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550 ÉVE ÉRKEZETT MAGYARORSZÁGRA REGIOMONTANUS 

 

A Magyar Posta alkalmi bélyeg kibocsátásával köszönti Regiomontanus 
Magyarországra jövetelének 550. évfordulóját. A bélyeg Kara György 
grafikusművész tervei szerint az ANY Biztonsági Nyomdában készült 200.000 
példányban. Az újdonság február 3-tól kapható az elsőnapi postákon, 
valamint a Filapostán, de megrendelhető a Magyar Posta internetes 
áruházából is. 
 
Regiomontanus (1436 – 1476; eredeti neve Johannes Müller) matematikus, csillagász, 
asztrológus. A kor szokása szerint szülővárosának, a frankhoni Königsbergnek latin nevét 
vette fel. Évekig élt és dolgozott Budán, és Mátyás király iránti tiszteletből a budai királyi 
palotán áthaladó délkört vette alapul csillagászati számításaihoz. Ez volt a budai délkör.  
Csodagyerek volt, 11 éves korától kezdve Lipcsében, majd Bécsben matematikát és 
csillagászatot tanult, 12 éves korában már bolygópályákat számított.  
Megbízták Ptolemaiosz Almagest c. munkájának kritikai fordításával, amit később 
Kopernikusz és Galilei tankönyvként használt. Ugyanebben az időben keletkezett a 
háromszögekről szóló műve. Mátyás király meghívására a pozsonyi egyetemen adott elő, 
ahol fél évszázaddal Kopernikusz előtt már a Föld mozgását tanította, illetve azt, hogy 
miként kell az égboltozat látszólagos mozgását időmérésre használni. 1467-ben 
Magyarországra utazott, ahol Esztergomban, Vitéz János palotájában csillagvizsgálót 
rendezett be. 1468-71 között Mátyás király udvarában élt, ahol a Corvina könyvtár görög 
kéziratait rendezte. Itt írta Ephemerides c. csillagászati művét, amelyet felfedező útján 
Kolumbusz is használt. 
1471-ben elhagyta Magyarországot és Nürnbergbe költözött, ahol olyan nyomdát rendezett 
be, amely alkalmas volt a bonyolult matematikai és csillagászati számítások jó minőségű 
kinyomtatására. Felállított továbbá egy korszerű csillagvizsgálót is.  
1475-ben IV. Sixtus pápa felkérésére közreműködött a naptárreformban. Rómában halt 
meg, mielőtt a munkát elvégezhette volna. Halálának hivatalos oka a pestis, de a 
szóbeszéd szerint a trapezunti Georgiosz fiai mérgezték meg, amiért apjuk Almagest-
fordítását Regiomontanus élesen bírálta. Igen sok jel mutat arra, hogy csak korai halála 
akadályozta meg abban, hogy a döntő lépést megtegye, és áttérjen a heliocentrikus 
rendszerre. Forrás: regiomontanus.hu; wikipedia.org 
A bélyegképen Regiomontanus portréja és egy munkásságát idéző metszet látható, melyen 
középen a föld és a csillagjegyek, fent az ég, lent balra Ptolemaiosz, jobbra pedig a neves 
tudós szerepel. A borítékon Regiomontanus asztrolábiuma található. 

 

REGIOMONTANUS: 
 
Megrendelési kód:  

2017040010011 (bélyeg) 
2017040060012 (FDC) 
 
Megjelenés:  

2017. február 3. 
 
Névérték: 235 Ft 

(Megjelenéskor „Belföldi 
egyéb levél 100 g-ig” 
tarifának felel meg.) 
 
Nyomdai eljárás:  

4 szín ofszet 
 
Példányszám: 200.000 db 

(ívenként 50 bélyeg és 5 
vonalkód) 
 
Bélyegek perforálási 
mérete: 25,6 x 50 mm 

 
Papírfajta:  

enyvezett bélyegpapír 
 
Gyártó: ANY Biztonsági 

Nyomda Nyrt. 
 
Forrás: Cultiris / Bridgeman 

Art Library és Interfoto 
(bélyeg); Cultiris / Interfoto / 
Sammlung Rauch (boríték) 
 
Tervezőművész:  

Kara György 
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