
FAZEKAS BORBÁLA

SEBASTIAN MÜNSTER 
COSMOGRAPHIÁJA, KÜLÖNÖS 

TEKINTETTEL MAGYARORSZÁGRA

A világot megismerni és megismertetni

zésével kitárul a világ, a humanizmus és a reformáció hatására empirikus módon 
kezdik el a világot tanulmányozni, mely egyben az ókori hagyományokhoz való 

nemcsak a Földet, hanem az egész világegyetemet, könyvek formájában. Ezt az 
élményt foglalta versbe Jean Metellus Abraham Ortelius Theatrum Orbis Terraru
mának elején megjelent méltató költeményében.

1 Az antik 

1

(a továbbiakban: Gruner, 2010)
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a keresztény világ határát, a Magyar Királyságot.

világtérképek, várostérképek, atlaszok és emellett földgömbök, asztrolábiumok, 

nyeiben egyre komolyabb helyet foglaltak el a térképek. Ágost szász választófeje

2

az adott terület kitömött állatait, a szekrények között és felett pedig a terület híres 
uralkodóinak, tudósainak portréit helyezte volna el Medici. A 12 kazettára osztott 
mennyezeten felfestett csillagképeket csodálhatott volna meg a látogató, és a pla

3 Ebben a teremben egyszerre lett volna 

emberek portréin keresztül, mely a természet, történelem és erkölcsök rendjéhez 

ta, Münster Cosmographiája is a világ egészének bemutatására törekedett. Ehhez 

század közepére kristályosodott ki.
Jelen írásomban ezeket a nyomtatott kiadványokat igyekszem minél több ol

2

(a továbbiakban: Besse, 2002)
3 Besse, 2002. 131.
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ákban? Milyen események azok, melyek eljutnak Bázelig, és a kiadó fontosnak, 

 az egyik Eratosthenés 

 Cosmographicus Liber 

a szélességi körök segítségével, ismertette az égbolt beosztását és az éghajlati öve

adta.7 A francia teológus és csillagász számba vette kora földrajzi ismereteit, mely 

lehetetlen volt. 

 Peter Apian munkásságához – Karl Rötter: Peter Apian. Astronomie, Kosmographie 

7
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aki ismerte a Magyar Királyságot, ezért már nem Pannóniáról, hanem Magyaror
szágról írt.

egész világot bemutató könyvek, hanem a kisebb területre koncentráló munkák 
is. Ezeket összefoglaló néven chorographiának nevezhetjük,  mivel Strabohoz 
hasonlóan egyes helyiségek földrajzának és történelmének leírását adták. Egyik 

 
mely illusztrációk, térképek, krónikák, középkori leírások egymás után szerkesz
tésével paralel leírását adja az antik és korabeli Germániának.

10

ismereteinek tárházaként a könyvpiacon uralkodó helyzetet ért el: kevesebb mint 

meg a napvilágot.11

nyait ezek után már ferencesként folytatta a leuveni és a freiburgi egyetemen, ahol 

10

adásnak ez volt a címe. A több nyelven megjelent Cosmographia névváltozatai: német: 
Cosmographia, Cosmographey, Cosmographei, latin: Cosmographiae universalis Lib
ri VI., olasz: Cosmographia universalis, francia: La cosmographie universelle, cseh: 

11
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székét ajánlották fel neki, melyet el is fogadott. A reformáció nagy hatást gyako

csak továbbra is nyomtatta Cosmographiákat, hanem maga is folyamatosan tovább 
12

„Univerzális Cosmographia, mely tartalmazza a világ minden részének helyzetét, 
jellegzetességeikkel és az oda tartozó dolgokkal. Országaik és területük leírásá
val. A föld nagy változatosságát és különféle természetét. A legfontosabb városok 
leírását és képeit. A királyságok eredetét, növekedését és átalakulását, minden 

13 Ebben a címben Münster 

nemcsak címében hirdette, de tartalmában is a világ leírását adta. 

A kosmographia görög szó, mely az egész világegyetem (kosmos) leírása (graphia) 
rendezett elképzelések szerint. A kozmosz magába foglalta a természeti jelensé
gek bemutatását az emberi mikrokozmosztól az elemi, égi világig. Ez a humanista 
enciklopédia több mint egy magyarázó segédlet földgömbökhöz vagy térképek
hez, a Cosmographia a világegyetemet tünteti fel szóban és képekben. 

12

13

dás alapján készült. A fordítást átvettem: Besse, 2002. 132.
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Universalis, Vetus et Nova címen,

kiadás során, latinul pedig 10.000 példány körül mozog ez az érték.
földi kiadást leszámítva  a Cosmographiát végig Heinrich Petri bázeli nyomdájá

17 

szetet tartalmazott. Münster életében megjelent kiadások közül a legteljesebb az 

miatt használhatatlanná vált.
Münster azt írja, hogy a Cosmographia „a világ teljes leírása mindennel, amit 

20

17

20
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21 Az elején ajánlás áll 

Mann).22

23 

kontinenst nevez meg: Európát, Afrikát és Ázsiát.  Ezek alapján megállapítható, 

változtattak rajta. Végül földrajzi és a csillagászati ismereteket foglalta össze.

21

könyvet.
22

23 re erstlich von Gott beschaffen seind unnd in einander 
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empirikus tudományok és a racionalitás térhódítása mellett a tudományokkal egy

ire. Azt, hogy Görögország az Oszmán Birodalom részévé vált, csakis az Isten 
haragjának tulajdonította, akárcsak Mohamed fellépését és a török hódítást, ame

földi világban.  Münster célja azonban nem egy a Bibliában foglaltakkal ellen

források összekötése. Számára az emberiség története az európai civilizáció tör
ténetét jelentette.  

Ezt követi az európai országok,27 Ázsia, Afrika és Amerika bemutatása földraj

az európai régióra esett, melyben a legnagyobb részt, a Cosmogaphia felét azon

életérzését képezik le.
 melyen az egyes országok különbö

30

A kortársak megítélésében Münster olyan jól követte az antik mintákat, hogy a 

31

27 Anglia, Hispánia, Gallia, Itália, Germánia, Németalföld, Magyarország, Lengyelor

 Sebastian Münster: Cosmographey oder beschreibung aller La
30

31
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használt fel. A német történelemhez leginkább Hermann von Reichenau (1013–

 Chronica sive Historia de duabus civitatibus és Burckhard von Urs

bele a Cosmographiába. A távoli országok, mint India, Kína történetéhez Paulus 

32

tott hozzá Münster. A diákok mellett a korabeli tudósok, krónikások munkáját is 
ismerte.33

Arra a kérdésre, hogy Münster hogyan jutott a Magyarországról szóló részek

Hans Derschamnak szóló ajánlásában olvasható. „Csak azt fájlalom, hogy ami

szétszóródott, s nem sikerült Neked több példányt szerezned, amelyeket aztán a 
tudósok rendelkezésére bocsáthattál volna. [Majd egy Tóra fordítás kapcsán írja:] 

32

33

számozott.
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 Hans 

 Münster ajánlása alapján jó 

több Magyarországról szóló könyvet is kaphatott.

meg Bécsben, ezek közül nem lehet tudni, melyiket használta fel a kiadó, Lazius 

benne. 
Noha az erdélyi részek tárgyalása nem kapcsolódik szorosan témámhoz, mégis 

manista neve, ennek ellenére Münster Cosmográphiájában Honterus ezen térképe 

be is eljutott, ahol az egyetemen Sebastian Münster hatására ismerkedett meg a 

Magyarország bemutatása a Cosmographiában

vagy a német államokról, hanem egy nagy egység részeként Magyarországról is, 
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középpontjába került. Fontos ezt a képet Sebastian Münster Cosmographiáinak 

téneti része az, amelyik a legdinamikusabban változott.37

Magyarország leírása a Cosmographiákban általában a harmadik könyvben 

A Cosmographia minden kiadása
gyarországról nincs külön térkép, egy régiótérkép szerepel csak helyette, mely 

 Ez magába foglalja: Ma
gyarországot, Lengyelországot, Oroszországot, Litvániát, Romániát és Bulgáriát.

dése a Visztulától a Don vagy más néven Tanais folyóig terjed. Ezt a területet egy 

nevezi, Ungerland, illetve Hungariae – kinagyítva is megtalálható. Ez a térkép az 

így az olvasó Magyarország leírásánál Lengyelország tájait láthatta, míg Lengyel
 Ez a térkép az 

felirattal.
20 év után került kicserélésre a két térkép.

37 Írásomban a Magyarország megnevezést fogom használni a korabeli Magyar Király
ságra azért, mert Münster Ungerland, illetve Hungaria kifejezését leghelyesebben erre 
lehet lefordítani.

 A cseh kiadás kivételével, melyben nem szerepelnek térképek és városmetszetek sem.

található.
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dik, ezt Atilla és Buda története, Atilla rómaiakkal folytatott harcai (Strassburg, 
Bizánc, Catalaunum) követik. Atilláról egy kis uralkodói metszet is van, mely 

 A magyarokat 

 A pogány magyarok nem vetettek, és nem arattak, és csak a naphoz 
és a holdhoz imádkoztak.  Ezt követi a kalandozások kora, amikor a magyarok 
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zár le. Ezután következik néhány magyar város – Buda, Székesfehérvár és Pécs – 
bemutatása. 

tatás, mely szerint Magyarország gyümölcsökben, aranyban és ezüstben gazdag, 
 Az érde

gyarországról.
egy az egyben egy középkori krónikából vette át. 

Magyarország történetét részletesebben a genealógiai fejezetben mutatja be, 

haláláról és Mátyás király uralkodásáról. A Hunyadi Mátyásról szóló részeket hi
telesnek mondható arcképének metszete illusztrálja.  Emellett az olvasó megis

a Cosmographia aktuális kiadásakor éppen uralkodó királlyal zárult. Az ágrajzot 
az uralkodók tetteinek részletesebb leírása követi. Az ország részekre szakadását 

Magyarország középkori történelmében külön részt alkotnak a tatárok és a tö

lerohanásáról, majd a legnicai csatáról hosszas beszámoló olvasható.  A magyar
országi események közül meg kell említeni a Tisza melletti (muhi) csatát, melyben 

dik, amelyek közül a várnai csata részletesebb bemutatása kiemelkedik. Münster 

Ferenc horvát bánt, valamint a királyt, II. Ulászlót. Leírja, hogyan árulták el a 
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dorfehérvári diadal.
 Az esemény jelen

résznél jelenik meg magyarországi városról látkép. Ez a Nándorfehérvárt ábrázoló 

nemcsak Magyarország, de az egész keresztény világ kapujának tekintették.

a pápai legátus szerepére, valamint részletesebben foglalkozik Dózsa Györggyel 
(Jo

Ugyan a korábban említett genealógiai részben is említésre kerülnek Hunyadi 

A Cosmographia illusztrálását fametszetek adták, ezek között azonban a ma

ek, még az egy oldalt sem érik el. A városképeknek legismertebb és legmonumen

– melyek között szerepel Budáé is – helyszíni felvételek felhasználásával készült 

mas városkönyvén (Civitates orbis terrarum) kívül Münster Cosmographiája is.
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pon.

azonban, hogy megjelenik egy metszet a magyar királyi központról, ezáltal helyet 
kap az európai városok sorában, a város régi nagyságának hírét hirdeti a török 
megszállás idején is. A fametszeten a budai vár nyugati oldalról megrajzolt látképe 

 

ciókkal szolgálnak. 

nubius) és német (Tonau) elnevezése mellett szerepel még a király palotaterem (aula 
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58

 A két 

kiadott tudósításán megjelent fametszet alapján.

vizén könnyen áthatolva bevette azt. A rövid, tömör összefoglalás mögött komoly 
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te.

pedig Szigetvár ostrománál voltak lekötve.

 Szabó Péter: A tokaji bejárat. Az erdélyi állam és Tokaj koronként változó kapcsolata. 
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nedik:  a tábori konyha és a felszereléseket szállító tevék is rákerültek a metszetre. 
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 A leíró rész pontosítja a 
metszeten ábrázolt vár földrajzi fekvését. „Szigetvár Magyarország másik oldalán 

3. Allhie haben dir Tu

meil ob Fu  viel Mo
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70 A metszeten jól látható, hogy 

dalt mocsaras terület adta.71 Ezt bizonyítja az is, hogy a várnak csak két oldalon 
van fala, a másik két oldalon palánksövény köti össze a szögletes saroktornyokat. 

helyen a falak. A metszeten azt is ábrázolta a rajzoló, amikor a fellázadt német 
zsoldosok csónakban kiszolgáltatják az ostromlóknak Bay András várkapitányt.72 

sáról ad hírt. A leírás fontosságát rendhagyó módon az mutatja, hogy – akár egy 

metszet illusztrálja.73

Karl von Mannsfeld vezetésével sikeresen visszafoglalták Esztergom várát. A tö

egy oldalas terjedelme, másrészt az események ábrázolásának pontos, a röplapok

stílusa miatt. A tudósítás megemlíti a francia és németalföldi zsoldosokat, kieme
li az ostrom jeles személyiségeit, Pállfy Miklóst, Giovanni Medicit (Don Hann 

után az irányítást átvették. Több ízben ír Pálffy törökkel való tárgyalásairól, és a 

70

71

72

73
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után 30 hajóval szállítottak Budára.  

ményt pedig ezek a hírek érdekelték, hiszen az ostrom katonáinak, hadvezéreinek 

A világra nyitott ember megszületése

mely a többi kiadásban nem szerepel, a kiadó, Heinrich Petri olvasókhoz írt leve
le.

olvasókhoz írt levél vizsgálatával eddig még egyik szakirodalomban sem találkoz

Az olvasók személyes megszólítása, az olvasókhoz írt levél nem egyedüli je
 Az olvasók szemé

lyes megszólítása egy érdekes kommunikációnak a formája, melyben a kiadó a 
számára feltétlenül fontos információkat, eseményeket személyesen közli az olva
sóival. Heinrich Petri bevezetésként az olvasót személyesen szólítja meg (kedves, 
szívélyes olvasóm), mely után panaszos hangnemben indokolja meg levele megírá

77

77
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munkája lehetett,

a megjelenése arra utal, hogy Henrich Petri egy városi krónikából vághatta ki ezt 

 

so Ulloa könyvét személyesen fordította le német nyelvre, és adta ki Baselben 
 

Könyvét Brandis Joachim hildesheimi polgármesternek ajánlotta, a polgármester 

 Pietro Bizari: Historia […] Della guerrata fatta in Ungeheria dall’ inuittissimo Impera
tore de Christiani contra quell de Turchi.
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Henrich Petri fontosnak, hogy megjelentesse a Cosmographiában? Ezeknek a kér
déseknek a megválaszolását a képi ábrázolások segítségével szeretném bemutatni.

A Cosmographiákban a hadi események leírásához képi ábrázolás is társul. 

használható hadijeleneteket tartalmaztak, bekerültek a Cosmographiákba.  A 
röplapokról való metszetek olyan ábrázolások, melyek egyáltalán nem a város lát
ványosságait tárják az olvasó elé, hanem hadmérnöki szemmel vizsgálják azokat. 
Ahogyan a fentiekben a magyarországi metszetek megjelenését végigkövettem, 

az egyik legfontosabb hadszíntérré, melynek naprakész haditudósításainál és met
szetinél egyre több olvasó nyitotta ki a Cosmographiát. 

alátámassza. Az aktuális ismeretek beemelése a korszak emberei és tudósai tör

szét olyan szinten a napi események olvasása – mely az épp ekkor kialakuló kez

mintadarabjaivá tenni. 

láncra vertek. Magyarországot a török ellen sokan védelmezték, a leghíresebbek 

reszténység címeres könyve) – Galavics Géza: Kössünk kardot az pogány ellen. Bp., 
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70

sietnek Hungaria segítségére a kép jobb oldalán látható páncélos német lovagok.  

a kereszténységet védelmezni kell. Ennek a harcnak a fontosságára hívja fel a 

szolgálni az olvasóknak, mert a történelmet nem egy lezárt folyamatként, hanem 

ségtelenül Sebastian Münster Cosmographiájának német és latin kiadásai számí

Orbis Terrarumának 17 példánya, és a sort a Blau kiadó atlaszai zárják – amelyek 
 

Eredményei alapján a Thurzó család rendelkezett Ptolemaiosz, Sebastian Müns
ter és Abraham Ortelius: Theatrum Orbis Terrarum  nyomtatványaival, valamint 
hasonló könyveket lehet találni az Esterházy, Illésházy család, Révay Ferenc, Páz

könyvtárait vizsgálva nem várható el a német választófejedelmek könyvtárához 
 azonban az a jelenség, hogy a nagy távolság és 
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71

a könyvkereskedelem nehézségei ellenére hozzájutottak ezekhez a könyvekhez, 

vonatkozólag nem találtam, de lehet, hogy nem is lehetséges ilyet összeállítani. Ha 
csak Magyarországon ennyi példányt vettek, akkor érdemes belegondolni, hogy 
azokban az országokban, ahol ezeket a nyomtatványokat kiadták, mekkora igény 

melyek az európai trendeknek eleget tettek. Ezek alapján megalapozott az állítás, 
mely szerint Sebastian Münster Cosmographiái, olyan olvasmánynak számítottak, 

könyvtárában egyaránt megtalálhatóak voltak.

Összegzés

Írásomban azt a kérdéskört igyekeztem körüljárni, hogy milyen Magyaror

olvasó az egész világot a kezébe vehette. Az invertáriumok alapján azonban meg

nagyobb példányszámban keltek el, mint az atlaszok, melyek nem csak drágábbak, 

Münster Cosmographiájának vizsgálatát, mely a világról egészen érdekes képet 
mutatott. Helyet kapott benne a középkori ember univerzumról alkotott képe, szá

teremtésében még a keresztény teremtéstörténet dominál, Európa határát is a ke
reszténység elterjedése jelzi. A kezdeti kiadásokban ezért még teljes mértékben 

helyet kapnak a legfrissebb események hírei. 
Magyarország bemutatásánál ezt a folyamatot igyekeztem érzékeltetni. A kez

deti állapotok, a barbár szkíták és hunok leszármazottaiként bemutató toposzok 
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72

tinuitás, melyet a magyar nép korai törökellenes harcai és a jelen török hadjáratai 
között mutatható ki. A Cosmographiában nem jelenik meg a korabeli röplapok 

a Magyar Királyság egyedül nem képes a törökök megállítására. Ezt érzékelteti a 

lyozása is. 

meg. Csak akkor aktualizálja a kiadó a magyarországi részeket, amikor hiteles 

máció elterjesztését szolgálja. A Bázelig eljutó röplapokat a kiadó csak hiteles 

részletes, vármetszetekkel tarkított leírást kap az olvasó. Mindennek az oka a Né

az ott harcoló birodalmi hercegekkel és segélycsapatokkal történnek. Ezáltal egy 

vállaló fejedelmek érdekévé válik, hogy ezek a hírek visszajussanak a birodalom

kiadó pedig saját hírnevét öregbítheti azáltal, hogy hiteles, érdemi és friss infor
mációkat közöl.

phia hiteles és érdemi információkat próbált közölni, nem maradt meg egy toposz
tárnak. A magyarországi részek is csak akkor aktualizálódtak, amikor a kiadó 

meg közel száz évre a legtöbbet forgatott könyvnek mindaddig, amíg a 17. száza

munkákat.
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