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Doktori értekezésem a Mela-kommentárt az antikvitáskép és a kora újkori 

enciklopédizmus összefüggésében vizsgálja. Elemzésem célja annak a bemutatása volt, hogy 

a kommentár szerzője milyen módszertani szempontokat követve használja antik (és 

későbbi) forrásait, továbbá milyen arányban alapozza az ismeretek tárgyalását az ókori 

tudásanyag bemutatására, és mely esetekben bővíti az előbbit saját kora tudásának 

megfelelően. 

Az átfogó, rendszerezett formában történő ismeretközvetítés eszközeként alkalmazott 

kora újkori kommentárok elsődleges célja a kora újkorban a retorikaoktatás keretein belül a 

latin nyelvi és stilisztikai ismeretek illetve az antikvitásra vonatkozó háttérismeretek átadása 

volt. A kommentárokban alkalmazott módszertani gyakorlat lényegét a latin nyelvű 

szövegekből kiemelt idézetek illetve a rájuk történő hivatkozások egymással való 

összekapcsolása és a szövegben szereplő lemmák által közölt adatok kiegészítése volt. Ebben 

a tekintetben a kommentárok között számos eltérés tapasztalható, mivel a kommentátorok a 

diákok felkészültségéhez és tudásszintjéhez alkalmazkodva adták közre az egyes 

szövegekhez fűzött magyarázataikat. A kora újkori kommentárműfajon belül egy-egy antik 

vagy kortárs szerző azonos művéhez írt kommentárok teljesen eltérő módszertani célokat 

követhettek. A standard kommentárok ebben az időszakban még nem minden szöveg 

magyarázata során voltak jellemzőek, és az ókori szövegek értelmezésében nagy szerepe volt 

az egyéni kreativitásnak.  

A korábban nem magyarázott szerzőkhöz írt kommentárok megjelenése ösztönzést 

jelentett a humanisták számára, hogy  más, kommentárral még szintén nem ellátott 

szerzőkhöz jelentessenek meg nyomtatott magyarázatot. Az itáliai, francia, és német 

humanista kommentárok az ókori, középkori, és kortárs szövegek mellett forrásként 

használták a személyes tapasztalatok közlését az ókori események és jelenségek magyarázata 

során.  Az egyes régiókban élő humanisták által közölt személyes nézőpontok olyan 

módszertani elemet jelentettek, amely a kora újkori kommentárműfaj kaleidoszkopikus 

jellegét erősítette: a személyes tapasztalatok minden kommentárszerző esetében eltérőek 

voltak egymástól, és megjelenítették személyes kapcsolatrendszerük elemeit, továbbá az 

általuk megismert földrajzi teret (az itáliai Filippo Beroaldo teljesen más személyes 

tapasztalatokat közölt, mint a nagyrészt közép- és kelet-európai térben mozgó Vadianus). 

 



 

                                                              I. 

 

Dolgozatom második fejezetének célja annak a feltárása volt, hogy Vadianus 

kommentárja milyen szerepet tölt be a kora újkori földrajzi irodalomban és a német Mela-

recepcióban. Ennek kiindulópontjaként fogalmaztam meg a megállapítást, miszerint a 

földrajzi szövegekhez írt kommentárok a regionális földrajzi műfajjal kapcsolatban álló 

munkák voltak, amelyeket az antik regionális földrajzi modellek követése határozott meg az 

ókori és korabeli földrajzi ismeretek közvetítése során, továbbá alapvető szerepet játszott 

bennük a korabeli földrajzi irodalmon belül önálló sajátosságot jelentő enciklopédizmus.  

Vadianus kommentárját az európai Mela-recepció keretein belül vizsgálva kitűnt, 

hogy a retorikaoktatásnak a De situ orbis egyes területeken (például Franciaországban) a 

részét jelentette, standard kommentárok azonban nem jelentek meg hozzá. A középkori 

francia Mela-recepcióban egyéni megoldásokat alkalmaztak a szöveg magyarázata során, és 

ezeket nem rögzítették írott formában. A kezdeti időszakban glossza típusú kommentárokat 

alkalmazó és a földrajzi ismeretközvetítést középpontba állító 16. századi franciaországi 

recepció módszertani sajátosságaiból kiindulva feltételezhetjük, hogy a szöveg 

magyarázatában a középkori kommentátorok hasonló módszereket követhettek, biztos 

adatunk azonban nem maradt erre vonatkozóan.  

A kommentárt a német humanista irodalom kontextusában vizsgálva jutottam arra a 

következtetésre, hogy a Mela-szövegre alapozó német geo-historiográfiai irodalom korai 

időszakának két központja a 16. század első évtizedeiben Nürnberg illetve Bécs volt. Az 

ebben a két városban működő tudományos központokban foglalkoztak elsőként német 

nyelvterületen a De situ orbis szövegével, és itt jelentek meg az első, a szöveget parafrazáló 

illetve elemző munkák. A német Mela-recepcióban a kommentátorok a 12. században 

kialakult középkori kommentárformát követték, amelyet az univerzalista enciklopédikus 

ismeretközvetítés céljával alkalmaztak; végül voltak olyan kommentárok is, amelyek nem 

sorolhatóak be az előbbi irányzatok közé.  

Vadianus kommentárját még szűkebb körben, a Bécsben 1517 előtt megjelent 

kommentárokkal összehasonlítva következtettem arra, hogy az előbbiek is az antik 

szövegekből vett idézetekre és hivatkozásokra alapoztak, de nem alkalmazták az átfogó 

enciklopédikus ismeretközvetítés módszerét.
1
 A De situ orbis nyomtatott formában megjelent 

                                                           
1 A retorikai háttérismeretek oktatására a Periégétés-tankölteményt használták elsőként a bécsi egyetemi oktatásban, 

amelyben már az ókori földrajzi ismeretek aktualizálására irányuló törekvések is megjelennek. A Mela-kommentár 



magyarázatát meghatározó, Filippo Beroaldo példáját követő módszer a bécsi humanista 

kommentárműfajban tehát  új jelenségnek számított, és az itt formálódó humanista 

irodalomban nem voltak módszertani előzményei sem. Fontosnak tartom ugyanakkor 

hangsúlyozni, hogy a középkori retorikaoktatásra is jellemző moralizáló historiográfiai 

felfogás, és a történelmi exemplumok közlése (vagyis a hagyományos módszerekkel való 

kontinuitás és a kora újkori olvasóközönség számára fontos adatok kiemelése) által egyszerre 

van jelen a kommentárban a konzervativizmus és az újításra való törekvés, a regionális 

földrajzi illetve és természettudományos ismeretek illetve anekdoták pedig a bécsi humanista 

kommentárműfajt meghatározó, a kora újkori  európai irodalom általános módszertani 

követelményeire építő közös sajátosságokat jelentik. Az eddigi megállapításokat összegezve, 

a kommentár általános elemzése azt bizonyítja, hogy Vadianus Mela-kommentárja a szerző 

személye, a kommentált szöveg, a megjelenési hely, az időszak, és a kommentárforma 

vonatkozásában egyaránt kiemelkedik a kor kommentárirodalmából, és Vadianus életművét 

tekintve a földrajzi szöveghez írt kommentár az az antik földrajzi ismeretek 1510-es évek 

elejétől való gyakorlati alkalmazásának szintézisét jelenti, a retorikaoktatásnak a De situ 

orbis szövegére alapozó tanári kézikönyveként, amelynek a szerző egyben ismeretterjesztő 

szerepet is szánt..  

Vadianus életművének vizsgálata igazolja azt a feltételezést, hogy a földrajzi 

ismeretek alkalmazása a Mela-kommentár előtt írt munkáiban is szerepet játszott. Az 1500 

és 1518 között megjelent kisnyomtatványok paratextusában szereplő ajánlóverseiben 

Vadianus már alkalmazza az antik földrajzi és historiográfiai munkák lexikai elemeit. A De 

situ orbis - szövegolvasás során itáliai modelleket követett, amikor egy kisebb terjedelmű, 

korábban univerzalista enciklopédikus módszert alkalmazó kommentárral nem ellátott 

szöveget választott ki a magyarázat céljára. A szövegolvasás során követett módszertani 

elvekkel kapcsolatban nem maradtak fenn adatok, azonban feltételeztem, hogy a kommentár 

megjelenése előtti években Vadianus kiegészítette az előadás során adott magyarázatait. Erre 

utal az is, hogy több olyan eseményről számol be, amelyek az előadás (1513/1514) és a 

kommentár megjelenése (1518) közötti években történtek. A kommentár formai és tartalmi 

sajátosságaiból arra következtettem, hogy a De situ orbis-szövegolvasás olyan diákok 

számára szólt, akik már magas szintű latin nyelvi ismeretekkel rendelkeztek, és a 

skolasztikus oktatási rendszeren belül a földrajzi munkák szövegének olvasása a tudományág 

                                                                                                                                                                                     
közvetlen előzményét Camers Dionysius Periégétés-kommentárja jelentette, amely a bécsi humanista kommentárok közül 

elsőként alkalmazza a szöveg mellett haladó, azt keretbe foglaló kommentárformát, azonban nem a földrajzi és 

historiográfiai adatokat középpontba helyező enciklopédikus műfajt követi.  

 



alapvető kérdéseit magyarázó előadás (disputatio magistri) keretében zajlott, amelynek a 

szerepe a retorikaoktatáshoz szükséges háttérismeretek biztosítása volt.  

Vadianus kommentárjának alapvető sajátosságai a bécsi humanista kommentárműfaj 

szerves fejlődését mutatják: a moralizáló historiográfiai felfogás és a földrajzi ismeretek 

aktualizálása mellett az ő munkája az univerzalista enciklopédikus kommentárműfaj első 

eredményét jelenti a bécsi humanista munkák között, és modellt jelentett a hasonló 

módszereket követő későbbi kommentárok, illetve Vadianus önálló földrajzi munkája, az 

Epitome trium terrae partium számára. A De situ orbis szövegének magyarázatára szolgáló, 

a kommentár mellett szereplő segédanyagoknak köszönhetően a kiadás a kora újkori Mela-

recepció és a bécsi humanista filológiai és tudományos törekvések egyik legkiemelkedőbb 

eredményét jelenti. A több elemből álló paratextus szereplése a korabeli itáliai és francia 

kommentárokban nem számított rendkívüli módszernek, a bécsi kommentárműfaj azonban 

csak ebben az egy esetben jutott el arra a fejlődési szintre, hogy képessé vált egy ókori 

szöveghez több retorikai illetve tudományközvetítő elemből álló információ forrást 

kapcsolni (a szövegkiadás paratextusában szereplő egyik ajánlóvers és az ajánlólevél alapján 

feltételezhetjük, hogy a Thurzó-család tagjai, és a sankt galleni apát nyújthatott ehhez anyagi 

és erkölcsi támogatást). 

A kommentárt a Mela-recepció összefüggésében vizsgálva megállapítottam, hogy a 

Vadianus által alkalmazott módszerek a recepciótörténet 1530 utáni időszakában 

fokozatosan elvesztették a jelentőségüket, és a kommentárokban az ókori és kora újkori 

földrajzi illetve historiográfiai adatok közvetítése került előtérbe, az átfogó 

ismeretközvetítésre való törekvésnek pedig csökkent a szerepe. Petrus Johannes Olivarius, 

Sebastian Münster, illetve Johannes Oporinus kommentárjai egyaránt ennek a folyamatnak 

az egyes állomásait  jelentik, amelynek a végén az ókori illetve kora újkori földrajzi 

ismeretek közvetítése egymástól elkülönülve szerepel Guilielmus Soonus kommentárjában. 

Vadianus munkája tehát a Mela-recepciónak a földrajzi ismeretközvetítés módszertani 

céljának megszilárdulása előtti időszakot jeleníti meg, amikor a megfelelő metódust keresve 

a kommentátor az enciklopédikus módszert alkalmazta, amely a későbbiekben nem 

bizonyult megfelelőnek. 

 

 

 

 

 



II. 

 

 

A kommentár forráskezelését bemutatva abból indultam ki, hogy  az ókori, patrisztikus, 

középkori, és kortárs szerzők műveinek a felhasználását az univerzalista enciklopédikus 

ismeretközvetítés, illetve a földrajzi és historiográfiai ismeretek közvetítésére irányuló 

törekvések egymással párhuzamos jelenléte határozza meg. A földrajzi és a historiográfiai 

ismeretközvetítés mindegyik szerző esetében a forráskezelési módszerek alapvető tényezőjét 

jelenti, azonban néhány szöveget a kommentár más tudományterületekhez tartozó 

információk közlésére is alkalmaz (a humanista szerzők esetében a forrást nem minden 

esetben a szöveg, hanem az empirikus tapasztalat jelenti). A katénatechnika alkalmazása a 

középkori kommentármódszer hatására utal, a kommentárra jellemző univerzalista 

enciklopédikus szemléletmód érvényesítése a forráskezelésben viszont a kora újkori 

(neolatin) kommentárműfaj sajátossága. Mindezekből azt a következtetést vontam le, hogy a 

Mela-kommentár tehát a forráskezelési módszereket tekintve a középkori és a kora újkori 

(neolatin) kommentárműfaj közötti átmeneti munkát jelent. A forráskezelési módszertani 

gyakorlat központi fogalmát az amplificatio jelentette, amely az előbbi megállapításból 

következően egyaránt irányulhatott az ókori, középkori, és kortárs szerzőkre és műveikre, 

amelyeknek az alkalmazása során a legfontosabb módszertani szempontot nem a nyelvi és 

stilisztikai magyarázatok, hanem az antikvitásra vonatkozó tárgyi ismeretek közvetítése 

jelentette.  

A Catechesis in geographiam szövegét vizsgálva állapítottam meg, hogy az egyes 

földrajzi tudományágak tárgyalása során használt forrásokra vonatkozóan az előbbiben 

szerepelnek az irányelvek. Az antik irodalmi műfajokhoz tartozó szerzők csoportjait 

Vadianus az egyes földrajzi tudományágakhoz tartozó ismeretek közvetítésére használja. 

Mindezeket az elméleti megállapításokat a kommentár módszertani gyakorlatában vizsgálva 

kitűnt, hogy az ismeretközvetítés legfontosabb célját az egyes területek egymástó való 

eltérését  (varietas) hangsúlyozó adatok közvetítése jelenti. A forráskezelési módszerek 

gyakorlatát az adatoknak az enciklopédikus ismeretközvetítés céljaira történő felhasználása 

határozta meg. Az információközvetítés során legmagasabb arányban használt  szerzőktől 

(Plinius, Strabón, Ptolemaios) vette az adatok jelentős részét, és ezeket egészítette ki a 

közepes és alacsony arányban használt szerzőktől vett különféle információkkal. A varietas 

a forráskezelés szintjén abban nyilvánult meg, hogy a kommentár alapját jelentő auctorok 

mellé a különféle, az adott kérdésre vonatkozóan a legmegfelelőbb szöveg szerepelt, amely 



kiegészítette, alátámasztotta, vagy cáfolta az alapvető források állításait. A források idézetek 

és hivatkozások formájában történő felhasználása a középkori és kora újkori 

kommentárműfaj hagyományos formai keretei között valósult meg, ami a bécsi humanista 

munkák konzervativizmusát mutatja (ennek hátterében a 16. század elejének közép-európai 

tudományos életet meghatározó skolasztikus humanista szemléletmód áll amely a kisebb 

változtatások által törekedett a forráskezelés szintjén is a kommentárműfaj átalakítására). 

 

Az amplificatio céljait szolgáló copia módszerének két alapvető megjelenési formája, 

a szavak bőségére irányuló copia verborum és a dolgok bőségére irányuló copia rerum 

megállapításom szerint szorosan összefüggenek egymással a kommentár forráskezelési 

gyakorlatában. A földrajzi, historiográfiai, illetve más tudományterületekhez tartozó 

szövegek és a belőlük kiragadott idézetek együtt közvetítik a latin nyelvi ismereteket, illetve 

az antikvitásra vonatkozó adatokat. A De situ orbis-szövegolvasás módszertani céljának 

megfelelően a források felhasználásában nem a grammatikai ismeretek közvetítésére vagy a 

szókincs bővítésére irányuló, az alapszintű latin nyelvi oktatás követelményeit szem előtt 

tartó módszer volt a meghatározó, hanem az eredeti szövegekből vett excerptumok közlésére 

alapozó gyakorlat. A Mela-kommentár forrásainak összetétele arra utal, hogy az Alexander 

De Villedieu Doctrinale-ját illetve Guarino Veronese szintén középkori nyelvtankönyvre 

alapozó tankölteményét az alapfokú oktatás során tankönyvként használó bécsi 

retorikaoktatási gyakorlatban a földrajzi háttérismeretek oktatása során az antik irodalom 

alaposabb ismeretére vonatkozó  törekvések egyes magiszterek részéről jelen voltak, 

azonban csak részleges eredményeket érhettek el az antik irodalmi minták megismertetése és 

gyakorlati alkalmazása szempontjából. A kommentárban hivatkozott szerzők műveinek a kis 

része jelent meg Bécsben egyetemi kisnyomtatványként vagy más kiadványként, számos 

auctor művével tehát csak a tanári magyarázatok során találkoztak az egyetem artes-

fakultásának hallgatói. 

 

A forráskezelési gyakorlaton belül négy retorikai elemet (stilisztikai észrevételek, a 

moralizáló ismeretközlés alkalmazása, a költemények földrajzi forrásként történő 

felhasználása, és az antik mitológiai tér bemutatása) határoztam meg. A moralizáló céllal 

közölt, a legtöbb esetben az uralkodói propagandára vonatkozó historiográfiai idézetek 

észrevételem szerint a kommentár retorikai elemei közül az egyik olyan csoportot jelölik, 

amely a stilisztikai észrevételekre alapozva tematikus exemplumgyűjteményt hozott létre, és 

ezt a kommentár olvasója a saját munkáiban fel tudta használni. A harmadik retorikai elem, 



az antik költeményekből kiemelt adatok a földrajztudományi munkákban felhasználható, 

kiemelt adatokból hoznak létre a moralizáló historiográfiai exemplumokhoz hasonló 

idézetgyűjteményt, amely a bécsi retorikaoktatásban az önálló latin nyelvű munkák írásához 

szükséges ismeretek másik alapvető forrását jelentette. A negyedik retorikai elemet a 

mitológiai ismeretek jelentik, amelyek nem exemplumok formájában, hanem a háttérismeret 

szerepüknek megfelelően jelennek meg a kommentárban, és a locus mnemnonicusokra 

alapozó mitologikus teret létrehozva a birodalmi legimitáció egyik lényegi elemét jelentik. 

 

A copia rerum módszertani gyakorlatának az egzotikumok (mirabilia) közléséhez 

kapcsolódó vizsgálatának eredménye szerint az előbbiek különleges szerepet tölt be az 

Aegyptus-fejezet magyarázatában amelyet az antik hermetikus és platonikus hagyomány 

hatása illetve a valós adatok közlésére irányuló historiográfiai és enciklopédikus törekvések 

határoznak meg. Az antik hagyomány követését és a tőle való elszakadást az a törekvés 

határozza meg, hogy az ókori Egyiptomot mint a locus mnemnonicus-rendszer kiemelt 

elemét, és az időtlen ókori tér egzotikus jelenségek által meghatározott területi egységét 

mutassák be (ennek a hátterében a középkori historiográfiai gondolkodásban jelentős 

translatio imperii-gondolat hatását fedezhetjük fel, amely a kommentár historiográfiai 

felfogásának tradicionális elemeit hangsúlyozza). A latin nyelvhasználatot tekintve a 

kommentár az ekletikus módszertani gyakorlatot alkalmazza, amelyet az itáliai és francia 

humanisták (Guillaume Budé illetve Filippo Beroaldo) alakítottak ki, és amely közeli 

kapcsolatban állt a kora újkori enciklopédikus szótárműfajjal. 

 

A kommentárban a latin neologizmusok körültekintő használata melletti állásfoglalás 

és az ókori szókincs előtérbe állítását célzó törekvések észrevételem szerint a copia 

gyakorlatával függtek össze, amely egyszerre jelentette a lexikai elemek, és a hozzájuk 

kapcsolódó, az antikvitásra vonatkozó tárgyi ismeretek rendszerezett közvetítését. A lexikai 

és tárgyi ismeretek közvetítését az arany- és ezüstkori auctorok műveiben szereplő szókincs 

határozza meg, amelyen belül a késő antik irodalom néhány alkotása (például Solinus 

Plinius-kompilációja vagy a Historia Augusta) is fontos szerepet töltenek be. A 

neologizmusokkal kapcsolatban a kommentár az ókori szókincsnek csak bizonyos mértékű 

módosítását tartotta megengedhetőnek a gyakorlatban (például az ókori, részben görög 

eredetű keresztény terminológiát, illetve az Aristotelés-fordításokra alapozó középkori latin 

nyelvű csillagászati kifejezéseket).  

 



III. 

 

A kora újkori latin tudományos terminológia bővítésének vizsgálata során azt a 

felismerést fogalmaztam meg, hogy az előbbi olyan módon valósult meg a kommentár 

ismeretközvetítési módszerének rendszerén keresztül, hogy a varietas-fogalom különböző 

kategóriáin keresztül Vadianus nem csak a földrajzi terminológiát, hanem a csillagászati, 

természettudományos, historiográfiai és néprajzi lexikai adatokat is közvetített a kommentár 

használóinak. A varietas egyik értelmezése, amely az amplificatio gyakorlatához 

kapcsolódott, a forráskezelési gyakorlat általános jellemzője, míg a másik, itáliai humanista 

értelmezése, a varietas rerum fogalma, meghatározó volt a kommentár ismeretközvetítési 

módszerében. A földrajzi és más tudományterületekhez kapcsolódó varietas célja 

megállapításom szerint az ismeretközvetítés, illetve az önreprezentáció volt. A földrajzi 

ismeretközvetítés célja az ókori világgal való, ideológiai alapú kontinuitás megteremtése 

volt, amelynek értelmezési keretein belül a korabeli olvasók teljes képet kaphattak a loci 

mnemnonici hálózata által alkotott mentális térként értelmezett antik világról. A locus 

mnemonicus fogalma a regionális földrajzi ismeretközvetítésre alapozó eltérő struktúrákban 

jelent meg a kommentáron belül. A kiemelt szerepben levő és az univerzalista 

enciklopédikus módszert követve bemutatott területi egységek mellett szerepelnek a 

kommentárban közepes és alacsony terjedelemben tárgyalt, a földrajzi és historiográfiai 

adatokra alapozva bemutatott régiók is. Az antik világra vonatkozó ismeretek előtérbe 

állításának okát az ideológiai szempontok jelentették, mivel a historiográfiai munkáknak, 

költeményeknek, és szónoki beszédeknek az ókorral való kontinuitásra utaló elemeket kellett 

alkalmazniuk. A kommentár világképét meghatározó varietas-fogalom egyes 

megnyilvánulási formái elsődlegesen ezeken a kereteken keresztül valósulhattak meg.  

Az ókori ismereteket és jelenségeket aktualizáló szkholionok vizsgálatából azt a 

következtetést vontam le, hogy az itáliai kommentárok (elsősorban Filippo Beroaldo) 

munkáinak módszertani elveit követve, de eltérő céllal törekedett a nehezen értelmezhető 

ókori jelenségeknek a korabeli példák segítségével történő értelmezésére, összefüggésben a 

szintén Beroaldo kommentárjaiban megfigyelhető önreprezentációval. Az antikvitás 

legitimizáló és kontinuitásteremtő szerepe az egész kommentárban megjelenik, de a kelet-

európai területek bemutatása esetében kap kiemelt szerepet. Az ismeretközvetítési stratégiák 

eltérései a fabula és a ratio kapcsolatára vonatkozó kommentárszakaszokban kerülnek 

előtérbe, ahol az előbbi fogalom az egzotikus jelenségek elfogadását, illetve racionális 

magyarázatát jelenti, amelynek az egyik eszköze szintén az aktualizálás volt. Ezek a 



szempontok a kommentár világképét is alapvetően meghatározták, mivel elkülönítették 

egymástól a ratio által uralt központi területet a fabula által meghatározott perifériától. 

Ehhez kapcsolódott a terrarum varietas-fogalom részeként megjelenő állat- és növényvilág 

is. A zoológiai és botanikai ismeretek bemutatása során a fabula módszertani gyakorlata 

kapott központi szerepet, azzal a céllal, hogy az adott területtel kapcsolatban az univerzalista 

enciklopédizmus szerepét erősítse (a zoológiai ismeretek tárgyalásakor ismét előkerül az 

önálló tapasztalatok szerepén keresztül megnyilvánuló önreprezentáció). Az univerzalista 

enciklopédikus ismeretközvetítés további elemét jelentő gentium varietas-fogalom a 

historiográfiai és néprajzi ismeretek közvetítése által adott morális hátteret a regionális 

földrajzi és természettudományos adatok alapján felépített fiktív antik térnek, és 

érvényesítette az uralkodói propaganda és a historiográfiai adatok aktualizálása illetve a 

ratio-fabula szembenállás szempontjait is.  

A 16. századi kommentárirodalom egyik fontos példáját jelentő kommentár alapos és 

részletes elemzése véleményem szerint számos tanulsággal szolgálhat a kora újkori oktatás- 

illetve művelődéstörténet kutatása számára. A dolgozatban megfogalmazott szempontok 

nem kívánnak többet nyújtani annál, minthogy ennek a kutatásnak a kiindulópontjául 

szolgáljanak, és elősegítsék a Mela-kommentár kora újkori kommentárirodalomban betöltött 

szerepének tisztázását. 

 

 


