idézetre alapozza, amelynek az általa adott leírás jelenti a prózai parafrázisát.Ezt 

követően az univerzalista enciklopédizmus szempontjai kerülnek elő a szkholionban, mivel 

antik auctorokra illetve ókori és humanista grammatikusokra támaszkodva említést tesz a 

hispániai, szintén chalybes nevű népről (a Vergilius-hivatkozás esetében azonban szintén a 

költemény parafrázisáról van szó).
344

 

Az egyes népek lakóhelyére vonatkozó adatközlés egyik jellemző példáját a 

Cyrenaica-lemmához kapcsolódó szkholionban olvashatjuk. Itt Vadianus szintén az 

etimológiai adatokból indul ki, és a fogalom kettős elnevezésének eredetét magyarázza, 

                                                           
344 “Chalybes. Straboni suis temporibus Chaldaei dicti sunt, ante autem Halizonas dictos, vel Homero indicante, multis 

coniectura est, quod quidem fieri potuisse, Barbarorum nominum inconstantia docet, maxime enim variantur. Divites hi 

sunt, victumque ex argenti venis, et ferri metallis quaerunt. Flaccus libro Argonauticon 4. Non ita sit metienda tibi 

saevissima quanquam Gens Chalybum, duris patiens cui cultus in arvis, et tonat afflicta semper domus ignea massa. 

Notandum vero et in Hispania Chalybes esse ad eiusdem nominis fluvium adhabitantes pari ferri copia laboriosos, quorum 

Iustinus meminit libro ultimo, Virgilius Georgicorum primo. At Chalybes nudi ferrum, et caetera. Ubi Probus Chalybes 

Ponticos intelligit: Tortellius vero et Mancinellus Grammatici, Hispanos. Scribit ex Plinio Ammianus, Chalybes primum 

eruisse et domuisse ferrum.” Pomponii Melae Hispani Libri de situ orbis tres adiectis Ioachimi Vadiani Helvetii in eosdem 

scholiis. Viennae Pannoniae 1518. 110. 
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amelyekre vonatkozóan az adatokat Vergilius műveiben illetve a Servius-kommentárban 

találja. Az előbbiek együttes felhasználására vonatkozóan több példát is találhatunk a 

kommentárban, azonban ennek a szkholionnak a különlegességét az jelenti, hogy itt a 

kommentátor az antik hagyományban jelenlevő etimológiai eltérésekre hívja fel a figyelmet, 

és arra vonatkozóan is fontos adatot jelent, hogy a 16. század elejének bécsi humanistái 

együtt tanulmányozták Vergiliust a Servius-kommentárral. A nomád életmód általános 

bemutatására törekvő, a Gregibus-lemmához kapcsolt szkholionban szintén fontos szerepet 

kap az etimológiai értekezés, a néprajzi adatközvetítésnek ezzel szemben kisebb a 

jelentősége. Vadianus röviden bemutatja az általános jelenséget, majd a leírását a szövegben 

található specifikus adatokhoz igazítja, végül pedig a peculium szó etimológiájával 

kapcsolatos, a Servius-kommentárból vett adatokat közöl.
345

 

A chelonophagus („teknősevő”) nevű nép leírásának esetében Vadianus a galápagosi 

óriásteknősökre vonatkozó adatokat közlő Pliniusra és Strabónra támaszkodik, akiknek az 

egymást erősítő tekintélye hitelt adott a kommentátor számára szokatlan, egzotikus 

jelenségekről szóló beszámolónak, emellett a kommentárt segédeszközként tanulmányozó 

magiszterek számára a hivatkozott szövegek bőséges anyagot nyújtottak a saját előadásaik 

színesítéséhez. ANaturalis historia és a Geógraphika auctoritasa lehet az oka annak is, hogy 

itt nem szerepelnek a más szkholionokban előforduló, a hivatkozott kijelentések 

igazságtartalmára vonatkozó megállapítások.
346

 Az ichtyophagus (halevő) nép alatt az antik 

auctorok az oikumené tengerparti peremterületein élő, halakkal táplálkozó népeket értettek. 

Ehhez a szokatlannak nem nevezhető tulajdonsághoz Vadianus az antik hagyomány eltérő 

rétegeit bemutatva számtalan szokatlan és furcsa jelenséget kapcsol a népek jellemzése során 

a külső tulajdonságaikra és szokásaikra nézve egyaránt. A szkholionban jelenlevő 

historiográfiai-moralizáló háttér mellett itt felerősödik az enciklopédikus jelleg, és a 

szkholion második fele az egzotikumok katalógusává alakul át, olyan, a kommentárban 

ritkábban idézett szerzők segítségével, mint Aulus Gellius, vagy Szent Jeromos, a rájuk 

történő hivatkozások mellett azonban itt is megjelenik Strabón, illetve Plinius tekintélye.
347

 

                                                           
345 „Gregibus. Nomades enim sunt, et totam in rege substantiam habent, ut alii multi olim, nam et Latinis vetustis unicae in 

illo divitiae fuerant. Hinc Servius omne patrimonium apud maiores peculium dictum esse ait, a pecoribus, quibus eorum 

constabat universa substantia, nec sine causa in vetustissimis nummis signum ovis, suis, bovisque apparvit, nisi falsa sunt, 

quae in Valerii Publicolae vita Plutarchus scribit.” Pomponii Melae Hispani Libri de situ orbis tres adiectis Ioachimi 

Vadiani Helvetii in eosdem scholiis. Viennae Pannoniae 1518. 66. 
346„Chelonophagi. Qui ostreis vescuntur, sive testudine, quae graece khelóné dicitur. Hae, ut libro nono Plinius tradit, adeo 

in Indico mari magnae sunt, ut singularum superficies habitabiles casas integant. Strabó 16. libro adeo magnas alio in loco 

reperiri scribit, ut Chelonophani in eis navigent.” Pomponii Melae Hispani Libri de situ orbis tres adiectis Ioachimi Vadiani 

Helvetii in eosdem scholiis. Viennae Pannoniae 1518. 279. 
347„Carne. Ideo Ichtyophagi dicti quanquam libro octavo Arrianos supra Carmaniam in Gedrolos Ichtyophagorum tractum 
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A harmadik típust jelentő, a Sexsolitae-lemmához kapcsolódó szkholionban a 

valósághű adatok közvetítése játszik hangsúlyos szerepet, az egzotikum csak néhány esetben 

jelenik meg a táplálkozási szokásokkal kapcsolatban. Ebben az esetben a nép jellemző 

szokásaira vonatkozó moralizáló értékítélet sem szerepel, azonban itt is észrevehető az 

érdekes adatok kigyűjtésére törekvő katalogizáló szándék.
348

 Éppen az utóbbi veti fel annak 

a lehetőségét, hogy a valósághű és az egzotikus adatok párhuzamos jelenlétének feltételezése 

helyett az érdekességek gyűjtésére irányuló szándékot lássunk ezekben a szkholionokban.
349

 

Az egzotikumok közlése során fontos szerepet töltöttek be az ókori egyiptomi 

szokásokat leíró szkholionok illetve a peremterületeken élő népeket bemutató antik leírások. 

Az egyiptomi szokások leírása esetében a kommentár közelebb áll a ratio módszeréhez, 

mivel egzotikus, ugyanakkor a valósághoz közelebb álló ismereteket közöl,
350

 míg a 

                                                                                                                                                                                     
esse ait. Meminit et libro quarto Philostratus. Curtius octavo libro tradit, iuxta ad Indicam oram gentes esse, quibus ungues 

prominent nunquam recisi, comae hirsutae et intonsae sint, tuguria conchis et caeteris purgamentis insctructa, qui ferarum 

pellibus tecti, piscibus Sole duratis, et magnarum quoque beluarum, quas fluctus eiicit, carne vescuntur. Strabo certe saevis 

eos moribus immanes esse testantur, et Crinitus adnotavit ultimo capite 6. Omnes Ichtyophagos Alexandrum vetuisse vesci 

piscibus scribit libro 6.Plinius. Testis vero Gellius 4. capite 9. libri corporibus hirtis in extima quoque India homines 

inveniri. Hieronymus libro contra Iovinianum secundo Ichtyophagos ait gentem aliubi errantem in littore maris rubri, qui 

super petras Solis calore ferventes, pisces assent, et hoc solo alimento victitent.” Pomponii Melae Hispani Libri de situ 

orbis tres adiectis Ioachimi Vadiani Helvetii in eosdem scholiis. Viennae Pannoniae 1518. 112. 
348„Sexsolitae. Eniochorum pars, nam horum in illo tractu plurima nomina esse libro 6. refert Plinius. De reliquis illis 

populis Dionysius Strabo libro 11. a principio, et libri 6. capite. 4. et 5. Plinius. Caeterum a sordido victu Phthirophagi dicti, 

tanquam pediculis vescantur, quos Budinos Herodotus libro 4. nominat, Achaeos vero iuxta, eiusdem nominis oppidum 

habere Ptolemaios scribit. Strabó originem a Phithiotis Achaeis cum Iasone profectis ducit, Eniochorum vero agrum 

Laconibus tribuit, a quibus Dioscuridam conditam esse constat ex Plinio. Certum est montanos illic lacte, et canibus nutriri, 

frigoris quod maximum habent patientissimos, viribus vero praestantes, ed advenis molestos. Qui in littore habitant, 

Camaris (id Lemborum genus est) impositi passim latrocinantur, ubi navigare non possunt, humeris ablata navigia 

nemoribus abscondunt, mox cum annus permiserit, ad consueta latrocinia redeuntes. Strabo.” Pomponii Melae Hispani 

Libri de situ orbis tres adiectis Ioachimi Vadiani Helvetii in eosdem scholiis. Viennae Pannoniae 1518. 151. 
349 A valósághűbb adatokat például a következő szkholionok közvetítik: „Chelonophagi. Qui ostreis vescuntur, sive 

testudine, quae graece khelóné dicitur. Hae, ut libro nono Plinius tradit, adeo in Indico mari magnae sunt, ut singularum 

superficies habitabiles casas integant. Strabo 16. libro adeo magnas alio in loco reperiri scribit, ut Chelonophani in eis 

navigent. (Pomponii Melae Hispani Libri de situ orbis tres adiectis Ioachimi Vadiani Helvetii in eosdem scholiis. Viennae 

Pannoniae 1518. 279.); „Carne. Ideo Ichtyophagi dicti quanquam libro octavo Arrianos supra Carmaniam in Gedrolos 

Ichtyophagorum tractum esse ait. Meminit et libro quarto Philostratus. Curtius octavo libro tradit, iuxta ad Indicam oram 

gentes esse, quibus ungves prominent nunquam recisi, comae hirsutae et intonsae sint, tuguria conchis et caeteris 

purgamentis insctructa, qui ferarum pellibus tecti, piscibus Sole duratis, et magnarum quoque beluarum, quas fluctus eiicit, 

carne vescuntur. Strabó certe saevis eos moribus immanes esse testantur, et Crinitus adnotavit ultimo capite 6. Omnes 

Ichtyophagos Alexandrum vetuisse vesci piscibus scribit libro 6. Plinius. Testis vero Gellius 4. capite 9. libri corporibus 

hirtis in extima quoque India homines inveniri. Hieronymus libro contra Iovinianum secundo Ichtyophagos ait gentem 

aliubi errantem in littore maris rubri, qui super petras Solis calore ferventes, pisces assent, et hoc solo alimento victitent.” 

(Pomponii Melae Hispani Libri de situ orbis tres adiectis Ioachimi Vadiani Helvetii in eosdem scholiis. Viennae Pannoniae 

1518. 112.); „Sexsolitae. Eniochorum pars, nam horum in illo tractu plurima nomina esse libro 6. refert Plinius. De reliquis 

illis populis Dionysius Strabo libro 11. a principio, et libri 6. capite. 4. et 5. Plinius. Caeterum a sordido victu Phthirophagi 

dicti, tanquam pediculis vescantur, quos Budinos Herodotus libro 4. nominat, Achaeos vero iuxta, eiusdem nominis 

oppidum habere Ptolemaios scribit. Strabo originem a Phithiotis Achaeis cum Iasone profectis ducit, Eniochorum vero 

agrum Laconibus tribuit, a quibus Dioscuridam conditam esse constat ex Plinio. Certum est montanos illic lacte, et canibus 

nutriri, frigoris quod maximum habent patientissimos, viribus vero praestantes, ed advenis molestos. Qui in littore habitant, 

Camaris (id Lemborum genus est) impositi passim latrocinantur, ubi navigare non possunt, humeris ablata navigia 

nemoribus abscondunt, mox cum annus permiserit, ad consueta latrocinia redeuntes. Strabo.” Pomponii Melae Hispani 

Libri de situ orbis tres adiectis Ioachimi Vadiani Helvetii in eosdem scholiis. Viennae Pannoniae 1518. 151. 
350 „Arte medicatos. Plinius 16. libro scribit in Syria picis genus cedrium vocari, cuius tanta vis est, ut in Aegypto corpora 

hominum defunctorum eo perfuso serventur. Consimilis ingenii est aloe, quod recentiores medici succocitrinum nominant, 

contra putrefactionem praesentissimum, ac nescio quidem an idem sit cum cedrio, quasi corrupto vocabulo succocedrium 
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peremterületeken élő népek leírása esetében Vadianus teljes mértékben átveszi az ókori 

auctoroknál szereplő mesés elképzeléseket.
351

 

 

4. Uralkodói propaganda és törökkép: az ókori historiográfiai ismeretek 

aktualizálása 

 

 A Mela-kommentár uralkodói propagandára irányuló szkholionjainak történeti 

hátterét a bécsi egyetem és az udvar között fennálló kapcsolatok jelentik. A jelenség egyik 

                                                                                                                                                                                     
dictum, ut gummi hodie Armoniacum prope omnes nominant, quod Plinius et Solino Hammonicum dicitur a loco, nam 

supra Cyrenas ad Hammonis regionem provenit, de illo nihil statuo, quanquam constat cedriam cedri picem esse, et cedrium 

crudam credi lacrimam, qua utuntur in asservandis hominum corporibus, sicut primo libro Corollarii explicvit Hermolaus. 

Multa Diodorus de cadaverum in Aegypto condendorum cura libro 2.” (Pomponii Melae Hispani Libri de situ orbis tres 

adiectis Ioachimi Vadiani Helvetii in eosdem scholiis. Viennae Pannoniae 1518. 86).; „His. Viris filiis. Scribit Diodorus in 

Aegypto spurium omni prorsus carere nota, singulos vero plures, ut libet uxores habere. Sacerdotes solos ut una contenti 

sint officio cogi. Quae res et a nostria hodie omnino diversa moribus est.” (Pomponii M;elae Hispani Libri de situ orbis tres 

adiectis Ioachimi Vadiani Helvetii in eosdem scholiis. Viennae Pannoniae 1518. 86). “Sepelire. Cum aliquod animal ex 

eorum numero quae venerantur, moritur, sindone contectum cum ululatu pectus percutientes, sale liniunt, ac cedri liquore, 

unguentisque odoriferis, quo diutius servetur corpus, unctum in sacris locis sepeliunt. Diodorus author.” (Pomponii Melae 

Hispani Libri de situ orbis tres adiectis Ioachimi Vadiani Helvetii in eosdem scholiis. Viennae Pannoniae 1518. 85). 
351 “Massagetae. Hi solem pro Deo venerantur, quibus optimum mortis genus videtur, si senio confecti in frusta caedantur, 

et cum ovillis carnibus edantur promiscve, eos qui morbo moriuntur, ut impios abiiciunt, et dignos qui a feris devorentur. 

Strabó ait libro 11. Chrysostomus in sermone, quem de Pentecoste habuit: Massagetae, inquit, et Berbices miseros putant, 

qui aegrotatione moriuntur, parentes, agnatos, et propinquos cum ad senectam venerint, iugulatos devorant, rectius dicentes, 

ut a se potius quam a vermibus consumantur. Ptolemaios eos tabula Asiae 7. in Margiana, et Sacarum tractu ponit, verum de 

ulterioribus rectius intelligimus. Translatitium ipsis est, ut multis aliis Scythis, in propatulo coire. Eorum virtus contra 

Cyrum Cambysis filium eximia fuit, ut Iustinus in secundo, et in fine primi libri Herodotus indicant.” (Pomponii Melae 

Hispani Libri de situ orbis tres adiectis Ioachimi Vadiani Helvetii in eosdem scholiis. Viennae Pannoniae 1518.50); 

“Arimaspi. Unocula gens, ut  Solinus ait. Herodotus libro 4. scribit Scytharum lingua Arima unum, et spu oculum 

significare, ut Arimaspos in universum hac lingua unoculos dici credamus. At illis unus tantum in media fronte insignis est, 

ut olim Cyclopibus, si Poetis credimus. Item apud Graecos scriptores legisse se Gellius affirmat capite 4. libri 9. Ammianus. 

22. libro Arimaspos iustos homines esse placiditateque cognitos affirmat. Philostratus 3.libro in India quoque Gryphes esse, 

et Soli sacros ait, magnitudine ac viribus leonibus pares, gravi volatu, quod adeo plumati non sint, Elephantorumque et 

Draconum.”(Pomponii Melae Hispani Libri de situ orbis tres adiectis Ioachimi Vadiani Helvetii in eosdem scholiis.. 

Viennae Pannoniae 1518. 156); “Himantopodes. Noti ex Plinio Solinoque, Loripedes. Autololis inibi contraria natura est, 

nam mira praestant velocitate. Silius tertio libro: Nec non Autololes levibus gens ignea plantis cui sonipes cursu, cui 

cesserit incitus amnis, Tanta fuga est, certant pennae, campumque uolatu cum rapvere, pedum frustra vestigia quaeras. De 

Pharusiis libro primo dictum. (Pomponii Melae Hispani Libri de situ orbis tres adiectis Ioachimi Vadiani Helvetii in 

eosdem scholiis. Viennae Pannoniae 1518. 291); „Atlantes. Plin. capite octavo quinti libri ex Pomponio: Atlantes, inquit, 

degeneres sunt humani ritus, si credimus, nam neque nominum ullorum inter eos appellatio est, et Solem orientem 

occidentemque dira imprecatione contuentur, ut exitialem hominibus agrisque, neque insomnia visunt, qualia reliqui 

mortales. Prope idem refert Solinus, et libro sexto Capella, ut Arrianum, et Herodotum praeteream” (Pomponii Melae 

Hispani Libri de situ orbis tres adiectis Ioachimi Vadiani Helvetii in eosdem scholiis. Viennae Pannoniae 1518.50); 

“Pharmacotrophi. Scythae sunt dicti, quod venenum eos nutriat. Graecis πτοφμ esca dicitur, vel educatio, pharmakon 

venenum. Illis Bomareos, Coamanos, Comaros, quin et Rophanes Pompo. addit, et Dahas, his Massagetas iungit Plinius 

capite 17. libri sexti. De Sacis vero, qui alii a Dahis Scythis sunt, infra in tertio libro. Rophanes Plinio, Strabóni, et ipsi 

Herodoto diligentissimus in Scythiae situ scriptoribus, minus celebres sunt, sicut nec Cursitae, Phoristae, Riphaces, ipsique 

Murrani … aliubi siti, quorum inter potiores Pomponius nomenclaturam facit. Nil mirum, cum nulla in parte terrae maior 

nominum varietas fit. Nec alia in parte (Plinius ait libro sexto) maiorem authorum inconstantiam credo propter innumeras 

vagasque gentes.” (Pomponii Melae Hispani Libri de situ orbis tres adiectis Ioachimi Vadiani Helvetii in eosdem scholiis. 

Viennae Pannoniae 1518.111); „Mossynoeci, id est turricolae, qui, ut Strabó libro duodecimo scribit, ferina carne et 

arborum fructu vescuntur, et e lignis desilientes, peregrinos adoriri solent, de quibus nos in Elegia quadam de Gryphibus 

sic: Ceu solet e ramis iunctus Scytha Phasidos undis, hic ubi Discheris arva inimica patent, qui dum secures damni per 

densa viator arbusta, et virides itque reditque rubos, labitur elati furibundus caudice trunci, et misero saturat praedo cruore 

manus. Iuxta hos mel provenit, quod potu sumptum stuporem inducit. Est nota illic gens Heptacometae, a quibus tres 

Pompeii cohors ad internetionem contrucidati. Lege Strabónem”. (Pomponii Melae Hispani Libri de situ orbis tres adiectis 

Ioachimi Vadiani Helvetii in eosdem scholiis. Viennae Pannoniae 1518. 150). 
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értelmezése szerint I. Miksa felismerte, hogy a Celtis által a tanítványainak közvetített 

patrióta szellemiséget saját dinasztikus és politikai céljai érdekében tudja mozgósítani.
352

 Az 

uralkodói propaganda témájának hátterében ugyanakkor a bécsi humanisták személyes 

elkötelezettségét is feltételezhetjük az uralkodó dicsőítésére vonatkozóan. A szkholionok 

vizsgálata során az ókori és a kora újkori uralkodóportrék két csoportját különíthetjük el, a jó 

és a rossz királyokét, illetve császárokét.
353

 

 A rossz és jó uralkodók legkiemelkedőbb példái Nagy Sándor és I. (Jagelló) 

Zsigmond, a többi uralkodó a két véglet között helyezkedik el. Az ókor rossz uralkodóinak 

bemutatásakor Vadianus az ókori toposzokat követi: olvashatunk Neróról és Caliguláról, de a 

szkholionokban rossz uralkodóként szerepel a késő római Pertinax császár is. A helvét 

humanista utóbbit erkölcsi szempontból ítéli el, bár a Historia Augusta leírásában nem 

szerepelnek az általa leírt morális aspektusok. Az antikvitás jó uralkodói, Antoninus Pius és 

Marcus Aurelius is erkölcsi szempontból kiemelkedőek Vadianus szemében, azonban a 

modern uralkodók tekintetében a morális jó tulajdonságok mellett a hadi jártasság is a jó 

uralkodó ismérve. Véleménye szerint a jó uralkodó képes a kettőt összeegyeztetni 

egymással, és emellett emberi vonásait is megőrizni, ahogy I. Miksa és I. Zsigmond is. 

A jó és rossz királyok csoportja egyaránt két-két alcsoportra osztható. A jó uralkodók alkotta 

csoportban a tudomány, illetve az erkölcs terén mutatott kiemelkedő viselkedés alkotja a két 

alcsoportot, a rossz uralkodók pedig a szokottól eltérő viselkedés, illetve a túlzott hódítási 

vagy birtoklási vágy által jellemezhetőek. A Mela-kommentár uralkodói propaganda témája 

tehát azoknak az értelmezési lehetőségeknek az egyikét jeleníti meg, amelyek által Vadianus 

az eredeti műből kiindulva új tartalommal tölti meg azt, hogy a korabeli olvasó számára is 

hasznos ismereteket közvetítsen. Ez a szemléletmód a kommetár egészére jellemző, azonban 

a legvilágosabban éppen az uralkodók jellemzése kapcsán jelennek meg a kommentárban az 

antik világ és a kora újkor közötti párhuzamok. A kommentár szkholionjaiban 

megfogalmazott politikai mondanivaló nem Vadianusra jellemző egyéni sajátosság: 

Vadianus munkája olyan művek sorába illeszkedik, mint Niccolò Machiavelli és Baldassare 

Castiglione művei vagy Erasmus Institutio principis christiani című munkája. Közelebbi 

párhuzamként Vadianus humanista körének egyik tagja, az erdélyi Adrian Wolfhard 

                                                           
352 C. G. Navert: Rethinking „Christian humanism”. In: Interpretations of Renaissance humanism. Szerk. A. Mazzocco 

Leiden-Boston. 160 sk. 
353A csoportok bemutatásában Cicero (De officiis) illetve a politikai gondolkodását az előbbire alapozó Petrarca hatását 

fedezhetjük fel. A fejedelmi igazságosság egyik aspektusa Petrarca számára, hogy a fejedelemnek tisztelnie kell alattvalói 

magánvagyonát (Rerum senilium 14.1.36), a túlzott adóztatás ellen tiltakozva pedig Antoninus Pius példáját említi meg 

(Rerum senilium 14.1.60). Cfr. Erik de Bom: Political philosophy. In: Brill’s Encyclopaedia of the Neo-Latin World. 

Macropaedia. Szerk.Ph. Ford-J.Bloemendal-Ch. Fantazzi. Leiden-Boston 2014.  637.sk. 
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(Adrianus Transsylvanus, 1491–1545) által írt, I. Miksát dicsőítő, 1512-ben megjelent 

költeményt említhetjük meg, amelyhez Vadianus írt ochostichont Wolfhard dicséretére.
354

 

Az uralkodói propaganda filozófiai hátterének megértése céljából Antonio Bonfinihez 

fordulhatunk, aki a Rerum Hungaricarum Decades I. könyvében ábrázolt neoPlatónnikus 

hierarchia-rendszerben a királyokat az emberek és az őket segítő szellemek közé helyezi.
355

 

 Vadianus számára a negatív szerepeket szinte kivétel nélkül ókori uralkodók töltik be; a 

jó uralkodók között is találhatunk ókoriakat, azonban az újkori uralkodók szerepe legfeljebb 

semleges lehet. A rossz uralkodók első csoportjában, az őrült vagy szánalomkeltő történelmi 

személyiségek között találhatjuk Caligulát és Nerót, a második csoportban, a hatalomvágyó 

uralkodók között pedig Philippost, illetve Alexandrost, valamint Pertinax császárt. A rossz 

uralkodók többségének az esetében antik toposzok élnek tovább, tehát a témaválasztás 

tekintetében a Mela-kommentár nem képvisel különösebb újdonságot. Vadianus nagyobb 

terjedelemben foglalkozik a második csoport tagjaival, hosszasan felsorolva a makedón 

uralkodók rossz tetteit.A Macedonia-fejezethez kapcsolódó egyik szkholion egyformán 

elítélően számol be Philipposnak, illetve fiának a tetteiről, kiemelve cselekedeteik kettős 

jellegét: egyfelől nagy dicsőséget szereztek országuknak, másrészt viszont ennek a kiuíuása 

sokak pusztulásával járt együtt.
356

 Philippos meggyilkolására és Alexandros korai halálára 

utalva,
357

 a példájukból általános erkölcsi tanulságot von le: hozzájuk hasonlóan járnak azok 

az uralkodók, akik nem elégednek meg saját területükkel, és mások ellen indítanak háborút. 

Ez a magatartásuk szintén kettős hatást eredményez: a háborúban tanúsított bátorságuk miatt 

saját maguk szemében kiemelkedőek lesznek, azonban Isten és alattvalóik szemében 

gyűlöletesek. Vadianus a mondanivalóját a Naturales quaestiones szövegével támasztja alá, 

amellyel kapcsolatban azt is megjegyzi, hogy fontosabb a Seneca művében felfedezhető 

                                                           
354 Vadianische Briefsammlung I.1508–1518. Szerk. Arbenz E. St. Gallen 1890. 102 sk. 
355A Bonfini-idézet magyar fordítását és értelmezését Kardos Tibor közli. (Kardos T.: A magyarországi humanizmus kora. 

Budapest 1955. 215.) 
356 A Macedonia-fejezethez kapcsolódó egyik szkholion egyformán elítélően számol be Philipposnak, illetve fiának a 

tetteiről, kiemelve cselekedeteik kettős jellegét: egyfelől nagy dicsőséget szereztek országuknak, másrészt viszont ennek a 

kiuíuása sokak pusztulásával járt együtt. 
357 Ez a magatartásuk szintén kettős hatást eredményez: a háborúban tanúsított bátorságuk miatt saját maguk szemében 

kiemelkedőek lesznek, azonban Isten és alattvalóik szemében gyűlöletesek. Vadianus a mondanivalóját a Naturales 

quaestiones szövegével támasztja alá, amellyel kapcsolatban azt is megjegyzi, hogy fontosabb a Seneca műuében 

felfedezhető igazság, mint annak kifinomult stílusa. A lemmában kifejtett eszmefuttatás mélyebb összefüggéseinek 

megértéséhez itt szükséges összefoglalnunk a Vadianus által idézett szöveghelyet. Seneca a vana studiaként jellemzett 

történettudományról szólva (Naturales quaestiones III. 2), kijelenti, hogy inkább a saját népünkre jellemző rossz dolgok 

ellen kell harcolni, minthogy az utókorra hagyományozzuk az idegenek által elkövetett gonosztetteket. Erre vonatkozó 

példaként említi meg végül azt, hogy inkább az istenek műveit kell ünnepelni, mint Philippos ésAlexandros, valamint azok 

rablását, amelyeket a mindent elpusztító áradáshoz és tűzvészhez hasonló szerencsétlenségnek tart az emberiségre nézve. 

(„Quanto satius est sua mala extinguere quam aliena posteris tradere! Quanto potius deorum opera celebrare quam Philippi 

aut Alexandri latrocinia ceterorumque, qui exitio gentium clari non minores fuere pestes mortalium quam inundatio, qua 

planum omne perfusum est, quam conflagratio, qua magna pars animantium exarsit!” Naturales quaestiones III. Praefatio)  
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igazság, mint annak kifinomult stílusa. A lemmában kifejtett eszmefuttatás mélyebb 

összefüggéseinek megértéséhez itt szükséges összefoglalnunk a Vadianus által idézett 

szöveghelyet. Seneca a vana studiaként jellemzett történettudományról szólva (Naturales 

quaestiones III. 2), kijelenti, hogy inkább a saját népünkre jellemző rossz dolgok ellen kell 

harcolni, minthogy az utókorra hagyományozzuk az idegenek által elkövetett gonosztetteket. 

Erre vonatkozó példaként említi meg végül azt, hogy inkább az istenek műveit kell 

ünnepelni, mint Philippos és Alexandros, valamint azok rablását, amelyeket a mindent 

elpusztító áradáshoz és tűzvészhez hasonló szerencsétlenségnek tart az emberiségre nézve.
358

 

 Az Epitome trium terrae partium című későbbi földrajzi munkájában pozitív véleményt 

fogalmaz meg a makedón uralkodókkal kapcsolatban: a Macedonia-fejezetben elismerő 

szavakkal illeti Philippos és Alexandros uralmát,
359

 illetve szintén itt tesz említést Nagy 

Sándor birodalomépítő törekvéseiről.
360

Macedoniáról szólva a történelmi utalások mellett 

tesz két, a földrajztudomány szempontjából lényeges megjegyzést: a terület földrajzi 

elhelyezkedésének leírásán (Thracia fölött elhelyezkedő nagy kiterjedésű terület) túl Nagy 

Sándor birodalmára vonatkozóan hangsúlyozza, hogy az kiterjedt a földkerekség egészére. 

Mindez arra utal, hogy a Nagy Sándor- hagyományra vonatkozóan az Epitoméban már nem 

Seneca véleménye játszik szerepet, hanem a Curtius Rufus és Iulius Valerius Nagy Sándor-

életrajzai által közvetített hagyomány.   

 A szokottól eltérő viselkedés által jellemzett rossz uralkodók közé sorolt Caligula és 

Nero esetében szintén megfigyelhetjük a tárgyilagosságra törekvő historiográfiai felfogást. 

Az I. könyv Mauritania című fejezetében szereplő, Tingi városához kapcsolódó 

szkholionban elítélően nyilatkozik Caligula uralmáról, akinek a döntése miatt következett be 

a provincia két részre osztása Tingitana, illetve Caesariensis néven, ugyanakkor nem 

feledkezik meg az uralkodót kedvezőbb színben feltüntető ténynek a bemutatásáról sem, 

hogy a birodalom egyes területeinek általa létrehozott felosztás a későbbiekben is érvényben 

maradt, és Caligula elmarasztalása mellett Vadianus nem feledkezik meg az intézkedéseinek 

pozitív hatásáról sem (a másik negatív színben feltüntetett uralkodó, Nero nevét a Laodicea 

szíriai városhoz írott szkholionban olvashatjuk, amellyel kapcsolatban Vadianus megjegyzi, 

hogy az Nero szánalmas uralma alatt földrengés miatt dőlt romba). Caligula viselkedését 

                                                           
358 „Nam qui suis terris contenti non sunt principes, dum aliena invadunt, et servitute premunt, belli quidem sibi et virtute 

eximii, at Deo, ac subditis, quos natura liberos esse volvit, invisi odiosique fiunt.” Pomponii Melae Hispani Libri de situ 

orbis tres adiectis Ioachimi Vadiani Helvetii in eosdem scholiis. Viennae Pannoniae 1518.172. 
359„Porro sub Philippo et Alexandro, rebus dum Macedonicis florentissimis cultissima fuisse constat.” Epitome trium terrae 

partium … per Ioachimum Vadianum medicum. Tiguri 1803. 102.  
360 “Supra Thraciam in Occasu amplissima Macedonia excurrit,regnum quondam Philippi patris, et mox Alexandri filii 

imperio etiam orbis terrarum magni”. uo. 



143 

 

Vadianus végül egy Strabó-idézet segítségével magyarázza,amely szerint a római 

császároknak szokása volt a hódítás után az egyes területek felosztása, amelyben teljes 

mértékben saját elképzeléseiket követték, az egymást követő hódítások következtében pedig 

a határok gyakran változtak.Amikor a szkholion második felében Vadianus összefoglalja a 

városra vonatkozó legfontosabb történelmi információkat, illetve földrajzi ismereteket, ezek 

lehetőséget nyújtanak számára a Claudius uralmára történő utalásra is. A várost colonia 

rangra emelő Claudius, aki Solinus beszámolója alapján, ebből az alkalomból a városnak a 

Traducta Iulia nevet adományozta, mint jó uralkodó szerepel a szkholionban: a provincia 

felosztásával szemben az ő tevékenysége az alapításra, valami újnak a létrehozására 

irányul.
361

A Caligula és Nero uralmára vonatkozó beszámolók nem az adott uralkodó 

jellemzését, hanem valamely döntésüket, illetve egy uralkodásuk alatt történt eseményt 

állítanak a középpontba, és ezekben az esetekben Vadianus erkölcsi tanulságot sem fogalmaz 

meg. Feltehetjük tehát, hogy elképzelése alapján Caligula és Nero a rossz uralkodói 

tulajdonságokat Philipposhoz és Alexandroshoz képest kevésbé birtokolták.  

 A késő császárkori uralkodók esetében, a Historia Augusta szövegére támaszkodva, 

Vadianus a túlzott hódítási vágy mellett a birtoklásra és vagyongyarapítása irányuló 

törekvéseket állítja a középpontba, és ezeket Pertinax császár példája nyomán szintén a rossz 

uralkodó tulajdonságai közé sorolja, mindebből pedig azt a morális tanulságot vonja le, hogy 

az uralkodónak nem szabad a köznapi emberek elől elragadnia megélhetési lehetőségeiket.  

Vadianus forrását a Historia Augusta életrajza jelentette, amelyben Capitolinus arról számol 

be, hogy Pertinax számos földet vásárolt fel, majd az ott levő üzlethelyiség átalakítása nélkül 

további épületeket építtetett, majd ott szolgái révén folytatott kereskedelmi 

tevékenységet.
362

A Capitolinus-idézettel összevetve itt kirajzolódik az ókori és kora újkori, 

morális hátterű historiográfia közötti eltérés: a Historia Augustában a történet semleges 

leírása szerepel, Vadianus pedig morális céllal mutatja be a történetet. A Plinius és Strabó 

által említett Sabatia vadával azonosítja a Pertinax-életrajzban említett helyet, amely 

szerinte a Capitolinusnál szereplő történet helyszíne volt. Az azonosítás érdekében Vadianus 

két egymástól távol álló szöveghelyet kapcsol össze, és a második idézet teszi számára 

lehetővé a Pertinax cselekedetével kapcsolatos negatív értékítélet kialakítását. A Sabatia 

                                                           
361 „Post autem Caii Caligulae saevitia in duas provincias divisam, Tingitanam extimam, et interiorem Caesariensem. Haec 

a Caesaria, illa a Tingi oppido nomen sortita, utraque frequentis in historia nominis”. Pomponii Melae Hispani Libri de situ 

orbis tres adiectis Ioachimi Vadiani Helvetii in eosdem scholiis. Viennae Pannoniae 1518. 23. 
362 „Sed posteaquam in Liguriam venit, multis agris coemptis tabernam manente forma priore infinitis aedificiis 

circumdedit; fuitque illic per triennium et mercatus est per suos servos”. Helvius Pertinax Iulii Capitolini. III 4 Scriptores 

Historiae Augustae. Vol. I. Leipzig 1971. 117. 
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vada kifejezés ugyanis Spartianusnál jóval később, a IX. caputban szerepel, amikor arról van 

szó, hogy az uralkodó az uzsorakamattal szorongatott emberek kárára szerzett újabb 

földeket, és a haszonlesés gyanúja merült fel vele kapcsolatban. Vadianus tehát a földek 

vásárlásáról szóló részletet kapcsolta ehhez a későbbi hivatkozáshoz, amelyben már nem 

vásárlásról, hanem uzsorakamat adásával megszerzett földekről van szó.
363

 Mivel az 

antikvitás és a jelenkor rossz uralkodóit hatalomvágy és kapzsiság jellemzi, a kommentárban 

kifejezésre jutatott morális szándék az lehetett, hogy ezeknek a tulajdonságoknak az 

elkerülésére neveljen a Mela-szöveg olvasásán keresztül.  

 A kommentár a korábban felsorolt példákon keresztül szemlélteti a rossz uralkodói 

magatartást és annak következményeit, és mellettük hasonló számban sorol fel a jó 

uralkodókra vonatkozó példákat. Az előbbieken belül elkülöníthetünk egy csoportot, 

amelynek a tagjait tudományos érdeklődésük miatt elismeréssel említi meg. Az itt említett 

uralkodók között a Praefatióban is szereplő Hadrianust és Germanicus caesart, illetve az 

egyik szkholionban olvasható, Vespasianussal kapcsolatos történetet említhetjük meg. A 

császároknak (vagy császári családtagoknak) a közös jellemzője a földrajz iránti érdeklődés, 

amelyért egyes esetekben áldozatokat is készek vállalni. Hadrianus császár Spartianus 

szerint jártas volt a földrajz tudományában, és amikor a földmérők jelentést tettek neki, 

semmilyen költségtől nem riadt vissza, hogy személyesen is megtekintse az általuk leírt 

helyeket, akár szárazföldön, akár tengeri úton lehetett azokat megközelíteni. A Spartianus-

életrajzban számos utalást találhatunk Hadrianus útjaira vonatkozóan, ám Vadianus 

valószínűleg a 13. caputban található egyik megjegyzésből indulhatott ki, amely szerint a 

princepsek közül még senki sem tett ennyire rövid idő alatt hozzá hasonlóan nagyszámú 

utazást. Vadianus összefoglalója szerint Hadrianus Ázsián keresztül Achaiába hajózott, hogy 

ott Héraklés és Philippos példáját követve beavatást nyerjen az eleusziszi misztériumokba, 

majd pedig Szicíliába utazott, és ott az Etnára is felment, hogy onnan figyelhesse meg a 

napfelkeltét, később pedig innen tért vissza Rómába. Innen ismét útra kelve, Afrikába ment, 

ahol számtalan jótéteménnyel halmozta el az afrikai provinciákat. Hadrianus után a 

kommentár Germanicust mutatja be, mint rendkívüli földrajzi érdeklődéssel felruházott 

                                                           
363A Plinius és Strabón által említett Sabatia vadával azonosítja a Pertinax-életrajzban említett helyet, amely szerinte a 

Capitolinusnál szereplő történet helyszíne volt. Az azonosítás érdekében Vadianus két egymástól távol álló szöveghelyet 

kapcsol össze, és a második idézet teszi számára lehetővé a Pertinax cselekedetével kapcsolatos negatív értékítélet 

kialakítását. A Sabatia vada kifejezés ugyanis Spartianusnál jóval később, a IX. caputban szerepel, amikor arról van szó, 

hogy az uralkodó az uzsorakamattal szorongatott emberek kárára szerzett újabb földeket, és a haszonlesés gyanúja merült 

fel vele kapcsolatban („Avaritiae suspicione privatus non caruit, cum apud vada Sabatia oppressis fenore possessoribus 

latius suos tenderet fines”). Vadianus tehát a földek vásárlásáról szóló részletet kapcsolta ehhez a későbbi hivatkozáshoz, 

amelyben már nem vásárlásról, hanem uzsorakamat adásával megszerzett földekről van szó. vö. ibidem 122.  
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személyt, aki számos országot bejárt (Görögország, Thracia és Armenia, valamint a kis-

ázsiai partvidék felkeresése után Aegyptusba is eljutott). Végül hangsúlyozza, hogy az 

Aegyptusi utazás az antiquitas iránti érdeklődés hatására történt, a provincia igazgatása csak 

ennek ürügye volt. Bár Vadianus itt sem közli az idézet pontos helyét, az Annales II. könyvét 

használhatta, amelyben Tacitus részletesen leírja Germanicus itt említett utazásait. A 

Pertinax-, Hadrianus- illetve Germanicus-történetek közös jellemzőit az eredeti forrás 

tárgyilagos hangvételéhez képest az uralkodók bemutatásánál az erőteljesebb morális, illetve 

stilisztikai eszközök használata jelenti mind a pozitív, mind a negatív uralkodókép esetében. 

Az ókori forrásokat átértelmező módszer ugyanakkor nem minden általa bemutatott uralkodó 

esetében jelenik meg: Vespasianus földrajzi érdeklődését a Spartianus által alkalmazotthoz 

hasonló tárgyilagos hangnemben írja le.
364

 

 Miközben az antik uralkodók esetében a földrajztudományi érdeklődést szerepe a 

hangsúlyosabb, az újkori uralkodók esetében a csillagászat iránti érdeklődést is 

hangsúlyozza, aminek a hátterében a bécsi egyetem asztronómiai hagyományai állhatnak. A 

Hispania Beticában található Astigi várossal kapcsolatos szkholionban szereplő V. Alfonz 

portugál királyt (1432–1481) említi meg mint neves csillagászt (Astronomus clarissimus). 

Az uralkodó erényeinek kiemelése itt is antik párhuzamok segítségével történik: Vadianus a 

Guarino Veronese által latin fordításban megjelent Strabóra hivatkozik, aki szerint Bethica 

lakói, akik közül Alfonz király is származik, rendkívül nagy tudású emberek, és rendkívül 

nagyra becsülik az igazságot.
365

 Összefoglalóan kijelenthetjük, hogy a rossz és jó 

tulajdonságokkal felruházott uralkodók esetében egyaránt nagy szerepet játszanak az antik 

párhuzamok, Vadianus azonban a humanista szellemiségnek megfelelően nem pusztán az 

ókor nagy alakjait szeretné bemutatni, hanem az antikvitásból kiindulva szeretne képet adni 

kora uralkodóiról. 

 Az uralkodókra vonatkozó leírások közül a legnagyobb terjedelmű az I. Miksának, 

valamint a vele szövetségben álló Jagelló Zsigmond lengyel királynak a dicsőítését célzó 

megjegyzések sora, amelyekben néhány alkalommal Zsigmond testvére, Jagelló Ulászló 

magyar király is említésre kerül. Miksa személye az erkölcsi nagyságot felmutató uralkodók 

sorában is megjelenik, ám az ókori párhuzamok felhasználásával bemutatotttudományos 

érdeklődésére is találhatunk utalást. Vadianus beszámol róla, hogy a kommentár írása idején 

                                                           
364Vadianus közli, hogy az uralkodó felkereste Achaia és Ázsia partvidékét, majd a tenger jobb oldalán elhaladva Rhodos és 

Ciprus szigetét is felkereste, majd pedig merész fordulattal Szíriába indult el. 
365„Bethici, authore Strabone, studiossisimi et amantissimi vetustatis extitentes. Extant qui maioribus non cedunt, et fuere 

haud multis retro annis doctissimi, e quorum numero Alphonsus Rex Astronomus clarissimus”. Pomponii Melae Hispani 

Libri de situ orbis tres adiectis Ioachimi Vadiani Helvetii in eosdem scholiis. Viennae Pannoniae 1518. 124.  
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Bécsben az a hír kezdett el terjedni, hogy egy stájerországi hegy vulkánkitöréshez hasonló 

jelenségeket produkál, mire Miksa követeket küldött oda, akik visszatérve igazolták neki a 

csodás természeti jelenség valódiságát,
366

 majd az általa közvetve megtapasztalt esemény 

leírása után megemlít egy ókori párhuzamot is, a Vezúv-kitörést, amellyel kapcsolatban 

Sextus Aurelius Victor Liber de Caesaribusát használja forrásként. A Vadianus által használt 

forrás vizsgálatakor kiderül, hogy a Liber de Caesaribusban Titus bemutatásakor ez a 

történet nem szerepel, azonban az anonim Epitome de Caesaribus Libellus című Sextus 

Aurelius Victor-kivonatban viszont igen, tehát az említett ismeretlen szerző által fogalmazott 

kiegészítésről lehet szó, amelyet Vadianus is átvett. Sextus Aurelius Victornál ugyanis csak a 

Titus hatalomátvételét követő, elődjét felülmúló cselekedetekről esik szó a tudomány 

(litteris) ésaz engedékenység terén, valamint a mások felé irányuló szívesség által.
367

Az 

uralkodói propaganda részeként emiatt a szkholionban megjelenik az ókori és a 16. századi 

természeti állapotok párhuzamba állítására irányuló törekvés. Ennek egyik példáját jelenti az 

a megjegyzés, amelyben Vadianus közli, hogy a Vezúv, amely Titus uralkodása alatt tört ki, 

már nem mutat vulkanikus tevékenységet.
368

 A morális nagyság bemutatása, amely az egyik 

legfontosabb uralkodói tulajdonságot jelenti Vadianus számára, ókori párhuzamból indul ki, 

és azt jelentős mértékben átalakítja. A szkholionban említett történet forrása a Historia 

Augusta Iulius Capitolinus által írt Antoninus Pius-életrajza, amelyben Antoninus Pius az 

emberi érzések tiszteletének fontosságára hívja fel udvartartása tagjainak figyelmét, akik 

rendre akarják utasítani Marcust, mivel túlságosan fájlalja tanítójának hirtelen halálát. 

Capitolinus a történet leírásakor Antoninus Pius és Marcus Aurelius bemutatásakor mindkét 

uralkodó jellemében a pietast emeli ki, amely előbbinél az emberi érzések tiszteletét, 

utóbbinál pedig a gyásszal kapcsolatos érzelmi állapotot jelöli.
369

 Ennek egyik példáját 

jelenti a Spartianus által csak nevükön említett uralkodók díszítő jelzővel való ellátása és az 

eredeti szövegben szereplő főnevek megváltoztatása. Antoninus Pius az imperator, Marcus 

Aurelius pedig a philosophus successor jelzőt kapja. A Marcus Aurelius által tanúsított 

                                                           
366„Dum haec scribebam, Viennae Pannoniae Austriae constans fama increbruit, ardere intra paucos menses in Styria 

coepisse montem. Ea pellectus Maximilianus Caesar Augustus nunciis ad inquirendum missis, ita esse ut ferebatur 

comperit”. Pomponii Melae Hispani Libri de situ orbis tres adiectis Ioachimi Vadiani Helvetii in eosdem scholiis. Viennae 

Pannoniae 1518. 66.  
367 Pomponii Melae Hispani Libri de situ orbis tres adiectis Ioachimi Vadiani Helvetii in eosdem scholiis. Viennae 

Pannoniae 1518. 66. 
368 „Variat in his mirificae natura, et in Campania Vesuvius, qui flagrare desiit, ardere primum coepit Titi Vespasiani 

imperio, id quod in vita eius adnotavit Sextus Aurelius Victor.” Pomponii Melae Hispani Libri de situ orbis tres adiectis 

Ioachimi Vadiani Helvetii in eosdem scholiis. Viennae Pannoniae 1518.66. 
369„Inter argumenta pietatis eius et hoc habetur, quod, cum Marcus mortuum educatorem suum fleret vocareturque ab 

aulicis ministris ab ostentatione pietatis,  dixerit: „permittite”, inquit, „illi, ut homo sit.” Neque enim vel philosophia vel 

imperium tollit affectus”. Antoninus Pius Iulii Capitolini X. 5. Scriptores Historiae Augustae. Leipzig 1971. 44.  
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pietas helyett a szkholionban dolor szerepel, a Spartianusnál szereplő udvaroncok (aulici) 

pedig a szolgálatot teljesítő udvari emberek (aulici ministri) lesznek.
370

 

Az Antonius Pius-történetet tartalmazó lemma az ókori történet 16. századi 

környezetbe helyezésével átvezetést képez a kommentárok uralkodói propagandájának 

központi eleme, I. Miksának és szövetségeseinek dicsőítése felé. I. Miksa bemutatásakor 

Vadianus három nézőpontból közelíti meg az uralkodó alakját. A Miksára alkalmazott jelzők 

között legnagyobb arányban a Caesar Augustus szerepel, vagyis az uralkodó a római 

császárok utódaként jelenik meg. Másodsorban, antik elődjéhez hasonlóan, mint erkölcsi 

nagyságban bővelkedő uralkodó jelenik meg a Jagelló Zsigmond tetteit bemutató 

szkholionokban. Harmadrészt Vadianus az uralkodó emberi vonásait is szeretné bemutatni, 

például ír a badeni fürdőben töltött pihenéséről is.
371

 I. Miksa mellett szövetségese, Jagelló 

Zsigmond lengyel király (1467–1548) is fontos szerepet tölt be a kommentárban, mint a 

háborúban és békés időben egyaránt alkalmas uralkodó; ebből kiindulva akár azt a feltevést 

is megkockáztathatjuk, hogy a Vadianus által leírt dicsőítő kommentárok valódi célja a négy 

évvel korábban megkötött Habsurg–Jagelló szerződés támogatása volt. Erre utal az egyik 

szkholionban szereplő eseményleírás is, amely által a Habsburg-Jagelló szövetség és ennek 

személyes vonatkozásai kifejezetten megjelennek a Mela-kommentárban.
372

  Vadianus két 

Zsigmonddal kapcsolatos fontos eseményt említ meg: Szmolenszk ostromát, illetve a Bona 

Sforzával 1518-ban kötött házasságot.
373

 A Moszkvai Nagyfejedelemséggel folytatott 

háborúval kapcsolatos első szkholionrészlet a II. könyv Mela által említett Hamaxobitae nép 

nevével kapcsolatos, és szintén a II. könyvben, a Borysthenes folyót említő lemmához 

                                                           
370„Pulchrum Antonini dictum: Nam et viros is affectus occupat, Antoninus enim Pius imperator [ut in eius vita Capitolinus 

scribit] cum Marcum philosophum successorem postea suum, aulici a dolore, quam recenti obitu educatoris sui conceperat, 

auocarent, palam dixit: Permittite illi ut homo sit, neque enim vel philosophia, vel imperium tollit affectus”. Pomponii 

Melae Hispani Libri de situ orbis tres adiectis Ioachimi Vadiani Helvetii in eosdem scholiis. Viennae Pannoniae 1518. 66.  
371Miksa badeni tartózkodásáról a sarmatiai állatok bemutatása kapcsán tesz említést, hangsúlyozva, hogy a természet nagy 

termettel, és ennek megfelelően nagy kültakaróval látta el őket („Natura quoque Sarmaticis animalibus cum magnitudine 

providit, tum etiam tegmine”). Ennek példájaként említ meg egy Litvániából származó, öt rőf nagyságú medvebőrt, amelyet 

alkalma nyílt Bécsben megtekinteni, mielőtt továbbszállították volna a badeni fürdőben időző Miksának, aki szintén 

megcsodálta azt. Pomponii Melae Hispani Libri de situ orbis tres adiectis Ioachimi Vadiani Helvetii in eosdem scholiis. 

Viennae Pannoniae 1518. 87. 
372A kommentár leírja az invictissimus rex Zsigmondnak testvérével, Ulászló magyar királlyal együtt Bécsben Miksánál tett 

látogatását, amelynek során őt és Johannes Dantiscus babérkoszorús költőt több udvari lakomán is vendégül látták a rájuk 

jellemző humanitas bizonyítékaként („Hi anno ab hinc tertio, quum invictissimus Poloniae rex Sigismundus cum fratre 

Vladislao Ungariae rege, ad Maximilianum caesarem officii gratia Viennam venisset, me, Ioanne Dantisco Uate laurigero 

curante, non semel elegantissimis conviviis pro singulari sua humanitate suscipientes, illa serio retulerunt, suntque 

magnisindiciis fidem suam testati. Nec vero est quicquam, quod magis nollem, quam viris tanta dignitate, prudentia, et 

doctrina praeditis fidem non adhibere". ibidem 172). 
373A Szmolenszk ostromával kapcsolatos beszámolót a Sarmatia-fejezet két szkholionjában olvashatjuk, amelyben a 

házasságkötés leírásához hasonlóan szintén antik párhuzamok szerepelnek. Az itt leírt szmolenszki ostrom előzménye az 

1507–1508-as, Michael Glinksi vezette, Zsigmond által levert vilnai lázadás volt, amelynek a résztvevőit a Moszkvai 

Nagyfejedelemség segítette a lengyel uralkodó ellenében. A cár végül 1512-ben indított ellentámadást, amely Szmolenszk 

ostromával végződött. 
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kapcsolódó szkholionban szerepelnek a háborúval kapcsolatos további információk. A rövid 

etimológiai kitérő után (melyben elmagyarázza, hogy a név eredete a görög hamaxa szó, 

amely a latin plaustrumnak felel meg) a szkholion Ptolemaiosra hivatkozik, aki a 

Borysthenes folyó közelébe helyezte őket. Ezt követően már a saját véleményét ismerteti, 

amely szerint a hamaxobitae a lengyelek által moscovitaenak nevezett népet jelenti. Ezt a 

véleményét szintén filológiai magyarázattal indokolja, hiszen mint mondja, a Moscovitae 

név a Hamaxobitae szövegromlott változata. A Zsigmond tetteinek leírását bevezető néhány 

sorral Vadianus célja az lehetett, hogy pontos információkat közöljön olvasója számára arról, 

hol zajlottak pontosan a következőkben leírt események.  

A kommentárban Zsigmondnak két jelzőjét olvashatjuk: egyrészt ő a maximus 

Sarmatiae princeps, aki a Borysthenésnél is vereséget mért azoroszokra. A szmolenszki 

várral kapcsolatostörténetben viszont már mint kiváló és győztes uralkodó (princeps optimus 

et victoriosissimus) szerepel, aki ugyanakkor az esküszegő (perfidus) ellenséget kegyetlen 

bánásmódban részesíti. A király kiválóságának bizonyítására egy további történetet is 

elmesél, szembeállítva a civilizált uralkodót a tatárok barbár népével, akiket fogolyként tart 

krakkói várában. Vadianus beszámol róla, hogy Zsigmond az itt lezajlott csatában ejtett 

foglyokat X. Leó pápának szándékozott elküldeni, majd leírja az általa Bécsben látott 

foglyok külsejét, nyelvét és vallási szokásait, amelyek a kora újkorban általános, a 

barbárságra alapozó oroszképet jelenítik meg. A barbár foglyok vallási szokásai viszont már 

civilizáltabbnak tűnhettek Vadianus szemében, hiszen leírja azt az imát is, amelyet Szűz 

Mária, Szent Miklós és Szent Katalin képe előtt mondtak. A leírás Miksa nagylelkűségének 

dicsőítésével zárul, aki díszes ruhákat ajándékozott nekik, és elküldte őket a közelebbről nem 

megnevezett rex Daciae udvarába, azzal a kikötéssel, hogy sértetlenül térhessenek vissza 

hazájukba.
374

 

Vadianus a III. könyv Sarmatia-fejezetében számol be a király származásáról,
375

 

                                                           
374 „Borysthenes Polonis Nepar dicitur, ad cuius riuam nuper maxima victoria inuictissimus Sarmatiae rex Sigismundus 

potitus est in Moschos, seu magis Hamaxobitas, ex quibus captivos multos, quos victor ille rex ad Leonem 10. Pontificem 

maximum destinaverat, Viennae Pannoniae vidimus, robore et proceritate maxime insignes, caeterum truci aspectu, 

religione vero Graeca, linguaque Illyricae non absimili, nam facile hanc intelligebant. Cibum illi capturi tabellas quasdam 

depromptas ad proximum paretem suspendebant, ante eas tacito murmure catervatim orantes, et subinde capite adusque 

genua flexo, hoc se modo gratias agere Deo immortali aiebant. Cumque illa attentius observare me vidissent, comminus 

omnia ceu sese ex religione commendaturi essent, ostenderunt. In tabellis imago erat Mariae virginis, divi Nicolai, divae 

Catherinae, instaneis scriniolis nescio quid reliquiarum. Eos Maximilianus Imperator, cum ad se perducti essent, nescio qua 

causa, liberos esse voluit, donatosque eleganti vestitu ad Daciae regem ea conditione misit, ut patriae incolumes 

restituerentur”. Pomponii Melae Hispani Libri de situ orbis tres adiectis Ioachimi Vadiani Helvetii in eosdem scholiis. 

Viennae Pannoniae 1518. 85. 
375Zsigmondról elmondja, hogy Kazimir fia volt („Regem habent, is erat dum haec scribebam, Sigismundus Casimiri 

filius”), és anyja is királyi házból származik („Huius mater, longe Lampido illam Lacedaemoniam vincens, regis uxor, regis 

filia, neptisque regis soror, et sex regum pientissima [!] parens, ut alibi sumus testati, extitit”), ő maga pedig méltó az utókor 
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illetve mutatja be a Jagelló-testvérek kapcsolatát,
376

 a Zsigmond házasságkötésével 

kapcsolatos szkholion pedig a II. könyv Italia-fejezetében, Bari városához kapcsolódik. A 

szkholion kezdetén Vadianus felidéz egy itt lezajlott tragikus eseményt, Silanus senator 

halálát, illetve Nerót mint rossz uralkodót mutatja be. A clarissimus senator Silanus nemes 

halálát Vadianus morális céllal említette meg: Silanus magatartása a kor uralkodói elé is 

tükröt tarthatott, ami segíthetett abban, hogy elkerüljék a Neróra jellemző dirum imperiumot. 

A szkholion további ókori vonatkozását jelenti Bari bemutatása. Vadianus felidézi a Strabón 

által adott leírást, amely szerint Bari az 1. században rendkívül jól megerősített városnak 

számított, és díszes fellegvárral rendelkezett. Ezt követően olvashatjuk a házasságkötés 

leírását, majd a város korabeli állapotáról szóló leírást, amelyekről Zsigmond titkos 

tanácsosa, Jan Komarsky krakkói püspök számolt be bécsi tartózkodása alkalmával. 

Vadianus a leírás során egyaránt hangsúlyozza a kontinuitást teremtő jellemzőket -például a 

fellegvárat, amely még akkor is a várost védelmezte-, illetve az eltéréseket: a Geógraphika 

szövegével ellentétben nagy épületekkel díszes városként jellemzi Barit, illetve említést tesz 

földrajzi elhelyezkedéséről is, miszerint három részről tenger veszi körül.
377

 

Az itt bemutatott példák ugyanakkor nem jelentenek döntő bizonyítékot arra nézve, 

hogy a Mela-kommentárban megjelenő uralkodói propaganda-téma Vadianus személyes 

meggyőződéséből fakadt, ezzel kapcsolatban az Epitome trium terrae partiumban megjelenő 

szemléletváltás jelenti a legfontosabb érvet. Az uralkodói propaganda olvasata ugyanakkor 

nem képez a többi témától külön álló szövegkorpuszt: párhuzamba állíthatunk vele más 

kérdéseket is, például a török terjeszkedés fenyegetésének megjelenését vagy a vallási 

megújulást célzó felszólításokat. Ez a három aspektus egymással összekapcsolódva jeleníti 

                                                                                                                                                                                     
elismerésére, mivel háborúban és békében egyaránt kiemelkedő uralkodónak számít, külső megjelenésében pedig az őt 

szemlélők számára tükrözi az uralomhoz szükséges méltóságot („…princeps seculorum dignus memoria. Est enim et bello 

[ut paucis ambiam] et pace insignis: tanta formae praestantia, ut dignam regno maiestatem vel sola videntibus offerat”. 

Pomponii Melae Hispani Libri de situ orbis tres adiectis Ioachimi Vadiani Helvetii in eosdem scholiis. Viennae Pannoniae 

1518. 159).  
376 Itt a De situ orbisban szereplő „sitque eis poenae virginitas” kifejezést magyarázza, majd utalva szöveg egy korábbi 

részére, elmondja, hogy a lengyelek (Sarmati) rendkívül ügyesen ülik meg a lovat. Ezzel kapcsolatban felidézi, hogy három 

évvel korábban (tehát 1515-ben) Zsigmond meglátogatta Pozsonyban Ulászlót, s a lengyelek a tudásukat a lovagi tornákon 

is bemutatták („Quod ipsum anno ab hinc tertio in Pannoniae claro oppido Posonio, cum illuc ad Uladislaum Ungariae 

regem frater Sigismundus venisset, spectaculi gratia [nam nostri mirabantur] iterum iterumque exhibuerunt, ut mihi retulit 

Victor Gampus Viennensis, iureconsultus clarissimus, et dignus omni fide homo, qui tum cum Caesareis oratoribus 

Posonium profectus, crebris illis ludis interfuit”. ibidem. 160). 
377„ Barium. Nobile morte Syllani senatoris clarissimi qui diro Neronis imperio mori iussus, pectus Centurioni fodiendum 

praebuit. Baris et Baretum dictum aliquando, Strabóni munitissimum oppidum et arce insigne. Barii ducis filiam Bonam (!) 

Sfortiam ducatus haeredem, dum haec scribebam, coniugem duxit Sigismundus Poloniae rex princeps invictus. Nec ignoro 

Barrum(!) hodie dici magnis aedificis illustre, et tribus a lateribus mari ablui, reliquo vero qua continenti, adheret(!), arce 

illa defendi, ut Ianus mihi Comarsky regis Poloniae a secretis, vir cum naturae gratia, tum ingenii acumine praestans, cum 

Viennam illinc venisset Orator, bona fide retulit. De Egnatia Strabó et Plinius. Rudias Strabó Rhodias vocat, nisi uitiatus est 

codex: convenit vero in Ennii patria cum Pomponio. Eusebius et Eutropius Tarentinum esse malunt.” Pomponii Melae 

Hispani Libri de situ orbis tres adiectis Ioachimi Vadiani Helvetii in eosdem scholiis. Viennae Pannoniae 1518.114.  
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meg a kommentár politikai mondanivalóját: a vallási megújulás és a keresztény béke együtt 

olyan erőt képvisel, amely képes szembeszállni az Európát egyre inkább fenyegető török 

terjeszkedéssel.  

 

A török terjeszkedés Konstantinápoly 1453-as eleste óta egyre valóságosabb 

fenyegetést jelentett a keresztény Európára nézve, ennek köszönhetően a kor emberének 

gondolatvilágát meghatározó kérdés a humanista irodalomban is megjelenik. Erre vonatkozó 

legfontosabb példaként Aeneas Sylvius Piccolomini, a későbbi II.Piusz pápa írásait, vagy 

Leondrisio Cribelli milánói érseki titkár De expeditione Pii papae II Adversus Turcos
378

 

című művét, közelebbi példaként pedig az általa személyesen ismert Andreas Althamer 

Tacitus-kommentárját
379

 említhetjük, amelynek szerzője Vadianus Mela-kommentárjának 

példáját követi.
380

Vadianus a Mela-kommentár megjelenése után mintegy húsz évvel 

jelentette meg Epitome trium terrae partium című munkáját, amelyben a kommentár 

szkholionjaiban említett témák közül számos kérdést bővebben is kifejt. A törökkérdés 

jelentőségét mutatja, hogy a Vadianus bécsi korszakában született és későbbi művekben 

egyaránt megjelenik. A témával kapcsolatos szövegrészletekben több párhuzamot is 

találhatunk a kommentár és az Epitome trium terrae partium között, azonban az utóbbi 

munkában jóval nagyobb mennyiségben fordulnak elő az erre vonatkozó utalások, amiből 

arra következtethetünk, hogy a két mű között eltelt évek eseményeinek hatására Vadianus 

gondolkodásában más hangsúlyt kapott a török hódítás kérdése.A törökkérdéssel a 

humanista szerzők tehát számos műben foglalkoztak, azonban az önálló munkák mellett az 

ókori szerzőkhöz írott kommentárok lemmáiban már nem minden esetben jelenik meg ez az 

olvasat, ebből a szempontból tehát a Mela-kommentár kiemelkedik a korszak 

kommentárirodalmából. 1518-ban, a Mela-kommentár megjelenése idején Konstantinápoly 

eleste óta már közel hetven év telt el, tehát nem csodálkozhatunk azon, hogy a Vadianust és 

kortársait foglalkoztató kérdésnek a Mela-kommentárban is számos nyomát találhatjuk.  

A törökkérdés, amely a Vadianusban személyes élményei valamint a Konrad Celtis 

hatására kialakuló patrióta szemléletmód mellett jelenik meg, már korai humanista 

műveiben, például az 1515-ben Bécsbe érkező Jagelló Zsigmondot köszöntő beszédében is 

                                                           
378 Leondrisius Cribellus, De expeditione Pii papae adversus Turcos, a cura di Giulio C. Zimolo. Bologna, Zanichelli, 1950.  
379 Commentaria Germaniae in P.Cornelii Taciti Equitis Rom. Libellum de situ, moribus, et populis Germanorum. Ad 

magnanimos Principes D.Georgium et D.Albrechtum iuniorem Marchiones Brandenburgenses, et c. Andreae Althameri 

diligentia, pro suo erga Germaniam amore elucubrata. Norimbergae 1536.   
380„Tu nempe disertissima in Pomponium Melam scholia elucubrasti; ego simile quiddam moliens in Tacitum, de 

Germanorum moribus commentaria cudere coepi maximis sudoribus; ventum est fere ad umbilicum; in his honestissimam 

tui mentionem feci.” Andreas Palaeospyra an Vadian. Vadianische Briefsammlung I., 340 (148). St.Gallen. 1890. 
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szerepet kap. Itt a kommentárban már külön megjelenő, az uralkodói propagandára, illetve a 

törökkérdésre vonatkozó olvasatok egymással összefüggésben szerepelnek.
381

 Különösen a 

Görögországgal foglalkozó fejezetek lemmáiban találhatunk olyan megjegyzéseket, amelyek 

a török terjeszkedésről, az általuk elkövetett rémtettekről szólnak, Vadianus sok kortársához 

hasonlóan a törököket tehát nem csupán a kereszténység ellenségeinek, hanem az antik 

kultúra elpusztítójának is tekintette.  

A Catechesis in geographiam című, elsőként az 1522-es Mela-kiadás paratextusában 

szereplő földrajztudományi traktátusban hangsúlyozza, hogy a török terjeszkedés az 

antikvitás emlékeinek pusztulása mellett további negatív hatással is jár, mivel a támadások 

fenyegetése miatt az utazás is nehezebbé vált, ami a földrajztudomány művelése 

szempontjából is hátrányos, hiszen sok helyet nem lehet személyesen felkeresni.
382

A 

lemmákban megjelenő utalások nem Vadianusra jellemző egyéni sajátosságot jelentenek, 

mivel a humanisták szinte kivétel nélkül barbároknak és az antik múlt elpusztítóinak 

tartották a törököket. Ennek megfelelően a hasonló utalások más humanista földrajzi 

szövegkiadásokban is megjelennek, így például a Vadianus által is ismert latin Strabón-

fordítás II.Pál pápának címzett előszavában is olvashatunk a keresztény vérre szomjazó 

pogány törökökről.
383

Azt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy egyrészt Vadianus 

kommentárja 1518-ban, Mohács előtt jelent meg, másrészt pedig Pannonia leírása nem 

szerepelt a De chorographiában, Vadianus tehát csupán közvetett információkat közvetíthet 

Magyarországgal kapcsolatban.  

Az oszmán fenyegetés bemutatása mindössze hat lemmában fordul elő a 

kommentárban, tehát nem tartozik a hangsúlyos témák közé, és inkább az általános 

humanista felfogás, mint a törökellenes propaganda hatásának tulajdoníthatjuk (másrészt a 

szövegből kiindulva Vadianus csak azokhoz a területekhez fűzhetett magyarázatot, 

amelyeket az I. században Mela is megemlített). A hét lemmában négy különböző témakör 

                                                           
381 Oratio coram invictissimo Sigismundo rege Poloniae et c. in conventu Caesaris et trium regum, nomine Universitatis, 

Viennae Austriae per Ioachimum Vadianum Poetam laureatum habita, cum carmine in laudem eiusdem Regis annexo, in 

quo quaedam de isto conventu continentur. Viennae 1515  
382 „Cumque hodie et linguarum diversitate et, quod magis obstat, gentium religioni nostrae infestarum immanitate datum 

non sit ut ad vetuste diligentiae immitationem terras peragrare, maria ingredi, insulas visere facile queamus”. (Pomponii 

Melae De orbis situ libri tres, accuratissime emendati, una cum Commentariis Ioachimi Vadiani Helvetii castigatioribus, & 

multis in locis auctioribus factis, id quod ca[n]didus lector obiter, & in transcursu facile deprehendet, Ioachimi Vadiani 

Helvetii rudimentaria in Gaeographiam Catechesis, Basileae Anno 1522. 35). 
383„Cogitasti tu quidem lepidum caput de Christi vicario ceterum omnis tua cogitatio: immo furiosa mentis agitatio, et 

scelerosa insania sint, quo modo illum, quid illum dixi? Quomodo cum illo, sanctum populum christianum Turco per 

epistolas tuas licet stultas tamen venenosissimas simul traderes infideli. Audi Cenotimon audi, et si quis pudor est late ac 

publicam, si Christianus est vis publici facinoris, age poenitudinem, quis praeter te insignem pontificium secretarium, 

Turcum impiissium Christianorum sanguine rorantem, imperatorem unquam appellavit universi? Turcum impiissimum 

Christianorum sanguine rorantem, Imperatorem unquam appellavit universi?” (Strabonis Cappadocis  seu Gnossii Amasini 

scriptoris celeberrimi de situ orbis liber primus, Venetiis 1472.6). 
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jelenik meg: 1. a törökök mint az antik világ örökségének elpusztítói; 2. a törökök rémtettei; 

3. a történelmi események leírása; 4. a törökök elleni eredményes küzdelem lehetősége.Az 

előbb említett témák ugyanakkor nem minden esetben jelentik azt, hogy egyértelmű 

kategóriákat állíthatunk fel, hiszen számos alkalommal egymás mellett, egyazon leírásban 

több szempont is megjelenik.A lemmáknak ebben az olvasatában tehát tudatos szerkesztési 

elvet figyelhetünk meg: a veszély ténye megjelenik ugyan, de mellette ott van a pozitív példa 

is, hogy a keresztény világ képes szembeszállni az ellenféllel. Saját földrajzi munkájában, az 

1535-ben megjelent Epitome trium terrae partiumban már sokkal részletesebben tárgyalja a 

kérdés magyar vonatkozásait is. Mindez azt bizonyítja, hogy fontosnak tartotta a 15. század 

magyarországi törökellenes küzdelmeit, de a kommentár által szűkre szabott keretek nem 

tették lehetővé ezek bővebb tárgyalását. Az Epitome trium terrae partium törökképében 

Vadianus nagyobb figyelmet szentel az oszmán terjeszkedéssel kapcsolatos történelmi 

események leírása mellett a törökök elleni küzdelem bemutatásának is, amelyben fontos 

szerepet játszik Nándorfehérvár ostroma. 

Az ókori szerző művét magyarázó Vadianus a török terjeszkedés okozta károk közül 

jelentősebbnek ítéli meg az antikvitás örökségének elpusztítását, mint a törökök rémtetteit, 

vagy akár Konstantinápoly elestének említését. Az antik örökség pusztulása ugyanakkor 

olyan toposz, amely nem csupán a török terjeszkedéssel kapcsolatban jelenik meg (például 

Flavio Biondo is részletesen tárgyalja az Italia illustrata-ban az ókori és a korabeli Itália 

közötti eltéréseket és az ókori városok és épületek pusztulását).
384

 Vadianus szemében az 

antik örökség pusztulása mint a keletről induló hódító háborúk következménye jelenik meg, 

emellett pedig hangsúlyos szerepet játszik a Római Birodalom egykori provinciáinak idegen 

kézre kerülése, köztük Görögországé, amelynek az esetében sokkal tragikusabbnak ítéli meg 

a hódítás tényét. A második könyv Thracia címet viselő fejezetének bevezetőjében, miután 

felsorolja, hogy mely antik szerzőknél tehetünk szert további ismeretekre Thracia határaira 

vonatkozóan, Vadianus a Ptolemaios által Mysia néven említett Thracia inferiort a korabeli 

Bulgáriával azonosítja, amelyről leírja, hogy nagy része a Dunán túl, Scythia irányában 

található.
385

Az antik és modern elnevezések közötti párhuzamoknak azonban ezzel még 

                                                           
384 Roma ristaurata et Italia illustrata di Biondo da Forli. Tradotte in buona lingua volgare per Lucio Fauno. Venetia 1543. 
385„Multi, quorum numero et Pomponius est, totam eam regionem, quae trans Danubium a Savi confluentia adusque 

Dalmatarum Macedonumque montana procurrit, Thraciae nomine comprehenderunt. Ptolemaios, cui cum Plinio conuenit, 

trans Istrum totam superiorem Mysiam, inferioris autem partem prius, mox eam, quae proprie Thracia est, ab his seiunctam 

reddidit. Mysia autem inferior, quam plerique omnes hodie Bulgariam nominari uolunt, iusta parte trans Danubium in 

Scythiam extenditur. Minor tota citra est, et Bossuae  ut uolunt, nomen habet: Utraque hodie Turcae patet, ut eius 

continentis reliquiae quoque. Inscpice tab.9. Europae Ptol. et quo excursu hae iaceant terrae, quasque finitimas habeant, 

duce pictura discito. Cossum enim est et friuolum omne illiusmodi studium, si picturam neglexeris”. Ioachimi Vadiani 
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nincs vége, ugyanis az ókori Thracia minort Vadianus Boszniának felelteti meg, hozzátéve, 

hogy manapság mindkét terület nyitva áll a törökök előtt.
386

 Arra is fel kell hívnunk azonban 

a figyelmet, hogy az egykori Thracia provinciával kapcsolatban egyszerű 

ténymegállapításként közli a hódítás tényét, az ókori Görögországgal kapcsolatban már jóval 

tragikusabb hangot üt meg. A De situ orbis I.könyvének Macedonia-leírásához kapcsolódó, 

Graeciae laus címet viselő szkholionban az antik Görögországot a bevett toposzokat 

követve, mint hírnévvel és dicsőséggel felruházott területet jellemzi, amelyet mint a 

szellemtudományok terén és katonai téren egyaránt kiemelkedő területet írja le, nem 

megfeledkezve a Görögország és Róma közötti kapcsolatról sem.  

A görög-római humanitas által teremtett állapotokat, a vad népek megszelídítését ezt 

követően szembeállítja a barbarissimi Turci által szolgaságba vetett Görögországéval. 

Görögország elfoglalását tehát Vadianus különösen tragikus eseménynek értékelte, amivel 

nem volt egyedül, ahogy azt Leondrisio Crivellinek, a milánói érsek titkárának a költeménye 

is mutatja. A Pro expeditione contra Turcos címet viselő, a II. Piusz által tervezett keresztes 

hadjárat támogatására írott carmen egyik sorában Crivelli megemlíti, hogy ennek egyik célja 

a görög városok elfoglalásának megbosszulása.
387

Crivellitől eltérően Vadianus azonban nem 

csupán az eseményeket akarja bemutatni, hanem az is fontos célja, hogy hatást gyakoroljon 

az olvasóra, valamint érzékeltesse a veszedelem nagyságát, ezért több esetben élénk 

színekkel ecseteli a török által véghezvitt pusztítást. A kommentárban megjelenő olvasat 

értelmezésében segítséget nyújthat számunkra Kaspar Wirth a kommentár megjelenését 

követően, 1521. április 24-én írt levelének utószava, amely hatásosan mutatja be a korabeli 

embereknek a török terjeszkedéssel kapcsolatos felfogását.
388

  Ebben Wirth arról számol be, 

hogy a török visszaszerezte Szíriában és Egyiptomban elvesztett birtokait, és a terület 

fejedelmének levágott fejét Konstantinápolyba vitték a győzelem bizonyítékaként. Ezt 

követően még arról is beszámol, hogy Dalmácia partjait a török szárazföldi csapatok 

támadják, Nápoly környékét pedig a hadiflottájuk. Végül azzal a kijelentéssel zárja levelét, 

hogy a christiana respublica feladata lenne a későbbi károk és veszedelmek elhárítása.
389

 

                                                                                                                                                                                     
Helvetii Pomponii Melae in librum secundum commentaria, Basileae 1522, 147. 
386 „Minor tota citra est, et Bossuae ut volunt, nomen habet. Utraque hodie Turcae patet, ut eius continentis reliquiae 

quoque”. ibidem 147. 
387 „Est operae pretium, Graiasque ulciscere urbes.”  Leondrisio Crivelli, Pro expeditione contra Turcos, De expeditione Pii 

papae adversus Turcos, Appendice, 111.  
388 Die Vadianische Briefsammlung der Stadtbibliothek St. Gallen, I, St. Gallen 1902, 179. 
389„Quod Turcus, quae in Syria et regno Agypti amissa erant tempore patris sui, recuperaverit, decapitato capitaneo seu 

principe eius factionis, Gacel nuncupato, capite eius in Constantinopolim in victoriae signum Thurcorum principi delato,  ed 

quod ora Dalmatiae in sinu Hadriatico ex opposito regni Neapolitani per copias terrestres Turcorum et reliqua usque ad 

montem Garganum in confinibus regni ac illic sinus Adriaticus per Turchorum triremes turbentur, hiis diebus per certa 
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Bár a levélben nem minden tekintetben tud pontos információkat szolgáltatni a történtekkel 

kapcsolatban, az írásában a Mela-kommentár az uralkodói propagandára, az erkölcsi 

megújulásra, valamint a török veszedelemre vonatkozó, ám egymással, Vadianus más 

írásaival ellentétben nem összekapcsolódó olvasatainak visszhangját fedezhetjük fel. Wirth 

levelének párhuzamát az ókori Hydrus városhoz, a mai Otrantóhoz kapcsolódó szkholionban 

találhatjuk meg, ahol a hangvétel még inkább elkomorul, hiszen Vadianus arról számol be, 

hogy a várost a kommentár leírása előtt néhány évvel a törökök ostrom alá vettek, amelynek 

során a város lakosait megölték, és számos erőszakos tettet követtek el.
390

 A Vadianus által 

leírt esemény 1480-ban történt, amikor Ahmed pasa hadiflottája elfoglalta Otrantót, amelyet 

végül 1481-ben, az otrantói expedíció során foglalt vissza az I. Ferdinánd nápolyi király által 

vezetett keresztény sereg (a kommentárban nem szerepel arra vonatkozóan semmilyen 

megjegyzés, hogy az ostromban Magyar Balázs vezetésével a Hunyadi Mátyás által küldött 

csapatok is részt vettek). A város ostromának említése nem csupán a Mela-kommentárban, 

hanem a Rerum Ungaricarum decades Martinus Brenner által írt előszavában is szerepel 

(amely szintén nem említi Mátyás szerepét). Brenner a Nándorfehérvár ostromáról szóló 

szakasz előzményeként említi meg a Hydrum elleni támadást, amelynek következtében a 

török már az egész földkerekséget rettegéssel töltötte el.
391

 

Vadianus egyes eseményeket, amelyeket különösen rettenetesnek talál, élénk 

színekkel ecsetel, más, mai szemmel sokkal jelentősebbnek tűnő történésekről pedig szintén 

nagyon negatív módon nyilatkozik, de nem fejti ki őket részletesen. Ilyennek tekinthetjük 

például a Konstantinápoly elfoglalásáról szóló beszámolót, amely nemcsak nálafontos téma, 

hanem Piccolomini és Cribelli munkájában is, akik részletesen beszámolnak a történtekről. 

A kommentár műfaji sajátosságaiból következően Vadianus csak röviden említi meg az 

ostromot, mint a keresztény pietas nagy megrázkódtatását (magna Christianae pietatis 

iactura), amelynek a következő években hatalmas földrengés lett a következménye.  

                                                                                                                                                                                     
scripta a praeposito Curzulensi sub data huius intellexi, uti praesentium lator novit. Utinam christiana respublica ea et 

similia pensaret ac similibus reliquis futuris periculis et damnis providerentur. Egregio ex excellenti viro, domino Ioachimo 

de Watt, Vadiano, medicinae et philosophiae doctori, domino et amico observando. S.Galli.” Vadianische Briefsammlung I, 

St. Gallen 1902, 363 sk. 
390„Hydrus. Alii urbis magis quam montis meminere: ea hodie Hidruntum dicitur, nota clade paucis retro annis a Thurca 

illata, oppidanis omnibus necatis, et matribus familias constupratis. Ex eo littore Apolloniam versus mare non amplius 

centum millibus passuum expanditur. Quod pedestri continuare transitu, pontibus iactis primus Pyrrhus Epiri rex cogitauit, 

post eum M.Varro, utrunque rerum aliarum impediente cura, ut Plin. capite.10. libri tertii scribit.” Ioachimi Vadiani Helvetii 

Pomponii Melae in librum secundum commentaria. Basileae 1522. 177 sk. 
391 „An non Mahumetem, eundem qui destructo Graecorum imperio, Hydrunto in Italia expugnato, ad haec in Asia 

Trapezuntio Imperatore e medio sublato, orbis terror dici volebat, Belgradum cuniculis, bombardis, omnique telorum genere 

quatientem, facta derepente cum paucis eruptione, turpiter ab oppido reiecit: castrisque exutum, amissis impedientis, in 

fugam turpissimam coniecit?” Antonii Bonfinii rerum Ungaricarum decades quattuor. Basileae. 1568. 14. 
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A történelmi események leírásának másik példáját láthatjuk az Euboia szigetéhez 

kapcsolódó lemmában, ahol Vadianus miután összefoglalta a Plinius és Strabón műveiben 

található ismereteket, elmondja, hogy a Fekete-tenger szigetéről van szó, amelyet a török 

néhány évvel korábban foglalt el, ahogy Görögország többi részét is.
392

 A harmadik 

szkholion, amelyben a török terjeszkedés eseményeit mutatja be, Naupaktos városához 

kapcsolódik. Naupaktossal kapcsolatban Vadianus nem idéz egyetlen antik szerzőt sem, 

csupán a város akkori nevét, a Lepantót közli, illetve megjegyzi, hogy korábban velencei 

uralom alatt állt, de a török elfoglalta. Az ókori városnév többek között aDe bello gallico-

ban, a Naturalis historia 4.könyvében és Liviusnál is szerepel, Vadianus mégsem hivatkozik 

közülük egyik szerzőre sem, ami azt mutatja, hogy a kommentárban már megjelennek az 

antik hagyományoktól elszakadó szkholionok is, bár a mű egészét tekintve még az ókori 

auctorok túlsúlyát figyelhetjük meg.Vadianus szem előtt tartja azt is, hogy olvasói számára 

pozitív példákat közvetítsen, azt bemutatva, hogy lehetséges a fenyegető veszély elhárítása, 

az ellenség ellen való eredményes fellépés; ugyanakkor ezek a téma önállóan, és nem az 

uralkodói propagandához kapcsolódóan szerepel, tehát Vadianus itt csak a megoldás 

lehetőségét veti fel, magát a megoldást csak későbbi művében, az Epitome trium terrae 

partiumban olvashatjuk. A gyászos és fenyegető események leírása után, a Rhodos 

szigetéhez kapcsolódó szkholionban Vadianus elsőként a sziget antik múltját mutatja be, 

középpontban a kolosszussal, illetve az itt működő gymnasiummal, amellyek kapcsolatban 

megjegyzi, hogy az ékesszólás és a matematika terén kiemelkedő volt. Aszkholionban 

Vitruvius képviseli az antik auctorokat, akitől Vadianus egy, a gymnasiumra vonatkozó 

történetet idéz (a Vitruvius-idézet szereplése azt mutatja, hogy a Celtis-kör tagjai naprakész 

ismeretekkel rendelkeztek az ókori tudományos irodalom minden ágára kiterjedően, hiszen 

az ókori építészeti szakkönyv első nyomtatott kiadása mindössze hét évvel a Mela-

kommentár előtt, 1511-ben jelent meg). Az anekdotikus hivatkozásban az ókori építészeti 

ismeretek felidézése mellett az antik bölcseleti hagyomány is megjelenik, majd ezt követően 

Aristippos szókratikus filozófusról olvashatunk, aki Rhodosra vetődött hajótöröttként figyelt 

fel az itt leírt geometrikai ábrákra, és társainak megjegyezte, hogy reménykedhetnek, mivel 

emberi nyomokat lát. Ebből Vadianus azt az erkölcsi tanulságot vonja le, hogy azok 

válhatnak igazán emberré, akik egyrészt a nemes tudományoknak, elsősorban a 

matematikának szentelik magukat. A szkholion záró megjegyzésében végül Vadianus 

                                                           
392 Hodie nigri ponti insula, quam haud multis retro annis Turca cepit, ut alia prope omnia Graeciae. (Ioachimi Vadiani 

Helvetii Pomponii Melae in librum secundum commentaria, Basileae 1522. 145. 
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hangsúlyozza, hogy Rhodos megőrizte ókori hírnevét, hiszen a kevés hely egyikét jelenti, 

hogy itt számos alkalommal sikerült győzedelmeskednie a keresztény seregeknek az oszmán 

hódítókkal szemben.
393

 A szkholion ismertetéséből is kirajzolódik Vadianus historiográfiai 

szemléletmódja, amelynek szellemében arra törekszik, hogy az ókor és a saját kora közötti 

folytonosságot a legapróbb részletekig kidolgozza, és számos szkholionban érvényesítse 

ezeket a szempontokat. 

A kommentár és az Epitome közötti párhuzamok első példájaként a török 

görögországi terjeszkedését említhetjük meg, amelynek kapcsán szövegbővítést 

állapíthatunk meg az Epitoméban: Vadianust már nem kötik a kommentár nyújtotta tartalmi 

és formai keretek, tehát bővebb beszámolót tud nyújtani. Egyes esetekben azonban ennél 

összetettebb intertextuális kapcsolatokat figyelhetünk meg. Thesszaloniké leírásának 

esetében például a város történetét az ókortól kezdve mutatja be, nem megfeledkezve arról 

sem, hogy az apostoli igehirdetésben is fontos szerepet játszott, Vadianus tehát, az Epitome 

trium terrae partium alcímének megfelelően az antik szerzők által felsorolt földrajzi 

ismeretek mellett a Lukács evangéliumában és az Apostolok Cselekedeteiben található 

geográfiai tudnivalókat is megemlíti. Thesszaloniké városa, amely Pál apostol 

igehirdetésének színhelye volt, később pedig Velence városának fennhatósága alatt állt,a 

török terjeszkedéssel kapcsolatban kiemelt szerepet kap, mivel Manuel bizánci császár 

fiának, Johannesnek az árulása következtében a török elfoglalta (a bizánciak iránit 

ellenérzésben a középkorban és a reneszánsz során is elterjedt vélekedésnek a visszhangját 

fedezhetjük fel, amely szerint a bizánciak a görögök méltatlan utódai), és ezzel fokozza a 

keresztény szempontból is rendkívül lényeges helynek számító Thesszaloniké elfoglalásának 

tragikumát.
394

 

Görögország mellett Vadianus megemlékezik néhány kisázsiai görög városról is, 

például Halikarnassosról, amelyet Rhodossal azonos évben foglaltak el a törökök. A 

kommentárhoz képest tehát itt is változást tapasztalhatunk, itt ugyanis Rhodos már nem mint 

a török elleni eredményes küzdelem jelképe jelenik meg, és az Epitome trium terrae 

                                                           
393„Rhodos. Quam nullo non die solapiscat, id quod et de Syracusis Cicero tradidit, actione in Caium Verrem septima. 

Eadem et Colosso maximo quondam clara. Gymnasium habuit Asiatica eloquentia, et Mathematicis studiis clarissimum. 

Ideo (ut Vitruvius libro septimo scribit) Aristippus philosophus Socraticus, cum naufragio eiectus in Rhodiensium littus, 

animadvertisset Geometrica schermata descripta, exclamasse ad comites ita dicitur: Bene speremus, hominum enim vestigia 

video. Et revera homines primum fiunt, qui cum reliquis honestis disciplinis, tum maxime Mathematicis se tradunt. Rhodos 

hodie Christiana multis e Thurca partis victoriis insignis est”. (Ioachimi Vadiani Helvetii Pomponii Melae in librum 

secundum commentaria. Basileae 1522.191) 
394 „Dolendum autem hanc praeclaram et tantarum rerum memoria celebrem urbem, quae haud multis retro anni s in 

Venetorum potestate erat, a Ioanne illis Manuelis Imperatoris Constantinopolitani filio tradita, iam in Turcarum manu & 

ditione esse”. (ibidem 112) 
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partiumban ezt a szerepet a Magyar Királyság tölti be (Vadianus a mű későbbi, a Földközi-

tenger szigeteit bemutató fejezetében maga ad választ a kérdésre, amikor közli, hogy a 

törökök 1522-ben, a Mela-kommentár megjelenése után négy évvel foglalták el Rodoszt).
395

 

 A Görögország elfoglalásával kapcsolatos megjegyzések mellett az Epitoméban 

megjelenő törökkép másik fontos pontját jelenti a Dalmatia-fejezet, amely a kommentárnak 

a törökök rémtetteiről szóló olvasatával állítható párhuzamba. Vadianus itt említést tesz 

Croia vagy Troia városáról, amelyet a török szörnyű ostromokkal gyötört, és végül 

elfoglalt.
396

 A török európai terjeszkedésével kapcsolatos további információk a Dalmatia 

címet viselő, jóval komorabb képet közvetítő fejezetben találhatók. Vadianus hangsúlyozza, 

hogy a terület már az ókortól kezdve támadásoknak volt kitéve: elsőként Augustus Caesar 

hódította meg ádáz küzdelem árán
397

 majd pedig a népvándorlás során a gótok támadták, 

végül pedig a törökök gyötörték folyamatos támadásaikkal.
398

 A Dalmatia-fejezetben 

Vadianust nem elsősorban vallási, hanem inkább politikai szempontok vezérlik, a helytelen 

európai magatartásra szeretné irányítani a figyelmet. Az Epitoméban ugyanakkor az európai 

török terjeszkedésre vonatkozóan az itáliai városokra vonatkozóan olyan olvasat is előkerül, 

amely a kommentárban nem volt jelen: a töröknek adót fizető itáliai városok, Ragusa és 

Velence, amelyek csak anyagi áldozatok vagy megalázó békefeltételek által tudják 

biztosítani függetlenségüket.
399

 

Az Epitome szövegének áttekintése során, a magyar vonatkozások szempontjából azt 

a következtetést vonhatjuk le, hogy Vadianust foglalkoztatták a magyarországi események, 

azonban a Mela-kommentár nem nyújtott számára megfelelő lehetőséget ezek bővebb 

tárgyalására.  A kommentár és az Epitome közötti talán legfontosabb eltérés, hogy utóbbiban 

jóval nagyobb szerepet kapnak a magyarországi események, főként a 15. század törökellenes 

háborúi, ezzel szemben a 16. századi eseményekről, például az Epitome megjelenése előtt 

néhány évvel korábban lezajlott mohácsi csatával kapcsolatban csupán rövid beszámolót 

                                                           
395 „Dubium fastumne atque insolentia nostrorum, an Turcarum odio ueteri, nec satiabili regnorum cupidate, anno enim 

Christi 1522 divitem, munitam, & populosam urbem, toties antea frustra petitam et obsessam, Turca haud multis diebus 

cepit, omni simul eius agri ditione adiecta”. (ibidem 516). 
396 „Intus habet Croiam, quae ante Troia dicta, quam gravissimis obsidionibus pressam, demum Turca cepit”. (ibidem 121) 
397 „Regio fertilis et populosa, hodieque preclaris oppidis habitata, quanquam florentissimam quondam et innumeris 

ciuitatibus cultam Augustus Caesar graui bello illato fregit vastauitque, multis oppidis dirutis”. (ibidem 122) 
398„Dein Gothi per Pannonias ingressi, haud minore clade affecere. Postremo & a Turcarum acerrimis incursionibus vexata, 

afflictaque est”. (ibidem 122) 
399 „Oppida notiora sunt Epidaurus, diversum ab Epidamno Macedoniae. Iuxta cuius ruinas hodie Ragusium cernitur, 

clarum cum arce munitissima, suique iuris, nisi quod annuo tributo Turcam placat. Longius a mari nobilis civitas Scodra, 

quam Scutarim vulgo vocant, aliquando sub ditione  reipublicae Venetae, nunc Turcae paret, duriusculis pacis firmande 

conditionibus illi concessa”. (ibidem 122) 
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olvashatunk.
400

 Vadianus hosszasan tárgyalja Nándorfehérvár ostromát, és Hunyadi János 

mellett megemlékezik Kapisztrán Jánosról is. A nándorfehérvári győzelem leírását a 

kommentár Rhodos-lemmájával állíthatjuk párhuzamba, mivel szintén a török elleni 

eredményes (ám a későbbi eseményeket elhárítani mégsem képes) küzdelmet mutatja be.  

Az Epitoméban szereplő magyar vonatkozású témák között szerepelnek olyanok is, 

amelyek közvetlenebb kapcsolatot mutatnak a Mela-kommentárral. Ilyen például a Pannonia 

inferior-fejezetben olvasható, Buda várával kapcsolatos megjegyzés. Vadianus 

megemlékezik az incomparabilis Ungrorum princeps jelzővel illetett Mátyás király 

könyvtáráról, majd megjegyzi, hogy hallomása szerint néhány évvel korábbana török 

elfoglalta a várost és az ostrom során a könyvtárat is kifosztotta. A Mátyásra alkalmazott 

dicsérő jelző felveti a kérdést, hogy Vadianus rokonszenvezett-e vagy sem a Hunyadi-

családdal. A kommentárhoz hasonlóan az Epitome előbb említett szöveghelye, a 

nándorfehérvári csata leírása azonban nem ezt támasztja alá, hiszen említést téve a 

Kapisztrán Szent János és Hunyadi közötti ellentétekről is, pozitívabb színben tüntetifel a 

ferences szerzetes alakját. Kapisztránnal kapcsolatban megjegyzi továbbá, hogy rendtársai és 

a magyarok is a győzelem kivívójaként tiszteltek, Hunyadi azonban kisebbíteni igyekezett, 

és az érdemeit a maga javára fordítani.
401

 Mindebből arra következtethetünk, hogy Hunyadi 

Mátyás alakja csupán a régmúlt idők dicsőségének felidézése, majd ezek pusztulásának 

bemutatása céljából szerepel az Epitoméban.
402

 Vadianus megjegyzését összevetve Aeneas 

Silvius Piccolomini Hunyadi Jánosról adott jellemzésével, azt láthatjuk, hogy az Epitome 

Hunyadi-képének nem a későbbi II. Piusz pápa Asie Europaeque elegantissima descriptio 

című munkája lehetett a forrása, itt ugyanis az itáliai humanista pozitív képet fest 

Hunyadiról. Az eltérő Hunyadi-kép mögött tehát más okot kell keresnünk. Véleményünk 

szerint két feltételezés lehetséges, amelyek közül akár mindkettő is valószínűsíthető. Az első 

lehetőséget számba véve feltételezhetjük, hogy a bécsi udvari környezet, amelyhez 

Vadianusnak alkalmazkodnia kellett, nem nézte volna jó szemmel a Hunyadi-párti 

megjegyzéseket; második lehetőségként pedig felmerülhet, hogy a pozitív Kapisztrán-kép 

mögött tanárának, a ferences Johannes Camersnek a hatására kialakuló, a rend iránti 

                                                           
400„Demum anno Domini 1521. vivente adhuc Vladislao rege, eius Ludovici patre, qui et ipse nuper infelici praelio cum 

Turcis inito periit, ingentibus copiis terra atque undis obsessum Selinus Turcarum Imperator expugnavit”. (Ibidem., 71) 

401 „Hoc est Taurunum, quod Ungari semel mirabili opera Ioannis Capistrani servatum ferunt, atque inde apud sodales 

Franciscanos illi honores propemodum triumphales decreti, invito quidem Ioanne Huniade, viro nobili et magnanimo, qui 

Capistrano contempto, hanc servati oppidi gloriam soli sibi deberi affirmabat….” (ibidem 71 sk.). 
402„In regia interiori Bibliothecam e Grecis Latinisque codicibus magna cura conquisitis Mathias Corvinus incomparabilis 

Ungrorum Princeps adornaverat, quam posteri diripuere. Sed et urbs cum arce proximis annis a Turca capta dirutaque, et (ut 

audio) clarissimis illis monimentis regiae magnificentiae spoliata est.” (Ibidem 66). 
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rokonszenv állhat. Az első feltételezés mellett szól az a tény, hogy Mátyás bécsi uralma 

idején az egyetem nehéz helyzetben volt, illetve az uralkodónak Bécs városát sem sikerült 

maga mellé állítania. Véleményem szerint tehát ez lehet a fő ok, és az esetleges ferences 

rokonszenv csak mint másodlagos tényező szerepelhetett. Mindezek azonban csak 

feltételezések, mivel Vadianus nem fejti ki részletesen véleményének indítóokát. 

A török háborúk további eseményeiről a Moesia superior címet viselő Epitome-

fejezetben olvashatunk. Az ókori elnevezést, amelynek a forrása a pliniusi Naturalis 

historia, Vadianus megfelelteti a korabeli Boszniának. Úgy tudja, hogy Szendrő (Sendrovia) 

vára a leghíresebb az itteni települések közül, és ez volt a boszniai királyok székhelye, 

azonban már török uralom alatt található.
403

 Vadianus kevésbé pontos leírása felvetheti 

számunkra a kérdést, hogy milyen forrásokból meríthetett az Epitome írása során. A 

nándorfehérvári csatáról szóló, előbb már említett beszámoló, ahol Vadianus utal a mohácsi 

csatára, és II. Lajos halálára is, szintén ebben a fejezetben szerepel. Nándorfehérvár 

ostromának kapcsán felborul az általunk várt kronológiai sorrend: az eseményeket a későbbi, 

török szempontból sikeres ostrom leírásával kezdi, majd ezt követően olvashatunk a korábbi, 

kudarccal végződött próbálkozásról. Itt tehát a historiográfiai szemléletmód sajátos célok 

szolgálatába állított alkalmazásáról beszélhetünk, hiszen az események kronológiai sorrendje 

annak érdekében változik meg, hogy a keresztény szempontból kudarcnak tekinthető 

esemény leírása után szerepeljen a pozitív példaként bemutatott, sikeres kimenetelű ostrom.  

A leírás olvasásakor további bizonytalanságokat fedezhetünk fel az események és a 

helynevek leírásában. Az 1521-es ostromról beszámolva Vadianus nem írja le a 

Nándorfehérvár nevet, a várost Belgrádként vagy latin nevén (Alba Graeca) említi meg.
404

 

Az 1456-as események és a török számára sikertelen ostrom leírásakor sem szerepel 

Nándorfehérvár neve, ehelyett Vadianus a hozzá közeli Zimonyt (Taurunum) említi meg. 

Vadianusnál tehát összemosódik egymással Nándorfehérvár és Zimony vára, ami arra 

utalhat, hogy az általa használt forrásokat felületesen olvashatta, vagy nem megfelelően 

értelmezte. Tévedésének okát abban a kijelentésben kereshetjük, amelyben megjegyzi, hogy 

korábban Hunyadi és Kapisztrán Zimonyt védte meg. Tévedése annak köszönhető, hogy az 

általa használt munkákban Hunyadi halálának helyeként Zimony szerepel, ennek alapján 

tehát esetlegesen azt feltételezhette, hogy Hunyadi az ostrom során és nem később, a 

pestisjárványban vesztette életét, az utóbbiról ugyanis nem emlékezik meg.   

                                                           
403„Oppida Moesiae permulta, sed celeberrimum quod Ungari Sinderouiam uocant, regum Bosnie non ita pridem sedes, iam 

Turcarum qui utranque Moesiam suam fecerunt domicilium”(Ibidem 71). 
404 ibidem 71. 
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A Mela-kommentár és az Epitome török-képének összehasonlító vizsgálata arra utal, 

hogy nem két egymástól elszigetelt munkákról van szó, hanem egységes koncepció 

fedezhető fel bennük, az Epitoméban azonban jóval árnyaltabban jelennek meg a 

kommentárban tárgyalt témák. Vadianus hangvételére egyaránt jellemzőek a Piccolomini 

sajátosságának tekinthető erőteljesebb stilisztikai megoldások, és a törökkérdésre vonatkozó 

tárgyilagos hangvétele. Az Epitome törökképében megjelennek a kommentárban előforduló 

lemmatípusok párhuzamai: az egyes fejezetek országleírásaiban szintén együtt szerepel a 

történelmi események deskriptív közlése a hozzájuk kapcsolódó érdekes anekdotákkal, a 

legtöbb esetben az ókori állapotokból és antik forrásokból kiindulva. Ennek hátterében az 

antikvitáshoz való szorosabb kötődés, és az ókori szerzők által leírt állapotok rögzítése áll, 

amelyhez nem minden esetben kötődik a korabeli változások bemutatása.  

Ha a török terjeszkedés eseménytörténetének egyes elemeit a kontinensek leírásának 

megfelelően csoportosítjuk, fontos eltérésre figyelhetünk fel az ázsiai és afrikai események 

leírása között: előbbiek esetében gyakoribb a tárgyilagos, pusztán eseményközlésre 

szorítkozó leírás, a török európai terjeszkedése esetében viszont Vadianus sokkal tragikusabb 

hangot üt meg, ahogy azt már a Mela-kommentár esetében is láthattuk. Az Epitome esetében 

a törökkérdés témájának tartalmi jegyeit két tényező határozza meg: egyrészt a megjelenés 

1534-es dátuma, hiszen a Mela-kommentár megjelenése óta eltelt években számos 

eseményzajlott le, amelyekről Vadianus már beszámolhatott, másrészt az események bővebb 

tárgyalását az eltérő műfaj nyújtotta lehetőségek is nagymértékben elősegítették.  Az Epitome 

esetében Vadianusnak már nem kellett ragaszkodnia a kommentárműfaj sajátosságaihoz, 

tehát szabadabban fogalmazhatta meg önálló észrevételeit is. Erre vonatkozó példaként 

említhetjük a török hatalom felemelkedésére vonatkozó szövegrészletet, melyet a 

kommentárban Vadianus nem tárgyal, az Epitome fejezeteiben viszont ír róla.
405

 

A kommentár által megkövetelt műfaji keretekből kilépve, Vadianus a De 

chorographia mintájára megalkotta a saját földrajzi munkáját, amelyben szélesebb 

összefüggésben tudta kifejteni az általa a kommentárban érintett témaköröket, és az 

események puszta leírásán túllépve, azok okát is kutatta. Ezzel kapcsolatos álláspontját végül 

a mű utolsó harmadában, aPaplagonia-fejezetben közli az olvasóval: az ázsiai városok 

osztályrészéül jutó török hódítás a keresztények közötti vallási szakadás miatt következett 

                                                           
405 „Ex eo enim tempore Turcae per Asiam celebres esse, et victoriarum successionibus elati, aspirare ad regnum coeperunt, 

brevique post tempore omni Asia sunt potiti”. (Epitome trium terrae partium, Asiae, Africae et Europae compendiariam 

locorum descriptionem continens, praecipue autem quorum in Actis Lucas, passim autem Euangelitae et Apostoli 

meminere, Tiguri 1548. 341.) 
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be.
406

 A törökök, mint megjegyzi, hitvány és alacsonyrendű zsoldos katonákból 

kereskedőnéppé lettek, a keresztény tétlenség miatt olyan kedvező helyzetbe került, hogy 

Ázsia elfoglalása után már Európát fenyegeti. Vadianus álláspontja számos párhuzamot 

mutat II.Piusz pápa törökellenes írásaival, tehát nem tapasztalhatunk jelentős eltérést vagy 

újító gondolatokat, hanem csupán a korszakban uralkodó általános felfogás közvetítését.  

 

5. Az enciklopédikus ismeretközvetítés magyar vonatkozásai 

 

Vadianus kettő, a magyarországi utazással kapcsolatos feljegyzést közöl a kommentár 

két szkholionjában. Az első esetben annyit jegyez meg, hogy tanárával, Georg Tanstetterrel 

együtt érkezett, a másik beszámolójában viszont nem említ útitársakat. Az utazás okáról 

Vadianus annyit jegyez meg, hogy magyarországi előkelők hívására érkeztek, a nevüket 

azonban szintén nem közli.
407

 A Magyar Királyság területén szerzett empirikus tapasztalatok 

első példáját a csillagászati megfigyelések jelentik, amelyek az Ida-hegynek a De situ orbis 

első könyvében szereplő leírásához kapcsolódnak.Vadianus a mitológiai eseményeket az itt 

megfigyelhető természeti jelenséggel állítja párhuzamba: miután Ovidiust idézve bemutatta a 

hegyhez kapcsolódó ókori történetet, a leírás további részét a felkelő Nap látványának 

szenteli, amelyről elmondja, hogy másként, a többi vidéktől eltérően jelenik meg itt. A 

jelenség lényege szerinte az, hogy a hegy csúcsáról körbepillantó emberek az éjszaka 

közepén elsőként tüzeket látnak felvillanni, amelyeknek az összekapcsolódása jelzi később a 

fény közeledtét, amely végül lángként (flamma) jelenik meg. A szkholion személyes hátterét 

a magyarországi utazás egy szakaszáról szóló beszámoló jelenti, amelynek a hátterében 

szintén az önreprezentáció és a saját tudományos jártasságának illetve érdeklődésének a 

hangsúlyozása áll.
408

 

                                                           
406 „Nec alia magis occasio Turcarum opes et imperium evexit, quam quod Christiani de summa non vitae solum et rerum, 

sed etiam religionis periclitantes, negleximus”. (ibidem 404 sk.). 
407 Hans-Ankwicz Kleehoven megállapítása szerint a bécsi humanisták leggyakrabban 1513-ban és 1514-ben, a bécsi 

királytalálkozót megelőző években utaztak Magyarországra. A magyarországi főurakhoz orvosként érkező Tanstettert és 

társait (Vadianust és Joachim Egeliust) Hieronymus Balbus prépost szállásolta el budai házában. Mivel Tanstetter 1513 

novemberében írt levelében megköszönte a vendéglátást, a látogatás 1513 őszén történhetett. 
408 Az éjszaka közepén a „végtelen pannóniai síkságon” utazva az álmatlanságtól szenvedő Vadianus tanárával a különböző, 

éppen látott csillagképekről beszélgetett, egészen a napfelkeltéig. A De situ orbisban szereplő ókori jelenséget végül a 

beszélgetés közben látott, a horizonton szélesen elhúzódó tüzekkel állítja párhuzamba, amelyekről úgy vélték, hogy azokat 

a pásztorok gyújtották. Később, a nappal közeledtével azonban felfedezték „Venus kedves csillagát”, az Esthajnalcsillagot, 

amely bolygótól szokatlan módon rendkívül gyorsan tűnt le az égbolton. („Ingens globus. Id per matutinam caliginem 

prospicientibus, in aliis Planetis quoque adparet. Equidem memini me mense Octobri anni ab hinc quarti, Georgio 

Collimitio Mathematico, cum a viris principibus in Hungariam Vienna vocatus esset, expeditissimi itineris comitem, immo 

ut ipse aiebat, Achaten fuisse. Ibi vero cum nocte tota, ut illic est moris, in perpetua planitie Pannonica veheremur, et ipse 

sonno destitutus, mecum de variis, quae adparebant, stellarum imaginibis commentaretur, multum sermonem in quartam 

usque castrensem vigiliam trahebamus. Interim ad orientale horizontis latus ingens quidam nobis ignis suscitari visus est, 
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Az aktualizálás további magyar vonatkozású példáját az a szkholion jelenti, amelyben 

Vadianus utal az Estei Hippolit kíséretében levő Coelius Calcagninus és Andreas Maro 

Ferrariensis itáliai humanistákkal folytatott bécsi eszmecseréjére.
409

 Az ókori földrajzi 

ismeretek közvetítésétől távolódó, illetve az előbbieket újraértelmező kijelentéseknek az 

ismeretközvetítésen és az olvasó tájékoztatásán túlmutató szerepük van: a többi szkholionhoz 

viszonyítva középponti szerepbe helyezik a kommentár szerzőjének tudományos jártasságára, 

illetve az egyetemen és bécsi udvaron belül elfoglalt pozíciójára vonatkozó adatokat. Az 

antikvitás nagyjainak tudományos érdeklődésével kapcsolatos történeteket Vadianus I.Miksa 

tetteivel, illetve a saját tapasztalataival is összekapcsolja.  

A kommentár 1522-es kiadásának egyik szkholionjában Vadianus a budai 

tartózkodását, és az itt szerzett személyes tapasztalatokat közli. A szardíniai lakosok sajátos 

viselkedését bemutató lemmához kapcsolódó szkholionra vonatkozóan eltérést 

tapasztalhatunk a kommentár első és második kiadása között. Az első  kiadásban Vadianus 

nem közli a Magyarországon szerzett személyes tapasztalatait, a második kiadásban azonban 

már szerepel a leírásuk. A két kiadás közötti eltérés okát ő maga közli: bár kevésbé tartja 

fontosnak az itt leírt történetet, mégis közli, mivel további bizonyítékot jelent az általa 

tárgyalt jelenséggel kapcsolatban. A személyes megfigyelés kihangsúlyozása ugyanakkor 

arra utal, hogy a budai tapasztalatoknak mégis jelentősége volt a számára. A metropolis szót 

tartalmazó kifejezések négy alkalommal fordulnak elő a kommentárban. A szóhoz a legtöbb 

esetben a regia jelző társul, azonban a megemlített városok nevét Vadianus nem minden 

esetben ismeri: az etruszkok esetében például csak kevés információval rendelkezik, itt 

királyi metropolist említ. A metropolis főnévi jelzőt kapja emellett Petra városa, és Meroe, 

                                                                                                                                                                                     
quem a pastoribus excitatum credebamus. Mox die adproximante, cum se altius ab horizonte extulisse, gratam Veneris 

stellam, quae tum Luciferum agebat, agnovimus, tanta magnitudine adparentem, ut quidlibet citius, quam Planetam 

credideris. Adeo locorum aerisque ratio prospectus evidentiam variare solet.” Pomponii Melae Hispani Libri de situ orbis 

tres adiectis Ioachimi Vadiani Helvetii in eosdem scholiis. Viennae Pannoniae 1518. 140)  
409 A szkholion első szakaszát a fabula módszertani alkalmazása határozza meg, amelyhez a szkholion egy historiográfiai 

adatot kapcsol azzal a céllal, hogy a a történelmi és mitológiai adatok egymással párhuzamos tárgyalására adjon példákat, 

elsősorhan a költemények íráshoz. A humanista önreprezentáció szempontjai a szkholion második szakaszát határozzák 

meg. (“In lacum et mare profluens…Tacitus tradit in Germania quandoque indicata Ulyssea monimenta fuisse, verum 

opinor pariter fabulosa. Phanagoria, ut ad institutum revertamur, penultima producta pronuntianda est, nam ei diphthonho 

scribitur Graecis. Iuxta Phanagoriam Apaturon locus est, et Veneris templum, cognominatae Apaturiae, id est deceptoriae. 

Hic enim cum Gigantes eam adorirentur, Hercule invocato tamdiu in latebris delituit, donec Gigantes sigillatim exceptos 

dolo illi occidendos tradidit, authore Strabóne. Inde et Athenienses, postquam Xanthus Boeotiorum dux, a Melantho, qui 

partium erat Atticarum, dolo oppressus est, Celenis potiti, Apaturia festa, id est deceptoria instituerunt. Qua de re in libro 

selectorum perpulchra adnotasse se mihi retulit Coelius Calcagninus Ferrariensis vir ut genere nobilis, ita summa eruditione 

praeditus, et rerum cum a Latinis tum a Graecis traditarum eximie peritus, perque haec, quod rarum est, singulari quadam 

praeditus humanitate, quod ipsum cum ante fama nuntia intellexissem, his diebus, quibus haec scribebam, re ipsa sum 

expertus, quum Hyppolito Ferrariensi Cardinali, principi optimo in Pannoniam comes, Viennae Pannoniae praesentia sua, 

summa cum voluptate fruerer, accedente Andrea Marone Ferrariense, maximi, et amoenissimi ingenii Poeta, quem et ipsum 

non invita, monimentis exquisitae doctrinae aeditis, posteritas amplexabitur.” Pomponii Melae Hispani Libri de situ orbis 

tres adiectis Ioachimi Vadiani Helvetii in eosdem scholiis. Viennae Pannoniae 1518. 152). 
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amelyet metropolis Aethiopum jelzővel lát el. A főnév, amelyet Vadianus a látogatás 

időpontjában királyi székváros Budával kapcsolatban is alkalmaz, tehát a múltban létezett 

királyi várost, vagy nem európai uralkodók székhelyét jelenti a kommentárban.  

A korabeli munkákban, amelyek Buda városát említik, nem minden esetben 

szerepelnek személyes beszámolók. Johannes Cuspinianus bécsi királytalálkozóról írt műve 

az eseménytörténet részeként említi meg a várost, de saját tapasztalatait nem közli, és 

Filippo Buonaccorsi (Philippus Callimachus) várnai csatáról írt munkája (Historia de rege 

Vladislao, seu clade Varnensi) is a történelmi eseményekre helyezi a hangsúlyt. A Johannes 

Trithemius  Annaleséből készült kivonat (Compendium sive breviarium primi voluminis 

annalium sive historiarum de Johannes Trithemius) nem személyes emlékeit közli, amikor 

bemutatja a város több nevezetes épületét. Franz Frieblieb (Franciscus Irenicus) német 

historiográfus Germaniae Exegeseos című műve egy alkalommal szintén közöl néhány 

adatot Buda városával kapcsolatban, de szintén nem személyes emlékeire alapozva 

(ugyanakkor munka a városra a Vadianus által is használt metropolis jelzőt alkalmazza). 

Vadianus a kommentármásodik kiadásában a badeni gyógyfürdők (Thermae 

Badenses) csodás tulajdonságainak bemutatása után ír a Budán található fürdőről és az azt 

tápláló forrásról, amelyekkel kapcsolatban az előző példától eltérően nem számol be 

rendkívüli jelenségről, csak a bennük élő halakról, amelyeket a szkholionban szereplő leírás 

alapján meg is kóstolt, mivel azt közli velük kapcsolatban, hogy különösen íztelenek. A 

fürdő a leírás alapján a városfalak alatt, északnyugati irányban a Duna-part közelében 

található, és kénes vizű forrás táplálja. A budai személyes tapasztalatok realitást tükröző 

leírása, a badeni csodás jelenség szóbeszéden alapuló közlésével párhuzamba állítva, a 

természettudományos jelenségek valódi magyarázatára való törekvéseket tükrözi. A forrás 

kénes jellegének kiemelése és más hasonló forrásokkal való párhuzamba állítása szintén a 

ratio és a fabula egymással összekapcsolódó fogalompárjára utal, amely alapvető szerepet 

játszott a kommentár természettudományos felfogásában is.Vadianus leírása párhuzamba 

állítható a Historia regni Hungariae adataival, amely az állatok megkopasztására is alkalmas 

forró vizű budai forrásban található, tenyérnyi nagyságú halakról szól, majd közli, hogy 

hideg vízbe kerülve elpusztulnak, az ízükre vonatkozóan azonban nem közöl további 

adatokat.
410

 Istvánffy ezt a Paolo Gioviótól átvett adatot annak kapcsán közli, hogy 

                                                           
410 „Erant castra ad Thermas superiores prope Danubium, nec procul urbe ac templo S.Trinitatis, occasum versus commode 

locata: quarum thermarum digna admiratione natura est; quamquam enim eius fontes vehementi fervore scaturiunt, adeo ut 

eorum aquis anseres et sues eiusque modi animalia facile depilentur, pisces tamen albos palmaris magnitudinis nutriunt, qui 

illaesi iis innatant, et si forte capti in proximum Danubium projiciantur, frigidiorem aquam minime sustinent, et protinus 
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Leonhard von Fels a hadjárata során ennél a forrásnál állította fel táborát. A hivatkozás tehát 

ebben az esetben azt a célt szolgálja, hogy az érdekességre való visszaemlékezésnek 

köszönhetőenkönnyebben lehessen memorizálni a Felsre vonatkozó adatot. Vadianus 

kommentárjában, amely hasonló céllal közli a leírást, szintén a forró vízben élő, tenyérnyi 

nagyságú halakról van szó, a forró víz állatperzselésre való alkalmazását viszont a badeni 

forrás esetében közli.
411

 A mindhárom munkában közösen szereplő motívum, amelyeknek a 

legkorábbi előfordulása esetünkben Vadianus kommentárja, olyan toposz lehetett tehát, 

amelyet mindhárom szerző közös forrásból merített, és azonos helyekhez 

kapcsolt.Valószínűnek tűnik, hogy olyan vándormotívumról van szó, amelyet a 16. századi 

és rájuk támaszkodva a későbbi szerzők egyéni preferenciáikat követve alkalmaztak a 

műveikben, attól függően, hogy melyik város leírását szerették volna érdekesebbé tenni a 

szokatlan jelenségek bemutatásának segítségével. 

 

V. Vadianus kommentárja és a Mela-recepció  

  

 A középkori retorikaoktatásnak és kommentárműfajnak szintén része volt a földrajzi 

ismeretközvetítés, a De situ orbis esetében azonban a 15. század előtt sem kézírásos, sem 

nyomtatott formában nem maradtak fenn kommentárok, amelyek a szöveg önálló olvasására 

utaltak volna az iskolai és egyetemi retorikaoktatásban. A 16. századi retorikaoktatásban 

használt Mela-kommentárirodalmon belül három területileg elkülöníthető csoportot 

állíthatunk fel: 1. a 12. században kialakult középkori kommentárformát követő német 

humanistákat; 2. a Karoling-korra jellemző glossza típusú kommentárt alkalmazó 

franciaországi recepciót; 3. az előbbi irányzatok körébe nem besorolható kommentárokat.
412

 

                                                                                                                                                                                     
expirant. Ad has thermas superiores Felsius castra aliquot diebus habuit, obsidendo potius urbem, quam oppugnando…”  

(Historia regni Hungariae, post obitum gloriossisimi Matthiae Corvini regis. Ad Primam Coloniensem. 1622.142). 
411 „Risu…Quanquam audio vulgo credi in Badensibus Thermis, quae ab Rhenum sunt, fonticulum esse ferventis aquae, in 

quem si quis pullum, gallinamve, aut aliud huiusce generis merserit, facile deplumari volucrem, si furto subtraxerit, nihil 

efficere calorem, nec plumas solui, aperto furti iudicio. Iuvat hoc loro, etiam si parum attinet, referre de Thermis 

Pannonicis, quae ipse observavi, et hisce oculis vidi. Budae, quae metropolis Ungariae est, thermae sunt subtus urbis 

moenia, inter occasum et septentrionem, haud ita longe a Danubii ripa, ex humili colle, fonte duplici scaturiente, quorum 

alter frigidissimus odore sulphureo, alter ita calidus, út digitum immersum tenere nequeas, utriusque uberrimo effluxu. 

Calidus autem pisces fere palmares alit, non paucos in ferventibus undis oberrantes, quorum tamen, dum coquuntur, sapor 

nullus extet. Similes vidi, ac non raro cepi in Carinthiae thermis alumine tinctis, prope oppidum Villacum magna copia, 

mirabili in his rerum natura, et vere contra omnem solertiae, et industriae vim secretis causis triumphante.” (De orbis situ 

libri tres, accuratissime emendati, una cum commentariis Ioachimi Vadiani Helvetii castigatioribus. Basileae apud 

Andream Cratandrum,1522. 218 sk.). 
412 Mary Ella Milham hívja fel rá a figyelmet, hogy a Mela-recepció fejlődési folyamatát a politikai események is 

befolyásolták. Spanyolország és Németalföld V. Károly uralma alatt megvalósuló politikai egyesülése következtében a 

hispániai Mela-recepció eredményeit  Petrus Johannes Olivarius délről Párizs felé, majd Andreas Schottus Antwerpen majd 

Leiden felé tudta közvetíteni. Milham M.E.: Pomponius Mela. Addenda et corrigenda. In: Catalogus Translationum et 
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 A 16. századi Mela-recepcióhoz tartozó kommentárokat kronológiai szempontból az 

1530 előtti filológiai és enciklopédikus illetve az 1530 utáni földrajzi kommentárokra 

oszthatjuk fel. Bár főbb sajátosságaikban a kommentárok eltérnek egymástól, a két csoport 

között nem teljes mértékben lehet éles határvonalat húzni: a filológiai illetve az 

enciklopédikus ismeretközvetítést középpontba állító kommentároknak is része a földrajzi 

ismeretközvetítés és a földrajzi kommentárokban is szerepelnek historiográfiai és 

természettudományos adatok. 

A 16. századi Mela-recepciót a korszak elejétől a 16. század közepéig meghatározó 

német geo-historiográfiai irányzat mellett a század első harmadának végén jelent meg a 

topográfiai módszereket alkalmazó, a korabeli ismereteket középpontba állító francia 

recepció, amely a század közepén átvette a német recepció egyes eredményeit. A két 

kommentárírási gyakorlat eltéréseinek hátterében a retorikaoktatási módszerek különbségei 

állnak. A francia kommentárok a magyarázott szöveg tudományterületén belül maradva 

közvetítettek információkat, és az enciklopédizmusnak az esetükben kevesebb módszertani 

jelentősége volt, mint a német kommentárokban. Ennek következtében a francia Mela-

recepcióhoz tartozó munkák rövidebb megjegyzéseket fűznek a lemmákhoz és a német 

kommentártípushoz képest kevesebb szkholionból állnak.  

 Az első 16. századi francia Mela-kommentár 1536-ban jelent meg Párizsban a 

hispániai születésű, Franciaországban élő Petrus Johannes Olivarius Valentinus 

munkájaként. Olivarius módszertani felfogásának középpontjában az ókori ismeretek 

aktualizálása állt, az ókori és korabeli világkép párhuzamba állítása azonban sok esetben 

nem jelentett többet az ókori helynevek kora újkori megfelelőinek felsorolásánál.Olivarius 

kommentárjának 1556-ban jelent meg a második kiadása, amely a korábbi munkájától 

eltérően az egyes, az adott földrajzi helyekhez kapcsolódó ókori történelmi eseményeket is 

tárgyalja, illetve az egyes szakaszokat magyarázó szkholionok (Annotationes) után 

Corollarium, Appendix vagy Digressiuncula címen szereplő néhány soros összefoglalókban 

az egyes területekkel kapcsolatos további információkat közöl, és tárgyalja az oszmán 

terjeszkedéshez kapcsolódó eseményeket is. Mindezekből a módszertani elemekből arra 

következtethetünk
,
 hogy a két kommentár írása között eltelt időszakban a felfogása a német 

geo-historiográfiai kommentármódszer hatására alakult át, tehát 1534-et követően Vadianus 

vagy Sebastian Münster kommentárját (esetleg mindkét munkát) tanulmányozta. A 

                                                                                                                                                                                     
Commentariorum: medieval and renaissance translations and commentaries. Vol. IX. Szerk. Cranz F.E-Kristeller P.O. 

Washington D.C. 2011. 250 skk.  
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franciaországi Mela-recepciót a 16. század végén is az ókori ismeretek aktualizálása 

határozta meg. A francia jezsuita Jacques Sirmond (Jacobus Sirmondus, 1559-1651) 

kommentárjának tanúsága szerint a 16. századi jezsuita retorikaoktatásban az ókori 

geográfusok műveit azért olvasták, hogy földrajzi információkat nyerjenek belőle, és ezeket 

párhuzamba állítsák az ókori világképpel. Az ötödik franciaországi Mela-kommentár, a 

jezsuita Fronto Ducaeus 1584-ben megjelent munkája (Frontonis Ducaei annotationes in 

Pomponii Melae libros de situ orbis), amely két manuscriptumban maradt fenn, Sirmondus 

művéhez hasonló felfogást követett.  

 A Mela-szöveget 1530 után a földrajzi ismeretek oktatását középpontba állítva 

használták a franciaországi retorikaoktatásban: a kezdeti időszakban a földrajzi adatok 

közlése a helynevekre korlátozódott, az 1550 után megjelent kommentárok pedig a német 

geo-historiográfiai kommentárműfajhoz hasonlóan az ókori történelmi események mellett a 

korabeli ember számára fontos témákat (például a törökkérdést) is tárgyalták. A francia 

kommentárok német modelltől eltérő kaleidoszkopikus jellege abban nyilvánul meg, hogy a 

kommentárokból nem rajzolódnak ki a belső fejlődést meghatározó irányvonalak: a  

kommentárok mindegyike az ókori ismeretek aktualizálásának egy-egy szempontját jeleníti 

meg, egységes képet azonban nem alakítanak ki. Ennek oka az lehetett, hogy a kommentátor 

egyéni érdeklődése, illetve az adott időszak, illetve társadalmi közeg problémái határozták 

meg a kommentárok felfogását. 
 

 A német és francia Mela-recepció közötti különbség a két kommentártípus 

szerkezetében ismegjelenik. A német kommentárok a 12. században kiformálódott egyetemi 

kommentárformát alkalmazzák: a magyarázat a főszöveggel párhuzamosan halad, és a 

szkholionok szerkezeti felépítését a katénatechnika határozza meg. A francia szerzők 

munkájaként megjelent kommentárokban a kommentár az egyes fejezetek után szerepel, és a 

kommentátor nem alkalmazza a katénatechnikát.
413

 Az eltérő retorikaoktatási gyakorlatot 

követő német és francia Mela-kommentárok közös módszertani sajátosságát az ókorhoz való 

viszonyulás jelenti. Az 1530 előtt megjelent kommentárokban az ókori adatok közlésének a 

jelentősége nagyobb mint a korabeli ismereteké,  az 1530 után megjelent francia és német 

kommentárok többsége pedig a korábbi gyakorlathoz képest nagyobb hangsúlyt helyezett 

                                                           
413 Lo spazio letterario del Medioevo 1. Il Medioevo latino. Vol 3. La ricezione del testo. Szerk. Cavallo G.-Leonardi C.- 

Menestò E. Roma, 1994. 64 skk. 
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arra, hogy aktualizálja az ókori ismereteket,
414

 és a korabeli olvasók számára érthetővé tegye 

az antik szövegekben szereplő adatokat.
415

 

 A kommentár a De situ orbist nem csak földrajzi illetve enciklopédikus 

ismeretközvetítésre, hanem a retorikaoktatás legfontosabb célját jelentő helyes latin írás- és 

beszédkészség oktatására használta, hasonlóan Guilielmus Soonus 16. század végi, a 

disputatio-módszert követő kommentárjához. Ezzel szemben Sebastian Münster, Johannes 

Oporinus, illetve Petrus Johannes Olivarius kommentárjai a földrajzi ismeretek közvetítését 

állítják a középpontba: a Mela-szöveg retorikaoktatásban betöltött szerepe ezekben a 

munkákban a nyelvi kifejezőkészséget segítő háttérismeretek átadása volt. A Mela-recepción 

belül a törésvonal nem csak a német, francia, illetve németalföldi munkák között húzódott, 

hanem az ókori és korabeli földrajzi ismereteket középpontba állító illetve a szövegekre 

alapozó intertextuális gyakorlatot követő retorikaoktatási módszer között is. Az előbbi célja 

az aktuális információkat tartalmazó latin nyelvű írások, az utóbbié pedig az ókori irodalom 

tartalmi és stilisztikai jellemzőit követő munkák írására való felkészítés volt. 

A Mela-recepción belül a Vadianus által alkalmazott forráskezelési módszerek csak 

részben találtak követőkre: a Vadianus-kommentárt követően megjelent Olivarius- és 

Münster-kommentár a filológiai elemzést, illetve az ókori és korabeli földrajzi ismeretek 

egymással párhuzamos bemutatását, és nem az enciklopédikus, illetve retorikai 

szempontokat alkalmazzák  a földrajztudományi ismeretek közvetítésekor. A műfaj és a 

Mela-recepció további fejlődése során nem jelent meg a Vadianuséhoz hasonló módszereket 

követő kommentár, a későbbi kommentárokat könnyebben érthető, kevésbé bonyolult 

magyarázatok, és kevesebb forráshivatkozás határozza meg. A földrajzi szövegek 

magyarázata során tehát a korábbi módszertani hagyományokat követő kommentármódszer 

nem bizonyult megfelelőnek a De situ orbis magyarázatának esetében. Az ötféle 

szkholiontípusból álló, bonyolult felépítésű enciklopédikus kommentár használata 

nehézkesnek bizonyulhatott a retorikaoktatás során, és a későbbi kiadásokban a szkholionok 

szövegének további bővítése arra utal, hogy a munkát nem az egyetemi retorikaoktatás tanári 

kézikönyveként használták, hanem önálló tudományos kézikönyvként. Vadianus 

kommentárjának egyes szkholiontípusait az 1530 után megjelent kommentárok szelektíven 

vették át: a Münster-kommentárban a közepes terjedelmű szkholionok a meghatározóak, az 

                                                           
414 Az ókori ismeretek aktualizálására irányuló törekvések nemcsak a kommentárokban, hanem a 15. századi Mela-

kéziratok marginális glosszái között szerepelnek. Az egyes kéziratok másolói a „hodie” szóval utaltak a korabeli állapotokra 

vagy a korabeli földrajzi és történelmi ismereteket foglalják össze (Milham: Addenda et corrigenda 252.) 
415  Transformations of the Classics via Early Modern Commentaries. Szerk. Enenkel K.E. Leiden-Boston 2013.1 skk. 
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Olivarius-kommentárokban pedig a kis terjedelmű szkholionok illetve a digressziók. Az 

egyszerűsödés hátterében a De situ orbis szövegének könnyebb értelmezhetőségére irányuló 

törekvések álltak: a cél az lehetett, hogy a kommentár terjedelme ne haladja meg jelentősen a 

szövegét, mint Vadianus munkája esetében. Vadianus későbbi életművében ugyanakkor a 

kommentárban már felmerült szempontok továbbra is fontosak maradtak. A teológia és a 

földrajztudomány kapcsolata például a későbbi években is foglalkoztatta őt: 1534-ben 

Epitome trium terrae partium címmel önálló földrajzi munkát jelentetett meg, amely a 

János-evangéliumban és az Apostolok Cselekedeteiben szereplő földrajzi adatokat állítja 

párhuzamba az ókori földrajzi irodalommal. 

 

 

 Johannes Olivarius elődjeként hivatkozik Vadianusra, az elsőként megjelent 

kommentárjában azonban nagyobb jelentősége van a topográfiai-matematikai,
416

 mint a 

leíró-néprajzi földrajztudománynak. Bár Olivarius kommentárjának második, 1556-os 

kiadásában megjelennek a német geo-historiográfiai módszer hatásai, továbbra is a 

térképészeti ismeretek elméleti tárgyalására helyez nagyobb hangsúlyt. Megcáfolja a 

Vadianus által hitelesként közölt ókori leírások igazságtartalmát,
417

  illetve hozzá képest 

részletesebben számol be a földrajzi felfedezésekről illetve  az ezek nyomán átalakuló 

világképről is. Az ókori hagyomány és a modern tapasztalat viszonyáta már említett Partes 

quattuor-lemmához írt digresszió mutatja be, amelynek az Unde deprehendetur longitudo in 

aequatorem című fejezete szolgáltat arra nézve bizonyítékot, hogy Ptolemaios adatait nem 

csak a földrajzzal foglalkozó humanisták, hanem a felfedező utakra indulók is elemezték és 

összevetették azokat a saját tapasztalataikkal, illetve megosztották az elképzeléseiket a 

földrajztudósokkal is. Ebben a fejezetben számol be ugyanis arról, hogy 16 évvel korábban 

négy híres felfedező  (Iacobus Quarterius Britananus, Germanus Sorisius Northmanus, 

Magallanus, Gaspar Senensis) látogatta meg őt, akik a jelenlétében Ptolemaios nézeteinek 

helyességéről vitáztak. Az említett  látogatásról más források nem számolnak be, azonban a 

leírás képet ad számunkra a 16.századi földrajztudományi kérdésekkel kapcsolatos 

eszmecserékről.
418 

                                                           
416 A Partibus differt-lemmához kapcsolódó szkholionban Olivarius hosszas, több fejezetre osztott értekezést közöl a 

hosszúsági és szélességi körökről, majd a hosszúsági és szélességi körökre vonatkozóan ismertett ókori elképzeléseket 

matematikai ábrákon is bemutatja. Petri Ioanni Olivarii Annotationes 46. 
417 Ennek egyik példáját jelentik az ókori szerzők által említett mesés ázsiai nép, a hyperboreusok, akiknek a létét Olivarius 

mesének tartja. Petri Ioanni Olivarii Annotationes 21. 
418Petri Ioanni Olivarii Annotationes 61.  
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A Vadianus kommentárját követően megjelent német Mela-kommentár (1538) egy 

kötetben szerepel Sebastian Münster Solinus-kommentárjával,
419

amelynek egyik bejegyzése 

szerint a De situ orbishoz írt magyarázat szerzője is Münster volt.
420

A kommentár formai 

szempontból a Vadianuséhoz hasonló felépítésű, azonban a saját magyarázatok és nem az 

auctoroktól vett idézetek szerepelnek benne nagyobb arányban (a földrajzi ismereteket 

közvetítő Mela-kommentár mellett Münster retorikaoktatási módszereiben az univerzalista 

enciklopédizmus is szerepet kapott az előbbivel egy kötetben szereplő De mirabilibus 

mundi-kommentár tanúsága szerint).Münster Mela-kommentárja a latin nyelvhasználat és -

fogalmazás szempontjából meghaladja a Vadianusét.  Bár Vadianus lényegesen több 

lemmához kapcsol szkholiont, a kommentár szövege a Münsteréhez képest 

kidolgozatlanabb, jóval kevesebb benne a fogalommeghatározás és több a hosszas, 

részletező leírás. A bonyolult kifejezéseket, körülírásokat alkalmazó Vadianus-kommentár 

esetében sok alkalommal okoz nehézséget a szkholionok mondanivalójának meghatározása, 

a Münster kommentár viszont sokkal világosabban, és rövidebben fogalmaz. A két 

kommentár között ebből a szempontból alapvető különbséget állapíthatunk meg: Vadianus 

kommentárjának grammatikai sajátosságai közelebb állnak a középkori latin 

nyelvhasználathoz, míg Münster kommentárjának stilisztikai sajátosságaiban jobban 

felfedezhető a földrajztudományi terminológia megszilárdulásának és a humanista 

retorikának az együttes hatása.  

 

 
Az 1530-as évektől kezdve megjelenő szakkomentárok műfaján belül a század 

második felében az ókori földrajzi ismereteket középpontba állító kommentárra is találunk 

                                                           
419 Sebastian Münster (1489-1552) a heidelbergi, louvaini és freiburgi egyetemeken tanult, majd a ferences rendbe lépése 

után Rufachban és Pforzheimben folytatott további tanulmányokat Konrad Pellikan vezetésével. Heidelbergben (1524 és 

1527 között) sajátította el a keleti nyelveket (közöttük a hébert), Tübingenben pedig Peter Stöfflertől tanult matematikát. 

1529-ben protestáns hitre tért és Bonifacius Wolfhard utódaként a héber nyelv professzora lett Bázelben, és itt töltötte élete 

hátralevő részét. A kor humanistái közül Heinrich Petri, Simon Grynaeus, Oswald Myconius, Heinrich Bullinger, és a 

zürichi Theodore Bibliander, emellett kapcsolatban állt Lutherrel, Kálvinnal és Melanchtonnal is. A héber és káld nyelvvel, 

valamint matematikával foglalkozó írásai és bibliakommentárjai mellett Typi Cosmographici et declaratio et usus (1532); 

Mappa Europae (1536); Cosmographia (1545) című földrajzi művei jelentek meg és ő készítette az 1540-ben megjelent 

Ptolemaios-kiadás táblázatait és térképeit is. 
420 „Et ego Munsterus hic Basileae agens, quo veterum de Danubii origine disputationem et varias opiniones tollerem...”. A 

Milham által közölt idézet mellett szerzőségével kapcsolatban további bizonyítékot jelent, hogy az ókori szöveg 

értelmezése során a földrajzi tudnivalókat és a történelmi eseményeket együtt bemutató illetve modern földrajzi ismereteket 

is közlő kommentár latin, görög, és héber forrásokon alapult. Milham M.E.: Pomponius Mela. In: Cranz F.E-Kristeller P.O. 

(eds.) Catalogus Translationum et Commentariorum: medieval and renaissance translations and commentaries. Vol.V. 

Szerk. Cranz F.E-Kristeller P.O. Washington D.C. 1984. 274 skk. 
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példát: Johannes Oporinus
421

 kommentárjának módszertani felfogásában az ókori földrajzi 

ismeretek közvetítése, és nem a korabeli történelmi eseményekre vagy földrajzi változásokra 

történő utalások játszanak központi szerepet. Az Oporinus-kommentár 1576-ben megjelent 

kiadásának paratextusában szereplő, Christianus Vurstisius bázeli matematikaprofesszor által 

írt ajánlólevél hasonló elképzeléseket fogalmaz meg, mint a Catechesis in geographiam: 

mindez arra utal, hogy a 16. század során a földrajzi munkákat a retorikaoktatásban 

alkalmazó módszertani szempontok terén nem következtek be nagyobb változások. Az 

ajánlólevél szerint az ókori földrajzi ismereteknek a retorikaoktatásban történő használata 

egyrészt a historiográfiai munkák szerzői és a költők számára, másrészt a korabeli politikai 

helyzet hátterének értelmezéséhez volt lényeges (az olvasó Ázsia földrajzának 

tanulmányozása által tudott ismereteket szerezni a kereszténységet fenyegető népek 

eredetéről). Az ókori és középkori földrajzi felfogással mutat párhuzamot a contemplatio 

fogalmának megjelenése is, amely aföldrajztudományban a teremtett világ szemlélésének 

eszközét látja.
422

 Az Oporinus által alkalmazott retorikaoktatási módszerek középutat 

jelentenek a Vadianus és Münster által alkalmazott retorikaoktatási módszerekhez képest. Az 

auctoritas szerepe nála jelentősebb, mint Münsternél, azonban nem olyan mértékben mint 

Vadianus esetében, saját magyarázatainak arányára nézve pedig Vadianus kommentárjához 

áll közelebb és nem Münsteréhez (a szkholionok egyrészt a szavakat és kifejezéseket 

értelmezik és etimológiai magyarázatot nyújtanak, másrészt tárgyi magyarázatokat közölnek, 

amelyekben Oporinus részben az ókori szövegekre támaszkodik, részben a saját 

magyarázatait közli).
 

 
A  század utolsó felében a korábbi hagyományoktól elszakadó kommentárok jelentek 

meg, amelyek egy részében a szerzők meg is fogalmazták az újfajta módszerek 

bevezetésének szükségességét. A 16. század végi Mela-recepciót nem jellemezték egységes 

módszertani elvek: a három recepciótörténeti irányt a quaestio-módszer hatása, a Mela-

szövegnek a jezsuita oktatásban, és a görög nyelv oktatásában játszott szerepe jelenti. A 

korabeli retorikaoktatásban a De situ orbis szövegének teljes és önálló magyarázata már nem 

                                                           
421 Johannes Oporinus (1507-1568) Bázelben született majd Strassburgban végezte tanulmányait, ahol Hieronymus 

Gebwilertől tanult latinul és görögül. Luzernben ismerkedett meg Xylotectussal, akinek köszönhetően a reformáció hívéül 

szegődött. 1526-ban vele együtt tért vissza Bázelbe, és ezt követően kezdte meg egyetemi tanulmányait.  1533-ban a latin 

nyelv, majd 1537-ben Simon Grynaeust utódaként a görög nyelv professzora lett. 1539-ben a városba ekkor érkező 

Paracelsustól kezdett orvostudományt tanulni. Két éves együttműködésük és strassburgi közös tevékenységük után 

Oporinus társult Robert Winter nyomdásszal, aki 1535 körül vette meg Andreas Cratander nyomdáját, és 1543-ig vele 

dolgozott együtt. Oporinus egész életét anyagi nehézségek közepette élte le, de ennek ellenére a kor egyik 

legeredményesebb európai nyomdásza volt. Mela-kommentárja (Annotationum in Pomponii Melae septem priora capita. 

Fragmentum Johan. Oporino Typographo clariss. Authore.1540) az első könyv első hét caputjához fűzött magyarázatokat. 
422 Christianus Vurstisius Mathematicarum professore, aequo ac studioso Lectori S(alutem). In: Pomponii Melae De orbis 

situ libri III et C.Iulii Solini. Basileae 1576 
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játszott szerepet: rövidebb szakaszokat, szemelvényeket használtak belőle, más ókori 

szövegeket értelmező kommentárként alkalmazták, egy esetben pedig teljesen átírták a 

szövegét.A Vadianus-kommentárral kapcsolatos 16. századi állásfoglalások utolsó példája az 

angol William Soone (Guilielmus Soonus) 1572-ben megjelent, dialógus műfajú 

kommentárjában szerepel: az egyik lapszéli glosszában elmarasztalja Vadianus és Olivarius 

kommentárjait, majd hangsúlyozza, hogy az előbbiekkel ellentétben ő teljesen más utat 

kíván követni. A megjegyzéséből egyrészt arra következhetünk, hogy a 16. század hetvenes 

éveiben a két kommentár között levő módszertani eltérések már elvesztették jelentőségüket, 

másrészt pedig arra, hogy a 16. század elején megjelent kommentárok által alkalmazott 

módszerek és stilisztikai megoldások (az ókori ismeretek aktualizálása illetve a Mela-szöveg 

önálló magyarázata) helyett a De situ orbis szövegének magyarázata során az ókori földrajzi 

és historiográfiai ismeretek közvetítését helyezték a középpontba a retorikaoktatásban. Ezek 

a törekvések már nem találtak követőkre, és a 16. század végével lezárult a Mela-hagyomány 

történetének legaktívabb korszaka, amelynek a vizsgálata fontos támpontokat nyújthat a 

kevésbé népszerű latin szövegek kora újkori recepciótörténetének kutatásához.  

A Vadianust követő recepciótörténet eredményei azt mutatják, hogy a Mela-szöveg 

enciklopédikus, Filippo Beroaldo kommentárjait követő magyarázata nem minden esetben 

bizonyult követendő módszertani megoldásnak. Vadianus kísérlete, amely az ókori földrajzi 

irodalomnak a középkori retorikaoktatási gyakorlattól eltérő felhasználására törekedett, tehát 

nem járt sikerrel. Münster és Oporinus kommentárjai a leíró földrajzi, Olivarius első 

kommentárja pedig a térképészeti ismereteket helyezte a középpontba, Soonus kommentárja 

pedig a korábbi munkáktól eltérően teljesen új módszert alkalmazott a De situ orbis 

magyarázata során. Az ókori és középkori kommentármodelleket követő, azonban számos 

innovatív elemet is felmutató, ekként a kora újkori kommentárműfaj fejlődésének egyik 

fontos állomását jelentő univerzalista enciklopédikus kommentár a Mela-recepció 

történetének meghatározó része volt a 16. század első évtizedeiben, azonban tartós hatást 

nem tudott elérni, és rövidesen új módszerek vették át a helyét. Ennek a magyarázatát 

részben abban kereshetjük, hogy Vadianus kommentárja már nem töltötte be a 

retorikaoktatás részéről mutatkozó igényeket. A kommentár alapvető sajátossága, hogy 

egyszerre exegetikai és hermeneutikai kommentár, továbbá a tanári kézikönyv-jellege 

mellett a diákoknak szánt kommentárok didaktikai elemeit is tartalmazza. Ennek a 

következménye volt az, hogy a 16. századi Mela-recepció későbbi szakaszában rövidebb, a 

tankönyv formai és tartalmi követelményeinek megfelelő, kommentárral ellátott 
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szövegkiadások jelentek meg Olivarius és Münster munkájaként. Míg a gyakran használt 

antik auctorok esetében a retorikaoktatási gyakorlatból következően megfigyelhető a 

standard kommentárok használata, a kisebb arányban használt szerzőkhöz művei azonban 

egyfajta kísérleti terepet jelentettek a retorikaoktatásban, és ebből következően a hozzájuk 

megjelent magyarázatok közül egyik sem vált tartósan standard kommentárrá. Ennek 

köszönhető az is, hogy a harmadik kiadást követően Vadianus munkáját már nem adták ki 

több alkalommal, és az utána következő munkáknak is legfeljebb két kiadásuk volt. 

 

VI. Összegzés 

 

A források felhasználását egyrészt a kora újkori kommentárműfaj kaleidoszkopikus 

jellege, másrészt az határozza meg, hogy a kommentár az egyetemi retorikaoktatás céljaira 

készült.
423

 A retorika oktatásán túlmenően a kommentárban szereplő idézetek célja az ókori 

világgal kapcsolatos széleskörű ismeretterjesztés volt. Johannes Cuspinianus a Freisingi 

Ottó-kiadásának Iacobus de Banissiis császári tanácsoshoz írt ajánlólevelében említést tesz a 

latin nyelv változatosságáról, az egyes szerzők által alkalmazott eltérő nyelvezetről,Vadianus 

pedig hasonló szellemiséget követve törekedhetett arra, hogy a lehető legtöbb 

nyelvváltozatot megjelenítse a kommentárban.
424

 A Rudolphus Agricolához írt levél egyik 

megjegyzése arra utal, hogy Vadianus felkereste a bécsi domonkos kolostor könyvtárát, és az 

itt található kódexeket használta a kommentár írásakor is.
425 

Vadianus a magyarázatokat az egymás mellé rendezett excerptumok (az eredeti latin 

szövegből kiemelt idézetek) által fogalmazta meg, és mellettük kisebb arányban közölte saját 

(esetenként személyes beszámolót tartalmazó) megjegyzéseit.
426

 Az ókori szövegeket a 

                                                           
423 A kommentár forrásai között a középkori kommentármódszer változását jelző, nagyszámú ókori auctor mellett a 

középkori szerzők (közöttük a skolasztikus felfogás hatását jelző Albertus Magnus és Averroës), valamint humanista 

munkák is szerepelnek. A szövegek egy részét, keletkezési idejüktől függetlenül, Vadianus az enciklopédikus célok 

szolgálatába állítja, más részük segítségével pedig historiográfiai adatokat közöl. 
424 „Et apud Romanos ingens olim erat loquendi differentia ac diversitas, quod non tam Gellius, quam caeteri diligentissime 

observarunt.” Ottonis Phrisingensis Episcopi rerum ab origine mundi ad ipsius usque tempora gestarum libri octo. Viennae 

1515. 5 
425 „Nam anno ab hinc quarto, cum ego et Petreius meus Aperbacchus magni ingenii et plurimae lectionis homo, 

Bibliothecam fratrum Praedicatorum Viennae bonorum librorum innumera multitudine confertam, essemus ingressi, dum 

Poetas diligentius excutio, incido in Persii codiculum perquam vetustum cumque loci qui me premebat maxime memor 

essem, coepi revoluere Satyram primam et carmen illud reperio in haec verba.”  Pomponii Melae Hispani Libri de situ orbis 

tres adiectis Ioachimi Vadiani Helvetii in eosdem scholiis. Viennae 1518. 299. 
426Az 1514-ben megjelent Periégétés-kommentár szkholionjaiban a szerző, Johannes Camers minorita teológiaprofesszor, a 

magyarázatokat a legtöbb esetben a saját szavaival fogalmazza meg, majd összefoglalja, hogy az adott kérdésben mely 

ókori, illetve középkori auctor melyik művét érdemes további tájékozódásra használni. Camers 1520-ban megjelent 

Solinus-kommentárjában a szkholionok felépítése már közelebb áll a Vadianus által a Mela-kommentárban alkalmazott 

módszerhez, mivel több, más szövegekből vett idézetet, és kevesebb egyéni magyarázatot tartalmaz. 
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korabeli gyakorlatnak megfelelően
427

 implicit és explicit módon is idézi: a legtöbb esetben 

megadja az általa hivatkozott szövegnek legalább a megközelítően pontos helyét (a kérdéses 

mű címét és az idézetet tartalmazó könyv sorszámát) más esetekben azonban csak a szerző 

nevét tünteti fel az idézet előtt.
428

A forrásokra történő hivatkozás módszertani szempontból 

kétféle módon valósul meg: Vadianus az általa fontosnak tekintett ismeretek tárgyalása során 

a katénatechnikát követi és parafrázis formájában közli az idézeteket, a számára kevésbé 

központi kérdések esetében viszont csak utal arra, hogy melyik szövegben találhatóak 

további magyarázatok, és ezeket önálló tanulmányozásra javasolja.
429

 

A forráskezelési módszerek középpontjában az antik földrajzi munkák adatai és az 

ezekből felépülő világkép áll.Alapjaiban határozza meg az antikvitásképet a Naturalis 

historia által közvetített felfogás. A varietas-fogalom hátterében a Plinius által felépített, a 

regionális földrajzi és zoológiai adatokra épülő világkép áll, amelyben szerepet kapnak a 

Naturalis historiában szintén szereplő zoológiai, botanikai, mineralógiai,  illetve néprajzi és 

historiográfiai adatok. A középkori és humanista kommentár közötti átmenetet jelző 

módszertani sajátosságok központi eleme a földrajzi és természettudományos források 

(Plinius, Strabón és Ptolemaios) művei által alkotott intertextuális kapcsolatrendszer, 

amelyben a középkori és kora újkori enciklopédizmus alapvető forrása, a Naturalis historia 

szövegét a 15. században latinra fordított ókori földrajzi szövegek egészítik ki.Az antik 

görög és római auctoroktól vett idézetek a varietas-fogalom kategóriáinak a bemutatására 

szolgálnak, és az antikvitásra vonatkozó ismeretközvetítést helyezik előtérbe, a korabeli 

vonatkozásokat háttérbe szorítva. A korabeli vonatkozások forrását a személyes 

tapasztalatok, és a kortárs szerzőktől vett beszámolók jelentik, amelyek egyes esetekben 

elkülönülnek az antik forrásoktól, más esetekben viszont velük együtt, vagy velük keveredve 

                                                           
427 Tomé P.: Metodo compilativo e stratificazione delle fonti nell’Ortographia di Giovanni Tortelli. Humanistica 

Lovaniensia. Journal of Neo-Latin Studies. Vol. LXIII. Leuven. 2014. 29. 
428A hivatkozások módszertani sajátosságaira vonatkozóan nem minden esetben állíthatunk fel általános szabályokat, a 

Horatius-idézetek vizsgálata azonban bizonyos támpontokkalszolgál. Vadianus ezek esetében minden esetben megadja az 

idézetek pontos helyét, két, az Ódák első könyvének 7. carmenjéből való Horatius-idézetet azonban forrásmegjelölés nélkül 

közöl. A 7. carmen volt az egyik Horatius költeményei közül, amelyet az egyetemi retorikaoktatás során olvastak, 

részletesen elemeztek, és memoriterként is megtanulták, tehát a szövege közismert lehetett, és nem volt szükség a pontos 

szöveghely megadására. 
429Jill Kraye a humanista Aristotelés-kommentárokról szóló tanulmányában fogalmazza meg ehhez hasonló megállapítást, 

ugyanakkor a másik, Melanchton etikai kommentárjáról szóló értekezésében arra hívja fel a figyelmet, hogy a források 

kezelésének eklektikus, számos különböző idézetet mozaikszerűen egymás mellé helyező módszer már a 12. századi 

művekben is megjelent, és erre vonatkozóan a Dogma moralium philosophium című, William de Conches neve alatt 

fennmaradt munkát hozza fel példaként. A nürnbergi egyetemen megjelent csillagászati kommentárok egyik példájának 

tekinthető, skolasztikus módszereket követő Meteorologica-kommentárra ezzel ellenkezően a felhasznált források 

alacsonyabb száma jellemző. A 16. század elején Németországban megjelent kommentárok forráshivatkozási módszerei 

tehát nem egységesek: egyes szerzők a kevesebb hivatkozást használó módszert, mások pedig a 12. századtól kezdve 

szintén jellemző eklektikus módszert használják. (Kraye J.: Melanchton's Ethics Commentaries and Textbooks. In: Classical 

Traditions in Renaissance Philosophy. Szerk. Kraye J. Hampshire 2002. VII. 1 sk.). 
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szerepelnek és kapcsolatot teremtenek az  ókori és a korabeli világ között. A De situ orbis 

magyarázatának különleges eseteit jelentik azok a forrásként használt személyes 

tapasztalatok, amelyek az ókori eseményekre vagy jelenségekre adott kortárs reakciókat 

közlik. A kisebb arányban forrásként használt számos szerző egy részét a kommentár 

specifikus (például historiográfiai vagy természettudományos adatközlésre használja) már 

részüket változatos módon, többféle tudományterülethez tartozó, az antikvitásra vonatkozó 

adatok közlésére. Az egyetemi retorikaoktatás során olvasott ókori költemények és 

historiográfiai munkák a Mela-kommentár forrásai között is jelentős számban szerepelnek (a 

források arányát tekintve az összes hivatkozásnak körülbelül a negyedrészét teszik ki).A 

Mela-kommentár a historiográfiai szövegeket nem csak történelmi adatok közlésére 

használja fel, a Florus-kommentárhoz képest jelentősen megnövekedett arányuk pedig arra 

utal, hogy a 15-16. században megismert ókori történetírói munkák hatására a bécsi egyetemi 

retorikaoktatásban egyre nagyobb szerepet kaptak a historiográfiai szövegek. 

Az adatok felhasználása függ az adott mű sajátosságaitól. A középkori források közül 

a legnagyobb arányban a skolasztikus realista természettudomány hatása figyelhető meg a 

kommentárban, főként a zoológiai ismeretközvetítés területén. A humanista 

kommentárműfaj egyik sajátosságaként a patrisztikus  auctorok szereplése is meghatározza a 

kommentárt. A kisebb arányban szereplő auctorcsoport sajátosságát a természettudományos 

és historiográfiai forrásként történő felhasználásuk jelenti.Az ókori hagyománynak a 

patrisztikus szövegekkel és a bibliai geográfiával való párhuzamba állítása a skolasztikus 

kommentármódszerek formai kereteinek fellazulását eredményezte, és lehetővé tette a 

humanista kommentár forráskezelési sajátosságaihoz közelebb álló önálló vélemények, és 

személyes tapasztalatok közlését. 

A Mela-kommentár enciklopédizmusa által nyújtott értelmezési lehetőségek 

típusainak bemutatása, és jellemző sajátosságaik tárgyalása a teljesség igénye nélküli 

betekintést nyújt a kora újkori kommentárirodalom és a 16. századi Mela-recepció egyik 

kiemelkedő eredményét jelentő Vadianus-munkába, az egyes típusok alaposabb elemzése 

azonban a későbbi kutatás feladata lesz, mivel kommentárban szereplő néhány téma nem 

jelentette az elemzés tárgyát. Ezek közé tartoznak a csillagászati ismeretek is, amelyek a De 

situ orbis szövegéből kiinduló önálló értekezések formájában szerepelnek a kommentárban 

és önálló elemzést igényelnek (mivel a Mela-szöveg magyarázatának az előbbiek nem 

jelentik a közvetlen részét, eltekintettem a dolgozatban való tárgyalásuktól). 
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A kommentár enciklopédikus szerkezetét felépítő loci mnemonici-rendszer 

középpontjában a földrajzi nevek magyarázatát és kiemelését biztosító szkholionok állnak: 

ezek szerepelnek a legmagasabb arányban, és döntően az ókori emlékezet virtuális terének a 

létrehozása a feladatuk, amelyben a ratio és a fabula szerepe egymást kiegészítve jelenik 

meg. Különösen igaz ez az Afrika- és Ázsia-leírást magyarázó fejezetek esetében (a 

legkisebb aránya az európai területeket tárgyaló fejezetekben van, különös tekintettel a 

német tartományokra). A locus mnemnonicus-rendszer auctoritasa a kommentár Európa-

fejezetében nem jelenik meg, és kisebb vagy nagyobb mértékben a korabeli adatok illetve 

személyes tapasztalatok közlésének adja át a helyet (ez a legtöbbször a földrajzi adatok 

közlését jelenti a Germania-fejezet esetében, más fejezetekben viszont nagyobb szerepet kap 

a más területekre vonatkozó adatközvetítés is). A korabeli ismeretek és a személyes 

tapasztalatok segítségével megvalósított aktualizálás  célja az olvasó érdeklődésének 

fenntartása.  Ebből az elsődleges célból kiindulva azonban -a hasonló módszereket követő 

itáliai kommentároktól eltérően- az aktualizálásnak olyan rendszerét hozta létre, amelyben a 

politikai szempontok kapnak kiemelkedő szerepet. Ebbe a rendszerbe illeszkednek a szintén 

közölt, a személyes élményeket leíró anekdoták, amelyek közelebb állnak az itáliai 

kommentárok által alkalmazott módszerhez. 

A földrajzi ismereteket középpontba állító loci mnemonici közül kiemelkednek azok, 

amelyeket más tudományterületekhez tartozó ismeretek is meghatároznak. Ezek alkotják a 

virtuális antik földrajzi tér kiemelt pontjaiból álló hálózatot, amely a kommentár 

világképének alapját jelenti. A Mela-kommentár világképe a 16. századi földrajztudományi 

munkák közül azt a pillanatot jeleníti meg, amelyben még jelentős szerepet töltött be az 

ókori világképre alapozó felfogás (amelyet a kommentárnak a korabeli hasonló munkákhoz 

képest hangsúlyozottabb retorikaközpontúsága is befolyásolt) ugyanakkor a szerző számos 

ismerettel rendelkezett a földrajzi felfedezések eredményeivel kapcsolatban is (amelyekre 

vonatkozóan a tudása hasonló szinten állt az európai peremterületekre vonatkozó 

ismeretanyaggal).Vadianus munkája az elsődleges célközönségnek számító bécsi egyetemi 

hallgatók számára az antikvitásra illetve a korabeli Európára vonatkozó földrajzi és más 

tudományterületekhez tartozó átlagismereteket biztosította az önálló latin nyelvű munkák 

írásához (erre azok a hivatkozások is utalnak amelyek a téma mélyebb tanulmányozására 

biztatnak az idézett szerzők műveinek segítségével). 

A keresztény szent tér bemutatása egyrészt a kommentárban szereplő földrajzi 

nevekhez kapcsolódik, másrészt a középkori földrajzi felfogást követi, amikor az Édenkert 
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földi helyéről értekezik, tehát Vadianus kommentárjában a biblikus földrajznak a középkori 

térképészetben játszott alapvető szerepe jelenik meg. A Mela-kommentár ezeken a 

hivatkozásokon keresztül válik térképészeti tankönyvvé, és itt ragadhatóak meg meg a 

középkori biblikus világképben bekövetkezett változás kezdetei is, amelyet az ókori földrajzi 

szövegek és az ókori helynevek előtérbe helyezése, valamint a középkori világkép egyes 

elemeinek elutasítása jelez.
430

 A középkori világkép által meghatározott kommentárban 

ugyanakkor a földrajzi felfedezések hatása is megjelenik. Vadianus egyrészt tudósít Afrika 

1497-es körülhajózásáról, másrészt a kommentár paratextusában szereplő Agricola-levélben 

az antichtones-elmélet kereteibe illesztve tárgyalja Amerika felfedezését. Az előbb ismertett 

hatásokkal összefüggésben a kommentár földrajztudományi és historiográfiai 

szemléletmódját a tankönyv- illetve az enciklopedikus kézikönyv-jelleg határozza meg: az 

alapvető földrajzi ismeretek átadását a kevés információt közlő, a térképhasználathoz 

kapcsolódó szkholionok, az enciklopedikus irányultságot pedig a terjedelmes, földrajzi, 

történelmi, néprajzi és egyéb adatokat közlő magyarázatok képviselik.
431

Vadianus egyrészt 

az ismert világ perifériáján élő népekkel kapcsolatban alapvető, az ókori szövegeken alapuló 

általános (sok esetben csodás vagy mesés) információkat ad át, másrészt az európai országok 

tárgyalásakor az ókori leírások mellett a korabeli ismereteket is közli. 

 A centrum-periféria felfogás a historiográfiai szemléletmódban is megjelenik: a 

centrumhoz tartozó területek esetében az ókori történelem eseményei a korabeli politikai 

eseményekkel együtt, az uralkodói propaganda szemszögéből tárgyalva jelennek meg, a 

periféria esetébenpedig csak az ókori történelem eseményeiről számol be a kommentár.A 

földrajztudományi és historiográfiai szemléletmódot tárgyaló fejezet célja a kommentárnak 

az ókori földrajzi ismeretek német recepciótörténetében való elhelyezése, illetve annak a 

bemutatása, hogy a kommentár a geográfiai ismeretek 16. századi eleji történetében 

lejátszódó egyik fejlődési folyamat meghatározó pontját jelenti. A kommentár regionális 

szemléletmódját, az egyes ókori területekhez írt magyarázatok mennyiségét a Ptolemaios és 

Strabón által közölt alapelvek határozzák meg: a földrajzi leírás, illetve a térképkészítés 

                                                           
430 A földi édenkerttel kapcsolatos megállapítások két szkholionban szerepelnek. A Tigris folyóval foglalkozó szkholionban 

Vadianus említést tesz az édenkert négy folyójáról, amelyeket a Beda Venerabilist követő középkori felfogás szintén 

valóságos földrajzi helyként képzelt el. Ezután Pico della Mirandolát követve szembehelyezkedik a Szent Ágoston óta 

elfogadott elképzeléssel, és az Édenkertet allegorikus helyként határozza meg.  Pomponii Melae Hispani Libri de situ orbis 

tres adiectis Ioachimi Vadiani Helvetii in eosdem scholiis. Viennae 1518. 280. 
431 A kora újkori német kommentárokra is jellemző centrum-periféria felfogás az ókori görög földrajzi irodalomban alakult 

ki. A Kr. e. 3-2. században, a görög felfedező utak hatására kezdett el megjelenni az írott szövegekben az elképzelés, hogy 

az Atlanti-óceán túloldalán, Héraklés oszlopain túl ismeretlen földek léteznek, a Kr.e. 2. században pedig Mallosi Kratés azt 

az elképzelést fogalmazta meg, hogy az akkor ismert oikumené csak az egyike a lakott világoknak. Ezek az elképzelések 

gazdag földrajzi fantáziairodalom megszületését eredményezték. Roller 52 sk. 
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során az elsősorban katonai szempontból fontosabb területeket kell előtérbe állítani, és 

részletesen leírni, az ezeken kívül eső vidékek bemutatására pedig kisebb terjedelmet kell 

szánni.
432

 A kommentárral ellátott Mela-szövegkiadás tankönyv-jellegét a Catechesis in 

Geographiam című, a bécsi földrajztudományi oktatás módszertani sajátosságait bemutató 

értekezés is hangsúlyozza. A tudományágak bemutatása nem Vadianus egyéni elképzeléseit 

tükrözi: ahogy erre több alkalommal is utal, a földrajztudományi műfajok tárgyalásakor 

Strabón Geógraphikájára támaszkodik. A földrajzi terminológia kérdéseit a Geógraphika 

fordítója, Guarino Veronese is tárgyalja a fordítás előszavában, Vadianus tehát az itáliai 

humanista gyakorlatot követi, amikor az antik hagyományra való közvetlen hivatkozás 

mellett annak humanista értelmezésére is támaszkodik. A fejezet felépítését áttekintve, az 

egyes tudományágaknál a pontos meghatározások és leírások alapján kirajzolódik Vadianus 

racionális szemléletmódja és rendszerező tárgyalásmódja: az egyes tudományterületek 

meghatározását minden esetben annak története, tudománytörténeti háttere, valamint ókori 

háttere követi. A racionalitás és az ismeretek rendezésére való törekvés alapját a Catechesis 

in geographiamban megjelenő humanitas-értelmezés határozza meg.
433

A pontos 

terminológiai meghatározások mellett ugyanakkor a fejezet tükrözi a földrajztudomány 

ekkor még kialakulóban levő, önálló jellegét is. Mindez különösen a történelemmel és a 

költészettel kapcsolatos összefüggéseket és az antik vonatkozásokat tárgyaló, ókori 

szövegekből vett példákban jelenik meg. A földrajztudományi ismereteknek a bécsi 

egyetemen történő oktatásával kapcsolatos adatok közé egyrészt az egyetemi retorikai és 

teológiai oktatás és a földrajztudomány kapcsolatáról szóló megjegyzéseket, másrészt a 

gyakorlati útmutatásokat sorolhatjuk.
434

 Az elméleti fejtegetések alapján úgy tűnik, hogy az 

artes liberales (különösen a retorikai képzés során olvasott költői szövegek) oktatásában már 

hangsúlyosabb szerepet kapott földrajztudomány jelentette az egyik eszközét Vadianus 

számára a teológiai képzés (tágabb értelemben véve a teljes oktatási rendszer) átalakításának.  

A korábbi hagyományokat követő oktatási módszerrel szemben megfogalmazott kritikáját 

végül egy korabeli disputa felidézésével zárja: az édenkert helyével kapcsolatos 

                                                           
432 vö. Bosio L.: La Tabula Peutengeriana. Una descrizione pittorica del mondo antico. Rimini, 1983.20 
433Vadianus a földrajztudomány nem ismeretét incivilis (művelt emberhez nem méltó) magatartás helyett azt inhumanus 

(emberhez nem méltó) tulajdonságként jellemzi. A humanitas első példája a számára Ulysses. Az ő keresztény megfelelője a 

zarándok, aki a Szentföld és Santiago de Compostela felé történő útja során számos vidéket és népet megismerve 

bölcsességre tesz szert. A történelmi körülmények változását, és az ezekhez való alkalmazkodás problémáját a filozófiához 

való fordulással, a kontemplációval kívánja megoldani. Az alkalmazott filozófiai módszer a neoplatonizmus hatását 

mutatja, azonban nem elsősorban a görög neoplatonistákét, hanem a római hagyomány által közvetített neoplatonizmusét, 

amelyben a Mela-kommentár tanúsága szerint központi szerepet játszanak Macrobius gondolatai.  
434 Vadianus az ókori Numídia példáján keresztül mutatja be, hogy milyen ismereteket és milyen sorrendben kellett 

felsorolni a diákoknak. Elsőként az uralkodó, Massinissa király alakját említi meg (ezt behelyettesíthették adott esetben 

valamilyen más uralkodóval vagy nevezetes történelmi személyiséggel az ókorból), majd pedig a terület határait.  
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eszmefuttatás könnyen megoldható lenne, ha a teológusok a földrajzi műveket 

tanulmányoznák. A középkorban kialakult hagyományokat követő oktatási rendszer 

átalakításának igénye, és a pejoratív hangnemben rá alkalmazott „skolasztikus” jelző 

szereplése önmagában nem tekinthető többnek humanista toposznál, azonban Vadianus 

elképzelése a kommentárban az ókori és középkori auctorok szövegére támaszkodva a 

gyakorlatban is bemutatja, miként képzeli el aföldrajztudományra támaszkodó teológiai 

értekezéseket (az ezzel kapcsolatos egyik példaként az édenkert elhelyezkedését tárgyaló 

szkholiont említhetjük meg a kommentár második kiadásában).
 

 A Catechesis in Geographiam antikvitásképét nemcsak a földrajzi szövegek 

recepciója határozza meg, hanem az uralkodói propaganda szempontja is, amely szintén 

kapcsolatot teremt a bevezető és a kommentár szövege között. A római császárkor 

uralkodóiról és a földrajztudománnyal való kapcsolatukról szóló történetek a kommentár 

historiográfiai szemléletmódját meghatározó egyik témát vetítik előre. A földrajztudomány 

hasznáról szóló néhány oldalas fejezetben szereplő, többnyire egy-egy ókori uralkodóval 

kapcsolatos morális célzatú történetek, exemplumok, illetve antik irodalmi hivatkozások 

hátterében az uralkodói propagandának a kommentárban is megjelenő szempontjai állnak, az 

ókori császárok és a földrajz kapcsolata mögött a dinasztikus törekvésekben a Római 

Birodalom újjáépítésére törekvő I.Miksa személyére való mögöttes utalásokat sejthetjük.  

 Vadianus kommentárjának ókori hagyományokat követő centrum-periféria 

szemléletmódját a szintén ókori eredetű, Mallosi Kratés által kidolgozott antichtones-elmélet 

határozza meg, amelynek a lényegét az oikumenét körülvevő ismeretlen földrészeken lakó 

népekkel kapcsolatos elképzelés jelentette. A centrum és a periféria megkülönböztetése a 

kommentárban elsősorban térképészeti szempontból nyilvánul meg: Európa esetében a 

ptolemaiosi koordinátákat, illetve a görög-római topográfiára jellemző hodologikus 

szemléletmódot alkalmazza,
435

míg az Európán kívüli kontinensek (vagyis a periféria) 

esetében a középkori mappamundi szemléletmódját. A centrum és periféria egymástól eltérő 

leírását az ókori természettudományos munkákban is jelen levő személyes, empirikus 

tapasztalatok különböztetik meg egymástól: a pontos megfigyeléseket közlő, a centrumra 

vonatkozó leírások a periférián a szokatlan és bizarr jelenségek szintén személyes leírásába 

                                                           
435 Az ókori periplus- és itinerarium-műfajt meghatározó hodologikus szemléletmód a földrajzi teret kétdimenziós 

formában, folyók és útvonalak hálózataként értelmezte. Az antik földrajzi munkákat meghatározó szemléletmódot a Konrad 

Peutinger által felfedezett Tabula Peutengeriana jeleníti meg, és Mela, valamint több latin auctor mellett Tacitus is 

alkalmazza Germania leírásakor. A hodologikus szemléletmód az ókori földrajzi irodalom örökségeként Vadianus 

kommentárját is meghatározza. Zoë M.Tan: Subversive geography in Tacitus’s Germania. The Journal of Roman Studies 

104 (2014) 181 sk. 
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mennek át, vagy Vadianus az ókori auctoroktól veszi át őket. A földrajzi felfedezések 

bemutatása a kommentár centrum-periféria szemléletmód által meghatározott világképére 

vonatkozóan egyetlen esetben jelenik meg, az antichtones-szkholionban, ahol Vadianus 

Vespucci útjairól számol be a Cosmographiae introductio szövegére támaszkodva.
 

A centrumra vonatkozó regionális földrajzi ismeretek részletes, sok esetben empirikus 

tapasztalaton alapuló tárgyalásából következően a kommentárban a közelebbi területek 

bemutatása állt az érdeklődése középpontjában. Ennek a hátterében a historiográfiai felfogást 

meghatározó korabeli politikai felfogás állt (a német humanisták az itáliai humanizmusra 

jellemző római birodalmi örökséget a germán identitással cserélik fel). A centrumhoz a 

Mela-kommentárban a német, francia, helvét, itáliai, hispániai magyar, és részben az angol 

terület leírása tartozik, amelyekről Vadianus a De situ orbis második, az európai partvidék 

leírását tartalmazó könyvéhez írott szkholionokban ír. Ezekben a fejezetekben az ókori 

földrajzi, néprajzi és történelmi adatok mellett a korabeli ismeretek és a realitáshoz közel 

álló személyes tapasztalatok leírása is szerepel. A De situ orbis szövegéből adódóan egyes 

európai területek nem kapnak középponti szerepet, Vadianus ezeket az egyes fejezetek 

valamelyik szkholionjában, mellékes témaként említi meg. A centrumhoz tartozó területek 

esetében sajátos szokások és jelenségek bemutatásakor szintén az ókori szövegek jelentik a 

magyarázatok alapját, amelyet Vadianus esetenként saját megjegyzéseivel egészít ki. A 

centrumhoz tartozó többi terület közé sorolhatjuk a külön régióként tárgyalt ókori 

Macedóniát, valamint hét további fejezetet (Italia, Gallia Narbonensis, Hispania, 

Mediterranei maris insulae, Extima Hispanie litora, Extimae Galliarum litora, Germania) 

amelyeknek mindegyikét a geográfiai és a historiográfiai adatoknak a mirabilia-

szempontokat mellőző bemutatása jellemzi. A periféria leírása az első könyv elején (az 

Afrikára vonatkozó ismeretek tárgyalásakor), illetve a harmadik könyv második felében (a 

távolkeleti terület és India leírását magyarázó szkholionokban) szerepel, amelyeknek 

legfontosabb közös sajátossága, hogy kizárólag az ókori szövegekre alapoznak. A periféria 

területére vonatkozó aktuális információk ebben az időszakban nem álltak rendelkezésre, 

emellett Vadianus legfontosabb célja az volt, hogy az egyetemen tanuló diákokkal a 

centrumra vonatkozó korabeli adatokat közöljön az ókori munka magyarázata során. A 

centrum-periféria felfogás bizonyos mértékig az általános leíró földrajzi szemléletmódot is 

meghatározza: a centrum és a periféria esetében a természeti erőforrások ember általi 

felhasználását is részletesen bemutatja, és megpróbál racionális magyarázatot találni a 

félelmetes, a korabeli felfogás számára nehezen megmagyarázható természeti jelenségekre. 
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A regionális szemléletmód által jellemzett centrum-periféria felfogás mellett a De situ orbis 

szövegében szereplő természeti jelenségek egy részéta skolasztikus természettudományi 

felfogás határozza meg, amely ókori hagyományokra támaszkodva a jelenségek racionális, 

analógiákra épülő magyarázatát tartotta szem előtt.
436

 

Az ötféle szkholiontípusból álló, bonyolult felépítésű enciklopédikus kommentár 

használata nehézkesnek bizonyulhatott a retorikaoktatás során, és a későbbi kiadásokban a 

szkholionok szövegének további bővítése arra utal, hogy a munkát nem az egyetemi 

retorikaoktatás tanári kézikönyveként használták, hanem önálló tudományos kézikönyvként. 
 

A Mela-kommentár enciklopédizmusa által nyújtott értelmezési lehetőségek típusainak 

bemutatása, és jellemző sajátosságaik tárgyalása a teljesség igénye nélküli betekintést nyújt a 

kora újkori kommentárirodalom és a 16. századi Mela-recepció egyik kiemelkedő 

eredményét jelentő Vadianus-munkába, az egyes típusok alaposabb elemzése azonban a 

későbbi kutatás feladata lesz. A kommentár világképe a 16. századi földrajztudományi 

munkák közül azt a pillanatot jeleníti meg, amelyben még jelentős szerepet töltött be az 

ókori világképre alapozó felfogás, ugyanakkor a szerző számos ismerettel rendelkezett a 

földrajzi felfedezések eredményeivel kapcsolatban is. A földrajzi ismereteket középpontba 

állító loci mnemonici közül kiemelkednek azok, amelyeket más tudományterületekhez 

tartozó ismeretek is meghatároznak. Ezek alkotják a virtuális antik földrajzi tér kiemelt 

pontjaiból álló hálózatot, amely a kommentár világképének alapját jelenti. Vadianus 

munkája az elsődleges célközönségnek számító bécsi egyetemi hallgatók számára az 

antikvitásra illetve a korabeli Európára vonatkozó földrajzi és más tudományterületekhez 

tartozó alapvető ismereteket biztosította az önálló latin nyelvű munkák írásához. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
436 Grant E.: God and Reason in the Middle Ages Cambridge, 2001.70 
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