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gáló kezelés – írják a Science Translational 
Medicine című folyóiratban amerikai orvosok 
(University of Louisville, Northwestern Me-
morial Hospital, Chicago). 

Eljárásuk lényege, hogy a vesetransz plan-
tációt megelőzően kemoterápiás szerrel és 
sugárkezeléssel elölik a beteg csontvelői vér-
képző őssejtjeit, azaz egész vérképző rendsze-
rét. Ezt követően attól a donortól kap csont-
velői őssejteket, akitől a vesét is kapni fogja. 
A donor csontvelői őssejtjeiből a beteg ben 
tulajdonképpen a donor immunrendszere 
épül fel, amely számára nem idegen a beülte-
tendő vese, így nem várható kilökődés. A 
veseátültetést a most már a donor immunrend-
szerével rendelkező páciensen hajtják végre. 

Az amerikai orvosok az eljárást nyolc be-
tegen próbálták ki, akik közül öt a transzplan-
tációt követő egy éven belül elhagyhatta az 
immunrendszer gátlására szolgáló kezelést. A 
szervátültetések során az immunszupresszióra 
az idegen  szerv kilökődésének megakadályo-
zására van szükség, de mivel ezen gyógyszerek 
alkalmazása hosszú távon súlyos mellékhatá-
sokkal jár, egyebek között növeli a cukorbe-
tegség, a rák, a magas vérnyomás kialakulá-

sának kockázatát, ígéretes lehet egy olyan 
terápia, amely ezek alkalmazását elkerülhető-
vé teszi. 

A csontvelő-transzplantációval kombinált 
élődonoros vesetranszplantáció természete-
sen számos kérdést vet fel. A csontvelő-átülte-
tés veszélyes és bonyolult eljárás, hiszen a 
beteg immunrendszerét teljesen elpusztítják.  
A transzplantációra váró súlyos vesebetegség-
ben szenvedő páciensek közül minden bi-
zonnyal sokan nem bírnának ki egy ilyen 
procedúrát. Másrészt drága, különleges fel-
szereltséget igényel, például azért, mert az új 
immunrendszer „kifejlődéséig” a betegnek 
teljesen steril körülmények között kell élnie.   
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A Gonosz birodalmai
Lendvai L. Ferenc grandiózus monográfiájá-
nak címében a Gonosz így, nagy g-vel szere-
pel. A Gonosz ugyanis nem egyszerűen a 
rossz, valami félelmetesebb és nagyobbszerű 
annál. Ahogy a hatalmas vállalkozás utolsó 
oldalain kibontakozó fejtegetés meghatároz-
za: a rossz a jó hiánya, a Gonosz ellenben a 
jó tagadása. A rossz pusztán olyasmi, ami nem 
illeszkedik a humán kozmoszba, az ember 
teleologikus világába: szenvedést okoz tehát. 
A Gonosz ellenben nem egyszerűen a jó hiá-
nya: éppen a jó hiányának szándékos akarása, 
maga a bűn. A jó hiánya, úgymond, a passzív 
rossz és a szenvedés esetében csupán „passzív 
ellenálló alap”, az aktív Gonosz és a bűn 
esetében ellenben „aktívan szembeszegülő 
tagadás”. Még egyértelműbben megfogalmaz-
va, „[a] Gonosz tehát az általában vett rossztól 
eltérően, nemcsak nem egyszerűen egy neut-
rális semmi, hanem – habár nem manicheus 
szubsztanciaként, ámde mondhatni mani-
cheus létezőként – a megátalkodottan vagy 
éppen destruktívan ellenálló kaotikus Semmi, 
melynek mitologikus megjelenéseként és ősi 
szimbólumaként a Sátánt ismerjük.” (548.)

Nos, még mindig a kötetcímnél maradva, 
Lendvai azt állítja ezek szerint, hogy az így 
fölfogott Gonosznak, a destruktív-kaotikus 
Semminek, ennek a sátáni létezőnek vannak 
tehát birodalmai. A Gonosz birodalmai, ma-
gyarázza, a huszadik század két nagy – noha 
egymással is szembeszegülő, ugyanakkor 

még is mély rokonságban álló – radikális tö-
megmozgalma és az azok nyomán kibonta-
kozó két hatalmas totalitárius berendezkedés: 
a kommunizmus és a fasizmus. A kötet, A 
Go nosz birodalmai a huszadik századi totális 
rendszerek történetfilozófiai értelmezésére 
vállalkozik. Részei, közelebbről, teológiai és 
filozófiai keretbe illesztett eszmetörténeti-
történeti elemzéseket nyújtanak. A szerkeze-
tileg négy nagy egységre oszló kötetben a 
meghatározó megközelítési szempontok a 
kö vetkezőképp váltják egymást. Az első rész 
dominánsan teológiai közelítését a monográ-
fia gerincét nyújtó második és harmadik 
rész ben – ezek tárgyalják a két nagy totalita-
rizmus elméletét és gyakorlatát, ez előbbi a 
baloldali-„forradalmi”, az utóbbi a jobboldali-

„ellenforradalmi” változatét – az eszmetörté-
neti-történeti szempont váltja föl, hogy a 
ne gyedik rész végül markánsan a filozófiai 
elemzést állítsa előtérbe. Lássuk, rendre, váz-
latosan az egyes részeket.

Az első, A Jó és a Gonosz birodalmai című 
rész tehát teológiai szempontú közelítést al-
kalmaz. A Gonosz birodalmait megteremtő 
eszmék ugyanis eredetileg a mitológiai és a 
vallásos gondolkodásból származnak, csak 
később öltenek történetfilozófiai alakot. A Jó 
és a Gonosz harcáról szóló, mitológiai alapú 
vallási elképzelés történetét föltárandó, a gon-
dolatmenet egészen a manicheizmus tanaitól 
indul el: az efféle elképzelések ugyanis a világ-
ban két elvnek – az isteni fény és az anyagi 
sötétség egymástól elválaszthatatlan szubsztan-
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ciájának – harcát látó, előbb a fény átmeneti 
vereségét, utóbb végső győzelmét jövendölő 
manicheus tanításban gyökereznek. Az ösz-
szefoglalás két főszereplője Ágoston és Luther. 
Az ábrázolásban a manicheus dualizmusnak 
Ágoston ad magasabb teológiai-filozófiai 
formát: a történelmet a Jó és a Gonosz – a 
Civitas Dei és a civitas terrena – küzdelmének 
színtereként szemlélő, a történelem végét a 
Jó végső győzelmét elhozó végítélettel azono-
sító tanításával ő lesz az eszkatológia megala-
pítója. Az ágostoni örökséget továbbvivő 
Luther reformációja a gondolatmenet szerint 
történelmi „határhelyzetben” van, – a társa-
dalmi-szociáletikai forradalmat magával hozó 
kálvinizmussal szemben – „csupán” szellemi-
lelki forradalmat eredményez: ezzel azonban 
jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy szekulari-
zálódjon az eszkatológiai gondolkodás, kiala-
kuljon a történelem haladáselvű fölfogása.

A következő két rész mint a monográfia 
két középponti szerkezeti egysége, említettük, 
a forradalom és az ellenforradalom – a kom-
munizmus és a fasizmus – elméletének és 
gya  korlatának bemutatását vállalja magára. 
Szerkezetileg mindkettő hasonló beosztást 
követ. Előbb az elméletet körüljárva a meg-
alapozó gondolkodókat, Marxot és Nietzschét 
elemzi, majd több utódot vesz szám ba; utóbb, 
a gyakorlatot ismertetve, előbb az eredeti 

„iniciatívákat”, aztán azok „elfajulását” tekin-
ti át – az egyik oldalon Lenin „iniciatívái ról”, 
majd azok sztálini „elfajulásáról”, a má  sikon 
Mussolini „iniciatíváiról”, majd azok hitleri 

„elfajulásáról” számol be. A gondolatmenetek 
ilyenformán elegáns szimmetrikus szerkezet-
be vannak foglalva. Ugyanakkor ért hető 
mó don az előbbi, az elméleteket rekonstruá-
ló fejezetek eredeti kutatómunka eredményei 

– a vonatkozó gondolkodók meg határozó 
szö vegeinek elsődleges elemzésére épülnek –, 

az utóbbi, a gyakorlatokat bemutató fejezetek 
ellenben, értelemszerűen, a szakirodalom 
összefoglalásán alapulnak – a kiterjedt nem-
zetközi irodalom legfontosabb darabjai mel-
lett a magyar irodalomból elsősorban egyfelől 
Krausz Tamás, másfelől Ormos Mária mű-
veit hasznosítják.

A forradalom elmélete közvetlenül szeku-
larizálja az eszkatológiát: a megváltás hitét 
racionalizálva, a haladásba vetett hittel tekint 
a történelemre, az evilági megváltás teóriáját 
nyújtja. Lendvai főszereplője itt nyilvánvalóan 
maga Marx: a történelmi folyamatot – mint 
értelmes végcél, a kommunizmus felé tartó 
processzust – a keresztény üdvtörténet sémá-
jára fölfogó gondolkodó. A megrajzolt kép-
ben a marxi elmélet egyfajta szekularizált 
kereszténységnek látszik tehát: messianizmu-
sa, transzcendálva a valóságot, a materializ-
mus ellenére is megőrzi eszkatologikus voná-
sait. A forradalom elméletének következő 
meghatározó ideológusa a kultúrkritikai 
metafizikusként induló Lukács: a premarxista 
korszakának messianizmusát marxista-kom-
munista messianizmussá és utópizmussá 
ala kító, a proletár osztálytudat nagyhatású 
elméletét kifejlesztő teoretikus. Az elméletal-
kotók sorát Bergyajev zárja: a marxizmus és 
az idealizmus összeegyeztetését, valamiféle 
kommunisztikus keresztény világnézet kidol-
gozását célul tűző vallásbölcselő.

A forradalom gyakorlata a szekularizált 
eszkatológia hagyományára támaszkodva, 
úgymond úgy tagadja a fönnálló Gonosz 
világát, hogy szakít az eredetmitikus gondol-
kodással: a valóságot transzcendálva, közvet-
lenül összekapcsolja egymással az „ősidőt” és 
a „végidőt”. A modern világot igenlő forra-
dalmi gyakorlat két meghatározó alakja Le-
nin és Sztálin. Az előbbi mindvégig megma-
rad karizmatikus értelmiségi vezetőnek: irá-

nyítása alatt kegyetlen, ám bizonyos morális 
szempontokat szem előtt tartó – noha azokat 
ideiglenesen föl is függesztő –, elvileg átmene-
ti jellegű politikai diktatúra alakul ki. Az 
utóbbi, a „telefonos Dzsingisz kán” ellenben, 
a proletárdiktatúrát a pártapparátus diktatúrá-
jával azonosítja: a lenini első forradalom után 
afféle második forradalmat hajtva végre, át-
fogó és öncélú, totalitárius diktatúrát épít ki.

Az ellenforradalom, elméletileg tekintve, 
ellentételezi a forradalmat: visszatér – a forra-
dalom által meghaladott – eredetmitikus 
gon dolkodáshoz. Az ellenforradalom szakít 
a modernitással: reakciós politikai mozgal-
mak által fölhasználható mítoszokat teremt. 
Lendvai főszereplője itt, könnyen belátható-
an, Nietzsche. Übermensch-mítosza az alacso-
nyabb és magasabb rendű emberfajtát nem 
köti biológiai rasszokhoz, mégis tám pontot 
nyújt a későbbi fajelmélet számára: a maga 
mítoszát közvetlenül reakciós politikai törek-
vésekhez kapcsolja hozzá. Az általa kidolgo-
zott vezéri elvet és a rá épülő decizionizmust 
aztán Carl Schmitt – az áttekintés második 
meghatározó szereplője – teszi szalonképessé 
a tudományban: szubtilis politikafilozófiai és 
alkotmányjogi műveiben az ellenforradalmi 
diktatúra teoretikus megalapozását nyújtja. 
Az elméleti folyamat harmadik, részleteseb-
ben tárgyalt alakja Oswald Spengler: ő nagy-
hatású esszéivel a korabeli német ifjúkonzer-
vatív mozgalom „konzervatív forradalom”-
mí toszát az egyszerre „nemzeti” és „szocialista” 

„forradalom” irányában fejleszti tovább.
Ha a forradalom gyakorlata a premodern-

ből előre, a modern irányába mutat, az ellen-
forradalom gyakorlata, ellenkezőleg, a mo-
dernből visszafelé, a premodern felé irányuló 
törekvést fejez ki. A forradalmi jobboldaliság 
ilyenformán nem fogható föl a kommuniz-
musra adott ellenforradalmi reakcióként: a 

sui generis ellenforradalom, magyarázza Lend-
vai, valóban ellen-forradalom, azaz forrada-
lom az ellenkező irányban. A fasizmus tehát 
a liberális parlamentarizmus és a liberális na-
cionalizmus válságára adott önálló – a kom-
munizmushoz képest sajátos – válaszként 
fog ható föl. A történet két főszereplője itt, 
természetesen, Mussolini és Hitler. A radiká-
lis szocialista, forradalmi törekvések jegyében 
induló Mussolini fasiszta fordulatát végre-
hajtva is megőriz bizonyos gyakorlatias-raci-
onális beállítottságot: uralma az ellenforra-
dalmi rendszer kezdetibb és enyhébb válto-
zatát valósítja meg. A kezdettől antikommu-
nista-antimarxista, ellenforradalmi célokat 
szem előtt tartó Hitler viszont mindvégig 
mo nomániás fantasztának mutatkozik: a 
jobboldali totalitarizmus kifejlett és tömeg-
gyilkos formáját építi ki.

A monográfia befejező része, A Gonosz 
birodalmai a tudományban és a filozófiában, 
politikai és történelmi mérleget von, és filo-
zófiai lezárást végez. A politikai és történelmi 
mérleg voltaképp a – már a monográfia ko-
rábbi fejezeteiben is hasznosított – politika-
filozófiai és történettudományi szakirodalom 
önálló áttekintésére és értékelésére vállalkozik. 
Csak utalásszerűen: előbbi középpontjában 
Popper nyitott társadalom-elmélete, illetve 
Arendt totalitarizmusteóriája áll, az utób bi 
pedig a nyugatnémet Historikerstreit össze -
foglalása mellett elsősorban Nolte és Furet 
híres műveinek méltatásával szolgál. A filo-
zófiai lezárás előbb úgymond a történelmi 
Gonoszra irányuló kiemelkedő reflexiókat 
veszi szemügyre – az egyik oldalon Heidegger-
rel, a másikon Thomas Mann-nal a közép-
pontban –, utóbb az általában vett Gonosz 
szellemi problémájának kanonikus megol-
dáskísérleteit tekinti át – Kanttól Schellingen 
és Hegelen keresztül Ricoeurig.
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mak által fölhasználható mítoszokat teremt. 
Lendvai főszereplője itt, könnyen belátható-
an, Nietzsche. Übermensch-mítosza az alacso-
nyabb és magasabb rendű emberfajtát nem 
köti biológiai rasszokhoz, mégis tám pontot 
nyújt a későbbi fajelmélet számára: a maga 
mítoszát közvetlenül reakciós politikai törek-
vésekhez kapcsolja hozzá. Az általa kidolgo-
zott vezéri elvet és a rá épülő decizionizmust 
aztán Carl Schmitt – az áttekintés második 
meghatározó szereplője – teszi szalonképessé 
a tudományban: szubtilis politikafilozófiai és 
alkotmányjogi műveiben az ellenforradalmi 
diktatúra teoretikus megalapozását nyújtja. 
Az elméleti folyamat harmadik, részleteseb-
ben tárgyalt alakja Oswald Spengler: ő nagy-
hatású esszéivel a korabeli német ifjúkonzer-
vatív mozgalom „konzervatív forradalom”-
mí toszát az egyszerre „nemzeti” és „szocialista” 

„forradalom” irányában fejleszti tovább.
Ha a forradalom gyakorlata a premodern-

ből előre, a modern irányába mutat, az ellen-
forradalom gyakorlata, ellenkezőleg, a mo-
dernből visszafelé, a premodern felé irányuló 
törekvést fejez ki. A forradalmi jobboldaliság 
ilyenformán nem fogható föl a kommuniz-
musra adott ellenforradalmi reakcióként: a 

sui generis ellenforradalom, magyarázza Lend-
vai, valóban ellen-forradalom, azaz forrada-
lom az ellenkező irányban. A fasizmus tehát 
a liberális parlamentarizmus és a liberális na-
cionalizmus válságára adott önálló – a kom-
munizmushoz képest sajátos – válaszként 
fog ható föl. A történet két főszereplője itt, 
természetesen, Mussolini és Hitler. A radiká-
lis szocialista, forradalmi törekvések jegyében 
induló Mussolini fasiszta fordulatát végre-
hajtva is megőriz bizonyos gyakorlatias-raci-
onális beállítottságot: uralma az ellenforra-
dalmi rendszer kezdetibb és enyhébb válto-
zatát valósítja meg. A kezdettől antikommu-
nista-antimarxista, ellenforradalmi célokat 
szem előtt tartó Hitler viszont mindvégig 
mo nomániás fantasztának mutatkozik: a 
jobboldali totalitarizmus kifejlett és tömeg-
gyilkos formáját építi ki.

A monográfia befejező része, A Gonosz 
birodalmai a tudományban és a filozófiában, 
politikai és történelmi mérleget von, és filo-
zófiai lezárást végez. A politikai és történelmi 
mérleg voltaképp a – már a monográfia ko-
rábbi fejezeteiben is hasznosított – politika-
filozófiai és történettudományi szakirodalom 
önálló áttekintésére és értékelésére vállalkozik. 
Csak utalásszerűen: előbbi középpontjában 
Popper nyitott társadalom-elmélete, illetve 
Arendt totalitarizmusteóriája áll, az utób bi 
pedig a nyugatnémet Historikerstreit össze -
foglalása mellett elsősorban Nolte és Furet 
híres műveinek méltatásával szolgál. A filo-
zófiai lezárás előbb úgymond a történelmi 
Gonoszra irányuló kiemelkedő reflexiókat 
veszi szemügyre – az egyik oldalon Heidegger-
rel, a másikon Thomas Mann-nal a közép-
pontban –, utóbb az általában vett Gonosz 
szellemi problémájának kanonikus megol-
dáskísérleteit tekinti át – Kanttól Schellingen 
és Hegelen keresztül Ricoeurig.
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Könyvszemle

A hatalmas vállalkozás, tűnődjünk el végül 
ezen, Lendvai professzor teljes életművének 
kontextusába is beilleszthető. Ahogy az Előszó 
maga is utal rá: A Gonosz birodalmai egy 
trilógia záródarabjaként fogható föl. A trilógia 
nyitóműve a nyolcvanas évekbeli kandidátu-
si disszertáció, a Protestantizmus, forradalom, 
magyarság (Akadémiai, 1986), középső kon-
tribúciója a kilencvenes években született 
akadémiai doktori értekezés, a Közép-Európa 
koncepciók (Áron, 1997), „kiegészítő szatírjá-
téka” – maga az Előszó minősíti így – pedig 
A fiatal Lukácsról (Argumentum–Lukács 
Archívum, 2008) fél évtizede írott monográ-
fia. A mostani opus magnum-ot valóban mély 
kapcsolat fűzi mindegyik korábbi könyvhöz. 
Az első fogalmazza meg a problémát: szembe-
sít a vallási eszmék társadalmi-politikai föl-
használásával, föltárva a forradalmi radikaliz-
mus protestáns eszkatológiába nyúló gyöke-
reit. A második járja körül a helyszínt: a közép- 
és kelet-európai társadalomfejlődés és eszme-
történet történetfilozófiai szempontú reflexi-
ójával szolgál. A harmadik pedig a mostani 
mű egyik főszereplőjének pályakezdését na-
gyítja ki: az arisztokratikus polgárból radiká-

lis kommunistává – és apolitikus metafizikus-
ból elkötelezett ideológussá – váló fiatal Lu-
kács egyszerre megdöbbentően irracionális 
és mélyen racionális pálfordulásának részle-
tező történetét meséli el.

A kötetet, ismételjük, bízvást lehet opus 
magnumnak minősíteni. Hatalmas anyagot 
mozgató, számtalan hosszú idézettel operáló, 
aprólékos szövegelemzéseket végző és – amint 
eddigi kritikusai is megfigyelték – szerfelett 

„zsúfolt” munka. Legutolsó mondatai szerint, 
„[k]eresztény szempontból a Gonosz végső 
le küzdése természetesen csak megváltás révén 
lehetséges, egy szekularizált, mondhatni als 
ob kereszténység alapján viszont magunknak 
kell megküzdenünk a gonosszal, és magunkat 
kell, ha nem is megváltani, de lehetőség sze-
rint a jó szintjére emelni egy folyamatos küz-
delemben.” (550.) Ez pedig, a monográfia 
egésze ezt üzeni, végül is, a Gonosz huszadik 
századi elszabadulásának minden rémületes 
tapasztalata ellenére sem lehetetlen. (Lendvai 
L. Ferenc: A Gonosz birodalmai. Budapest: 
Áron Kiadó, 2011)

Perecz László
filozófiatörténész

A haditérképészet kezdetei 
a Habsburg Monarchiában
A reneszánszban az ember kerül a vi lágegye-
tem középpontjába, s a centrum a szem lesz: 
új vizuális kultúra szü letik, melyben a festészet 
és a tudomány szoros kapcsolatban áll. Ezért 
tartotta Leonardo da Vinci (1452–1519) az em-
beri szemet a geometria, egyáltalán az egzakt 
tudományok és a művészet megalkotójának.

A művészet és a tudomány határterületén 
álló térkép az érdeklődés homlokterébe került 
és az új világnézet kifejezője lett. Az új világ-
kép megnövelte az ember köz vetlen földrajzi 

leképezése iránti igényét, amely a festészetben 
éppúgy jelentkezett, mint a térképészetben; 
az utóbbit a nagyméretarányú regionális 
térképek megjelenése jelzi.

Mivel a festészet a reneszánszban a pers-
pektíva révén szorosan kapcsolódott hozzá, 
az itáliai reneszánsz művészeknek a festészet-
ről szóló munkái a gyakorlati geometriát is 
érintették. Erről tanúskodnak a firenzei mű-
vészek, Leon Battista Alberti (1404–1472) és 
Piero della Francesca (kb. 1404–1472) művei.1  

1 Alberti, aki Róma térképét elkészítette, a térképfelvétel 
módszereit is tárgyalta.

Ehhez a vonalhoz tartozik Albrecht Dürer 
(1471–1528) is, aki 1525-ben geometriai tan-
könyvet adott ki, és térképeket metszett fába.

A térképészeti módszerek igen korai össze-
foglalását adta a wittenbergi matematikapro-
fesszor, Georg Joachim Rheticus (1514–1574) 
Chorographiá-jában.2 Műve csak kéziratban 
maradt fenn, ugyanúgy, mint a svájci lutherá-
nus pap, Sebastian Schmidt (1533–1586) 1566-
ban írt munkája, a Chorographia et Topogra-
phia, amely a nagyobb méretarányban való 
térképezéssel foglalkozott. Ugyancsak az 
1566-os évből való Tilemann Stella (1525–1589) 
Methodusa, amelyben egy nagy topográfiai 
térképmű koncepcióját írja le.3 Stella, akárcsak 
Rheticus és Schmidt, lutheránus volt. 

A reformáció alatt az a felfogás alakult ki, 
hogy az Isten által teremtett földfelszín Isten 
képét tükrözi vissza, így a térképezés Istennek 
tetsző cselekedet, az istendicséret egy külön-
leges formája. Ezt a felfogást találjuk mind 
Stella, mind Rheticus írásaiban. Ami Homé-
rosznál még isteni tevékenység volt, az most 
itt Istennek tetsző alkotási aktus lesz.

Természetesen a regionális térképezés 16. 
századbeli felvirágozásának sokkal profánabb 
okai is voltak. Így a kereskedelmi fellendülés, 
a határok jelentőségének növekedése a terri-
toriális államok kialakulása következtében, a 
népességnövekedés és a fellendülő állami 
adó- és közigazgatás-szervezés. 

Magyarország lakossága a 15. század végén 
meghaladta a négymilliót (ebből 20% volt 

nem zetiségi). A 15–16. század fordulójára 
hazánkban európai jellegű településhálózat 
épült ki, amely ekkortájt 20 ezer körüli tele-
pülésből tevődött össze. A településhálózat 
gerincét a kb. 800 bánya-, szabad királyi és 
mezőváros alkotta, és a városi népesség 25–
30%-a iparűző volt.  

Magyarország vonatkozásában ennek kü-
lön oka is volt. Az 1526-os mohácsi csatavesz-
tést követően az ország három részre szaka-
dása, a keresztény Európát fenyegető török 
előrenyomulás élénk érdeklődést váltott ki 
Nyugat-Európában a magyarországi hadszín-
tér iránt. Az események felkeltette figyelem-
nek köszönhetjük az első magyar térkép 
kéziratának, Lázár deák 1514 körül készült 
munkájának kiadását. 

Lázár műve polgári céllal készült, térké-
pén még nyoma sincs katonai célú informá-
cióknak, de utána térképészetünk beletorkolt 
egy lényegében hadi célú kartográfiába. Ha-
zánk 1526-tól 1723-ig hadszíntérré vált, így két 
évszázadon át a katonai célú térképek kerültek 
előtérbe. Jellemző a 16. század második felé-
nek és a teljes 17. századnak magyarországi 
térképeire, hogy rajtuk, kevés kivétellel, hadi 
seregek, táborok, és a császár vagy a szultán 
képei láthatók.

 A topográfiai térképezésnek a 16. század-
ban még kevés irodalma volt, a munkák egy 
része meg sem jelent nyomtatásban. Ennek 
több oka volt, például az is, hogy az uralkodó 
körök ha támogatták is a szolgálatukban álló 
térképező szakemberek tevékenységét, nem 
tartották kívánatosnak a térképezés művésze-
tének elterjedését.

A csekély irodalmi aktivitás másik oka 
ab ban rejlett, hogy a térképezéssel ekkor még 
aránylag kevesen foglalkoztak, nem indult 
meg a professzionalizálódás, a topográfiai 
tér képezés intézményi alapja nem jött még 

2 Utolsó éveit Krakkóban töltötte, ahol orvosként mű-
ködött. Ez a ténykedése vezette Magyarországra, ahol 
meghűlés következtében 1574. december 4-én, Kassán 
hunyt el. 
3 A térképhez Magyarországon is gyűjtött anyagot 
1560-ban. A mű nem készült el, a hatalmas anyaggyűj-
temény megsemmisült. Megmaradt viszont a magyar-
országi útinapló, amelynek alapján képet kapunk, hogy 
milyen jellegű volt az anyaggyűjtemény.




