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E L Ő S Z Ó

A  második században élt Terentianus Maurus grammatikus 
híressé vált szöveghelye szerint Pro captu lectoris habent sua fata 
libelli. Vagyis a könyveknek nem egyszerűen külső történetük 

érdekes, hanem sorsuk elsődlegesen attól függ, hogy az olvasó éppen mi-
ként értelmezi a szöveget. De így van ez mindennel, sőt a 20. században az 
egzisztencialista, nem éppen optimista életfilozófia egyik gondolata éppen 
az, hogy a rólunk kialakított kép mennyire független tőlünk, mennyire 
kiszolgáltatottak vagyunk a másik szemének, véleményének. Az üstökö-
sök története sem más. Bárhol, bármikor, bárki látta, néhány, toposzként 
érthető megállapítástól eltekintve a jelenség magyarázata más és más.

Most éppen arról az üstökösről olvashatunk háromféle értelmezést, 
amely 1680 és 1681 évfordulóján tűnt fel Európa egén. A kortárs, a  Magyar 
Királyságban, illetve Erdélyben megjelent értelmezések is eltérnek egy-
mástól, és persze ezek is egy kortárs európai véleménysorba illeszkednek. 
Folytatják továbbá azt a hagyományt, amely az üstökösökről az ókor óta 
keletkezett.

Fontos ez utóbbi tény. Függetlenül attól, hogy az erdélyi szász luthe-
ránus lelkészről (Jacob Schnitzler), a kálvinista magyar prédikátorról 
(Kisztei Péter) vagy a hallei postamester, Friedrich Madeweis művét for-
dító ismeretlen cseh protestáns értelmiségiről van-e szó, a teljes európai 
hagyományt áttekintik. Mindegyik szövegnek megvan a konkrét, nem 
magyarországi vagy erdélyi mintája, amely minták önmagukban is átfog-
ják ezt a hagyományt. Újat vagy éppen mást az itteni szerzők úgy tudnak 
mondani, hogy szembesítik tudásukat azzal, amit megörököltek. Nem 
egyetlen szöveget ismertek, amelyet valaki kánonként értelmezett, és e 
mellett pusztán „alkalmazható” ismereteket, hanem mertek szembesülni 
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azzal, hogy előfeltevéseik esetleg már a megelőző időkben megcáfoltattak. 
Nem olyanok tehát, mint napjaink műveltség-, illetve tudásideálja, amely 
inkább a nem nyugati keresztény kultúrkör hagyományát követi, akkor 
sem, ha éppen valaki szónokol az előbbi mellett és az utóbbi ellen (nem 
tudván, hogy „ellen” szónokolni ugyancsak nem keresztényi dolog).

A ma, 2017-ben magát modernnek gondoló fizikus vagy csillagász – lehet 
éppen rövid ideig fizikai, csillagászati zseni – mondhatná, miért kell „el-
avult” ismereteket, mára nem helyesnek bizonyuló állításokat újra kiadni, 
az érdeklődőkkel megismertetni. Ma mást, „igazabbat” tudnak a csilla-
gokról (nem a természetről, hiszen a csillagászat jelentős mértékben mate-
matika, vagyis filozófia, nem természettudomány). Aki azonban hosszú 
ideig akar zseni lenni, vagyis megőrizni a gondolati megújulás képességét, 
nem árt, ha saját szakmájának eredményeit folyamatában és lehetőleg a 
teljességet célozva ismeri.

Mostani kiadásunk ezt az utóbbi szemléletet követi. Igaz, most a hagyo-
mányt többen tekintik át. Ki-ki abból a szempontból nézi, ahogy a  három 
17. századi egyházi ember az üstököst látta, amelyik szakterületen a leg-
inkább elmélyítette tudását. A közösen polihisztornak mondható tanul-
mányegyüttesben megszólal a csillagász a maga történeti látásmódjával, 
csillagászattörténeti filológiai ismereteivel. A  művelődéstörténész ezt a 
halmazt a saját összefüggésrendszerébe illeszti. Az  egyháztörténész teo-
lógus a saját hitvallásának teológiai történeti szempontjaival gazdagítja a 
kötetünk mondandóját, míg a filológusok a legérdekesebb nyelvi jelen-
ségeket is elemzik egy üstökös kapcsán. Aztán a könyvtörténet szakemberei 
adnak értelmezést arról, miért érdekes, hogy a nyomdai termést illetően 
szegény országban miért éppen ennek az üstökösnek a megjelenésére szán-
tak három hazai kiadványt, kiegészítve az egyik szerző külföldön megjelent 
munkájával.

Az üstököst nézők értelmezéseit vizsgálja tehát most, más-más szemmel 
egy többféle szakmát képviselő kutatócsoport. Folytatva a 17. századi elő-
döktől elkezdett munkát, gazdagítva az üstökös „sorsát”, hiszen pro captu 
videntis habent sua fata cometae.

Monok István
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Ü S T Ö K Ö S   C S I L L A G ; *

Avagy:

Olly edgyügyü rövid Elmélkedés,
mellyben meg-mutogatódik, mind a’ Sz.

Irási Tudomány szerint, s’ mind a’ külső Historiákbol,
és a’ minden időbéli Experientiábol, micsoda

itéletben kellyen lenni kinek kinek
az üstökös Csillagok felől.

MELLY ET
Az 1680-dik Esztendőben Karácson Ha-

vának 22-dik napján támadott, és azután 1681-dik
Esztendőben-is, az Első Hónak, avagy Bóldog Aszszony

Havának 26 dik napjáig láttattatott, csudálatos nagyságú
üstökös Csillagnak alkalmatosságával irt, és, a’ Gön-

tzi Gyülekezetben elpraedicállott,

KISZTEI PETER,

Christus Urunk születésének 1682-dik Esztendejében
Bőjt más Havának 2-dik, és 16-dik napján.

* Itt mondunk köszönetet Bíró Csillának, Dalloul Zaynabnak, Ekler Péternek és Túri 
Klaudiának a jegyzetekben és a szöveggondozásban nyújtott segítségükért. A latin 
szövegrészeket Túri Klaudia fordította. Kisztei Péter jegyzetei után gondolatjellel 
elválasztva a szerkesztők megjegyzései következnek.
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CASSAN;
Nyomtattatott BOSYTZ ISTVAN által, 1683. eszten.

Hieronymus Zanchius de operibus Creat.
Part. 2. Lib. 3. cap. 2. pag. 298.

Censeo, si non semper, soepe tamen Cometas excitari per causas qui-
dem naturales; sed tamen speciali DEI voluntate, ut iis sua indicet 
judicia, quae exsecuturus est in mundum propter nostra scelera.1
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A J A N L O  L E V E L .

A MELTOSAGOS és FENY ES KESMARKI
THÖKÖLY I IMRENEK;
ISTEN KEGY ELMEBŐL

Magyar Ország edgyik Részének
FEJEDELMENEK,

és Vrának, az Istennek e Magyar
Hazában lévő Anyaszentegyházának
Erős Oltalmazójának, és Fautorának,

Nékem kegyelmes Vramnak, &c.
Szerencsés, és győzedelmes uralkodást, dolgaiban

boldog elő-menetelt, és minden kegyel-
mekben bövelkedést kivánok.
KEGY ELMES VRAM!

Mihelyt ezen üstökös Csillagok felől valo Elmélkedésimnek közönségessé- 
tétettetésében magamat el szántam, mindgyárt a’ Nagyságod Méltóságos 
Neve ötléc elmemben, hogy az alatt a’ bátorságos Pais alatt lásson Nap fényt. 
Vgy vagyon ugyan, hogy a’ Nagyságod Méltóságos Személyével a’ magam 
együgyü és alacson sorsát egybe-hasonlitom, tarthatoc attol, hogy netalám 
viszsza verettetem: De ha más felől a’ Nagyságod Fejedelmi kegyelmessé-
gét meg gondolom, ismét olly jo reménségre emelkedem, hogy e’ kisded és 
együgyü Munkácskám Nagyságod Méltoságos Fejedelmi Személye előtt 
nyilván kedvet fog találni. Erre pedig inditott engemet kivált-képpen Nagy-
ságod édes Hazájához s’ Nemzetéhez valo nagy indulattya, és buzgolkodo 
szereteti, mellyből azt cselekedte Nagyságod immár alkalmas időtül fogva, 
hogy életénec idejéhez képest, majd ereje felett valo terhes gondgyát, testi 
lelki szabadságáért fegyverben levő s’ régtől fogva sokat szenvedő édes Magyar 
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Nemzetünknek magára fel-vállalá, és az időtül fogva annac ügyét forgatván, 
sem testi törődésit, sem elmebéli éjjeli nappali sok nyughatatlankodásit nem 
sajnálta, sem pedig költségénec nem kedvezett Nagysagod, hogy az Isten 
Magyar Sionának romladozott kő-falait épitgethesse, és az el esett lelki 
és testi szabadságát e’ Magyar Hazának helyére állathassa. Gyenge ugyan 
 Kegyelmes Vram, és kicsiny az Ajándék, a’ mellyet én  Nagyságodnak aján-
loc, és a’ mellyel kedveskedem: de mindazonáltal bizom még is, hogy vala-
miképpen kedvellette Isten a’ ki a’ Sz. Sátornak épületire csak kecske-szőrt 
adott-is, Exod. 35. v. 23. nem lévén egyebe, a’ mivel Istennec kedveskedhetett 
volna, ugy Nagyságod-is nem utállya-meg ez edgyüggü Munkácskát kicsiny 
voltáért, és ennec Irójának alacson állapottyáért; hanem inkább Fejedelmi 
kegyelmességgel vészi. Az üstökös Csillagokról vagyon Kegyelmes Vram 
e’ Tracta, mellyec felől mit, es mimodon kellyen értenünc, ebben világos 
értelemmel meg mutatódic. Három képpen gondolhatunc pedig Kegyel-
mes Vram az üstökös Csillagok felől, a’ mint egy régi Theologus ember 
meg-jegyzi: (Zanchius de Divinatione, pag. 44.) 1. Physice, a’ mennyiben 
tartozic a Természeti Tudományra. 2. Divinatorie gondoltattatnac a’ ba-
bonáson jövendőlő Astrologusoktól. 3. Theologice, Szent Irási Tudomány 
szerint. Az első tekintetben gondoltattatván az üstökös Csillagok, azokrol 
valo Tracta szabados a Philosophusoknak, a mennyiben Philosophusok.  
A’ második tekintetben azokbol ezt, vagy ama’ gonoszt, éhséget pestist, ennec  
vagy ama’ Fejedelemnec, Királynac etc. halálát: ennec vagy amaz Ország-
nac illyen vagy amollyan változását meg-határozva, és ugy prognosticálni, 
mintha az üstökös Csillagoktul efféle szomoru állapotoc ugy függenénec 
szükseges-képpen, tanquam effecta a suis causis, avagy mint Consequen-
tia necessaria, ab antecedentibus necessariis; ezeket, mondom, Kegyelmes 
Vram, igy prognosticálni merő superstitio, melly a’ Theologiával ellenkezic. 
Azért mint ollyan babonás hijában-valoságot, és hivságos babonaságot meg-
veti a Theologusoknak, sőt jozan Philosophusoknak-is serege. Az harmadik 
tekintetben, Theologice, Szent Irási Tudomány szerint gondoltattatnac, a’ 
kegyes és istenfelő Keresztyén emberektül, és nem csak ugy, mint természet-
nec munkái; hanem ugy is, mint az Isten irgalmasságánac vagy haragjánac 
bizonysági, és jegyei.
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Kegyelmes Vram! Ez utólsó tekintetben irtam én az üstökös Csillagok-
rul valo e’ kis Tractát, mellyet mostan a Nagyságod Fejedelmi Személye előtt 
bé-mutatoc, a mellyben Theologice mit kellyen az üstökös Csillagok felől 
értenünc, meg mutatom, én előttem valo sok tudos emberec irásibol, és a’ 
minden-időbéli Experientiából, sőt a’ Szent Irásbol-is, és ugyan ezen alkal-
matossággal magunc lelki hasznára alkalmaztatván Elmélkedésimet, idvös-
séges szép intéseckel rekesztem-bé. Vegye azért Nagyságod én tőlem alázatos 
szolgájátol olly Fejedelmi kegyes indulattal, mint a’ minémű szivel én Nagy-
ságodnak ajánlom, s’ éllyen véle a’ maga lelki javára s’ idvösségére, és az 
Istennec dicsősségére, s’ olvasgassa Fejedelmi sok foglalatossági között ollyan 
kegyes indulattal, a minéművel viseltetett Első Lajos, Károly Császár Fia, 
Magyar Országnak XXVII-dik Királlya; a’ midőn egykor Aquisgranumban 
látta volna az ackor fel tetszet nagy üstökös Csillagot, szollit edgyet szolgái 
közzül, és más egy Vdvarában levő tudos embert, minek előtte ágyában valo 
nyugovásra testét lebocsátaná, s’ az üstökös Csillagot szemlélvén, azt kérdi a’ 
mellette levő tudos embertül, hogy mi volna az ő értelme a’ felől az üstökös 
Csillag felől? s’ mikoron amaz mondott volna valamit, némelly dolgokat 
el halgatván, azt modgya a’ kegyes és istenfélö Király: Még ugymond egy 
dolog vagyon, a’ mellyet halgatással titkolsz-el; mert azt mondgyák, hogy 
efféle Csudák Országos Birodalombéli változásokat, és a’ Fejedelmeknek 
halálokat jelentik. Midőn az istenfelő kegyes Fejedelemnec ezen szavaira 
hozná-elől a tudos ember a’  Jeremiás Proféta imez szavait: Az égi jegyektül 
ugymond ne féllyetek, Jer. 10. v. 2. tehát nagy áhitatossan és igen kegyessen 
igy szolla: Nem kell azon kivül félnünnk mástol, a ki mind minket s’ mind 
ezt a’ Csillagot teremtette. De ennek Teremtőjének kegyelmességét eléggé 
nem dicsirhettyük, a’ ki a’ mi tunyaságunkat, kik bünösök, és Poeniten-
tia tartatlanok, (meg-téretlenek) vagyunk, illyen jegyeckel méltóztattatik 
meg-inteni. Azért, mivel mind engemet, s’ mind közönségesen mindene-
ket néz ez a’ Csuda; mindnyájan tehetségünk szerint siessünk életünket 
meg-jobbitani, hogy valami-képpen Isten az Ő irgalmasságát halasztván, 
s’ mi-is megtérételenségünkel azt meg-akadályozván, arra méltatlanoknak 
ne találtassunk. (Refert hanc Histor. Baronius, in Tomo nono Annal. 1. ad 
Ann. 837. ex Scriptore Vitae Ludovici Imperat.) Oh illyen istenfélő kegyes 
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Királynac, kegyes és istenfélő szavai! Bizony mélto volna öröc emlékezetire 
arany bötückel valo fel irattatásra. Kegyelmes Vram! Isten Nagyságodat is 
már Fejedelmi Méltóságra fel emelvén, illendő e’ kegyes Királynac nyom-
dokát követvén, illyen szent indulattal hogy Nagyságod is olvasgassa ezen 
üstökös Csillagok felől valo Tractácskát; mellyet hogy Nagyságod el nem  
követné, abban nem is kételkedem. Isten a’  Nagyságod életét terjeszsze sok 
esztendőkre, s’ Fejedelmi Méltóságában erősitse-meg maga Neve dicsössé-
gére, kivánom! Irtam Göntzön, 1682-ben, Novemb. 28. napján.

NAGYSAGODNAK
Alázatos szolgája

KISZTEI PETER.

AZ JO-AKARO
OLVASOHOZ.

Istenfélő, jó akaró Olvasó! Minekelőtte e’ kicsiny Munkácskát olvasni 
kezdenéd, arra kérlec mindenec felett, hogy minden praejudiciumot tégy-le: 
mert egy ennél veszedelmessebb akadály nincsen, melly az elménec any-
nyit ártson, midőn az igasságot akarja nyomozni, mint a’ ki elméjét meg- 
engedvén, valamelly embernec authoritásátul el-foglaltattatni, tovabb 
semmi-képpen nem akar látni, hanem csak eddig: Ipse dixit. Minek okáért 
igen bölcsen és okossan meg-intett erről e’ mi Seculumunkban igen éles 
elméjű és tudós Philosophus, Renatus Cartesius, mindnyájunkat, Part. 1. 
Princip. capit. 1. illyen-képpen: Accurate Philosophanti omnia praejudi-
cia sunt deponenda. Én-is erre kérlec csak ez úttal: Mert tudom melly 
hajlandó legyen az emberi elme arra, hogy magát igy engedgye más nagy 
embereknec authoritásoktul elfoglatatni, s’ attúl akarlac én-is el-fogni.  
Az  üstökös Csillagoc felől valo Judiciumát egy nagy tudós Theologus 
 ember 1665-ben bocsátá ki a’ mi Anyai nyelvünkön, az ackor időben 
látszott üstökös  Csillagoknac alkalmatosságockal; s’ im én-is ugyanazon 
materiárol való Tractácskámat bocsátom szemed eleiben; de mivel azon 
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b. e. tudós embertűl (kit becsületből emlitec) ellenkező értelemben va-
gyoc, azért akarlac jó elevé meg-inteni, hogy a’ személynec authoritássa el 
ne foglallya elmédet: Mert ha csak authoritással kellene, avagy csak ezen 
dolog felett való értelemben viaskodnom, hasonló (ha nem nagyobb) au-
thoritású tudós embereket találnéc ellenében, mind annac a’ nagy tudós 
embernec s’ mind azoknac, a’ kickel ez-iránt én ellenem tartya, ugymint: 
Andreas Dudithiusnac, Thomas Erastusnac, Simon Grynaeusnac, Marti-
nus Squartialupusnac. Hasonló authoritású tudós emberec azok is a’ kik 
én velem tartyác ez-iránt: Hieronymus Zanchius, David Pareus, Stephanus 
Szegedinus, Johannes Henricus Heideggerus, Gisbertus Voetius,  Andreas 
Libavius, és többec, a’ kiket bőségessen hoz-elől Gisbertus Voetius, in 
Exercitatione de Prognosticis Cometar. s’ meg-mutattya hogy e’ légyen az 
üstökös Csillagoc felől való értelmec, a’ mellyet én is e’ kis Irásban ki adoc. 
Sőt az ellenkezőc értelmec felől, ugy itél mind Gisbertus Voetius, s’ mind 
más tudósoc, mint Epicureus, testi bátor emberec felől, mint meg-tetszic 
a mostan megemlitettetett munkájából, Cap. 5. pag. 74. Az holott hozván 
elől Georgius Fhelaviusnac azt a’ Praedicátioját, mellyet a’ Dantzkai Ma-
rianum Templomban az 1652-dik esztendőbéli üstökös Csillagnac alkalma-
tosságával tött; azon Praedicátionac 44-45 dik pagináján lévő szavait azon 
Praedicátornac summáson igy emliti Voetius: Pag. 43. & 44. 45. adhortatur 
(scil. Georgius Fhelavius) ad verum DEI timorem: ac pathetice perstringit 
Epicureos  Cometarum contemptores, quos Turcico cuidam Bassae comparat, 
qui (teste Weinrichio, in Catalogo Cometarum, fol. 74.) conspecto Cometa 
anno 1572. ex Astrologis suis quaerebat, quid portenderet: illisque respon-
dentibus, Imperij Turcici magnam calamitatem et defectionem, sumpto 
arcu versus Solem (forre Cometam voluit scribere) sagittam emittebat, ad-
ditis his verbis: Quantumcunque nobis infortunium mineris; nullas tamen 
vires, nullam potentiam habebis. Igy azért látod, hogy én is nem kevesbé 
tusakodhatom ellened authoritate virorum gravium, mint te én ellenem, 
ha csak avval kellene csatáznunc.

De mondasz: Hiszen a’ Sz. Irás Könyvében semmi emlékezet nincsen-is 
az üstökös Csillagoc felől: Azért azoc felől való illyen értelmed, mind néked, 
s’ mind másoknac, a kik veled tartyác csak merő Fabula, és bizontalanság. 
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Felelet: 1. Ha igy nyilván való ki-fejezéssel nem emliti-is a’ Sz. Irás üstökös 
Csillagot, mindazonáltal emlékezic azokról in genere közöségessen: Matth. 
24. v. 29. Luc. 21. v. 11. holott azokat az égi Csudákat és rettentő ijesztése-
ket, a Jerusálem veszedelmét meg-előző Jegyeknec állattya lenni Christus 
Urunc, s’ elég ez mind nékem, s’ mind néked; s’ ha pedig töb kell; im az 
én Textusom-is ollyan, a’ mellyet az én Elmélkedésimnec fundamentomául 
fel-vettem. 2. Osztán! Am legyen meg-adva nem mindazáltal megengedve, 
hogy semmi emlékezet ne légyen a’ Sz. Irás Könyvében az üstökös Csillagoc 
felől, mi sül-ki belőle? Sok egyéb dolgok-is vannac, mellyeket a’ Sz. Irás 
Könyvében nem olvassunc, de ugyan igazac affelől, s’ nem fabulác; mert 
olvassuc azokat a természetnec könyvében, és azoc felől való tudományun-
kat megszerzettüc a’ józan okoskodás és az Experientia által. Immár pedig 
a’ természetnec könyvét hadgya s’ parancsollya Isten forgatnunc. Esa. 40. 
Job. 38. és 42. és a’ Sz. Irás állattya, hogy a’ gyakor observatio, experientia és 
a’ józan okoskodás kalauzolván bennünket, azon könyvből az igasságot 
meg-tanulhattyuc. Ro. 1. 19. Töb dolgokat félre tévén; élly evvel K. O. 
jót kivánván ennec Irójánac, s’ olvasgassad lelki hasznodra, ha mi a’ félét 
 találsz benne, mig az én mennyei jó-Istenem segedelméből szándékozásom 
szerint nagyobbackal kedveskedhetem. Mellyekre hogy nekem-is az én 
Istenem erőt adgyon, s’ te-is érhessed kivánatos lelki testi szabadságában 
édes Nemzetünknec és Hazánknac, szivem szerint kivánom, és kérem ő 
Sz. Felségét. Légy egésségben. Irtam Göntzi Tanuló házamban, 1682-ben, 
 Novemb. 22-dik napján. Jó-akaród, s’ a’ Christus Szerelmében Atyádfia, 
K. S. P.
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Lucan. Lib. 1.2

Ignota obscura viderunt sydera noctes
Ardentemque polum flamis, coeloque volantes
Obliquas per inane faces, crinemque timendi

Syderis, et terris mutantem Regna COMETEN.

Virg. Aeneid. IX.3

_____ liquida si quando nocte COMETAE
Sanguinei lugubre rubent, aut Sirius arder;

Ille, sitim, morbosque ferens mortalibus aegris,
Nascitur, et laevo contristat lumine coelum.

Matth. Cap. 2. v. 1. & 2.4

Duxit ab Aurora, Domini ad Cunabula, Reges
Astrologos olim lumine Stella vago:

Quodlibet Authoris Mandato obtemperat Astrum,
Mortalesque vices ipse COMETA docet,

Praemonet instantes Terris Pelagoque Tumultus,
Orbem contristat Sanguine, Peste, Fame.

Hinc utrumque Tibi curae est proponere Librum.
PETRE: PETRI vero Nomine pascis Oves.

In Gratiam Reverendi Dn. Authoris Affinis sui & Amici charissimi 
subjiciebat haec

PETRUS N. ALMASI,5
Rect. Schol. Reform. Cassoviensis.
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Ü S T Ö K Ö S   C S I L L AG ,

Avagy:

Olly edgyügyü rövid Elmélkedés mellyben meg-mutogatódik, mind a’ 
Sz. Irási Tudomány Szerint, s’ mind a’ külső Historiákból, és a’ minden 
időbeli Experientiábol, micsoda itéletben kellyen lenni kinek kinek az 

üstökös Csillagok felől.

E L S Ő   P R A E D I C A T I O .

Joel 2. v. 30, 31.

Csudákat tészek az égben, és e’ földön, vért, és tüzet, és ködoszlopokat. 
A’ Nap setétséggé válik, és a’ Hóld vérré, minekelőtte el-jöne a’ Jehovának 
nagy és rettenetes napja. A’ Joel Proféta jövendől e’ Leczke előtt való 28-dik, 
29-dik versekben, ama’ nagy és igen felséges meg-világosodásnak, vigasz-
talásnak, és meg-szenteltetettésnek ajándéki felől, mellyeckel a’ Christus 
Országa e’ földön a’ Sz. Léleknek ki-töltettetése után bővelkedendő lenne, 
és az új Testamentomi idő, az ó Testamentomi időt sokkal fellyebb fogná 
haladni. Mellyből ez a’ közönséges vélekedés támadhat vala az embereknek 
elméjekben, (melyre hajlandók-is vóltanak mindenkor a’ Christus Tanit-
ványi) hogy az új Testamentomi idő csak merő azon boldogságnac ideje 
fogna lenni, annyira, hogy a’ ki magát a’ Christus zászlója alá fogná adni, 
mindgyárt uralkodni fog az ő ellenségein, minden háboruság nélkűl, merő 
csak gyönyörüségben élvén örökké. Ezt a’ testi vélekedést meg akarván 
Isten a’ Joel Proféta által előzni; hogy valami módon az illyen bóldog, és 
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gyönyörűséges állapat felől való álmodozástól meg-csalattatván, a’ lelki 
fegyverességre való szorgalmatos góndot le nem tennék, s’ el ne felejtenék; 
(melly a Christus Országában igen szükséges is, az Apostol tanitása szerint, 
Eph. 6. v. 10, 18) Annakokáért jó idején tudosittya Isten őket a’ kezünk alá 
vétettetett Leczkében, hogy a’ Sz. Léleknek az új Testamentomi időben 
való bőséges ki-töltettetése után-is, sok keserves nyomoruságokat, hábo-
ruságokat, üldöztetettetéseket, es ki-mondhatatlan siralmas változásokat 
kellene az Hiveknek szenvedniek, a’ mellyeket bizonyos Jegyec, mind Egiec 
s’ mind földiec fognának meg-előzni, mint a’ Leczke Summa, adgya előnk-
ben. A’ mellyben Summa szerint arra tanitattatunk, hogy az Istennek az 
új Testamentomi időben lévő Anyaszentegyházában-is sok háboruságok, 
és siralmas változások fognak lenni, és vagynak-is, mellyeket néminémű 
bizonyos Jegyek, és Csudák fognak meg-előzni, és azok felől az embereket 
jó eleve megintik, és tudosittyák. Részei. Két Részekre halad a’ Leczke:

I. Az Elsőben le-irattatnak a’ Csudák: Csudákat tészek, etc.
II. A’ Másodikban, a’ csuda tételnek ideje: Minekelőtte el-jöne, etc.
Csak az Elsőrül szóllok én szándékom szerint, a’ mostani alkalmatos-

sággal; mellyben ezek a’ Punctumok vagynak: (1.) A’ Csudáknak fő szerző 
oka; önnön maga a’ felséges mindenható Isten, a’ mint nyilván meg-tetszik 
v. 27. egyben-vetvén a’ Leczkének kezdetivel: Csudákat tészek, ugymond. 
(2.) A’ Csuda-tételnek helye; az Egben, és e’ földön: (3.) Magok a’ Csudák, 
mellyeket tészen; vért, és tűzet, és köd, avagy füst oszlopokat.

A’ két Első Punctumokban nem lévén semmi nehézség; csak ez utólsót 
vegyük értekezésben, és lássuk; Micsoda értettessék itt, (1) a’ véren, tűzön, 
és köd avagy füst oszlopokon? (2) A’ Napnak setétségé, s’ az Holdnak vérré 
változásán?

I. Az Elsőt a’ mi nézi; öszvefoglalván mind az Hármat; a’ véren, tűzön, 
és köd avagy füst oszlopokon, sem a’ Leczkével, sem az Hitnek fundamen-
tomos Ágazatival semmit ez nem ellenkezvén, nem helytelenűl érthettyük 
az üstökös Csillagokat.6 Mert ugyan-is az üstökös Csillag micsoda egyéb, 
(1.) az ő materiájára nézve, a’ mellyből lészen, hanem fényes köd, avagy 
füst? (2.) Formájára nézve, ollyan mint egy oszlop, a’ mint leg gyakrabban 
láttyuk. (3.) Az ő mineműségére nézve, ollyan mint a’ tűz. (4.) Végezetre 
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szinére nézve, mint a’ vér. A’ melly üstökös Csillagoc, (szólván azok felől a’ 
Sz. Irási Tudomány szerint, nem csak ugy gondoltattatnak, mint természet-
nec munkái; hanem ugy-is, mint Isten irgalmasságánac, és kegyelmességénec, 
vagy pedig boszszú-álló haragjánac bizonysági és jegyei, és mintegy elől 
járo, hir-tévő követei, s’ még pedig rend kivűl. Mellyek a’ Poenitentiánac, 
és az Istenhez való igaz meg-térésnek Praedicátori, ugy-mint a’ kik árra 
serkentgetik az embereket; és a’ mellyeket szokott Isten rend kivűl sze-
rezni, az ő haragjának, és következendő büntetésének mutató jelül; vagy a’ 
Pogányokra nézve, kik az ő Sz. Igéjének tanitásával nem élnek: vagy pedig 
azokra nézve-is, a’ kik jóllehet az Isten Anyaszentegyházának kebelében 
vagynak; mind azáltal az ő Szent igéjét el-mulattyák, és meg-útállyák, és 
annak tanitását semmire becsüllik. Ugy hogy valamennyiszer, és valamig 
az emberek meg nem térnek az Istenhez, mind annyiszor, s’ mind addig 
efféle Jegyec, nem csak a’ Politiában, külső polgári társaságban; hanem az 
Ecclesiában-is Istennek következendő rettenetes itiletinek legyenek jelentői, 
és jövendőlői. Ez lévén az halhatatlan Istennek-is szokása,7 (a) hogy midőn 
valamelly természetünkel ellenkező dolgok, (éhség, dög-halál, fegyver, vér-
ontó hadakozások, &c.) többire már csak fejünk felett függőleg vagynak: 
tehát (leg-gyakrabban) azokat Csudáckal mutattya-meg: és Jegyekkel, s’ Égi 
fenyegetéseckel, (minémüek az üstökös Csillagok-is) jó eleve meg-jelenti a 
jövendő nyomoruságokat.

II. A’ Napnak setétséggé, és az Holdnak vérré változásán értettetik itt 
tulajdonúl a’ Napnak, és az Holdnak fogyatkozása: de (1.) nem ollyan 
rend szerint valo, minémű szokott lenni minden esztendőnkint, mind a’ 
Napban, s’ mind a’ Hóldban. I. Mert az illyen fogyatkozások eleitől-fogva 
meg-vóltanak esztendőnkint, s’ világ végeig minden esztendőben meg-is 
lésznek; noha nem minden Országokban láttattatnak. II. Osztán az ég 
forgását, csillagok járását visgáló Bölcsek, az illyen rend szerint való Nap- 
és Hóld-beli fogyatkozásokat, bizonyos napra, és órára, sőt annak per - 
tzentésére-is meg tudgyák határozni, melly napon, hányadik órán kezdődik, 
s’ mikor végeződik. De a’ melly fogyatkozásokrol emlékezik Joel Proféta 
itt a’ Leczkében, soha ember azt nem tudgya, s’ nem-is tudhattya, mi-
kor kezdődnek, meddig tartanak, és mikor végeződnek. Azért (2) rend 
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kivül valo fogyatkozásoc értettetnek itt, a’ mellyek közönségesec minden 
Országokra nézve; mellyek miatt a’ Nap és Hold az ő rend szerint való 
múnkájokat nem fogják végben vinni, és az ő folyásokkal a’ Tavaszt, és 
a’ Nyarat, az esztendőnek több részeivel edgyütt, egy mástól nem fogják 
meg-külömböztetni. Ezeket igy értvén; legyen ez a’ mostani Fel-tett Czé-
lunk, és Tanuságunc a Leczkéből:

Tanuság.
Valamennyiszer, s’ valamikor Isten az Egen a’ több Csudác között, üstökös 

csillagot szerez, és mutogat az embereknec, mind annyiszor, s’ mindenkor, 
mind az Ecclésiában, s’ mind a’ Polgári Társaságban, és az Országokban, 
a’ népnec büneiért, következendő nagy nyomoruságoc, és siralmas változá-
soc felöl tudosittya és inti-meg őket az által, s’ azokat jelenti-meg jó idején 
nékiec. Itt a’ Leczkében vagyon ennek fundamentoma. Mert, a’ mint már 
megértettük, a’ véren, tüzön, és a’ köd oszlopokon, az üstökös Csillagoc ér-
tettetnek itt, a’ mellyek mindenkor (többire) valamelly következő, nagy és 
kivált-képpen való szomoru változásoknak jó idején meg jelentői, s’ azok 
felől való hirtévői az embereknek.

Hogy ez igy legyen, meg-bizonyosodik tovább a’ Moyses Profétának 
tanu bizonyság-tételéből is: Mert midőn a’ Napnak, Hóldnak, és a’ több 
Csillagoknak teremtések felől emlekezik, azt mondgya, hogy, az Isten 
e’ végre helyheztette azokat az Égnec ki-terjedésére, hogy külömbséget te-
gyenec a’ nap, és az étszaka között, és hogy legyenek jegyei bizonyos időknek, 
napoknak, es esztendőknek.8 Melly szavaiban azt jelenti,9 hogy az Isten-
nek czéllya és vége, mikor ezeket a’ világosito állatokat teremtendő vala, 
e’ vólt, hogy e’ földön, mellyet már az előtt teremtett vala, más valamelly 
kivált-képpen való nagy dólgokat-is jelentenének, a’ Tavaszi, Nyári, őszi, 
és Téli időkön kivül, és nem csak a’ vetésnek, aratásnak, plántálásnak, &c. 
alkalmatosságit: napoknak meg-rövidüléseket, meg-hoszszabbulásokat, 
meg-egyenlődéseket: az esztendőnek napjait, heteit, és hólnapjait mutat-
nák-meg; hanem hogy kivált-képpen valo módon-is, lennének jegyei azok-
nak a’ dólgoknak, mellyeknek e’ földön kellene lenniek, és idő jártában 
micsoda dólgoknak támadási, és ki-nyilatkozási lennének, mind az Eccle-
siában, s’ mind a külső Polgári társaságban. Ezt jelenti maga-is a’ Moyses 
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Proféta, midőn azokat e’ vegre mondgya lenni, az Égnek ki terjedésén, 
hogy a földet megvilágositsák.10 A’ melly világositás kétség kivül nagyobb 
a’ Napnak nappali, és az Hóldnak éjjeli világositásánál, ugy-mint a’ melly 
onnan fellyül, a világosságnak Attyátol száll ide alá,11 s’ onnan fellyül-is 
tápláltatik; tudni-illik, az igaz meg-külömböztetésnek okoskodó fényessége, 
és az Ertelemnek tisztasága, és világossága ez, a’ melly külömb-külömbféle 
Mesterségeknek, Tudományoknak, Egyházi, és Világi külső Igazgatásoknak 
találója, és el-készitője. Ez a’ Bölcseknek Scholájokban hivattatik Csillagok-
rol valo Tudománynac, avagy világosságnak; mivel azok körül a Csillagok 
körül forgódik, a’ mellyek felől állattya Moyses, hogy azért helyheztette 
Isten azokat az Égnec ki-terjedésére, hogy a’ földet világositsác, nagy, és 
megjegyzésre méltó dólgoknak, s’ jövendő nagy változásoknak lévén 
 bizonyos mutató jegyei, mellyek gyakorta rend kivül valók-is, mellyeckel 
az Isten vagy haragját, vagy kegyelmességét, és jó-vóltát mutogattya az 
embereknek. Mivel annak-okáért az Égnek több Csillagitól igaz ez, hogy 
azok jegyül adattattak, melly dolognak példái a’ Sz. Irásban12 ottan-ottan 
elő fordúlnak. Azért, hogy tagadná azt akár kicsoda-is az üstökös Csillagok 
felől-is, hogy azok ollyan rend kivül valo jegyec nem vólnának, mellyek által 
az Isten következő szomoru gonoszok felől szokta sokszor tudósitani, s’ 
meginteni jó idején a bünös népet, nemzetséget?

Objectio. Minek-előtte tovább mennék, egy Ellen-vetést háritsunk 
itt el. Mondhatná valaki: Lám erőssen tilalmazza Moyses az Izraël népét 
mondván: Oltalmazd-meg magadat, hogy fel ne emellyed a’ te szemeidet 
az Egben, hogy látván ott a’ Napot, és az Holdat, és a’ Csillagokat, és az 
Égnec minden seregeit; meg ne csalattassál, és meg ne hajtsad magadat 
azoknac, s’ ne-is tisztellyed azokat.13 Azért, &c.

Felelet: Nem következik e’ tilalomból, hogy az Égi jegyeket, Csillagokat, 
Planetákat, üstökös Csillagokat semmi-képpen nem kellene eszünkben 
vennünk, azokra nem kellene vigyáznunk, sem azoknak természeteket, 
folyásokat, öszve-járulásokat, &c. a’ Physica avagy Természeti Tudomány 
szerint nem vólna szabad visgálnunk; sem, annyival inkáb, hogy a’ Szent 
Irási Tudomány szerint, azokról nem vólna szabad épületesen szóllanunk, 
állatván felöllök, hogy azok Isten rendeléséből legyenek szomorú nagy 

Üstököst látni - belív.indd   158 10/01/18   12:17 



ÜSTÖKÖS  CSILLAG / 159

változásoknak elől járó jelenségi; Hanem csak azt akarja Moyses, hogy az 
Isten népe ne engedgye magát azoktol meg-csalattatni, hogy magát azok 
előtt meg hajtván, őket Isten gyanánt tisztelné, mint a’ Pogányok szok-
tak vólt cselekedni, kik a’ Napnak, Hóldnak, Csillagoknak isteni neveket 
adván, nékik Oszlopokat, Templomokat, és Oltárokat épitettek, és őket 
isteni tisztelettel tisztelték. A’ melly Bálványozásra mivel a’ Sidók-is hajlan-
dók vóltanak; (mint megtetszik, Jer. 7. v. 18. és Jer. 44. v. 17, 18. &c. seqq.) 
annak- okáért attól tilalmazza őket a’ Moyses Proféta, hogy a’ Pogányoknak 
szokások szerint ugy ne cselekedgyenek, mellynek ugyan ott mindgyárt 
Okát-is adgya, v. 20. Igy el-háritván ez elől-gördült Ellenvetést, lássuk mi-
csodás Fundamentomockal erőssithettyük továb-is a’ Tanuságot!

I. Oka. I. Első Fundamentom ez: Mert az eleitől fogván való  Experientia 
nyilvánságos meg-tapasztalás, (a’ mellyből bizonyossan meg-tudgyuk 
a dolgot, hogy legyen; noha okát, miért legyen ugy, nem tudhattyuk,) ugy 
tanit benuünket [sic], hogy soha, (többire) csak egy üstökös Csillag sem 
tetszett-fel, a’ mellyet Istennek nehéz és kemény itéleti nem követtenek 
vólna; mint nyilván meg-bizonyosodik e’ dolognak valósága, az eleitől 
fogván való hiteles Historiákból. Világ kezdetitől fogva, Christus Urunk 
születésének idejeig, háromszázat számlálnak, hogy vóltanak: Christus 
Urunk születésétől fogva ismét eddig a’ mi időnkig, hozzátévén ezt a’ 
csudálatos nagyságút-is, mellyet minap szemlélénk, (Anno 1680.) száz 
harmintz-nyoltz vólt; mellyeknek mindenike után szomorú Gonoszok, 
és változások következtenek, vagy az Ecclesiában, vagy a’ Potitiában [sic!], 
és a’ Respublicában. Csak azok közzül emlitek egynéhányat, (a’ többiről-is 
hasonló legyen az itélet,) a’ mellyek Christus Vrunk idejétől fogva löttenek, 
s’ meg-mutatom, hogy azok nagy nyomorúságoknak, és szomorú ki-me-
neteleknek vóltanak meg-elöző jegyei.14

(1.) Gondollyuk-meg Jerusálem Városa felett éles-tőr formában egész 
esztendeig fénlő üstökös Csillagot! Avagy nem a’ Városra, és az egész Sido  
Nemzetségre következő rettenetes romlást, és végső pusztulást  jelentette 
é’ meg jó idején Isten az által nékiek, mellyet nem sok idő múlva az  
után el-is követte rajtok a’ Romai Titus Vespasiánus Imperator? Bizony 
igen-is azt; hogy vennék eszekben magokat a’ Sidók, és bünöket meg- 
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ismérvén, térnének-meg az Istenhez; de nem serkenének-fel, s’ nem becsül-
léc-meg az ő meg-látogatásoknac napját, melly nékiec az ő békességekre valo 
vala,15 melly dologért keservesen meg-is siratá őket Idvözitő Christusunk, 
meg-jövendölvén az ő reájok következő szörnyű romlást és veszedelmet,16 
mellynek az a’ Város felett esztendeig fénlő üstökös Csillag vólt, a’ többi 
között edgyik bizonyos mutató jegye, a’ mint irja Sido Josephus Historicus, 
de Bello Jud. lib. 7. cap. 12. a’ ki maga-is ben vólt Jerusalemben, mikor 
a’ Romaiak a’ Várost meg-szállották, s’ szemmel látója vólt a’ rettenetes 
romlásnak.

(2.) Christus Vrunk születése után 1211-ben-is a’ melly üstökös Csil-
lag tizen-nyóltz napokig Pünköst havában ragyogván, rettenetes lángot 
eresztett-ki; micsoda szomorú gonoszoknak lett légyen Isten akarattyából 
bizonyos mutato jegye, az-után csak hamar következett sok gyülevész Po-
gány Tatárságnac, nem csak e’ mi-siralmas Magyar Hazánkban, hanem 
nagy részént egész Europában,17 és Asiában ár-viz módon való bérohanása 
nyilván mutattya. A’ melly-is minémű rettenetes pusztitásokat, égetéseket, 
rablásokat tött légyen csak e’ mi romlott Országunkban-is három egész 
esztendeig, bőségessen meg-irták az Historicusok,18

(3.) Az-után ismét 1279-ben-is nagy üstökös Csillag támada, melly-is az 
egész Keresztyénségre; nem sok idő múlva azután következett rettenetes 
nyomoruságoknak vólt megelőző jegye.19 mint a’ Historiákbol nyilván 
meg-tetszik.

(4.) Ismét 1316-ban-is nagy látszott,20 mellyet az után nem sok idő múlva 
rettenetes dög-halál, szörnyű éhség, és több szomoru gonoszok követtenek.

(5.) Szállyunk alább az idők folyása szerint az 1472-dik esztendőre, 
mellynek mindgyárt a’ kezdetiben csudállatos nagyságú üstökös Csillag 
támada,21 mellyet hasonló rettenetes fonnyasztó éhség, szertelen pusz-
titó dög-halál, és sok esztendőkig fen-tartó, és vér-ontó szű hadakozások 
követtenek.

(6) Ennél-is közelebb jövén a’ mi időnk felé, az 1572-dik esztendő-béli 
üstökös Csillag, melly 16 hólnapokig tartott, mint a’ külső Historicusoc em-
lékezetben hagyták,22 Istennek minémű rettenetes haragjának lőtt légyen 
mutató jelensége, csak hamar az-után következett éhség, a’ pusztitó dög-
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halállal edgyütt nyilván bizonyittyák; a’ melly két itéleti Istennek többire 
mindenkor edgyütt járnak, s’ a’ vér-ontó hadakozásokat leg-gyakrabban 
utól szokták követni; s’ néha pedig a’ népnek bűneiért mind az három 
edgyüvé-járul.

(7.) Csak a’ mi Seculumunkban lött példakat emlitek. Christus Urunk 
születése után 1604-ben támadott üstökös Csillag, vallyon micsoda kö-
vetkező szomorú állapatoknak vólt mutatója? kétség nélkűl, (hogy avagy 
csak e’ mi siralmas Magyar Hazánkra alkalmaztatva szóllyak) azoknak 
a sok háboruságoknak, pártolkodásoknak, és vér-ontó hadakozásoknak, 
mellyek az-után csak hamar e’ siralmas Hazában következtenek, a’ mint 
ezt meg-bizonyittyák az a’ kori bóldog emlekezetű BOCSKAY ISTVAN 
Fejedelemnek a’ Római Császárnak, vagy inkább ellene viselt hadakozási; 
jóllehet Isten a’ sok hábóruságoknak az-után mind két részről bóldog 
ki-meneteleket adá.

(8.) Számlállyuk ide az 1618-ben fel-tetszett üstökös Csillagot-is, a’ melly 
egész Europában23 (s’ e’ mi el-rongyolodott Magyar Hazankban-is) sok 
siralmas változásoknak, és háboruságoknak vólt meg-előző jelensége; mellyet 
a’ ki nem lát, azt mondom, hogy semmit sem lát. Csak hamar ez emlitett 
üstökös Csillagnak fel-tetszése után, (Anno 1619.) következének e’ mi Ma-
gyar Országunkban azok a’ nagy háboruságok, mellyek vóltanak az akkori 
dicsiretes emlékezetű BETHLEN GABOR Fejedelem, és Il. Ferdinánd 
Császár között. Győzném História szerint mind elől-számlálni, s’ rendel 
meg-mutogatni, mennyi sok nyomoruságoknak, háboruságoknak, vér-ontó 
hadakozásoknak, és Országos Birodalombéli nagy változásoknak löttenek 
légyen meg-előző jegyei, csak Christus Urunk idejétől fogván való üstökös 
Csillagok-is! Csak a’ mostan emlitett 1618-dik esztendőbéli csudálatos üs-
tökös Csillag, nem csak e’ mi Hóld fogyatára jutott Hazánkban, hanem 
más Keresztyén Országokban-is, csak nem egész Europában, éppen 1642-
dik esztendeig, Istennek fen-tartó rettenetes haragjának, abból a’ bűnért 
származó sok nyomoruságoknak, rettenetes vér-ontó hadakozásoknak 
bizonyos jegye vólt, mint ezt a szemesen vigyázó Historia irók eszekben 
vették, s’ nékünk-is tanuságunkra irásban hagyták.24 Igaz hát ezek szerint 
a’ Tanuság!
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2. Oka.25 II. Okát vészem közönségesen a’ más egyéb csudálkozásra méltó 
Jegyeknek, és Csudáknak természetektűl; Mert valamit helyesen, s’ igazán 
állathatunk, és mondhatunk közönségesen valamelly dologrúl; ugyan azont 
igazán, s’ helyesen állathattyuk, s’ szükség-is állatnunk azon közönséges 
 dolognak kivált-képpen-valo nemeiről. A’ Csudákrol pedig mind a’ Szent 
Irás, mind az Experientia, nyilván való megtapasztalás bizonyittyák, hogy 
azon jövendő gonoszoknak legyenek meg-elözö jegyei. Christus Vrunkat 
egykor meg-kérdvén Tanitványi, midőn a’ Jerusálemi Templomnak, és 
a’ Városnak romlása felől jövendölne, hogy mikor lesznek azok, és mi-
csoda leszen a’ jele, hogy ezek meg-legyenec? ezt felele nékiec: Fogtoc hallani 
 hadakat, ugy-mond, és párt-ütéseket: Egy Nemzetség a’ másic ellen támad, 
és edgyic Ország a’ másic ellen. És minden helyeken nagy föld-indulásoc 
lesznec, és éhség, és dög-haláloc, és rettentő ijeszgetésec, és az Égből nagy 
jelec lesznec.26 Ihon! Nyilván mondgya itt Idvözitőnk, hogy Jerusálem 
Várossának romlását, és a’ Sidó Nemzetségnek pusztulását, Jegyec és Csudác 
fogják meg-előzni. Innen azért már vévén erősséget, a’ közönséges dologtul, 
a’ kivált-képpen valóra, igy erősitem a Tanuságot: Ha a’ több egyéb Jegyec 
és Csudác következendő nagy gonoszoknak meg-elözö jelei: (a mint-hogy 
Christus Vrunk tanitása, és a’ nyilvan valo meg-tapasztalásnac bizonysága 
szerint azok-is) tehát nyilván következik, hogy az üstőkős Csillagok is szin-
tén ugy következendő gonoszoknak elöl járo jegyei, mellyek által Isten a’ 
bünös embereket meg inti, fenyegeti, és őket az idvösséges Poenitentiára 
hivja, és serkentgeti. Mert a’ mit közönségesen mondhatunk a’ Csudákrol, 
és Jegyekröl, ugyan azont kivált-képpen valo modon az üstökös Csillagok-
rol is állathattyuk.27 Azért, ha közönségesen a’ Csudác következendő nagy 
gonoszoknak meg előző jegyei, Christus Vrunk tanitása szerint; miért nem 
mondhatnák hát azt az üstökös Csillagok felől is kivált-képpen, és neve-
zetesen? A’ mellyeknek valamint hogy ritka, és szokatlan az ő fel-tetszé-
sek; ugy minden kételkedés kivűl, valamikor az égen illyenek láttattatnak, 
mindenkor valamely következendő nagy dolgokat; háboruságot, éhséget, 
dög-halált, hadakozásokat, Birodalombéli nagy változásokat jelentenek; 
mint ezt a minden időbéli szemes emberek szorgalmatosan eszekben- 
vették, s’  nékünk-is örök emlekezetre jegyzésben hagyták, hogy mi-is ta-
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núllyuk-meg, mint kellyen ezek felől értenünk, s’ micsoda itéletben kellyen 
lennünk, mikor történik, hogy illyeneket lássunk.

3. Oka. III-dik Okát veszem a’ természetben lévő némelly szokatlan 
és csudálkozásra méltó dólgoknak kivált-képpen való tulajdonságoktúl; 
mellyek Jegyeknec, és valamit eleve meg-jelentő Csudáknac mondattatnak. 
Csak kettőt vagy hármat emlitek illyen csudálkozásra méltó múnkákat a’ 
természetben:

(1.) Először; illyen a’ szokatlan és rend-kivül valo Fényesség, fen, avagy 
alatt égő tűz, mellynek egynéhány példáit mutathatnám a’ külső Histo-
riákbol, de mostan kettővel, vagy hárommal meg-elégszem.

I. Illyen szokatlan, és rend-kivűl valo Fényesség vólt, melly a’ Jerusá-
lemi Templomban éjjel kilentz órakor az Oltár környűl fél óráig látszott, 
a’ mellyel kétség kivűl a’ Templomnak, a’ Romaiac által következendő 
meg-égettetését jelentette Isten a’ Jerusálembélieknek, mellyet az-után nem 
sok idő mulván meg-is bizonyitá a’ szomorú ki-menetel,28

2. Minek-előtte a’ Romai Scipio el-törlötte vólna Carthago Városát 
Africában, az irattatik felőle, hogy a’ város kő-falain éjjel tűz látattatott 
égni,29 a melly kétség kivűl Carthago Várossánac jövendő romlásának vala 
meg-előző jegye.

3. Midőn Constantinápolyt a’ Pogány Töröc meg-szállotta vólna, az irat-
tatik felőle, hogy egy éjjel nagy Fényesség látattatott az ég felé fel-emelkedni 
az előtt negyed nappal, minek-előtte a’ Város Töröc kezében esnék, melly a’ 
Város meg-vétettetése előtt való nap, távúl a’ Várostól el-enyészett. Mellyet 
látván a’ Pogány Töröc, ki annak-előtte már kétségben esvén, hogy a várost 
meg nem veheti, s’ csak oda-is akarja vala hagyni, újjobban szivet viszen, 
és azon Fényességet jó Jegyűl magyarázván a’ maga részérűl, (a’ mint ugy is 
vólt,) azon éjjel meg-ostromollya a’ várost, és meg-is vészi,30 Ez a’ szokat-
lan Fényesség, jóllehet a Töröknek kivánsága szerint jó dólgot mutató Jegy 
vólt; de azért a’ Keresztyének részérűl a’ Császári fényes széknek a’ Pogány 
kezében való szomorú esését jelentette.

(2) Másodszor; A’ Föld-indulások-is a’ Jegyec es Csudác közzé számláltat-
tatnak közönségesen mind az Historicusoktul, s’ mind a’ Szent Irás magya-
rázó Doctoróktul; sőt magátul-is Idvözitőnktül, Matth. 24. v. 8. Marc. 13. v. 
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8. Luc. 21. v. 11. A’ mellyek Isten akarattyábúl lesznek mind az Ecclesiában, 
s’ mind a’ Politiában szomorú fel-háborodásoknak, és egész Városoknac, 
Respublicáknac, s’ Országoc jövendő pusztulásinak, és el-romlásinak jegyei, 
és idején meg-izenői.31 Jóllehet ugyan hogy a’ nagy Föld-indulásoc magok-
ban az ő munkájokra nézve, Istennek kemény itéleti, és csapási; de azért 
egyszer s’ mind más következendő nagyobb gonoszoknak, és Istennek 
kemény itéletinek is elől-járó bizonyos jelenségi, mellyet nyilván jelent 
Idvözitőnk, állatvan felöllök, hogy ezek csak kezdeti a nyomoruságoknac.32 
Ezent erősiti a’ nyilván-való meg-tapasztalás, és a’ minden-időbéli Historia; 
sőt a’ Szent Irás-is: Az ő haragja előtt ki álhat-meg?33 azt kérdi Nahum 
Proféta, és kicsoda álhattya-meg az ő haragjánac búsúlását? Ezt pedig a’ 
Föld-indulásrul szóllván az 5-dik versben, kérdi; mintha mondaná, hogy 
soha senki nem. David-is azt énekli a’ Sóltárban, hogy meg-mozdúlt és 
meg-reszketett a’ föld, és az hegyeknec fundamentomi meg-mozdúltanac, 
és meg-reszkettenec, mivel ő (az Isten) meg-haragudt.34 Az honnan  nyilvan 
meg-tetszik, hogy a’ Föld-indulásoc leg-gyakortább Csudác vóltanak, s’ még 
pedig, (a mi kivált-képpen az én czélomra tartozik) ollyanok, a’ mellyek 
vagy edgyütt járók az üstökös Csillagockal, vagy utól nyomban követik 
azokat.

(3) Harmadszor; A’ természetben néha lenni szokott némelly Fogyat-
kozásos Csudák-is, hogy valami jövendőt mutató, ritka és csuda dólgok 
közzé számláltattassanak, majd közönséges értelem a’ Túdósoknak min-
den rendei között. A’ mellyek közben-vetetlenül Isten akarattyából lesznek 
a’ természetben, ugy-mint az ő e’ földi emberek ellen való nagy haragjá-
nak jelei,35 Illyen természetben lévő fogyatkozásos Csuda történt egykor 
a’ Jerusálemi Templomban, midőn egy Aldozatra vitettetett Tehén az 
Oltár előtt Bárányt ellett.36 a’ melly (kétség nélkűl) azt jelentette, hogy a’ 
Bárány, kit a’ Keresztelő János újjal mutata,37 immár nem meszsze volna, 
kinek el-jövetele után meg-fognak szűnni a’ barmockal valo áldozatok a’ 
Jerusálemi Templomban. Annak-okáért, ha ez három rend béli szokatlan 
dolgoc a’ természetben, ugymint; (I.) a’ csudálatos, és szokatlan Fényes-
ség, (2.) a’ Föld-indúlásoc, (3.) a’ természetben lévő csudás Fogyatkozásoc, 
szokatlan nagy dólgoknak, és változásoknak elől-járó jelenségi, és jegyei, 
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mint eddig meg-értettük; bizony hát az üstökös Csillagok-is szintén ugy, 
(ha nem inkább) valamikor az Égen fel-tetszenek, leg-gyakrabb, sőt min-
denkor jövendő nagy nyomoruságoknac, Országos szomorú változásoknac, 
és szomorú gonoszoknac jelenségi.

4. Oka. IV-dik Okát vészem az Istennek a’ természetben lévő más egyéb 
szokásos, és rend szerint való múnkáitul; az honnan argumentando a’ mi-
nori ad majus analogice, a’ kissebb dologrul vévén erősséget, hogy azzal 
a’ nagyobbat erősitsük, és tamaszszuk; igy elmélkedem: Ha az Istennek 
más minden egyéb munkái a’ természetben, ím ez három szóval szóll-
nak:38 Accipe, redde, fuge: Vedd-el, add meg, kerüld-el; az az: Vedd-el a’ 
jótéteményt Istentűl; add-meg azért ő nékie a’ mivel tartózol; kerüld-el 
az ő ostorát, és büntetését; tehát miért nem mondhatnánk, hogy az Is-
tennek efféle ritka, csudálkozásra méltó és szokatlan munkái, (minémüek 
az üstökös Csillagok, és más egyéb a’ levegő-égben, vagy az Égen termeni 
szokott szokatlan Csudák) az embereknek, kik a’ teremtett állatokat szem-
lélvén, abból fel nem ébrednek, hogy a’ Teremtőt tisztelnék, sem a’ te-
remtett-állatokkal jól nem élnek; miért nem állathatnánk, mondom, igen 
keresztyénűl és kegyesen ezek felől-is, hogy hasonlo-képpen az Istennek 
haragját hir detik- ki, és az következendő gonoszokat jelentgetik az Istent 
nem félő s’ nem tisztelő embereknek? Mert, ugyan-is, igazán mondattatik 
e’ Világ a’ Természet Könyvénec, mellyben a’ teremtő Istennek bölcsessé-
gét, hatalmát, jóságát, és igazságát olvassuk, és szemléllyük; sőt a’ Sz. Irás 
is ebben Kalauzúnk lévén, az ő módgyok szerint a’ teremtett állatok, az 
Isten igéjének, és az ő parancsolattyának hirdetői, és az Istennek, magától 
az Istentől jelentetett beszéde. Mert a’ mit az Isten felől tudnioc kell az 
embereknec, meg-jelentette az Isten azt nékiec, e’ világnac alkotványában, 
és a’ teremtett-állatokban, hogy értséc, és lássác.39 A’ magok útaiban, a’ 
Szent Irásnak világa nélkűl járó Pogányoknál is nem hagyta Isten magát 
tanú-bizonyság nélkül lenni.40 Az Egec hirdetic az Istennec dicsőségét, és az 
egymás után következő napoc bőséggel praedicállyác az igét, noha nincsen 
beszédec, sem igéjec; mindazáltal még-is hallattatic az ő szavoc; minden 
földre ki hatott az ő zengésec; igy énekel Dávid a Sóltárban.41 Az Apostol-is 
a’ Természet Könyvéből vetélkedik a’ Pogány Bölcseckel, Csel. 17. v. 23, 24. 
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& seqq. Vgyan azonbol feddi az Isten-is a’ Bálványimádókat, Esa. 40. és 44. 
Ezen Könyvből dicsiri, magasztallya Istent a’ Királyi Proféta-is, Sólt. 8. és 
104. Noha ezek természeti múnkák, ugy mint a’ mellyeket minden nap 
múnkálkodik az Isten: csudálatosoc mindazáltal; de kevesen elmélkednec  
ugy felölöc, a’  mint kellene elmélkedniec,42 Az alsó, és felső világban vagynak 
jövendő dólgokat mutató Jegyec, a’ mellyekre, Isten hagya, hogy figyelmez- 
zünk. A’ Csillagok jegyül adattattak, hogy legyenec jegyei bizonyos időknec, 
napoknac, és esztendőknec.43 A’ levegő-égnek minéműségéből való jövendö-
lést helyben hadgya Idvözitőnk, Mat. 16. v. 2, 3. Luc. 12. v. 54. 55. Azokkal 
azért élünk, a’ Szent Irás, a’ Gyakor tapasztalás, és a’ Bölcs emberek itéleti 
lévén ez-iránt kalauzunk; és minden babonaság kivűl külömbséget teszünk 
azokból, a’ csendes, tiszta idő között, és a’ szél-vészes idő között. Hát az 
üstökös Csillagok felől miért nem lehetne keresztyénül, és kegyessen azt 
állatnunk, s’ tanitanunk, hogy azok jóllehet természeti okoktul lesznec; 
mindazáltal Istentül szoktanac arra rendeltetni, hogy azok által az ő itéleti 
eleve meg-jelentettessenec,44 mellyeket a’ bűnért bocsátandó e’ világon az 
emberekre. Mert az Isten efféle természeti munkáckal-is szokott élni, hogy 
e’ világi emberekhez, vagy jó-akarattyát, vagy a’ bűn ellen való haragját 
jelentse-ki azok által. És igy a’ négy Fundamentomokon-is, mint meg annyi 
Oszlopokon, fen-áll a’ Tanuság. Értsük Hasznait.

I. Haszna I. Haszna oktat, és tanit. Ugy-é hogy; Valamennyiszer Isten 
az égen üstökös Csillagot szerez, és mutogat, &c. mind annyiszor, &c. Mit 
tanulhatunk mi ebből a’ mi hasznunkra, jer lássuk-meg! Tudni-illik: azt, 
hogy az illyen üstökös Csillagok felől, minden hijában valoság, bolondság, 
és babonaság kivűl ugy elmélkedhetünc, igen keresztyénül, és kegyessen, 
mint Istennec a’ természetben láttattatni szokott, szokatlan néminémű 
munkái felől, mellyec, némelly nagy és nehéz nyomoruságoc felől tesznek 
jo eleve hirt az embereknec,45 Mert ugyan-is a’ több Égi Csudák között, 
(minémüec néha az Égen láttattatni szokott viaskodó fegyveres seregek, 
&c.) az üstökös Csillagokat azért tündökölteti az Égen Isten, hogy a’ termé-
szetnek szokott törvénye kivűl, valamelly következendő nagy és szomoru 
dólgokat jelentsenek, és az Istennek kivált-képpen való Gondviseléséből, 
és igazgatásából, minek-előtte azok meg-lennének, az embereket azok felől 
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meg-intsék, es az igaz Poenitentiára, s’ Istenhez valo megtérésre fel-ébresz-
szék, hogy senki ne legyen, a’ ki magát menthetné,46 Bizonyos dolog-is, 
hogy mivel az üstökös Csillagoknak fel-tetszések igen szokatlan, és ritkán 
eső, tehát azok minden bizonnyal bizonyos jegzésüec, ugy-mint Istentűl 
arra rendeltettetett jegyec, hogy az ő Felsége, emberek bűnei ellen való 
haragját jó idején meg-izennyék; mellyek mind az által kivált-képpen valo 
módon a’ nyomoruságoknak minémű nemeit jelentsék, kik ellen, s’ mi-
korra, &c. csak egyedűl Isten tudója; de az emberek közzűl senkinek meg 
nem jelentettetett. Világ kezdetitűl fogva megjegyeztettetett, s’ minden 
időkben megtapasztaltattatott, és nem-is meg-utálásra való dolog, hogy az 
üstökös Csillagoknak fel-tetszések után, nem sok idő múlva, mindenkor 
kemény hadakozások, háboruságok, és más egyéb gonoszok támadtanak,47 
de micsoda Országokra, és Tartományokra mutassanak nevezet szerint, és 
meg-határozva, minémű nyomoruságokat jegyezzenek, senki bizonyosan 
azt meg nem mondhattya, mig a’ dolognak ki-meneteli arra meg nem 
tanit,48 Annak-okáért el kell itt kinek-kinek im e’ következendő dólgokat 
távoztatni:

I. Hogy az üstökös Csillagok, a’ minémű gonoszoknac meg-előző jegyei, 
azokat nem kell a’ nyomoruságoknak bizonyos nemére határozni, hogy 
nevezet szerint ez, vagy amaz veszedelem, éhség, vagy dög-halál, háboru-
ság, és egyebek effélék jelentettetnének; hanem csak közönségesen, és meg 
határozatlanul kell azokat jelenteni; mert kivált-képpen valo modon, és a’ 
következő gonoszoknak nemeit ez-iránt meg-határozva jövendölni, merő 
pogányi babonaság, és haszontalan hijában-valóság.

2. Azt-is el kell itt távoztatni, hogy eféle prognosticátiót nem kell bizonyos 
személyekre, helyekre, Tartományokra, városokra, az embereknek illyen 
vagy amollyan rendre, ház népekre, és Ecclesiákra, kikre efféle szomorú 
dólgok következendők vólnának meg-határozva alkalmaztatni; mert csak 
egyedűl Isten annak tudója, (a’ meg-létel és ki-menetel előt) kikre, hová, és 
mitsoda helyekre következzenek kivált-képpen valo modon azok a’ szomorú 
gonoszok, mellyeknek az üstökös Csillagok, Isten rendeléséből, jó elevé 
meg-izenő jegyei.
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3. Bizonyos idejeket-is az illyen nyomoruságoknak; sem kezdetinec, mi-
kor, sem tartoságoknac, és végeknec, meddig lesznek, nem kell, s’ nem-is 
lehet meg-határozni; sőt azon igyekezni, haszonta-hijában-valoság, és 
 babonaság. Csak a’ közönségességnec határában kell azért meg-maradnunk 
ez-iránt, s’ ugy kell kivált-képpen való csudálkozással, és szorgalmatos reá 
figyelmezéssel az illyen Egi-jegyeket visgálnunk, és szemlélnünk. Mert 
ugyan-is Keresztyén emberhez illendő kegyes dolog, azt meg-ismérni, hogy 
az illyen üstökös Csillagok az igaz Poenitentiánac Praedicatori és az Isten 
haragjának bizonyos mutatói, az Isten rendeléséből. Innen már:

II. Haszna a’ Tanuságnac: Valóságos magunkban szállást, és sziveinknek 
keserű meg-esését szerezhet, (szerez-is) mi bennünk, ha meg-gondollyuk 
e’ mi Hóld fogytára jutott Hazánknak, s’ abban szintén el-czondorlott 
Nemzetünknek siralmas állapattyát. Vgy-é, hogy valamennyiszer, s’ vala-
mikor Isten az égen üstökös Csillagot szerez, &c. mind annyiszor, &c. No 
azért temető sirod felé közelgető, sőt már koporsód szélin feküvő életed 
táján szintén csak haló félben lévő édes Magyar Hazám s’ Nemzetem! E’ 
Tanuság ébreszszen-fel minket-is büneinknek mély álmából! Nyúllyunk 
a’ magunk kebelében, s’ vegyük nosza fris emlekezetben, avagy csak a’ mi 
értünkre, s’ mi időnkben látattatott üstökös Csillagokat, és vessük azokra 
szomorú gondolkodásinkat, s’ nyilván meg-tapasztallyuk, hogy azok avagy 
csak e’ siralmas Hazában, Magyar, s’-Erdély Országokban, következő si-
ralmas nagy romlásinknak, mint meg annyi elől-járó hir-tévői, s’ hadat 
hirdető követei vóltanak.

I. Először: Csak az 1652-ben fel-tetszett, s’ 1653-ben-is fénylett üstökös 
Csillagot gondollyuk-meg,49 Avagy az által nem jelentgette-é Isten nyilván 
e’ mi bünös Nemzetünkre, csak kevés idő múlva az után következett harag-
ját, és abbol származott rettenetes ostorit? Bizony vak a’ ki ezt eszében nem 
vette. Mert hiszem ennek az ö Enyészeti felé közelgető mostoha  Világnac 
el-fajult Estvéje, csak hamar az után harmadik, és negyedik esztendő for-
dulásában, minden felé e’ siralmas Hazában, a’ sűrű zenebonáknak, Haza 
közönséges békességét bontogató, s’ annak romlását bőven termő vesze-
delmes magvait kezde sűrűn hintegetni. Midőn az 1657-dik, 1658-dik, &c. 
nékünk igen szomorú esztendőkben, magunkal keresteté-fel Isten nagy 
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vigan siralmas romlásinknak útait, öszve-gyüjtvén Nemzetünknek szinét,  
s’ Lengyel Országban mint-egy mészárszékre ugy voná őket; kiknek ott  
egy jó részét tűzzel, vassal meg-emészté, más leg-nagyobb, és széppebb 
részét a’ kegyetlen Pogány Tatár ugy hajtá-el mint a csordát a’ meg-siratha-
tatlan keserves rabságra. Csak hamar megint ugyanazon dühödt Pogányság, 
a’ Napkeleti másic Oroszlánnac erejével, Töröckel s’ több sok gyülevész 
népeckel, ugy rohana reánk mint a’ sűrű zápor, s’ annál-is inkáb praedát 
vete Nemzetünkben.50 Véneinket le-vágák, csecs-szopóinkat fegyverre há-
nyák, szűzeinket, és aszszonyi állatinkat rútúl meg-fertezteték: nevedékeny 
édes gyermekeinket, iffiú népeinkel, és erős férfiainkal edgyütt porázra 
fűzvén, vitték-el a’ keserves, és hóltig-való rabságra. Édes lakó helyein-
ket, Városinkat, Faluinkat, szép házainkat tűzzel meg-égették, és a’ széllel 
fújtatták-el. Véressek vóltanak, (s’ ma-is azok) sok helyeken a’ kő-falak, s’ 
piros vólt a’ föld a’ mi édes Nemzetünknek fegyver miatt ki-omlott véré-
tűl: az égi madarak, és a’ vadak, sőt az ebek-is meg-hizakodtak, s’ ugyan 
meg-dühössödtenek, a’ fegyverrel le-vágattattaknak hólt testeken. Oda 
lőnek e’ szörnyü romlásinkban tőlünk, a’ mi siralmas érésünkre sok szép 
Vég-Házaink, Kárán-Sebes, Lugas, Boros-Jenő, Várad, Sz. Job, és többek, 
mellyeckel Országunknak nagy része-is el-foglaltattaték, és a’ Pogány  Töröc 
igája alá vettetteték, s’ csak a’ galléra-is alig akadt, (sőt nem-is) immár ke-
zünk között régi Magyar Birodalmunknak, annyira meg ronta ekkor az 
igaz itéletű Isten bennünket. Mind ezeckel-is pedig a’ Jehovánac ellenünc 
ki-huzott szablyája nem nyugovék meg;51 sem az ő felgerjedt haragja nem  
távozzék el mi tőllünk, hanem még-is fel huzva lévén az ő verő keze mi 
ellenünc,52 csak hamar ismét zászlót emele53 ő Felsége, ugyan azon tá-
vul, s’ közel valo Pogány népec között, s’ nagy hamar megint el-hivá őket  
ellenünk; a kik sűrűséggel ujjobban reánk rohanván, nagy rablásokat, sok 
égetéseket, és szertelen pusztitásokat tőnek édes Nemzetünkben,54 a’ mi-
kor ismét el-vévék tőllünk erővel, fegyverrel, a’ nélkül-is eléggé meg-ron - 
gyollott Országunknak egynéhány erős Bástyáit; Érsek-uyvárat,  Nográdot, 
Szecsént, s’ több erős Vég-házainkat, s’ azockal edgyütt mind ackoráig 
kezünk között meg-maradott édes Hazánknac egy nagy darab jó részét 
megint maga Birodalma alá hóldoltatta a’ természet szerint való Pogányság. 
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Illy, és ennyi siralmas romlásinknak lőn jó idején hirt adó, s’ háboruságot 
hirdető követe, az 1652-dik esztendőbéli üstökös Csillag!

2. Másodszor: Ezek után még tovább való Ostorival-is fenegetni akarván 
Isten bennünket; 1664-ben-is, ellenünk gerjedező haragjábol származó csa-
pásinak mutató Jegyét adá-előnkben ő Felsége, hasonló üstökös Csillagot 
támasztván az esztendőnek vége felé, melly a’ következő 1665-ben-is tün-
döklött. Csak hamar más-is ugyan ezen esztendőben támadott, a’ negyedik 
Hólnapban; mellyeknek edgyike Napkeletre, másika Délre fénylett. El-hal-
gatom micsoda szomoru változásoknak löttenek-légyen, e’ két egy más 
után hamar fel-tetsző üstökös Csillagok, más Keresztyén Tartományokban; 
Lengyel Országban, s’ egyébütt-is, jó eleve meg-mutató jegyei.55 Csak e’ mi 
gyászban borult siralmas Magyar Hazánknak szomoru sorsát emlitem. 
No azért ugyan józanon elmélkedgyünk felőlök, minémű nagy szomoru 
változásoknak lőttenek-legyen Magyar Országban ez üstökös Csillagok 
bizonyos mutato Jegyei? Avagy nem ezeknek a’ siralmas nagy romlásink-
nak-é, a’mellyek alatt e XII. s’ XIII. esztendők forgásában, 1670-tűl fogva 
keservesen nyög temető sirja felé közelgető, s’ el-rongyolódott édes Nem-
zetünk? Bizony mind ezeket jelentgette Isten azok által, a’ mint most már 
a’ szomorú ki-menetel bizonyittya, ha magát észre túdta vólna venni testi 
bátorságban bémerűlt Nemzetünk, és idején való Poenitentia-tartással 
az ő Istenét meg-előzte vólna. S’ hát már tovább reménlhetünk-é jobb 
időket? Adná bár a’ nagy kegyelmű Isten, hogy érhetnénk már valaha, sok 
siralmas romlásink után ollyakat! De tartok attól, (s’ adgya Isten hogy ne 
profétállyak!) hogy Idvözitőnk szavai szerint, még mind ezek-is, az eckédig 
rajtunk esett sok siralmas romlások, pusztulások, vér-ontó hadakozások, 
hábóruságok, éhség, döghalál, &c. csak kezdetei ne lettenec légyen,56 mind 
ezeknél sockal nehezebb, reánk következhető nyomoruságoknak. Mert 
mind ezeckel az Istennek rajta forgó sok Ostorival-is nem meg jobbúlt, 
hanem az Istentől inkább el-fajúlt, és a’ bűnben inkább meg-keményedett 
e’ maradék vajutt Magyar Nemzet. Gondollyátok-é, hogy ez az 1680 dik 
esztendőbeli rettenetes nagy üstökös Csillag csak semmiben múlnék-el; 
és hogy az nem fenegetőző újja lött vólna Istennek, e’ mi bűnös Nemze-
tünk ellen kivált-képpen? Ingyen csak elméjében sem tünnyék az senkinek, 
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s’ ne felejtse könnyen el ezt az üstökös Csillagot. Mert Világ kezdetitől 
fogva minden időkben nyilván valo tapasztalásból meg-tanult dolog, hogy 
az űstökös Csillagok mindenkor szomoru kimeneteleknec vóltanak elől-
járó jelenségi,57 Azt olvasom egy régi Tudos Ember irásában az üstökös 
Csillagok felől,58 hogy ha azok Nap enyészetre támadnac, és onnan az ő 
mozgásoc Nap nyugat felé léjend; tehát az ő illyen mozgásockal azt jelentic, 
hogy azokban a’ Tartományokban, és Országokban, (mellynek Horizony-
nyokban feltetszenek) kivűl valo ellenség fog be-ütni. Noha én, a’ mi az én 
részemet illeti, az üstökös Csillagoknak nagyságokbol, szinekből, fényessé-
gekből, tartoságokbol, támadásokbol, amonnan erre, vagy ama’ felé valo 
mozgásokbol, azoknac igy vagy amugy állásokbol, &c. való prognosticátionac 
alája nem irok; (jóllehet másként szabados mind ezeket az üstökös Csilla-
gokban visgálni, és észre venni.59 De azért ha meg-vallyuk az igazat, nyil-
ván ugy tapasztallyuk, hogy az 1680-dik esztendőbéli nagy üstökös Csillag 
Nap nyugat felől támadott, és fellyebb fellyebb jövén, Nap kelet felé vólt 
annak mozgása. S’ mi követé? Am bérohana ár-viz módon a’ kivűl való 
Pogány Nemzet Országunkban, Nemzetünknek a’ Német Nemzet ellen 
való  segitségére ugyan, úgy tetszik; de bizony sok Keresztyénnek siralmára 
fordult annak segitsége; sok édes Atyák, s’ Anyák sirattyák (el-hittem) 
e’  mái napon. Meg-vévé ugyan Cassát, s’ még most egyszer kezünknél 
meghagya, Isten csudálatos igazgatásabol; de ha reá gondot nem viselünk, 
és másodszor talál segitségre jöni, félek rajta, (s’ adgya-is Isten!) hogy ugy 
ne járjunk véle, mint ez előtt mint egy száz negyven esztendőckel Budával 
járának régi Eleink. Földig le-rontá mostan e’ kis darab Magyar Országnac 
két jó, s’ erős Vég-házait, Onadot, s’ Füleket.

Vallyon miért? Tudgya a’ Török mit csinál! Adgya a nagy kegyelmű 
UR Isten, hogy úgy ne járjon szegény Nemzetünc a’ Török segitséggel, 
mint a’ ki meg-menekedik az Oroszlántul, az után Medve találkozik  reája, 
mint az Isten mondgya, Amos. 5. v. 14. Hát a’ mostan folyó 1682-dik esz-
tendőben fel-tetszett üstökös Csillag felől mit gondollyunk, a’ melly, ugy 
tetszik, mint egy rész szerint Nap nyugatrol, s’ rész szerint Észac felől tá- 
madni, és Dél felé volt mozgása? Adná bár a’ kegyelmes UR Isten 
 minékünk ezt az üstökös Csillagot, és az egész Keresztyénségnek jó jelül! 
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hogy a’ Napnyugati és Északi minden Keresztyén Nemzetségeknec lenne 
egy szivec, egy értelmec, egy indulattyoc, egy akarattyoc; s’ ugy mennének 
ama’ maga erejében fel-fuvalkodott, és népének sokságában kevélykedő, s’ 
magát Isten boszszuságára Győzhetetlennec tituláló Déli kevély Oroszlán-
nac, az egész világon lévő Keresztyénség közönséges és természet szerint 
való nagy Ellenségének erejét megrontani! De valóban tartok attól, hogy 
minékünk, a’ nélkül-is eléggé el-czondorlott, és el-rongyolódott Magya-
roknac, ezzel az én jó és idvösséges kivánságommal ellenkező ki-menetelű 
ne legyen a’ dolog; ugy hogy noha szivünk szakadva ohajtyuk, és várjuc a 
békességet, (mellyet hogy Isten meg-adgyon, én-is szivem szerint kivánom, 
s’ kérem ő Szent Felségét hogy adgya-meg!) de tartok, mondom, hogy 
még mind ezeknél-is sockal keservessebb csapási, és hétszerte sullyossabb 
Ostori ne következzenek Istennek reánk: Mert nincsen az életnek meg-job-
bulása, nincsen az Istenhez való igaz meg-térés Nemzetünkben, a’ melly 
alatt reménlhetnénk, hogy Isten meg adgya régtűl fogva szivünk szaka-
dásával ohajtott lelki testi békességünket. És jóllehet tűzben vetette Isten 
ez igen el-pusztult Nemzetnek bűnös maradékát, de még-is nem akarja 
meg eszmélni magat, hogy bűneit meg siratná, és az Istenhez meg-térne; 
hanem még inkább meg-keményedett a’ bűnben, s’ naponkint Isten ellen 
valo gonosságit sokasittya. Minek-okáért bizony méltán ugy itélhetünk 
mi, e’ mi bűnben meg-átalkodott Nemzetünkre nézve, mind az 1680-
dik esztendőbéli, s’ mind a’ mostan folyó 1682-ben feltetszett üstökös 
Csillagok felől, hogy Isten azokat a’ több Nemzetek között, e’ mi Hóld 
fogytára jutott Magyar Nemzetünknec, az ekkédig rajta forgott siralmas 
állapatoknak hétszerte rajta következendő keservessebb nyomoruságoknak 
és ostorozásoknac bizonyos jegyeül függesztette légyen fel az Égre; hogy 
venné eszében magát, és ellene meg-haragudt Istenét, ő Felségéhez idején 
való meg-térésével előzné-meg. A’ melylyet hogy ha még-is nem cselek-
szik e’ bünös Nemzetség; kétség nélkül el-hozza Isten reája mind azokat 
a’ hétszerrel meg-öregbült rettenetes csapásokat, a’ mellyeckel bennünket 
ez üstökös Csillagok által meg-fenegetett. Mert az illyen Nép, Nemzetség 
elen, a’ melly az Istennek ő rajta lévő sok ostori alatt-is meg nem jobbúl, 
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hanem még-inkább megkeményedik, rettenetes Sententája [sic] vagyon 
Istennek ki-mondva, Moyses III. Könyv. 26. Rész. v. 15-39. Olvasd-meg!

Immár következnek a’ Feddőző, és Czáfolo, és az idvösséges Poenitenti-
ára Jutó, s’ az Istenhez való igaz Meg-térésre ébreszgető Hasznoc, az arra 
való út mutással edgyütt, tudni-illik: Miképpen kellene Istennek, még 
ez után-is reánk következhető rettenetes ostorit, és büntetésit magunkrol 
elháritanúnk. De mivel mostan-is fel-tött Czélomnál hoszszabbatka lők a’ 
Tanításban, ezeket a’ következendő alkalmatosságra hallasztom. Ezekről 
meg-emlékezzetek. AMEN.
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I I .  P R A E D I C A T I O .

Joel. 2. v. 30, 31.

Csudakat tészek az égben, és e’ földön, vért, és tüzet, és köd oszlopokat. 
A’ Nap setétséggé válik, és a’ Hóld vérré, minekelőtte el-jöne a’ Jehovának 
nagy és rettenetes napja.

Ennek-előtte való alkalmatossággal meg-világositván a’ Szent Irás Lecz-
két, a’ mennyire szükséges vólt, illyen Tanuságot terjesztettem vala ebből 
előtökben:

Valamennyiszer, s’ valamikor Isten az Égen, a’ több Csudác között, üstö kös 
Csillagot szerez, és mutogat az embereknec, mind annyiszor, s’ min denkor, 
mind az Ecclesiában, s’ mind a’ Polgári Társaságban, és az Országokban, 
a’ népnec büneiért, következendő nagy nyomoruságoc, és siralmas változásoc 
felől tudosittya és inti-meg őket az által, s’ azokat jelenti- meg jó idején nékiec.

Ezt a’ Tanuságot, mind a’ Szent Irásbéli bizonyságockal, hogy igy legyen, 
meg-erősitettem; s’ mind pedig, miért legyen igy, bizonyos Fundamen-
tomokból meg-mutogattam, Két Hasznát terjesztettem vala előtökben, 
mellyeknek edgyike vólt a’ mi Tanitattatásunc, hogy tudni-illik, micsoda 
itéletben legyünk az üstökös Csillagok felől, mikor történnik hogy azokat 
lássuk az Égen tündökleni. Másic Haszna vólt a’ mi hathatós Fel-ébresz-
tettetésünc, mellyeket bőségesen előtökben adtam. Most már következik:

3. Haszna. III. Harmadic Haszna, melly az üstökös Csillagok felől el-
lenkező értelemben lévő embereket czáfollya, kik midőn azokat láttyák, 
meg-utálván, csak semminek tartyák, mint valami testi bátorságban bé- 
merült Epicureus emberek; Illyenek azok:

I. Először: A’ kik azt vitattyák, hogy azokat látván, semmit nem kell félni, 
nem kell megijedni, &c. mint-ha az illyen üstökös Csillagok, Isten rende-
léséből valamelly következő nagy gonoszoknak vólnának mutató jegyei; 
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holott olly távul vagyon, hógy a’ Szent Irás az illyen idvösséges félelmet 
ki-irtaná, s’ ki-szaggatná az embereknek szivekből, hogy inkább ellenben 
azt commendállya, dicsiri, és javallya egyedül, ugy-mint a’ szivnek a’ bünre 
vetemedéstől való hatalmas őrizőjét, Solt. 2. v. 11. Praed. 12. v. 14. Phil. 2. 
v. 12. I. Pet. I. v. 13. A’ melly idvösséges es fiúi félelem lévén, mindenkor az 
Istenhez való igaz meg-téréssel, az ő Tiszteletivel, az ő benne való bizoda-
lommal, és gyönyörködéssel, az ő benne való hittel, es reménséggel, és az 
ő hozzá való szeretetünkel vagyon öszve köttettetve.

Ez az idvösséges és fiúi félelem, ugy vagyon hogy egyenesen és első-kép-
pen az Istenben határozódik; de az-után és következés szerint más egyéb 
rettentő ijesztésekre-is60 vitettetik, minéműek az üstökös Csillagok-is; ez 
pedig az Istenért, az Istenben, az Istentől, és az Istenre lészen, a’ ki, valamint 
a’ mi Szeretetünknec leg-kivált-képpen valóbb és utólsó Czéllya; ugy a’ 
mi félelmünknec, és rettegésünknec-is 61 fő és utólsó határának kell lenni,62 
Csak egyedűl az Istent félik az igazak, ugy-mint megemésztő tüzet,63 kinec 
kezeiben esni rettenetes dolog-is;64 mindazonáltal ugy-is félik őtet, mint ő 
nékiek igen jó és ővélek jól tévő édes Attyokat: félnek a bűntűl-is, ugy-
mint csupán csak gonosztúl: s leg-ocsmányabb rútságtúl: félnek az Isten 
haragjátúl-is, és annak minden múnkáitól, és Istennek abból származó 
itéletitől, tudni-illik e’ jelen-való életnek külső gonoszaitól, mellyek ő 
magokban terhesek, szomorúk, és rettenetesek. Végezetre az Isten itéle-
tinek jegyeitől, és mutató jelenségétől-is félnek, a’ mennyiben azok által 
nyilván jelentettetik, hogy a’ Jehova kezében pohár vagyon, és zavaros bor, 
mellyet abból kitölt, kinec a’ seprejét-is meg-iszszác, és ugyan ki szopjác e’ 
földnec minden istenteleni.65 Hogy ezeket az üstökös Csillagokra, s’ azok-
nak feltetszésekre szabjam, azt mondom, hogy félnec az Istent félő kegyes 
emberek ettől az Égi jegytől, ugymint Istennek valamelly következő nagy 
gonoszok felől való hirtévő követétől, és fenegetőző újjától; félnec azoktól 
a’ gonoszoktul, mellyeckel Isten az illyen Jegyec által őket fenegeti, ugy-mint 
Istennek kemény itéleteitől; félnec a’ bünöktűl, ugy-mint az Isten itéletei-
nek, és azokat mutogató illyen jegyeknek érdemlő ókaitul: félnec az Istentől, 
ugy-mint mind ezeknek Fő szerző Okátul: félic magokat, és a’ magokéit: 
feltic az igazakat, és az Isten Anyaszentegyházát,66 jól tudván hogy az itélet 
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az Isten házán szokott el-kezdődni: feltic édes Hazájokat, és a’jg világot a’ 
jövendő, és fenegetőző rettenetes csapásoktul; sőt végezetre féltic még az 
istenteleneket-is, kiknek bünöc mint Sodománac meg sokasultanac,67 kik az 
ő Attyóknac mértékjekét bé-töltöttec,68 a’ kikre neminémű kegyes magok 
el-hitetéssel köszönic annak a’ pohárnac részét; melly a’ Jehova kezében 
vagyon. És így értyük ezekből, mit es mint kellyen mi nékünk itélnünk az 
üstökös Csillagoknak feltetszésekor való félelem felől.

De a’ kik egy csepnére meg nem rettenő szivel akarjác efféle Égi jegyeket 
szemlélni, azok hátokat vetik Istennek, a’ Jeremiás Profétánál imez szavai-
hoz: A’ Pogányoknak útat ugy-mond ne tanullyatoc, és az Égi Jegyektől 
ne féllyetec.69 &c.

R. Nem tiltya itt az Isten, hogy tellyességgel, és a’ szivnek minden 
meg-dobbanása, és ijedsége nélkül semmit ne féllyünc, midőn az illyen 
Égi jegyeket szemléllyük; hanem csak meg-határozza a’ félelmet, és abban 
modot szab, hogy tudni-illik, ne féllyünk azoktul ugy mint a’ Pogányoc 
szoktak vólt félni; kik az Égi jegyeknec, Napnak, Hóldnak, Csillagoknak 
isteni tiszteletet és hatalmat tulajdonitottanak, és azoktul az Isten beszéde 
és igéreti ellen féltenec, akarván inkább az Égi jegyek által való fenegetésre 
kétségben esni, mint sem az Isten igéretire szivökben bizodalmaskodni, 
melly dolog annyit tészen, mint az Égi jegyeket inkább tisztelni, mint az Is-
tent. Bezzeg igy nem kell az Égi jegyektűl félni; de azért midőn a’ szokatlan 
és rendkivűl való Égi Csudák, (minéműek az üstökös Csillagok-is,) ugyan 
azon gonoszokat jelentgetik, s’ azockal feneget Isten ezek által bennünket, 
mellyeket az ő igéjében-is ki-hirdet, bizony ackor az Égi jegyekre, azokat 
szemlélvén, ugy meg-rettennünk, hogy az Isten haragjától féllyünk, és 
meg-térjünk, nem csak el-szenvedhető, hanem ugyan kegyes és istenes 
dolog-is. A’ minémű félelem nem hogy itt a’ Jeremiásnál, vagy másutt 
is a’ Szent Irásban tilalmaztattatnék Istentől; de inkább ellenben ugyan 
ezen 18-dik Részben parancsoltattatik, v. 6, 7. Mellynek alkalmatosságát, 
és okát-is fel-jegyzi a’ Jeremiás Proféta, s’ azt jelenti, hogy a’ nem egyéb 
itt, hanem az Istennek mind szokatlan, s’ mind szokásos, csudalkozásra 
méltó munkái, v. 10, 17. Ha azért ezek félelmet öntenek a’ mi sziveink-
ben, és minket az isteni félelemre felindittanak; miért nem szintén ugy az 
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Égi jegyek-is, (mellyek közzűl valók az üstökös Csillagok,) kiket nyilván 
 rettentő ijesztéseknec, nagy Jeleknec70 mond Idvözitőnk. A’ mellyekre ugy-
mint valamelly szomoru gonoszoknak elől-járó jegyeire figyelmezni szintén 
ugy szabados, mint a’ természet szerint való, és házi gondviselést néző 
dólgokban, az Ég tisztaságának, vagy szeles vóltának jegyeire, Matt. 16. v. 
2. Luc. 12. v. 54. Nyilván való dolog hát mind ezekből, hogy az üstökös 
Csillagoknak, s egyéb Égen, vagy földön meg-eshető Csudáknak jövendő 
gonoszt jelentésekből való fiúi és kegyes félelem nem tilalmaztattik itt; 
hanem az ollyan babonás, bálványozó, és ördögi jövendölésből származó 
félelemtől tiltya Isten a’ népet, mellyel a’ Pogányoc, a’ hejában valo, vagy 
pedig az ördögtűl, az ő mesterségével csináltattatott Égi jegyektől félnetek.

2. Másodszor: Azok-is ezen kovászból valók, a’ kik Istennek efféle fenege-
tőző jegyeire, magok-is semmire nem akarnak meg-rettenni, s’ másockal-is 
azokat csak semminek itéltetik, azt vitatván, hogy efféle Égi jegyek, üstökös 
Csillagok semmit nem jelentenec, és igy semmiképpen, avagy csak igen 
közönségesen, és meghatározatlanul-is nem lehet, s’ nem kell, azokat látván, 
a’ következendő, és a’ mint lehető, ugy el is mulható gonoszokat jó eleve 
azokból meg-jövendölni. Melly értelemnek semmisége nyilván ki-tetszik, 
hogy-ha azokat a’ fundamentum nélkül néhány Fundamentomokat meg 
rázogattyuk, a’ mellyekhez ez-iránt az illyen igen bátorkodó s’ másokat-is 
az Isten haragjából származni szokott csapások ellen bátorkodtató emberek 
támaszkodnak. Lássuk rendel azokat.

I. Első Fundámentomoc ez: Csak valami kicsinyt-is bizonyost, és nyil-
ván valót, az üstökös Csillagoc felől alig lehet kapni, és tudni, egyebet a’ 
vélekedésnél, gyanakodásnál: hogy-hogy lehet hát az igen-igen bizontalan 
jövendő dolgokat azokbol meg-látni, s’ meg-jövendőlni?71

R. I. E’ Fundamentomnac fundámentomatlansága im e’ következő 
két Fundámentomokbol tetszik-meg: (I.) Mert a’ Szent Irásban-is, kivált- 

képpen a’ Szent János Mennyei látásiban, sok dolgok vagynak ollyanok, 
mellyek felől külömböző itéletben vagynak sok tudos emberek, miné-
müek: A’ Szent Városnac negyven két holnapig tarto tapododása felől 
valo Profétia, (g.) és ama’ két tanu-bizonyságoknac, (kik felől valo véleke-
dés nem egy, sem kettő,) profétálásoknac ideje, ugy-mint az ezer kétszaz 
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hatvan napoc.72 (Ismét, hogy többet el-halgassak) illyen amaz ő pohárát 
az Euphrátes folyó vizében kiöntő hatodic Angyal, (h.)73 és viszont az ő 
pohárát az égre ki-öntő hetedic Angyal felől valo profétia-is, (i.)74 Végezetre 
a’ Szenteknec a’ Christussal ezer esztendeig valo élésec, és uralkodásoc (k.)75 
felől valo örvendetes profétálás-is ide járul. Csak mi kicsinyt-is bizonyost, 
és nyilván valot alig lehet kapni, és tudni mind ezek felől, hogy mikorra, 
s’ hová, és micsoda idő tájára Christus Vrunk születtetésének mellyic, es 
hányadic esztendejére kellyen ezeknek a titkos látásokban béfoglaltattatott 
profétiaknac kezdeteket, és végezeteket határozni. Mert a’ Szent Irást vis-
gáló Bölcs emberek ezeknek kezdeteknec és végezeteknec meg-határozodott 
idejek felől külömböző vélekedésben vagynak, (l.)76 Mindazáltal kicsoda 
merné tagadni, hogy e’ meg-emlitettetett titkos Mennyei látásokbol igen 
Keresztyénűl és kegyesen nem lehetne az Isten hiveinek, és azokbol álló 
Anyaszentegyházának nagy lelki vígasztaltattatására jövendölni, mint ama’ 
titkos parázna Babylonnac el-romlását; (m.)77 mind a’ Töröc Birodalomnac 
nyaka szakadását; mind pedig az Isten régi kedves frigyes népének a’ Sido 
Nemzetségnec, az Anyaszentegyház kebelében valo bé-jövetelét, és a’ Chris-
tus igaz isméretire s’ Evangeliomi Szent Tudománnyára való közönséges 
Megtérését, melly felől Szent Pál Apostol-is nyilván jövendől, Titoknac 
nevezvén azt, (n.)78 Ehez hasonló legyen az itélet, az üstökös Csillagok 
körül való külömböző vélekedés felől-is.

(2.) De továbbá e’ Fundamentum következetlenségének fundamento-
matlansága meg-tetszik ebből-is: Mert midőn, nem csak a’ külső világi 
Bölcsek, és Philosophusoc, hanem a’ Theologusok-is, leg-nagyobb részént 
ebben az értelemben vagynak, hogy az üstökös Csillagok mindenkor va-
lamelly jövendő nagy nyomoruságóknak megelőző és mutato Jegyei; tehát 
nem jövendölik azokból, azokat a’ nyomoruságokat meg-határozva, hogy 
ezec vagy amazoc, erre vagy ama’ Tartományra; illyen vagy amollyan rendű 
emberekre, ez vagy amaz idő korban lesznek; s’ eddig vagy amaddig tarta-
nak: hanem csak közönségessen, és meg-határozatlanul szóllanak-, (o.)79 s’ 
ugy külömböztetik-meg az üstökös Csillagokból, s’ egyéb szokatlan Égi 
jegyekből, és Csúdákból való prognosticátiot, jövendölést, melly a’ Szent 
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Irás szerint vagyon, az Astrologiai babonás jövendöléstől; amazt javalván, 
ezt pedig általlyában meg-vetvén, és kárhoztatván. (p.)80

R. 2. Osztán meg-fordítván e’ Fundamentomot, ellenben én-is azt mon-
dom, hogy mivel az üstökös Csillagoknak nemződésekben; honnan, s’ 
miből lesznec, és mozgásokban; hogy s’ miképpen mozognac, némelly dólgok 
ollyak fordulnak-elől, a’ mellyeket soha senki még eddig az halandó em-
berek közzűl meg nem fejtegethetett; innen a’ józanon elmélkedő okosság 
azt szedegeti és hozza-ki, hogy azoknak lételekre, és mozgásokra, az Isten-
nek közbenvetetlen munkálkodása és cselekedeti járúl, melly bizonyos 
jelensége annak, hogy az üstökös Csillagok valamelly nagy dólgokat, és 
az Ecclesiában, vagy Politiában következendő emlékezetes, de szomoru 
változásokat jelentenek. (q.)81

II. Másodic Fundamentum ez: Mert az üstökös Cillagok nem-is jegyec, 
(azt mondgyák) ha ki ugyan jol meg-gondolva akar hozzá szollani. Azért 
semmit sem jelentenec.82

R. Ha ki ugyan jol meg-gondolva akar hozzá szollani, meg-láttya, hogy e’ 
Fundamentomnac első ága egyenesen ellenkezik a’ Szent Irással: Mert hogy 
az üstökös Csillagok, az Istenhez való igaz Meg-térésnec, és Poenitentiánac 
Praedicátori, és az Isten haragjának, Isten rendeléséből legyenek mind az 
Ecelesiában, s’ mind a’ Politiában rend-kivűl való Jegyei; azt, mind a’ Szent 
Irás meg-mutattya, s’ mind a’ józan okoskodás, és a’ minden-időbéli Expe-
rientia, nyilván való meg-tapasztalás; mind végezetre az egész világon lévő 
minden Nemzetségeknek, s’ még a’ Pogányoknak-is, e’ felől egy-mással 
való meg-edgyezések meg bizonyittyák.

I. A’ mi a’ Szent Irást illeti, nyilván állattya közönségesen az Égnec Csil-
lagi felől, hogy azok jegyül adattattanac.83 A’ Jegyec pedig néha rend-kivűl 
valóc, mellyeckel az Isten vagy kegyelmességét, vagy haragját mutogattya 
az embereknek. Melly dolog, mivel a’ több Csillagok felől igaz, és ezen  
dolognak példái a’ Szent Irásban, Idvözítőnk tanításában, kivált-képpen, 
elő-fordulnak, (r.) 84 miért tagadná hát ugyan azon dólgot az üstökös Csil-
lagok felől akar ki-is, hogy azok-is szintén ugy Jegyec nem vólnának az Égen, 
mint a’ több Csillagok.
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2. A jozanon okoskodo Elme s’ Okosság-is ugy itél az üstökös Csillagok fe-
lől, hogy mivel azok az Istennek szokatlan, és csudás munkái, tehát minden 
kételkedés kivűl valamelly következendő nagy és szomoru ki meneteleknek 
elöl-járo jegyei azok.

3. A’ minden-időbéli Experientiát ha meg-gondollyuk, ellene-mondha-
tatlanúl meg-tapasztallyuk, hogy valamikor üstökös Csillagok tetszette-
nek-fel, mindenkor szomoru gonoszok, Birodalom-béli nagy változások, 
háboruságok, vér-ontó hadakozások, s’ több efféle szomoru állapotok 
következtenek azok után, mint e’ dolognak valóságos igazsága nyilván 
meg-bizonyosodik az hiteles Historia Iroknac irásokból: (s.) 85

4. Végezetre, a’ minden-időbéli, minden Nemzetségeknek, mind a’ régi 
Pogányoknak, s’ mind a’ Christus idejétől fogván-való Keresztyéneknek, 
ezek között mind Philosophusoknac, mind Historicusoknac, és Theologu-
soknac egymás között, és egymással szépen meg-edgyező elméjek, és értel-
mek-is ezen meg-nyugoszik, a’ Szent Irás, és a’ minden-időbéli Experientia 
után, hogy az üstökös Csillagok mindenkor efféle szomoru-gonoszoknak 
legyenek elől-járo Jegyei, a’ mint ezt bővségesen meg-mutattya egy nagy 
tudós Theologus ember : (t.)86

De így szollanak: Ha szintén Jegyec vólnának-is az üstökös Csillagoc, és 
valami jövendőt jelentenénec; de mindazáltal csak természet szerint valo, 
s’ természetbéli jegyec volnánac, és csak természet szerint valo dolgokra 
mutatnánac; mint az égnec reggeli pirossága jelent szelet, és essőt, az estvéli 
tiszta idöt, Matth. 16. v. 2, 3.

R. I. Bizonyos dolog, (melly ám bátor legyen meg-is engedve,) hogy az 
üstökös Csillagok természeti dólgok, és természet-béli okoktul lesznek; 
mindazonáltal Istennek az ő rend-kivül való, és szokatlan múnkáit, nem 
kell azon rendben helyheztetnünk az ő rend-szerint való, és mindenkori. 
sőt minden-napi munkáival, miné-müek a’ Napnak fel-támadása, a’ vizek-
nek folyási, s’ több illyenek. Annak-okáért, 2-szor; semmit nem ellen-kezik 
e kettő egy-másközött; hogy tudni-illik az üstökös Csillagok a’ természet-
nec munkái legyenec, s’ természetbéli Okoktul származzanac; mindazáltal 
ugyan azon üstökös Csillagoc, az Istennec a’ bünös Nemzetségec ellen ger-
jedező haragjánac és büntetésinek-is rend-kivül valo jegyei legyenec. Mert 
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nyilván valo dolog, hogy az Isten a másodrendü Okockal-is † 87 és efféle Égi 
jegyekkel-is szokott élni, az ő itt alatt való dólgok felől való akarattyának 
ki-nyilat-koztatására, akar az ő jó akarattyát és kegyelmességét, akar kemény 
itéletit, és boszszú-álló haragját szemléllyük. (u.) 88 Annak-okáért nem lehet 
igaz, hogy az üstökös Csillagoc csak természet szerint valo, s’ természetbéli 
jegyec volnánac; hanem Isten rendeléséből természet felett valo jegyei azok 
sok nyomoruságoknak és szomoru változásoknak, mellyek a bünért kö-
vetkeznek az emberi nemzetségre.

Objectio. Ha pedig kérdi valaki: Holott jelentette-meg az Isten, hogy az 
üstökös Csillagoc illyen rend-kivül valo jegyec legyenec, s’ még pedig Isten 
akarattyábol és rendeléséből? R. Cselekedettel, és a’ dolgoknak ki-mene-
teleckel. A’ ki a’ Szent Irási avagy Isten felől valo Tudományt, és annak 
csak első sengéjét meg-tekintette-is, meg-kellett azt tanulni, hogy az Isten 
akarattya ugy külömböztettetik-meg, hogy a’ légyen vagy Jo tetszésnec aka-
rattya, vagy pedig jegyei akarat: És hogy az Isten Akarattyának két jegyei 
legyenek: Edgyic az Ige, avagy a’ jelentés, akar rend-szerint, akar rend-kivül; 
másic a’ Cselekedet, avagy a’ Bé-tellyessités.89 Némelly Tudósok öt jegyeit 
tészik s’ adgyák az Isten Akarattyánac, im e’ vers szerint: Praecipit, & pro - 
hibet, † permittit,90 consulit, implet: Magyarúl igy: Parancsol, tilalmaz, 
enged, igér, bé-tölt.

De én ezekről nem akarok most szót szaporitani; mivel mind ezek he-
lyessen vitetetthetnek a’ megemlitettetett két jegyeire áz Isten akarattyának. 
Elég az, ha Cselekedettel, és a bizonyos ki-menetellel, avagy ugy történnéssel 
nékem s’ néked meg-jelentette Isten, hogy e’ legyen az ő Akarattya, és 
rendelése, tudni-illik, hogy az üstökös Csillagok következendő nagy gono-
szoknac legyenek rend-kivül valo jegyei. Mivel az Isten mindeneket az 
ő akarattyánac tanácsa szerint cselekeszic,91 az Apostol tanitása szerint: 
és mindeneket, a’ miket akar meg-cselekeszic.92 Azért már az Istennek 
Csele kedetiből jól hozom-ki, hogy az ő Akarattyábol legyen az a dolog, 
a’ mellyet cselekeszik. Azért mivel az üstökös Csillagoknak fel-tetszése-
ket, eleitől fogva mindenkor szomorú változások követték; nyilván meg-  
tetszik, hogy azok Isten akarattyábol legyenek efféle gonoszoknak rend- 
kivül valo  jegyei. Valamiképpen93 a’ jó és tudós Orvos Doctoroc a beteges- 
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kedő ember halálánac, vagy életre meg-gyogyulásánac jelenségit helyesen 
keresik, és helyhez-tetik illyen vagy amollyan elől-járó jegyekben, mellyek 
felől annak-előtte nyilvánvaló tapasztalásból eszekben-vették, hogy azokra, 
és azok után a’ betegnek, vagy halála, vagy meggyogyulása következett, 
s’ e’ pedig a’ mindeneket bölcsen igazgató Istennek rendeléséből és aka-
rattyábol lött, a’ mellyet efféle elől-járó jegyek által nyilatkoztat-ki, s’ az 
Orvos Doctoroc-is a’ sokféle és sok rendbéli szorgalmatos reá-vigyázásból, 
és a közönséges meg-tapasztalásból ugy vették-eszekben: Igy a’ Szent Irás 
visgálo Tudos emberek-is a’ jegyekben, a’ rettentő ijesztésekben,94 az üstökös 
Csillagoknak csudás és ritka vóltokban, ugy-mint elől-járo dolgokban hely-
hezhetik a’ következő gonoszoknak jövendőségeket. Isten pedig már az, a’ 
ki azokat az elől-járo és következő dolgokat öszve-köti, s’ leg-gyakrabban 
öszve-foglaltatni akarja, mellyeket nékünk sem kell egy-mástól elválaszta-
núnk. Mert semmi dolog nem leszen ok nélkül, hanem valamelly dolgokat 
látunc az ő határokra-menni nyilván valo dolog, hogy Isten tanácsábol 
löttenec azok. (x.) 95

III. Harmadic Fundamentum ez: Mert eleitől fogva láttattanac üstökös 
Csillagoc sokszor; mind azáltal semmi veszedelem azokat nem követte.96 
Azért, &c.

R. I. E Fundamentomnac fundamentomatlansága nyilván megtetszik in-
nen; Mert midőn valamelly Országra és Nemzetségre nagy nyomoruságok 
jönek; nem ellenkezik, hogy azon egy Népben, Nemzetségben némellyek-
nek, vagy a’ szomszéd Nemzetségnek ugyan ackor jól legyen dólga. Mert 
valamint a’ természeti dolgokban, avagy a’ természetben, edgyik dolog a’ 
másiknak el-rontásával lészen, †97 ugy az emberi dolgokban-is edgyiknek 
meg-kissebbülése és le nyomodása, a’ másiknak meg-öregbülése és fel-emel-
kedése. Mindazonáltal akar némellyeknek azon egy Népben, akar a’ szom-
széd Nemzetségeknek, az illyen nagy gonoszoktol való meg-menekedések, 
sőt az áldások is, fontban vétettetvén a’ nehéz és nagy nyomoruságockal, 
nem inkáb nyomnak többet, mint a’ Gosen földének az Ægyptumi csapá-
soktul való üressége és meg-menekedése, avagy egy s’ két embernek az hajó 
töréskor a’ tengerből való ki úszása, vagy egy-néhány házaknak az egész 
Város meg-égéskor a tűztül való meg-maradások.
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R. 2. Olly dólgot-is tésznek alattomban föl e’ Fundomentumban az üstö-
kös Csillagok felől külömböző értelemben lévő, csak némelly és igen kevés 
emberek, melly az igazzal ellenkezik; Tudni-illik, mint-ha a Tudós emberek, 
mind Theologusoc, s’ mind Philosophusoc, sok minden üstökös Csillagok-
ról közönségesen állatnák azt, hogy azok mindenkor ugy mondattatná-
nak nagy nyomoruságok elöl-járo Jegyeinec, hogy ne találkozhatnék s’ ne 
adattathatnéc semmi hasonlotlan példa; mellyben igen meg-csalatkoznak. 
Mert nem csak a’ Theologusoc, hanem a’ Philosophusoc, és Astronomusoc. 
Csilla gokat s’ Ég forgásokat visgáló Bölcsek-is, [csak némellyike-is ez utólsó 
rendüeknek, (y.) 98] nem állattyák az üstökös Csillagokat olly el mulhatat-
lan szükséges-ségü elől-járo jegyeknec lenni, hogy azok után szükségesen s’ 
el-mulhatatlanul következzenek a’ szomoru változások, és nyomoruságok. 
Hanem azok Isten haragjának Jegyei, és fenegetőző s’ jó idején meg-intő 
Jegyec; minémü Jegy a Jonás Profétánac praedicállása vala: Még ugy-mond 
negyven nap vagyon hátra, az után Ninive el-süllyed.99 Illyen Jegy vala 
Istennek az Ezechiás Királyhoz lőtt izeneti-is az Esaiás által: Rendeld-el 
ugy-mond a’ te házadat, mert meg-halsz te, és nem élsz.100 Melly fenegetőző 
sententiáit Istennek, jóllehet általlyában terjesztik a’ Proféták elejekben 
a’ bünös embereknek; mind-azáltal az igaz Poenitentiánac és az Istenhez 
való igaz meg-térésnec alatta értettetett Conditioval határoztattatnak-meg, 
ugy hogy meg-lévén az igaz meg-térés. nem következik osztán el a’ fene-
getőző sententia után a’ büntetés, Jer. 18. v. 7, 8. Hasonlo értelemben kell 
az üstökös Csillagok felől-is lennünk, midőn azokat az Isten haragjának 
és büntetésének elől-járo Jegyeinec lenni állattyuk.

IV. Negyedic Fundamentum ez: Mert egynéhány-szor midőn üstökös 
Csillagoc látszottanac; nem gonoszoc veszedelmes állapatoc, hanem joc és 
igen vidámságos, gyönyörűséges dolgoc következtenec az emberekre.

R. I. Az  Harmadic Fundamentumra való első Feleletből e’ negyedic 
Fundamentumnak-is fundamentom nélkül valosága elég világoson meg-tet-
szik. R. 2. Osztán ha szintén valamelly, avagy némelly üstökös Csillago-
kat vidámságos és gyönyörűséges dolgoc követtenek-is; mind-azon-által az 
elmének micsoda élességével hozhattya ki abbol akar ki-is, hogy ottan 
mindgyárt, vagy valami idő múlva az után, nagy és nehéz nyomoruságok 

Üstököst látni - belív.indd   183 10/01/18   12:17 



184 / „ÜSTÖKÖST LÁTNI”

is nem következtenek vólna? I. Mert az Isten kemény itéletinek folyáso-
kat nem kell, egy holnapi, egy, két, sőt három esztendei idő mulással-is 
meg-határozni. 2. Mert az embereknek bünökért nem hadgya-el az Isten 
e’ világnak igazgattattatását, sem a’ természetnek rendit el nem rontya, 
sem meg-nem szünik essőt adni az igazakra, és az hamissakra,101 sem 
az ő szemeit e’ világon az övéitől el-nem fordittya; jóllehet e’ világ csak 
gonoszban helyheztettetett: Sőt ellenben meg-enyhiti büntetésit, és ked-
vez az őtet segítségül hivóknak; mert az ő haragjában-is meg-emlékezic 
irgalmasságáról.102 Azért, ha némelly üstökös Csillagok után nem gonoszoc, 
hanem vidámságos és gyönyörűséges dolgoc következtenek-is az Istennec 
némelly helyeken levő hiveire nézve; de azért más bünös Nemzetségre nézve 
ugyan Isten haragjának s’ abbol származo szomoru gonoszoknak idején 
meg-mutato jegyei vólnának azok.

V. ötödic Fundamentum ez: Mert az üstötös Csillagoknac jegyzéseket, 
erejeket, &c. [ha szintén volna-is valami] a gyarlo és véggel-határozott 
elméjű embernec nem lehet által-látni s’ meg-tudni e’ föld kerekségen lévő 
sok Országoc, Tartományoc, Nemzetséget közzül, a mellyec felett járnac, és 
kelnec, és a’ mellyeknec lakosi azokat láttyác, mellyikre tartozzéc.103

R. E’ Fundamentomnac az ollyan babonás Astrologusoc ellen vagyon 
ereje, kik az ő prognosticátiojokat babonáson meg-határozzák a’ nyomo-
ruságoknak bizonyos nemeire, bizonyos Országokra, Tartományokra, és 
bizonyos rendü emberekre, s bizonyos időkre, mellyet mint ollyan babonás 
hejában-valoságot a’ józanon értő Tudós embereknek serege-is meg-vét.

R. De másodszor sem a Theologusoknac, sem a Philosophusoknac az üs-
tökös Csillagok felöl ez iránt való közönséges értelmeket nem ostromollya, 
s’ annyival inkább nem rontya ez a’ Fundamentum.104 Mert midőn az 
üstökös Csillagok felöl azt tanittyák, hogy azok Isten haragjának, és a’ 
bünért a’ népekre következendő szomoru gonoszoknak elöl-járo jegyei; 
tehát nem határozzák az ő prognosticatiojokat azok-ból a’ nyomoruságok-
nak bizonyos nemeire, sem nevezet szerint erre, vagy amaz Országra, és 
Tartományra, illyen, vagy amollyan rendű emberekre, &c. sem azok-nak a’ 
szomoru gonoszoknak kezdetinec és tartoságoknac idejét meg nem hatá-
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rozzák, hanem csak a közönségességben és meg-határozatlanságban állanak 
s’ maradnak-meg.

VI. Hatodic Fundamentum ez: Mert a’ szomoru gonoszoc, az éhség, 
dög-halál, vér onto hadakozásoc, &c. Isten igaz itéletiből sokszor reájoc 
bocsáttattatnac az emberekre, és Nemzetségekre; de azonban semmi üstökös 
Csillagoc nem látszottanac előttöc.105

R. I. A’ Tudós embereknec az üstökös Csillagok felöl ez-iránt való kö-
zönséges értelmek ellen e’ Fundamentumból semmi sem következik.106 Eze-
ket vagy amaz nyomoruságokat semmi üstökös Csillagok nem előzték-meg, 
ugy-mint eleve meg-jelentő jegyek. Azért nem-is kell hinnünk, hogy so-
ha-is a’ nehéz és közönséges nyomoruságokat, üstökös Csillagok, ugy-mint  
azoknak eleve meg-mutató jegyei előznék-meg. Vétkes következés ez.  
1. Mert az Isten némelly csapásit, és óstorit nem csak üstökös Csillagok által; 
hanem más egyéb, mind Égi, s mind földi jegyek, ugy-mint föld-indulásoc, 
rettenetes Égi tüzec, és más szokatlan rettentésec107 által is jelentgeti, s’ azok 
által-is nyilatkoztattya néha ki, az ő e’ földi bünös népek ellen való harag-
ját az Égből. 2. Olly dolgot-is tésznek itt alattomban fel az illyen-képpen 
fundamentumozóc, melly az igaztól távol esik; mint-ha tudniillik e’ vólna a’ 
Tudós és Bölcs embereknek értelmek, hogy; Soha nem esic s’ nem történic 
e’ világon olly nehéz és közönséges gonosz, melly annak-előtte üstökös Csil-
lagoc által meg nem jelentettetnéc, holott csak ezt állattyák, az Experientia, 
nyilván való tapasztalás-is ugy tanitván, hogy tudni-illik: Csak egy, avagy 
többire egy üstökös Csillag sem tetszik-fel, a’ melly nehéz és közönséges 
nyomoruságoknac elől-járo s’ meg-izenő jegye nem volna. Távúl legyen az 
az igen nyavalyás éles elméjüség a’ melly ebből kölcsönös viszsza-forditást 
hozna-ki, illyen-képpen: Csak egy üstökös Csillag sem tetszik soha fel, a’ 
melly következendő szomoru gonoszoknac meg-előző jegye nem volna. Azért 
soha semmi gonoszoc nem következnec elől-járo üstökös Csillag nélkül. Nem 
következic igy viszsza-fordítva; mint szintén im e’ következő Okoskodás-is, 
hogy nem helyes: Csak egy ember sincs olyan a’ ki lelkes állat nem volna. 
Azért egy lelkes állat sincsen, a’ melly ember nem volna. Igy el-háritván a’ 
Tudosóknak, mind Theologusoknac, mind Philosophusoknac, s’ mind más 
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rendü Tudós embereknek az üstökös Csillagok felől ez-iránt való értelmek 
ellen előgördült Ellen-vetéseket; Immár következik:

4. Haszon. IV. A’ Negyedic Haszon, melly a’ mi idvösséges Intettetésünc. 
Ugy-é’ hogy; Valamikor s’ valamennyiszer Isten az Egen üstökös Csillagot 
mutogat, mind annyiszor és mindenkor a’ bünért az Országokra, Tartomá-
nyokra, és Nemzetségekre következendő siralmas állapotoc felől inti-meg jo 
idején az által őket? &c. No hát mi-is bünös Magyar Nemzetség, serkeny-
nyünk-fel, vegyük-észre magunkat, Mert ha valamelly más Nemzeteket 
feneget Isten reája következendő nagy Ostorival, és az eckédig rajta forgott 
csapásinak hétszerte nagyobb büntetésivel; bizony ugy tetszik nékem, hogy 
e’ mi Hold fogytára jutott s’ bünben zabállott, és mind eddig-is az Isten-
nek rajta lévő sok Ostori alatt ő Felségéhez meg-térni nem tudó, s’ nem-is 
akaró bünös Nemzetünk az; Mert noha valóban meg-hatott a’ sok Ostor 
bennünket; de mi ugyan csak a’ mi büneinkben vagyunk, mind e’ mái 
napig Tűzben vetette Isten ez ő koporsója szélin feküvő bünös Magyar 
Nemzetséget, a’ melly e’ mái napig-is el nem aludt; mindazáltal még-is 
az ő gonoszságának tajtékját ki nem fővé, s’ forrá,108 és a’ népnek tűzből 
ki-ragadtattatott üszege-is nem tért-meg a’ mái napig-is az őtet meg-verő 
Istenéhez;109 ha-nem ugyan meg-nyugott az ő gonosságánac seprejében,110 
és nem fogott rajta semmit az eckédig rajta forgott sok veszedelem.111 Sőt 
nem hogy jobbúlna, és naponkint büneit hagydogálná; de inkább, min-
den rendeiben többire minden-nap neveli az ő Isten ellen való s’ Égre 
kiáltó sok gonosságit, ugy-annyira, hogy méltán bizony helye vagyon e’ 
mi bünös Nemzetünknek bünös maradéka között, az Istennek Esaiás 
Profétánál lévő im ez keserves panaszának: Oh gonosz Nemzetség! hamis-
sággal meg-terhelődött nép! gonosz mag! nemtelen hitván fiak! El-hagytác 
a’ Jehovát, fel-boszszantottác az Izraelnec szent Istenét, s’ hátra tértenec 
ő tőlle. Mi az oka, hogy mellynél inkább ostorozlac titeket, annál inkáb 
nevelitec a’ bünt? Ime minden fejet el-fogott a’ betegség, és minden szivet 
az erőtelenség!112 No azért serkennyünk-fel, s’ ne vegyük siketségre ama’ 
minapi 1680-dik esztendőben támadott nagy üstökös Csillagot, sőt azt-is 
a’ mellyet leg-közelebb e’ mostan folyó 1682-dik esztendőben látánk; mert 
kétség nélkül az Istennek fenegetőző újjai vóltanak azok. Annak-okáért 
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ezekben (1.) Először-is az Istennek meg-foghatatlan hatalmát ismérjük-meg, 
és féllyünc, s’ rettegjünc ő Szent, Felségétől, az ő mi ellenünk valo harag-
jának illyen szokatlan és álmélkodásra méltó jegyeit szemlélvén. Mert az 
Isten az ő illyen szokatlan munkáiban, (minémüek az üstökös Csillagok-is) 
az ő bűn ellen gerjedező haragját jelentgeti mind a’ jóknak, mind a’ go-
noszoknak. A’ jóknak azért, hogy azok az Istennek igaz fiúi félelmében 
megtartattassanak; a’ gonoszoknak azért, hogy azok ugyan azon idvösséges 
Isteni félelemre, és az Istenhez való igaz meg-térésre felserkentettessenek. 
Az Istent-félőknek az ő Szent Igéjét hirdetteti az Isten, mellyel egyedül ők 
meg-elégedvén, el-járnak tisztek szerint való Keresztyéni hivatallyokban, 
mellyre Isten őket hivta, ha szintén az egész föld kereksége meg-rendülne, 
s’ le-omlana-is. A’ bünben meg-általkodott szivü istenteleneknek pedig, 
kik az Isten Igéjével, a’ meg-rettenésre, és az Isteni félelemre, s’ az Istenhez 
való igaz meg-térésre nem akarnak fel-serkenni, az ő Szent Igéjén kivül 
rettenetes és álmélkodásra méltó Égi Jegyeket-is terjeszt Isten szemek ele-
iben, hogy azokat látván, vagy meg-rettennyenek, s’ meg-félemlyenek; és 
igy az Istenhez meg-térjenek; vagy ha nem, tehát magok menthetetlenek 
legyenek. Minek-okáért az illyen szokatlan Égi csudákra, (minémüek a’ 
többi között az üstökös Csillagok) ne bátorkodgyunk, csufolódással és 
nevetséggel nézvén-el azokat; hanem inkább féllyünk, és meg-jobbúllyúnk, 
hogy a’ reánk következő, és felettünk függőleg lévő büntetésit Istennek 
el-kerülhessük.

(2.) Másodszor: Ismérjük-meg büneinknek nagy és terhes vóltokat, és az 
Istennek azok ellen fel-gerjedett, s’ meg-emésztő tüzhöz hasonló rettenetes 
haragját, mellyet e’ féle Égi jegyek által-is szokott a’ bünös embereknek ő 
Szent Felsége mutogatni. És igy ezeket meg-ismérvén, vessünk-véget bü-
neinknek, s’ igaz meg-térésünkel jó idején előzzük-meg a’ mi Istenünket, 
hogy az ő haragjából reánk ez után-is következhető rettenetes büntetésit 
el-kerülhessük.

(3.) Harmadszor: Csudállyuk, hirdessük, és magasztallyuk ez-iránt az 
Istennek a’ bünös emberekhez való ki-beszélhetetlen és véggel határoz-
hatatlan nagy irgalmasságát, ki az ő haragjában is meg-emlékezic irgal-
masságárol,113 mellyel a’ bünös emberekhez viseltetik, és annyira szeret 
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minket, hogy minek-előtte reánk a’ büntetést el-hozná, annak-előtte elől-
járó hirttévő követeit bocsáttya mi hozzánk, mellyek által jó eleve meg-int 
bennünket. És az ő mi hozzánk való nagy kegyelmességéből azt cselekeszi, 
hogy jóllehet mi bűnösök s’ Poenitentia tartatlanoc vagyunk; mindazáltal 
arra méltóztattya magát ő Felsége, hogy a’ mi ő hozzá meg-térésünkben 
való restségünket és túnyaságunkat illyen Égi jegyek, (üstökös Csillagok) 
által-is ébreszgesse és serkentgesse mi bennünk.

(4.) Cselekedgyük azt hát mi-is, negyedszer, hogy mellynél hamaréb lehet, 
siessünk a’ mi életünket meg-jobbitani, hogy valami-képpen  Poenitentia 
tartatlanságunkal meg ne bántsuk az Istent, hogy igy osztán ő Felsége-is 
az ő irgalmasságát mi velünk közleni ne halaszsza. És hogy az Istennek 
azokat az ő hétszerte nehezzebb Ostorit114 el-kerülhessük, mellyeckel rég- 
től fogván egész Nemzetestől bennünket sok-képpen, s’ közelebb pedig 
csak a’ mi-napi üstökös Csillag által is meg-fenegete ő Szent Felsége, tér-
jünk-meg ő hozzá a’ mi tellyes szivünc szerint, böjtöléssel, sirással, kesergéssel, 
és szaggassuc sziveinket s’ nem ruháinkat.115 Ne ijedgyünk ugyan meg 
attól az üstökös Csillagtol kétségben ejtő félelemmel, és Pogányi módon; 
de Keresztyénül és fiui félelemmel, hogy az Isten haragjától féllyünk, és 
az igaz Poenitentiára, az Isten-hez valo igaz meg-térésre fel-serkennyünk, 
nem csak illendő, hanem ugyan szükséges, és idvösséges-is. Mert az üstö-
kös Csillagok, a’ mint hogy Had és Békesség hirdető követei Istennek a’ 
gonoszoc ellen; ugy ellenben Poenitentiát hirdető Praedicátori ő Felségé-
nek az Istent-félő kegyes embereknél, mellyekkel őket az ő hozzá valo igaz 
meg-térésre, és az hitre inti, és serkentgeti. Cselekedgyük hát mi-is e’ mi 
Keresztyéni szent tisztünket, és a’ mi Istenünkhöz térjünk-meg; mert noha 
már sok izben és sok képpen meg-fenegetett Isten bennünket, sőt az ő 
haragját nagy mértékben ki-is ontotta bünös Nemzetünkre; de ha ő hozzá 
igazán meg-térünk, én az én Uram J E S U S Christusom nevében bátorsá-
gosan merem igérni, hogy bizony el-fordittya róllunk a’ veszedelmet és a’ 
romlást, és meg-kegyelmez ennek az Hóld fogytára jutott és el-czondorlott 
Magyar Nemzetnek bünös maradékának, a’ mint meg igérte: Ha szolloc, 
ugy-mond, a’ nép ellen, és az Ország ellen, hogy ki-gyomlálom, meg-rontom, 
el vesztem egy szem-pillantásban: Ha meg-tér a’ nép az ő gonosságábol, a 
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melly ellen szollottam; én-is meg-bánom a’ gonoszt, mellyel el-végeztem 
vala, hogy ő véle cselekedgyem.116 Ez ő meg-másolhatatlan kegyelmes maga 
ajánlása és igéreti szerint bizony meg-kegyelmez az Isten minékünk-is, ha 
igazán megtérünk, mint a’ Ninive Városbélieknek:117 És azt cselekeszi sok 
siralmas romlásink után, hogy fel-támad, mint az hajnal a’ mi világossá-
gunc, és az mi békes-ségünc, (mihelyt ő hozzá meg-térünk) mindgyárt 
ki virágozic, és a’ mi igasságunc mi előttünc megyen, és az Urnac dicsőssége 
fedez-bé minket.118 Azt cselekeszi továbbá mi velünk, hogy a’ mi Napunc 
többé elne enyészszéc, és a’ mi Holdunc elne fogyatkozzéc; hanem a’ Jehova 
önnön maga lészen minékünc öröcké valo világosságunc, és a mi keserüsé-
ginc napjainac végec szakad.119 Oh URam! virrazd-fel hamar sok siralmas 
romlásink után ez örvendetes és kivánatos időnket!

A M E N.

DICSŐSSÉG
ISTENNEK

VEGE.
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K Á L V I N I S T A  Ü S T Ö K Ö S Ö K  
–  K I S Z T E I  P É T E R 

Ü S T Ö K Ö S  C S I L L A G Á N A K 
V I L Á G A

C s o r b a  D áv i d

Az 1680-as évek égi jelenségeinek magyar nyelvű recepciója több műfajban 
született, de önállóan, kizárólag üstökösökről szóló elemzésként egy ritka 
kiadvány formájában öltött testet: Kisztei S. Péter gönci lelkipásztor 1683-
ban megjelent Üstökös csillag című elmélkedésében, melyet a szerző – több 
szempontból sem véletlenül – gróf Thököly Imrének ajánlott. Ez jelen-
leg négy példányban található meg a Kárpát-medencei könyvtárakban, 
a legteljesebb a Sárospataki Református Kollégium Nagykönyvtárának 
tulajdonában van.1

Az Üstökös csillag recepciótörténete

Az üstökösök kapcsán érzékelhető 1680-as évekbeli világkép számtalan 
korabeli feljegyzésből, közénektől a városi krónikáig megidézhető: egyes 
politikai események, adott városok kálvinista közhangulata, az egyházi 
 zsinatok szigorító rendelkezései erre közvetve utalhatnak. A rossz óme-
nekről való vélekedéseket szintén sokféle módon megidézhetjük a korból, 
néha akár a csillagok, üstökösök, bolygóegyüttállások leírásait is. Asztro-
nómiai jellegű traktátus és latin nyelvű egyetemi disputa több is született, 
de ezek hatása jószerivel az elitkultúrában mérhető le.2 A városi krónikák, 
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értelmiségiek naplói, emlékiratai egy-egy tömör mondatban reflektálnak 
az égi jelekre, de hatásukat tekintve kifejezetten zárt körnek szóltak. A min-
denki által évente elérhető csíziók3 és kalendáriumok asztrológiai és ant-
ropológiai fejtegetései, rövid verses jóslataik és meteorológiai elemzéseik 
valóban a legnagyobb számú és a nyomdász számára is legjövedelmezőbb 
műfajok voltak, csak épp a művelődéstörténész van bajban, ha a recep-
ciójukat kívánja felmérni. A 17. századi irodalomban azonban ritka a ki-
zárólag égi jelekkel foglalkozó, magyar nyelvű elmélkedés vagy prédikáció. 
Ezért nagy lehetőség Kisztei szövege: előszava, referenciális utalásai arra 
mutatnak, hogy ez tudatosan válaszként született egy bizonyos olvasói 
igényre. Az üzenete ennek megfelelően a korabeli középrétegnek szóló 
prédikáció műfajban íródott.

Jóllehet Kisztei műve megjelent 1683-ban Kassán, azóta alig került az 
érdeklődés előterébe. A 18–19. századi biobibliográfiával foglalkozók, Bod 
Péter a Magyar Athenasában (1766), majd Szinnyei József (1899) néhány 
adatot közöltek a szerzőről s művéről, s végül a pataki könyvtáros Har-
sányi István (1910) állította össze az addig ismert legteljesebb életrajzot 
és értékelést,4 melyet előbb Esze Tamás, majd Monok István korrigált.5 
A legújabb irodalmi lexikon szövegezése ezek alapján haladt.6

A kötetből volt példánya Bethlen Katának (1700–1759), amit Bod 
 Péter 1752-es leírásából ismerünk.7 A kiadvány filológiai leírását elkészí-
tette Szabó Károly RMK-sorozata (RMK I. 1298). Művelődéstörténeti 
külön legességét látva Harsányi István két ízben is kiadta a szöveget, és 
mellékelte az önálló kiadványhoz Kisztei másik fennmaradt szövegét, egy 
köszöntő versét is.8

Kisztei művét nem sokan idézték eddig: vagy hely- és földrajztörténeti,9 
vagy fizika- s csillagászattörténeti összegzésekben10 szóltak róla pár szót, 
majd egyháztörténeti írásokban,11 s végül egy rövidebb eszmetörténeti át-
tekintésben olvashatunk róla.12 A két világháború közt azonban irodalmi 
alakká vált Kisztei Péter s csillaga: Komáromi János Ordasok címmel írt 
történelmi regényt az Esze Tamás-féle felkelés időszakáról, s ebben mint 
különleges jel került elő ez a mű, pontos címmel (az utolsó félmondat 
kivételével) s a kontextus patetikus megidézésével.
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Üstökös bukkant föl a firmamentum északnyugati negyedében, mely-
nek alakja olyan volt, miként a kardnak s ujabb háborukat jövendöltek 
mindenfelé. S ekkor fejhezkapott végül Kisztei Péter gönci prédikátor 
urunk is s két prédikációt szerezvén, eldörögte őket hiveinek okulására 
és megdöbbentésére. Volt pedig a cime mindkét közönséges egyházi- 
beszédnek ez:

„Üstökös Csillag, Avagy: olly edgyügyü rövid Elmélkedés, mellyben 
meg-mutogatódik mind a Szent Irási Tudomány Szerint s mind 
a külső Históriákkal és a minden időbeli Experientiából, micsoda 
itéletben kellyen lenni kinek-kinek az Üstökös Csillagok felől és az 
ellenökbeni Szerekről.”

Ámde hiábavalónak bizonyult mindkét nagyhatásu templomi szónok-
lat, mert az üstökös heteken át ott fénylett a mennybolton, mindenki 
elborzasztására. Kardalakja volt.”13

Az 1683-as kötet címlapján olvasható a következő leírás: „az 1680-dik 
Eszten dőben Karácson Havának 22-dik napján [december 22.] támadott, 
és azután 1681-dik Esztendőben-is, az Első Hónak, avagy Bóldog Aszszony 
Havának 26 dik napjáig [január 26.] láttattatott.” A címében szereplő égi 
jelenségről ugyan nem kapunk bővebb leírást, de szövegközben a szerző 
legalább két, általa is látott jelenségről számolt be. A  korábbi üstökös 
nyugatról keletre mozgott, és jót jelzett (Kassa visszakerült református 
tulajdonba); az új azonban nyugatról délnek mozdult (ez nehogy a török 
győzelmét jelentse, hétszeres nyomorúságot hozva az országra – jósolt a 
prédikátor).14 Kisztei egy évvel a címlapon leírt tünemény után a látot-
taknak két prédikációt is szentelt, melyeket a címlap tanúsága szerint 1682. 
március 2-án és 16-án mondott el, és a beszédeihez képest egy év múltával 
Kassán adta ki nyolcadrét alakban, jó 120 lap terjedelemben.

Abban az évtizedben több üstökösjelenség is látható volt az északi fél-
tekén: az 1680–81-, 1682-, 1683-, 1684-es. Egy biztos, a lelkész az elemzését 
előbb jelentette meg, mint ahogy az 1683. júliusi–szeptemberi üstökös 
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feltűnt volna az égen, tehát a szövegben maximum két jelenséggel számol-
hatunk (1680–1681, 1682). Bod, Szinnyei és Szabó Károly sem azonosí-
tották be a címlapon leírt égi objektumot Halley üstököseként, ezt csak 
Harsányi Istvánnak köszönhetjük: sajnos, ez egyszer két adatot összekevert. 
Az 1680–81-es megjelenés nála a Halley-üstököshöz köthető (ami valójá-
ban 1682-es tünemény volt),15 s innentől ez tért vissza a Kisztei-szöveggel 
foglalkozó gyér számú elemzésnél. Úgy tűnik, hogy a korábbi kutatás a 
két jelenséget egy kalap alá vette.16 Ez érthető, hiszen a két üstökös leírása 
nem különül el élesen a Kisztei-szövegben, és ezek közt csak az egyik a 
Halley, a másik pedig az 1680-as üstökös.

A Kisztei-szöveget tehát a későbbi értelmezések a Halley-üstökös egyetlen 
17. századi magyar nyelvű leírásaként azonosították. Ennek köszönhető, 
hogy a 20. század hajnalán egyáltalán újból felszínre került a mű. Harsányi 
István azzal indokolta a téma felvetését s kutatását, hogy Szilády Áron kész-
tette „e folyó év elején, mikor a világ nagy érdeklődéssel várta a Halley-féle 
üstökös megjelenését”.17 A pataki tudós a tanulmányhoz képest egy fél 
évvel korábban először leközölte a főiskola periodikájában több részletben 
a Kisztei-beszédek hasonmás szövegét, majd a kísérő tanulmányt, s novem-
berben pedig a kettőt egyben is kiadta.18 Azaz az európai modern csillagá-
szat történetének egyik korai legnagyobb sajtóvisszhangot kiváltó eseménye, 
a Halley-üstökös száz évvel ezelőtti, 1910. májusi Föld-közelsége váltotta ki 
a Kisztei szövege iránti megélénkült érdeklődést. Ekkorra ugyanis világvé-
gét, nagy háborút jósoltak, a brit birodalom változását, vallások egységét 
etc., s természetesen mindent igazolni vélt utólag az üstökös megjelenése. 
A világvége-váradalmak néprajzi feldolgozása azt jelzi, hogy az üstökösökről 
való népi gondolkodás Newton kora óta nem sokat változott.19

Thököly-allegória

Kisztei S. Péter zempléni származású, pataki collegiumi diák volt: 1666. 
július 5-én lépett a nagydiákok (tógátusok) sorába, majd 1670–1671-ben 
viselte a legfőbb diáktisztviselői seniori tisztet.20 1671-ben elűzték a  pataki 
Collegiumot, s megkezdték passiójukat Debrecen s Gyulafehérvár, majd 
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1687 után Gönc és Kassa felé. Kisztei 1674–1676 közt a gyöngyösi iskola 
rektora volt, 1682–1686 közt gönci lelkész. Hasonnevű fia 1699-ben iratko-
zott be a pataki vándorló Collegiumba (ekkor éppen Kassán), majd szeren-
csi rektor lett, de végül világi munkaterületen helyezkedett el. Az Üstökös 
csillag elé a szerző egyik sógora, Almási Péter írt köszöntőt.

A kötet előszava gróf Thököly Imréhez szól, aki ekkoriban lett a Kárpát- 
medence negyedik államalakulatának vezetője. A  kiadvány ennek köz-
pontjában, Kassán látott napvilágot. Thököly karrierje 1682-ben, a Halley 
megjelenése idején ért a zenitjére, csillagzata ebben az időben lett a legfé-
nyesebb. Ez évben vette feleségül Zrínyi Ilonát (június 15.), foglalta vissza 
Kassát (augusztus 14.), majd Lőcse, Eperjes, Tokaj, Fülek, Sárospatak kö-
vetkezett egy hónapon belül. Bujtatott erdélyi s török támogatással, gyors 
rajtaütésekkel elfoglalta Felső-Magyarország jelentős részét, és fejedelemmé 
választatta magát. A török elnevezésében ez lett a negyedik egység, az Orta 
Madzsar birodalma, az általa kinevezett magyar királlyal (szeptember 16.), 
akit tárgyalópartnerként I. Lipót császár is elismert. Ebben az időszakban 
méltán nevezték „Európa üstökösének” Thökölyt, akihez számtalan vára-
dalmat fűztek (ezek közül is a legfőbb a török kiűzése volt). Az egyik kézira-
tos vers ekként alkalmazta ezt a költői metaforát egy latin szójátékban: Ecce 
Cometa, comes monstrat tua fata solennis… (Íme az üstökös, gróf, fényesen 
mutatja sorsodat… kezdettel).21 Ám ez a pozitív kép rögvest megváltozott, 
mihelyt a magyar csapatok az 1683-as bécsi ostrom idején a török biroda-
lom segédcsapataiként szálltak harcba. 1685-ben azonban Thököly már a 
török foglya, csapatai átálltak, és várta sorsa jobbra fordulását.

A 20. században több konferencia, tanulmánykötet kapcsolta egybe 
újra a két jelenséget: az új fiatal fejedelmet és az új égi jelenést. Legelőször 
tették ezt Köpeczi Béla s Varga Imre kiváló kiadványaikban. Később nem 
egyértelmű ugyan, de úgy tűnik, mintha a Halley-üstökös 1682-es feltű-
nésével kapcsolnák össze a politikus üstökösszerű pályáját: 30 év múltán 
Varga J. János s Gebei Sándor kiadványai pedig már csak a fogalmat hasz-
nálták szimbólumértékkel.22 A mai történettudomány átvette ugyan ezt a 
jelképet, csak éppen az irodalmi utalásokat, a vers és a külföldi híradások 
nyelvi és kulturális regisztereinek értelmezését hagyta figyelmen kívül. 
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Nem foglalkoztak a korabeli protestáns elit körében kialakult szerepével, 
annak mitologémájával sem. Varga J. János kiváló könyve ugyan egyik 
fejezetcímében utalt erre, de csak mint történészi köztudalomra. Egy írás 
erejéig ezért kapcsoltam a történészek közt még élő metaforát és az üstö-
kösökhöz kötődő nézeteket Thökölyhez.23

Éppen ebből a korszakból hiányzik az új fejedelem, Thököly naplója 
(1679–1684, illetve 1687–1688 évekből). Valószínűleg magával vihette a 
törökországi bujdosásába, mint ahogy a többit is a titkos levéltárával, de 
az is elképzelhető, hogy a fejedelemség születése körüli veszélyes dokumen-
tumokat megsemmisítették. Mivel nem tudjuk, hogyan értékelte Thököly 
az 1680–1681-es, 1682-es, 1683-as és 1684-es égi jelenségeket, értelmezte-e 
magára nézve bármilyen módon is, csak a kortársak vélekedésére hagyat-
kozhatunk.

Kisztei előszava az olvasóhoz (november 22.) és a fejedelemhez (novem-
ber 28.) nem hagyott kétséget afelől, hogy a magyar Sion romladozó fa-
lainak építőjeként tekintett Thökölyre, a vallásszabadság visszaállítóját 
üdvözölte benne, s ehhez szerencsés és győzedelmes uralkodást kívánt neki 
az előszóban. Egyetlen azonosítás hiányzik: az üstököscsillag (cometa) és a 
gróf (comes) metaforikus képeinek egymásra vonatkoztatása. A fent idézett 
vers, ahol ez a párfogalom szerepel, 1682-ben keletkezett ugyan, de annak 
tavaszán,24 tehát példáját egy korábbi üstökösből, talán az 1680–1681-es 
 üstököséből merítette. Patak s Gönc is visszakapta Thökölytől a szabad-
ságát (még ha átmeneti időre is), s a volt pataki diák, gönci lelkész nem 
választhatott volna jobb pártfogót, mint a fejedelmet; de mégsem appli-
kálta nyíltan rá az égi jelenséget. Amikor a rákövetkező században Bod 
Péter leírta ezt a kiadványt a Magyar Athenasban, megadta a kulcsot az 
értelmezéséhez: [Kisztei] „a’ bévett szokás szerint jövendöl az Égi jelekből”. 
Méghozzá olyan kontextusban értelmezte az üstökösöket, hogy az meg-
jeleníti a kor protestáns közgondolkodását, s ez köthető az új országrész 
fejedelméhez kapcsolt váradalmakhoz.

Thököly fényes pályája valóban analógiája lehet a fenti üstökösnek: hir-
telen tűnik fel, a jelenséget érzékelők sokáig latolgatják az útját s célját, majd 
látszólag eltűnik, de újra visszatér, s végül távozik. Az viszont valószínű, 

Üstököst látni - belív.indd   195 10/01/18   12:17 



196 / „ÜSTÖKÖST LÁTNI”

hogy ha a korban a grófot és az égi jelenést egybekapcsolták, akkor azt már 
az 1680-as üstökös látványának hatására tették. És mind Thököly politikai 
pályájában, mind a rá vonatkoztatott üstökösanalógia megszületésében 
az 1680-as év hozta el a fordulatot. Két év múlva, amikor pályája csúcsán 
egy új országrész fejedelmeként és Zrínyi Ilona férjeként élt, jelent meg a 
Halley-üstökös, valósággal az ő különlegességét példázva. Mire az 1683-as 
üstökös eltűnt szeptemberben, már lezajlott a kahlenbergi csata, s Bécs alól 
futott Thököly a török segédcsapatokkal haza. Az 1684-es üstökös idején 

– aminek magyar recepciója nagyon csekély, tehát jelenleg csak távlati pár-
huzamként idézem – megritkult körülötte a levegő, s I. Lipót amnesztiát 
adott, s így tömeges lett az átáramlás a fejedelemtől a Habsburg-táborba. 
Ezután is sokat változott még Thököly pályája, mely már nem írható le az 
üstökösök analógiájával, de a fenti példa szemlélteti, hogy mennyire nehéz 
lehetett a kora újkorban a két jelenséget egymástól függetlenül értelmezni.

Elmélkedés az égi jelekről

Kisztei Péter művének címlapján, majd később a kötet első lapjain több-
ször is visszatérő módon hármas szinten ígért tájékoztatást, melyek mind-
egyike elvisz az elmélkedés látszólag tisztán filozófiai síkjáról: a Sz. Írási 
Tudomány (teológiai), Külső Históriák (az emberi történelem példatára) 
és az Experientia (tapasztalati, azaz csillagászati megfigyelések) alapján. 
Az  elmélkedés ma az esszé fogalmának feleltethető meg leginkább, de 
modern szemmel is elég kevertséget jelent, ha ezt a terminust teológiai, 
történeti és természettudományos elméletekkel bástyázzuk körbe, nem is 
beszélve a tényleges formáról, amely egy klasszikus kora újkori prédikáció 
vázára van felépítve.25

Az elmélkedés (traktátus) értelmezéséhez jó felidézni néhány minta-
példát ebből a korszakból, mivel az 1650-es évektől gyakran jelentkező 
szinkretizmusról van szó. Enyedi Fazekas János kézdivásárhelyi lelkipásztor 
Mennyei szó (1652) című prédikációs kötete műfajilag még az elmélkedés-
hez, a házi olvasmányhoz áll közelebb, bár szerkezeti vonásai, külső karak-
tere alapján a prédikáció megszokott jegyeit viseli magán.26 Idős Köleséri 
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Sámuel váradi tanár, majd tokaji s debreceni lelkész több kötete esetén a 
címként megjelölt műfaji megnevezés a prédikáció és az elmélkedés, de 
a szövegek valójában közelebb állnak az exegézishez, az értekezéshez, a 
fordításparafrázishoz. Az  egyházi beszédnek a korban elfoglalt szerepe 
szerint helyezi el a munkát: prédikáció, annak ellenére, hogy feltehetőleg 
nem is prédikált róla, vagy nem így (legalábbis ezt egyetlenegyszer sem 
tartotta fontosnak jelölni).27 Csúzi Cseh Jakab teológiai doktor, dunántúli 
lelkész Edom ostora (1682) című műve olvasóhoz szóló preliminariájá-
ban (előszavában) jelzi, hogy az egyházi tanítók bölcsen magyarázhatják 

– a megadott homiletikai (az egyházi ékesszólás tana szerinti) rendben –,  
a Secularis renden lévők (világiak) pedig olvashatják.28 Azaz a forma egy-
részt mint „prédikációs mankó” adott (így felhasználhatók az egyes szö-
vegek beszédkészítésre), másrészt a magánkegyességi alkalmakra, sőt – a 
prédikáció forma alapján – a háznépi kegyességre (a lelkész nélküli gyüle-
kezetek számára is felolvasható). Ezek a sajátosságok az angol kultúr körben 
ismeretes „conduct book” irodalmat juttatják eszünkbe, az életvezetési 
tanácsokat, imákat, énekeket is tartalmazó, zsebre vágható kis méretű ke-
gyességi könyveket, mely műfaj a 17. század végén magyar földön is bőséges  
termést hozott.

Kisztei S. Péter művének felépítése a következő: textus (Jóel 2,30–31) és 
témamegjelölés, ezek igei summája, a téma exegézisének felosztása (divisio) 
két részre, azokon belül több alponttal. A Tanúság tartalmazza az üstö-
kösfelfogás kibontását, ehhez egy ellenvetést hoz (obiectio), s ennek okait 
négy fundamentummal és számos alponttal, melyek a világban tapasztal-
ható megrendítő eseményeket egyértelmű bibliai jelekként értelmezi, az 
Istennek a Bibliában megígért, most bekövetkezett csodáiként. A homi-
letikai gyakorlatnak megfelelően a bevezető részek gyors egymásutánban 
következnek, ebben a legmeglepőbb rész az az exegetikai trouvaille (Biblia- 
értelmező megoldás), ahogyan az ószövetségi textus természeti fogalmait 
egyetlen égi jelenség körülírásaként értelmezi (tűz, víz, vér, köd együtt 
ábrázolják az üstököst). Van lehetőség metaforikus olvasatra, különösen 
is, ha az Ószövetségnek az ember és a természeti világ analógiáján alapuló 
úgynevezett sztereometrikus ábrázolására gondolunk (a testrészek utal-
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nak az egészre, természeti jelenségek változásai lelki jelenségekre vonatkoz-
nak),29 és még akkor is, ha a lelkész a saját korának szemléletes képeit hívja 
segítségül (az olvasó/hallgató jelenének gondolatköréből hozott párhuzam 
közérthetőbbé, maivá teheti a 2000 éves szavak megértését). Az ott álló 
héber szó (יםמֹוְפִת) jelentése különleges jelek, „bármire” ráérthető, ezért a 
leszűkítő értelmezése hibás, sőt ez esetben félrevezető Kisztei értelmezése. 
A Biblia ugyanis említ égi jegyeket néhol, de nem az üstökös fogalommal 
és nem kizárólagossággal. A textus két versszakában lévő négy fogalomnak 
egyetlen jelenség részeiként való ábrázolása emiatt erőltetett és egysíkú 
megoldás.

Az első hosszabb rész Kiszteinél az első oknál jelenik meg, amikor  híres 
üstökösöket (és persze nem ilyen néven, de szupernovákat) jellemez a tör-
ténelmi tanulságaikkal. Ennek Hasznai három pontban több alponttal 
tartalmazza a Tanúság logikus és oktató jellegű magyarázatának gyakorlati 
életre vonatkozó tanulságait. Az első a Hasznok közül explicit módon van 
jelölve (oktat és tanít), a második már csak stilisztikai módon beazonosít-
ható (a „Valóságos magunkban szállást, és sziveinknek keserű meg-esését 
szerezhet, [szerez-is] mi bennünk, ha meg-gondollyuk…” kezdetű mondat 
a korban divatos intés, „czirkálás” kategóriájának feleltethető meg). Ennek 
a romlástoposznak két része van: előbb az 1652-es üstökös és hatása, majd 
az 1665-ös, 1680–1681-es és 1682-es üstökösök hatása.30 Új lapon és új jelen-
séggel indul a harmadik Haszon, ezzel két részre válik szét a prédikáció: itt 
nemcsak külsőleg, de belső narratíváját tekintve is megtörik a szöveg. Itt 
látszik, hogy ez a rész később kerülhetett ebben a formában a szöveghez, 
nem szervesült a megelőző narratívához. Innentől kerül szemléltetésre 
iskolás módon (kérdés–felelet) az üstökösökről való vita, előbb feddőz, 
majd intő haszonnal, számtalan alpontban, és végül az applikáció, alkal-
mazás a hallgatók/olvasók lelki helyzetére, ami itt egy apokaliptikus véget 
sejtető elmélkedő résszel zárul.

A prédikáció hasznainak hármas felosztása (tanít, int s vigasztal egy-egy 
fejezet) a marburgi Andreas Hyperius (1511–1564) homiletikai rendsze-
rét mutatja.31 Ez az a legegyszerűbb módszer, amit azóta számtalanszor 
megkíséreltek a gyakorlati teológusok felülírni, saját korukhoz méltóbb 
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beszédmódot találni, de ez a technika a legmakacsabbul tovább él, s máig 
a teológiák legkedveltebb beszédszerkesztési elvének tartják, és ekként ta-
nítják. Kisztei Péter esetében azonban a hyperiusi hármasság lelki alkal-
maztatásra koncentráló szerepe elsikkadt: az eredetileg szellemet, lelket és 
indulatot megérintő típusú ötféle haszonból itt az emberi antropológia 
háromosztatúsága helyett kettős szisztéma uralja a beszédet. Az első Ha-
szon oktat és tanít, ami megoldásként kissé didaktikus. A második rész 
azonban a klasszikus intés helyett egy történeti párhuzamot mutat be, az 
1652-es üstökös hatásának tulajdonítva az 1657–1661 közti erdélyi s parti-
umi háborús világot. Ez a történeti betét eleve egy intertextuális szövegrész 
(átemelés egy kortárs prédikációjából), de homiletikailag sem illik ehhez a 
részhez. A harmadik rész pedig előbb a hosszas cáfoló és feddő haszonban 
disputál az ellenkezők vélekedéseivel káté formában, majd intéssel kíván 
megtérésre (poenitentiával) indítani. Ez a felosztás és rend nem illeszkedik 
a magyar földön az 1650-es évek óta tanított és forgalomban lévő elvek-
hez,32 hanem egy sajátos megoldással a lelki ráhatást megspórolta, s iskolai 
oktatássá, a prédikációt pedig moralizáló olvasmánnyá tette.

A második Haszonig terjedő rész az előbbi üstökös leírás (iránya, nagy-
sága alapján) az 1680–1681 fordulóján észlelt jelenségnek szól, a harmadik 
Haszontól a végéig pedig 1682 augusztusára–szeptemberére vonatkozik. 
A Halley nevét viselő periodikus üstökös pedig teljes bizonyossággal az 
1682. évi tünemény volt. Edmond Halley ugyanis 1705-ben az 1682. szep-
temberi feljegyzéseit és egyéb írásokat (például Newton gravitációs elmé-
letét, Kepler bolygótanát etc.) és megfigyeléseket felhasználva vonta le a 
következtetéseit, és állapította meg az ellipszis alakú pályán, körülbelül 
76 éves periódusban mozgó üstökös jellemzőit. Egyébként nem ez lenne 
az egyetlen lejegyzése a Halley-üstökös megjelenésének, látták még Sop-
ron, Lőcse, Brassó és Érsekújvár városaiból számosan, s erről egy magyar 
nyelvű, vékony kis csillagászati kiadvány is megemlékezik. Sajnálatos mó-
don azonban ez az összefoglalás sem idézi Kisztei művét, pedig cím alapján 
könnyedén rá lehetett volna keresni.33

Ez alapján úgy tűnik, mintha csak a korábbi esetet kívánta volna értel-
mezni a lelkész, hiszen a felépítés nem változott, de a harmadik Haszon 
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mind tartalmilag, mind terjedelmileg látványosan kibővült. A címlap sze-
rint Kisztei a beszédét két részben s két hét különbséggel prédikálta el (még 
a Halley-üstökös megjelenése előtt, márciusban). A kiadvány előszavai 
november 22–28-án készültek el (bőven a nyári Halley-üstökös után), s 
ez jelzi, hogy elegendő ideje maradt a lelkésznek arra, hogy a kiadvány 
szövegén még változtathasson. A szöveg jelzett bővülése azt mutatja, hogy 
Kisztei élt ezzel a lehetőséggel, időközben kibővítette a prédikációját, de  
a szerkezeten már nem változtat(hat)ott. A szöveg valószínűleg már elin-
dult a kiadvánnyá válás útján. Az év utolsó hónapjára elkészült mindkét 
előszó, de a megnövekedett lapszám nyomtatására idő kellett, s ezért ke-
rülhetett sor az egész kötet összeállására csak az 1683-as év elején.

A két üstökös értelmezése is más és más tanulságot kapott. Az előbbi 
még Thököly felívelését bizonyítja, a második már a növekvő török ve-
szedelmet. Még most Kassát török segítséggel megvettük, de „még most 
egyszer kezünknél meghagya, Isten csudálatos igazgatásabol; de ha reá 
gondot nem viselünk, és másodszor talál segitségre jöni, Félek rajta, 
(s’ adgya-is Isten!) hogy ugy ne járjunk véle, mint ez előtt mint egy száz 
negyven esztendőckel Budával  járának régi Eleink”.34 Emiatt sem lehetett 
felhőtlen pozitív, hódoló jellegű az ajánlásban megszólaló laudatio (dicsérő 
beszéd), hiszen míg az előző retrospektíve adott magyarázatot (az égi jelek 
jelölte esemény már bekövetkezett, s a visszatekintő értelmezés megtalálta 
benne az okát), a későbbi, időben az írás jelenéhez közelebb álló égi jelen-
ség értelmezése jövendölés, apokalipszis, vágyó betekintés az eljövendőbe, 
a leplek mögé nézés, ami keresztény emberként csak váradalom lehet, de 
nem bizonyosság.

Hasonló megoldást láthatunk egy másik korabeli beszédben is.  Kassán 
Lippóci Miklós, Thököly evangélikus udvari lelkésze 1682. augusztus 17-én 
tartotta meg templomszentelő beszédét, de ilyen kérdéseket még nem érin-
tett.35 Rá egy hétre tűnt fel a Halley-üstökös. Nem tudjuk, hogy Lippóci 
változtatott-e a szövegén a kiadásig vezető úton, de egy biztos, a megelőző 
történelmi események őt is megrendítették. Győzelmi beszédet kellene 
tartania, az új fejedelmet (és az új fejedelemséget) köszöntenie tábori lel-
készként, mégsem tud felhőtlen örömmel ünnepelni: a prédikáció címe 
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jubileumra utal, ünnepi megújulásra, de nem hozsánnával ér véget, hanem 
azzal, hogy mindenkit bűnbánattartásra szólít fel.

Fundamentalista exegetikai olvasat

Miután megvizsgáltuk Kisztei szövegszerkesztési, homiletikai rendjét és a 
szövege születésének kontextusát, megállapítható, hogy az üstökös és az új 
fejedelem analóg egymásrautaltsága, egymásra olvasása könnyedén össze-
állhat az olvasó fejében (jóllehet ilyen direkt kinyilatkoztatást a narráció 
sehol nem tett): ehhez a keretet a kor divatos fóruma, a prédikátori meg-
szólalás és a világ magyarázatának vallási modellje szolgáltatta. Prédikáció 
formában elolvasható prédikátori, prófétai értelmezése ez az Isten világba 
küldött jeleinek. Ezt hangsúlyozza az előszónak az exempluma (példázata), 
amelyben Lajos király még az asztrológusokat is helyre intő, az isteni ren-
det jól értő megszólalását idézte fel.36 A király mellett álló, az Isten szavát 
tolmácsoló követnek, prófétának (lelkésznek) a beszédhelyzetét emelte ki 
Kisztei, amikor az 1680-as üstökös aktualizálására tett kísérletet, s Medgyesi 
Pál 1660-as kötetnyitó előszavának hangján szólalt meg (de sokkal keve-
sebb eréllyel és pátosszal): 

S’ hát már tovább reménlhetünk-é jobb időket? Adná bár a’ nagy 
 kegyelmű Isten, hogy érhetnénk már valaha sok siralmas romlásink után 
ollyakat! De tartok attól, (s’ adgya Isten hogy ne profétállyak!) hogy 
Idvözitőnk szavai szerint, még mind ezek-is, az eckédig rajtunk esett sok 
siralmas romlások, pusztulások, vér-ontó hadakozások, hábóruságok, 
éhség, döghalál, etc. csak kezdetei ne lettenec légyen, mind ezeknél sockal 
nehezebb, reánk következhető nyomoruságoknak.37 

Az Üstökös csillag című beszéd címével és intencionált narrációjával is 
figyelmeztető jel kívánt lenni a rossz előjelekből kikövetkeztethető esemé-
nyekre, melyeket elsősorban Thökölynek kellett értenie és alkalmaznia.

Megtalálható itt a középkori bűnértelmezés, mely az égi jelek bibliai 
alapon deuteronomista (ószövetségi írásmagyarázati elmélet) rendjéből 
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indul ki (a rossz helyzet az Isten büntetésének eszköze). Erre utal a kiad-
vány elé írt Almási Péter-féle beköszöntő vers is, a csillagok jelölte hármas 
veszedelemre. Ez a történet a 2Sám 24,11–25 alapján közismert középkori 
exemplummá, gyakori prédikációpéldává vált, még közmondás is született 
ebből (famis, bellum, pestis: tria Davidis mala – éhség, háború, dögvész: 
Dávid három csapása). Kisztei kortársa az ország másik részén Csúzi Cseh 
Jakab, a soproni országgyűlés idején a református rendek prédikátora, aki 
az Elmélkedéseiben ehhez hasonlóan Isten háromágú ostoráról (éhség, 
ellenség vagy pestis) beszélt.38 A közép- és kora újkor pestisértelmezéseinek 
az alapja ez, de összekapcsolták a reformáció idejétől újra az apokalipszis 
négy színt képviselő lovasaival, s a legvégsőként a halál kapott egy önálló 
platformot jelképekkel, saját műfajokkal.39

Teológiai háttéranyaga a korai olasz svájci (Zanchius) és kortárs német - 
alföldi (Voetius) ortodox vonal elemzéseire épül, melyek a biblikateoló-
giai úgynevezett általános kijelentés fogalmát vették alapul, hogy „igazán 
mondattatik e’ Világ a’ Természet Könyvénec”.40 S a török pusztítása is „a’ 
természet szerint való Pogányság” kifejezéssel deuteronomista felfogást 
mutat: a bűneinkért hozta ránk Isten a pogányt, s vette el végvárainkat. 
A többi szakirodalmi anyag inkább csak példatárként szolgál (Josephus 
Flavius, Lycosthenes, Pareus, Peucer, Rolevinck, Sennert), és bibliai kon-
kordanciákból felépíthető szövegépítkezést sejtet. Ez a szemléletmód régies 
már ebben a korban is, látványosan domidoctus műveltséget takar (mint 
aki nem látogathatott külhoni egyetemet), és a történelmi tévedések és exe-
getikailag nem helytálló párhuzamok ennek a tudást kegyességgel pótoló 
beszédmódnak a sajátjai. Az 1665-ös üstökös következménye lett ekképp a 
gyászévtized, s költői kérdéssel zár a példálózás, mely üresen cseng ezután: 

Gondollyátok-é, hogy ez az 1680 dik esztendőbeli rettenetes nagy 
 üstökös Csillag csak semmiben múlnék-el; és hogy az nem fenegetőző 
újja lött vólna Istennek, e’ mi bűnös Nemzetünk ellen kivált-képpen? 
Ingyen csak elméjében sem tünnyék az senkinek, s’ ne felejtse könnyen 
el ezt az üstökös Csillagot.41
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A Kisztei-szövegben korabeli párhuzamok idéződnek fel. A prédikáció 
formája azt kívánja, hogy a magyarázat után a Tanuságok következzenek, 
melyeket a lelkész igen röviden zárt le, s a második Haszon intése egy ki-
fejezett kompiláció. Ezek a részek a kor neves sárospataki prédikátorának, 
Medgyesi Pálnak a prédikációit visszhangozzák. Az 1657. év fordulópont 
katasztrófajellegét hangsúlyozó több beszédében hasonló szövegek talál-
hatók, melyeket panelként sokan idéztek a 17. század végén beszédekben 
és vallomásokban egyaránt, az erdélyi reálpolitikus kancellár Bethlen Mik-
lóstól a debreceni, enyedi, szatmári, váradi városi jegyző krónikáin át id. 
Köleséri Sámuel prédikációiig. Az elfogyó nemzet allegóriája ötször fordul 
elő kisebb változtatással a gönci lelkész szövegében. „Hóld fogytára jutott 
Hazánknak, s’ abban szintén el-czondorlott Nemzetünknek (…) temető 
sirod felé közelgető, sőt már koporsód szélén feküvő életed táján szintén 
csak haló félben lévő édes Magyar Hazám s’ Nemzetem!”42 A rákövetkező 
rész, mely az 1657 eseményeire való reflexiót idézi meg, szintén Medgyesi 
Páltól való, egy híres temetési beszédéből illesztett ide ugyanis egy  teljes 
lapnyi szövegrészt (melynek közismert szófordulata: „Véressek még a’ 
kőfalak”).43 Így Medgyesi alapján bővítette tovább halmozással Kisztei 
a török által elvett végvárak listáját (Karánsebes, Lugos 1657-es elveszése 
után Érsekújvár 1663-as megvívása folytatta a motívumsort).

Kisztei több történeti példát hozott égi jelenségekről a generalizáló üstö-
kös fogalom alatt. Megemlítette a Krisztus előtti 300, s a Krisztus születése 
utáni 138 üstököst, egyet-egyet következményeivel is vizsgálata tárgyává 
tett az Obiectio 1. pontjában.44 Ezeket a számokat megtaláljuk Komáromi 
Csipkésnél is, épp így egymás mellett,45 s mindkettőnek a forrása a zürichi 
tudós lelkész Lavater katalógusa és Alsted enciklopédiája. Kisztei általá-
ban hivatkozott az európai latin nyelvű üstökös-szakirodalom számos 
forrására, de főleg olyan alapművekre, melyekből idézhetett újabb szak-
mai értékeléseket, így például Gisbert Voetius Exercitatio de Prognosticis 
Come tarum című művére (1665) és a zürichi Johann Heinrich Heidegger 
összefoglalására. Voetius utrechti professzor, lelkész, s rossz anakroniz-
mussal élve fundamentalista felfogású teológus, Heidegger pedig zürichi 
egyháztörténész volt. Kisztei az egyiktől a kegyes nézőpontot, a másiktól a 
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történeti példákat vette át. A magyar lelkész a teológiai írások mellett utalt 
a nemzetközi csillagászati ismeretekre is. Az egyik oldalon álltak ugyanis 
a humanisták (Dudith András, Erastus, Grynaeus és Squarcialupus), a 
másikon a Kiszteivel egyező véleményen lévő kálvinista ortodoxia talaján 
álló teológusok (Zanchius, Pareus, Szegedi Kis István, Heidegger, Voetius, 
Libavius). A tudósok előbbi sora azonban Komáromi Csipkés Györgynél 
ugyanígy található, aki az ő véleményüket Gisbertus ab Isendoorn köny-
véből idézte;46 a második sor felvonultatásában pedig (s ezt jelölte Kisztei 
is) Voetius alapján haladt. Eszerint tehát korának teológusait idézte, de 
válogatva csak a saját nézőpontjából hasznos véleményeket.

Ha a kor neves természetfilozófusainak a középkor látásmódjához ké-
pest merőben új téziseit keressük, egyből szembeötlik az előszó nyíltan 
vállalt Descartes-idézete. Ez azonban a gondolkodás természetére vonat-
kozik, s nem a fizikai világ leírására. Kisztei megoldása hasonló úton járt, 
amikor sorra vette (reflektálatlanul) a Halley-üstökös több megjelenését 
(Kr. u. 837; 1682), de semmilyen tudatos természettudományos fogalmi 
elhatárolást nem tett a sok jelenség közt, szemben Komáromi Csipkéssel, 
aki viszont sorba vette Tycho Brahe, Comenius, Alsted elképzeléseit az 
üstökösök anyagát, irányát, gyakoriságát elemezve. Azaz Kisztei jobbára 
teológus maradt, de szemléletében érzékelhető az új kijelentésre váró szem-
lélet, ami valamiféle misztikus vonulatot sejtet, de ez végig megmarad a 
voetiánus látásmód terepén. Külföldi tanulóútjáról nem tudunk, idézett 
szövegei itthoni könyvtárak állományában is fellelhetők voltak. Ennek 
megfelelő a tudományos szemléletének a látlelete: jó a képzettsége, de 
nem elég korszerű a látásmódja. Amit pedig legfőképp elutasított: az a 
kortárs magyar elődjének, Komáromi Csipkés Györgynek a szemlélete. 
Szimbolikus a váltás: a megelőző magyar tudós üstökösökről szóló művé-
nek záró exempluma (Lajos király véleménye a jóslatokról) lett Kisztei 
nyitó története.47
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Komáromi Csipkés György karteziánus olvasata

Komáromi Csipkés György (1628–1678) debreceni professzor, majd lel-
kész ítéletével, csillagászati felfogásával Kiszteié nem fért össze. Az 1665-ös 
értekezésnek, amely a debreceni lelkipásztornak az 1664–1665-ös üstö-
kös feltűnéséről írott magyarázatát tartalmazza,48 szerzőjét azért takarta 
a névtelenség Kisztei utalásaiban, mivel az egykori tudós iránt érzett 
megbecsülése nem engedte meg neki annak nyilvános támadását: „azon 
b[oldog] e[mlékezetü] tudós embertul (kit becsületből emlitec) ellenkező 
értelemben vagyoc”.49 Komáromi Csipkés György a latin nyelvű hitágaza-
tok magyarázatában s ezek tömör magyar változatában, az Igaz Hit című 
kötet ünnepekre és egyéb alkalmakra írt, 1658–1664 között elmondott 241 
prédikációjában másként nyilatkozott a jóslatokról. Az  utolsó ítéletről 
szóló három beszéd három különböző textust magyarázott, a harmadik 
(sorrendben a 229. prédikáció) a 2Pét 3,10 alapján szólt a félreértésekről, fél-
remagyarázásokról, a bibliaellenes jóslatokról. Ebben a beszédben – amely 
az Igaz Hit vegyes, azaz alkalmi prédikációi között a kötet legvégén talál-
ható – olvashatjuk az 1657. évben bekövetkezett csapásokra utaló szöveg-
részt: mintha még ezt a dogmatikai értékelést szükségesnek érezte volna 
Komáromi Csipkés feltétlenül hozzátenni a nagyra növekedett kötethez. 
Ebben a Gregor Richter (1560–1624) görlitzi lelkésznek az Axiomata poli-
tica című művében kifejtett elgondolását említette meg a tudós lelkész 
(a Teremtés után 1656 esztendővel a vízözön, majd ugyanennyivel az utolsó 
ítélet következik), majd ennek az elméletnek a kritikáját fogalmazta meg.50 
Árnyaltan célzott arra, hogy babonaságnak tartja ezt: „mások 1711-re teszik, 
hihető ezek-is hamisságban maradnak”.51

Ez a tömör összefoglalás egyrészt csak a lelkészi segédanyaghoz mérete-
zett mennyiségű megoldás volt, másrészt az üstökös még csak ezután jelent-
kezett (1664. december 14-én és 31-én), s Komáromi Csipkés  1665-ös írása 
előszavának tanúsága szerint ezt követően érkezett a felkérés a debreceni 
városhoz (1665. január 2.) Wolf Friedrich Cob von Nüdingen (1610–1679) 
szatmári várparancsnoktól, hogy küldjék el hozzá a Hibner nevű csilla-
gászt.52 A kis kötet előszava február 5-én született, a formálisan levéljellegű 
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traktátus január 13-án lett lezárva, vagyis a szerző a gondolattól a nyílt levél 
lezárásáig eltelt 11 nap alatt megírta, s egy hónap elteltével már a nyomdai 
korrektúrához is megvolt a szöveg. A narrációja elején leszögezte, hogy 
nem csillagászati, hanem teológiai ítéletet fog mondani. Megbecsüli az 
asztronómiát mint az elméleti filozófia egyik ágát, az asztrológusok közül 
pedig csak azokat kárhoztatja, akik „az ő rettenetes jövendő mondásik-
kal, és iszonyú csudálatos prognosticalasokkal, el-ijesztik, rémitik, és csak 
nem a kétségben esésnek veszedelmes örvényében ejtik” az Isten népét.53 
Az előszavainak a dühe, az a modor, ahogyan a szövegben végig az asztroló-
gusok jóslatot mondó köre ellen ágált, áll az egyik oldalon, míg az asztronó-
miai fogalmak és a csízió antropológiai rendszerének leírása (az ég 12 háza, 
az erőben/otthon/vesztésben lévő tulajdonságok, nap/holdfogyatkozások, 
együttállások, álló s bujdosó csillagok) a másik oldalon. S ez a tudás bizony 
teljességgel hiányzik Kisztei művéből.

Ennek hátterét a különböző szintű tudáson és kegyességi felfogáson 
kívül egy kivételes eset mutatja ékesen. Az előszóban plasztikusan ábrá-
zolt jelenet szerint a lelkész újév másnapjának estéjén apósánál, Dobozi 
István főbírónál vacsorázva hallott arról a bizonyos asztrológusról, aki 
miatt nekiült megírni az elemzését. A szöveget a szatmári várkapitánynak 
dedikálta, hogy az ne higgyen ilyen ámítóknak. Ha a megírás indoka s a 
jós felkeresése nem városi szinten merült fel, hanem csak familiáris közeg-
ben, akkor az informális jelleg miatt az írás mögötti indulat oka nem az 
asztrológia elleni elvakult vallási fanatizmus, hanem egy speciális helyzet. 
Az a bizonyos Hibner valójában Israel Hiebner/Hübner (1619–1668), az 
erfurti származású matematikus, csillagász, orvos, aki prognosztikono-
kat és öröknaptárt készített, s 1661–1665 közt Eperjesen, 1665–1668 közt   
Szebenben dolgozott. Életében jó néhányszor meghirdette a világvégét (az 
1657-es Natur-kalendert úgy ajánlotta, hogy nem biztos, hogy el tudják 
már olvasni),54 ebben az időben éppen 1666-ra jövendölte ezt.55 Emiatt 
horgadt fel Komáromi Csipkésben az indulat, s az ekkor, 1665. január 
elején még látható üstökös kapcsán írta meg tájékoztatásul az értelme-
zését a szatmári várparancsnok és saját hallgatói számára: világvége nem 
volt 1657-ben (Szilvásújfalvi Anderkó Imre, Richter, Hübner), s nem lesz 
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 1666-ban (Hübner) és 1711-ben sem. Hübnernek ez a műve gyorsan meg-
jelent Debrecenben még az írás évében, 1665-ben, a hitágazatokat taglaló 
Igaz Hit címet viselő kötete pedig a rákövetkező esztendőben, és méghozzá 
Szebenben, párhuzamosan az 1666-os kalendáriummal (amiből mára nem 
maradt fenn példány).

Ezért Komáromi Csipkés végig precízen hivatkozta forrásait, alapműveit 
is nevesítette: az ókori Josephus Flavius-corpuson és id. Plinius Historia 
Naturalisán kívül reneszánsz tudósok, Johannes Magirus (1560–1596) 
Physiologiae Peripateticae libri sex (1597), Clemens Timpler (1563–1624) 
Metaphysicae Systema methodicum (Steinfurt, 1604) vagy Physicae Seu 
Philosophiae Naturalis Systema Methodicum (Hannover 1605) című ki-
adványait házi könyvtárában olvasta,56 és közvetve használta Julius Caesar 
Scaliger (1484–1558), Bartolomeus Eustachius (1500/1514–1574), Hiero-
nymus Cardanus (1501–1576) s Tycho Brahe egy-egy írását. Megidézte a 
közkézen forgó kalendáriumokat és csíziókat is, például Mátyás király 
csillagászának, Regiomontanusnak egy csízióját, vagy a nagyszombati 
Astrophilus 1661-es és 1663-as kalendáriumát.57 Megnevezte Dudithot is, 
akit – Zemplén Jolán szerint – szemléletében híven követett.58

Saját korának tudósai közül a neoarisztoteliánusok műveit forgatta: egy-
részt a német (főként wittenbergi és marburgi) vonalat vette alapul (a wit-
tenbergi rektor Johannes Sperling Institutiones physicaejét, Keckermann 
Scientiae Metaphysicae Systemáját [ebből a zürichi Lavater üstököskata-
lógusának folytatására és Scaligerre hivatkozott] és Alsted enciklopédiá-
jának 13. s 17. könyveit [ebben Libertus Fromond művét citálta] olvasta), 
másrészt természettudósok műveit (a németalföldi karteziánusok mun-
káin át [Gisbertus ab Isendoorn Medulla physicáját s Henricus Regius 
Fundamenta Physicesét]), a magyar kötődésű misztikus, Comenius fizikai 
világra vonatkozó meglátásáig.59

Az említett tudósok véleményét rendben végigvette: ezek a nagy-
vonalú összegzések pedig azt a hatást keltik, hogy az asztronómiai tudás 
és a  teológiai megítélés terén sokkal inkább lehet bizonyosat mondani a 
legtöbb kérdésről, a jövendölő asztrológiával ellentétben. A debreceni 
lelkész elismerte a Kisztei által támogatott neves kálvinista tudósok egy-
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egy asztronómiai exegézisét (Pareus, Kálvin, Voetius), de végig azzal a 
fenntartással, hogy ha a Biblia sem ad iránymutatót egy kérdésben, ak-
kor nekünk sem szabad ilyen nem lényegbevágó etikai kérdésben a hit 
bizonyosságával nyilatkoznunk. Hübner és Komáromi Csipkés sem élték 
meg az 1680-as éveket, de Kisztei akkori üstököselemzései sem okozhattak 
fordulatot a hazai tudományos gondolkozás történetében. Ami közös 
azonban mindhármukban, az megy tovább a következő korszak szemlé-
letében: a descartes-i gondolkodásbeli fordulat s a természettudomány 
newtoni modelljének kiépülő világában éltek, s ennek elmélyülése általá-
nosan érvényesült a 18. században, mely új, racionálisabb világmagyarázati 
modelleket hozott létre.

Az 1680–1681-es jelenség magyar megfigyelői

Az 1680–1681-es üstökösről szóló szövegekkel eddig nem foglalkozott a 
hazai szakirodalom, valószínűleg nem tartották őket jelentősnek. Ezt jelzi, 
hogy bár néhány tanulmány hivatkozik egy-két kora újkori megfigyelőre 
(Kiszteire és Bethlen Miklósra), de nem kerültek ebből a szempontból a 
művelődéstörténeti kutatás homlokterébe.60 Néhány példát mutatok fel, 
hogyan jelenítették meg magánjellegű feljegyzések az 1680 decemberében 
megjelent üstököst. Láthatta Debrecenben és Göncön is bárki távcső nél-
kül, ezt követte 1682-ben Halley üstököse: nem véletlenül kerülhettek 
tehát egymás mellé Kisztei beszédeiben.

Az 1680-as év hosszú idő után kiváló bortermést és rengeteg változást 
hozott.61 Az ez évi üstökös jelentőségét mutatja, hogy az égi jelenség leírása 
megtalálható számtalan különböző forrásban, a debreceni polgár, a kassai 
jezsuita és a török krónikás szövegéig. Az erdélyi nemesek körében találunk 
egyszerű rögzítést és politikai allúziót is. Teleki Mihály unokaöccse, Czegei 
Vass György a diáriumában (naplójában) ekként jelenítette meg ugyanezt: 
„[1680] 22. Decembris. Kezdett láttatni az égen dél felé egy igen nagy üstö-
kös csillag, melynek csillaga nem igen nagynak láttatott, melynek nagysá-
gához hasonlóra régi öreg emberek is nem igen emlékeztek.”62 Az erdélyi 
kancellár, Bethlen Miklós önéletírásában az ország sorsának metaforáját 
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látta benne. Teleki Mihálynak szóló intését egy Rhédei Ferenccel folytatott 
beszélgetéséből idézte meg az emlékiratíró: „Valamint a nem régen látszott 
üstökös csillagnak (volt ez in anno 1680.) nagy farka vala, hogy ennek a 
hadakozásnak is ugy lészen, bizony elhat ez még Erdélyre. Azért felix civitas, 
quae tempore pacis cogitat de bello [Boldog az a polgárság, amely a béke 
idejében gondol a háborúra].”63

A fél évszázaddal későbbi névtelen török krónikásnál érthető okokból 
már csak az adat maradt: „1680. december hónapjában egy hatalmas nagy-
ságú üstököscsillag tűnt fel, melynek csóvája 60 foknyi távolságot ölelt át, 
és nyolc héten keresztül volt látható.”64 Az 1740-ben keletkezett Madzsar 
Tarihi szerzőjéről alig tudunk valamit, és török krónika lévén, a műből 
nem derül ki, honnan származhatott annak szerzője és annak előismerete, 
azaz milyen forrást használhatott. Feltehetőleg az 1690-es török betöréskor 
elrabolt magyar, partiumi és ezen belül is valószínűleg debreceni szerzőről, 
de legalábbis debreceni évkönyv vagy krónika felhasználójáról lehet szó. 
Közvetett indokunkra egy példa hadd álljon itt: rögtön az üstökösadat 
után olvasható: „1681-ben az erdeli Barasóban [értsd: Brassó] hatalmas 
földrengés pusztított el széles területet, Madzsarisztánban pedig Deb-
recsin városának a felét tűzvész pusztította el.”65 Debrecenben ezekben 
az években újra lángra lobbantak a máglyák, és egy férfi és egy tucat nő 
vesztette életét boszorkányság vádjával, a titkos tűzesetek és boszorkány-
ság vádja miatt.66 Mindenesetre egy ilyen regionális hír, mely a tiszántúli 
város lelkivilágának megingását jelzi, nem tarthat igényt a török általános 
érdeklődésére, hacsak nem maga a szerző-szerkesztő érdekelt benne.

A fiatal debreceni collegiumi praeceptor, Debreceni Ember Pál nap-
lója (a Wade mecum 1681. január 16-val zárul) rögzítette az eddig ismert 
legteljesebb leírást.67 „1680. december 22., 23. stb. napjain egy nyugat-
ról észak felé haladó igen fényes üstökös tűnt fel, amely este hosszan 
lándzsaként csillogott. És Isten a tudója, mit jósol, mivel a történészek 
által ismert dolog, hogy üstökös sohasem ragyogott fel anélkül, hogy 
éhséget, háborút, dögvészt vagy más romlást ne jelzett volna előre. Mégis 
Isten azt mondja (Jer 10,2), hogy az égi jelenségektől ne rettegjetek; mint-
hogy azoktól a pogányok rettegnek, e tekintetben a kötelesség: Istenhez 
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 fohászkodni, hogy ne hozzon halált és pusztulást, miként a régi jeruzsá-
lemi üstökös.” A korabeli történések közül a szerző alig emelt be vala-
mit naplójába: az egyetlen kivétel az üstökös feltűnése, melyet a napló 
formai jegyeihez képest bőven jellemzett. A latin nyelvű bejegyzésben 
leírta az üstökös feltűnésének pontos idejét és annak alakját, továbbá arra   
figyelmeztetett, hogy az üstökös csapások elkerülése végett Istenhez kell 
könyörögni. Az utolsó mondatában a Jeruzsálem pusztulását előre jelző 
üstököst is megnevezte.

A teológiai kontextus érthető, a feljegyzésben idézett Jeremiás, (a jelö-
letlenül megszólaltatott) ószövetségi történeti utalások és a Josephus 
Flavius-citátum (a jeruzsálemi üstökössel) minden, a témába vágó szak-
irodalomnak alapeleme. A szöveg szépen építette be a teológiai értelmezést 
a látvány leírásába, utóbbi nem szokványos eleme a hasonló morális cél-
zatú műveknek. A jelöletlen bibliai idézetek (2Sám 24,13; 1Krón 21,12–13; 
Jer 10,2) a sorscsapások elviselésének klasszikus bibliai argumentumát szol-
gáltatták. A lélektani helyzetet a korabeli református történelemszemlé-
let határozta meg. Különösen becses ez a leírás, amennyiben figyelembe 
vesszük, hogy ez a naplófeljegyzés az első részletező leírás magyar részről 
erről az üstökösről. Általában szűk a forrásanyag és a leírás maga is. Debre-
ceni Ember Pál vademecumát részletezettség szempontjából követi Csányi 
 János soproni polgár naplójának a feljegyzése a Halley-üstökösről.68

Ezt a lelki válságjelenséget erősíti meg az a tény is, hogy milyen prédi-
kációk hangzottak el ebben az időben a debreceni szószékről. Az említett 
Ember Pál-féle Wade mecum megőrizte egy ótestamentumi könyv, még-
pedig az Énekek Éneke teljes magyarázatát prédikációk szerint lebontva, 
amelyek a debreceni központi templomban hangzottak el. Más forrásból 
pedig tudjuk, hogy a debreceni lelkészek 1683 szeptemberére befejez-
ték a Biblia hátralévő ótestamentumi részének magyarázását is.69 Tehát 
1680 augusztusától a prófétai könyvek következtek, mégpedig Ézsaiás 
próféciái. Amikor az üstökös megjelent az égbolton, az Ézs 29–36. feje-
zeteket magyarázták a lelkipásztorok: a Jeruzsálem fölötti ítéletről és 
végül a város megmeneküléséről. Az asszír támadást (Kr. e. 701) a pró-
féta Isten büntető eszközeként vonatkoztatta a népre, ám még az utolsó 
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lehetőséggel élve megtért a nép, Istenhez fordult, igaz istentiszteletet és 
megszentelődést vezetett be. A 17. századi Debrecenben a prédikációk 
a pusztulás rémét vetítették elő: ha nem tér meg a nép, és az előjeleket 
nem veszi komolyan, eltörli Isten a föld színéről: Ember Pál naplója a 
látvány leírását bibliai keretben helyezte el, a megtérésre, a belső építésre 
helyezve a hangsúlyt.

Debreceni Ember Pál collegiumi diákkori naplójának üstökös megjele-
nítéséhez több korrelatív forrásközlőt találtunk: egy református lelkészt, 
egy református erdélyi kancellárt és egy valószínűleg debreceni származású 
(tehát ismét csak egyező felekezeti hátterű) török krónikást. Ez a leírás 
egyértelműen azonosítható a C/1680 V1 néven ismert üstökössel.70 A tör-
téneti Magyarország területéről amúgy sem gyakoriak a hasonló híradások, 
bár a 17. században megszaporodtak az üstökösökről szóló tudósítások.

Zárszó

Ez a C/1680 V1 elnevezésű üstökös különös jelentőséggel bír a kometográ-
fiában: ez az első, teleszkóppal felfedezett üstökös. A  német csillagász, 
Gottfried Kirch adott róla elég hamar és meglehetősen pontos leírást 
(Neue Himmels-Zeitung, Nürnberg, 1681), s a kométa sokáig az ő nevét 
viselte.71 Szabad szemmel nézve is olyan hatása volt, hogy a szakirodalom-
ban egyszerűen csak „a nagy üstökös” néven emlegették. Ilyen módon 
tehát a 17. század leglátványosabb üstökösének a Fülöp-szigetektől a kínai, 
spanyol, angol megfigyelőkön át egészen a mexikói indiánokig számtalan 
adatolója van. Két példa az ismertségére. Newton és Flamsteed vitázott 
rajta, a newtoni rendszer próbája volt ez az üstökös. A hétköznapi meg-
figyelők közül egyet emelünk ki: a holland költő, polihisztor Constantijn 
Huygens az egyes fázisait is megénekelte a jelenségnek, januárban s feb-
ruárban (hat versben, latin s holland nyelven), majd Cometen-werck vagy 
Cometerii címen még áprilisban is írt e témában verset.72

Mind a szakmai közvéleményt, mind a nagyközönséget foglalkoztató 
látványosságról van tehát szó, melyről rengeteg kiadvány s még több fel-
jegyzés született. Brüning katalógusában, mely a kezdetektől az ezredfor-
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dulóig foglalja össze az üstökösökre vonatkozó tudományos méréseket 
és tanulmányokat, az itt tárgyalt 1680-as üstökösre majd 300 tételt tartal-
maz (1300–1598. szám).73 A csillagász észlelése és a prédikátor értelmezése 
egy aránt bekerülhetett ebbe a katalógusba. Sajnálatos módon a magyar 
üstökösleírásokat tartalmazó kiadványokról (a Komáromi Csipkés György- 
és a  Kisztei-féle traktátusról) nem tudott a kötet, csupán a humanista 
 Dudith András jóval korábbi esethez kötődő írásáról.

A különleges égi jelenségek hatása – úgy tűnik – minden korban hason-
lónak mutatkozik.74 Az 1680-as üstökös egész Európát megmozgatta, még 
hét év múlva is vitatkoztak egyes megfigyelések pontosságán vagy éppen 
a jelenség lehetséges asztrológiai hatásain. Molnár István 19. századi író 
saját folklórgyűjtését az üstökösközmondásról 1866-ban ekként értékelte: 

 „’Üstökös föltünése az égen háborút, vagy döghalált jövendöl.’ A könig-
grätzi csatáról és idei koleráról, ugy látszik, megfeledkezett üstökös ő ki-
gyelme.”75 Láthatóan a köztudalom még mindig azt az ószövetségi dávidi 
hármas büntetést kapcsolta az égi tüneményhez (az éhség kivételével), mint 
annak kétszáz évvel korábbi laikus megfigyelői. Korunkban pedig ismét 
megrövidült ez a közmondás, s a döghalál maradt el belőle: de a Halley 
1986-os megjelenésében a néphit így is legalább a nagy változások előjelét 
látta.76
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Z s o l d o s  E n d r e

Bevezetés

Az üstökösök igen látványos objektumok az égen, különösen, ha nincs 
fényszennyezés. A  negyed- vagy harmadégen átnyúló csóva esetenként 
félelmet is ébresztett az emberekben, és számos kérdést vetett fel. Mi az 
üstökös? Hol van az üstökös? Ez is egy égitest, mint a bolygók, vagy lej-
jebb, az atmoszférában keletkezik? És a legfontosabb kérdés: mit jelent 
az üstökös? Jelent-e a megjelenése valami rosszat az országra, az uralko-
dóra vagy egyéb fontos emberekre? Ezzel akarja-e Isten (vagy az istenek) 
figyelmeztetni a halandókat a helytelen életvitel megváltoztatására? Vagy 
esetleg nem jelent semmit sem, hanem tényleg csak egy égitest, mint a 
bolygók – de akkor hol volt eddig?

E kérdésekre az ókorban többféle válasz született. Ezeket a középkor 
megörökölte, és közülük az aktuálisan legmegfelelőbbet fogadták el: 
Arisztotelész elméletét az üstökösökről (Meteorologica I. 6–7).1 Ariszto-
telész megemlített korábbi elképzeléseket, és aztán rögtön cáfolta is őket. 
Például az itáliai pitagoreusoknak tulajdonította azt a nézetet, hogy az 
üstökösök is bolygók, csak nagyon hosszú időközökben jelennek meg, és 

* Köszönettel tartozom Szebelédi Zsoltnak a latin szövegek fordításánál nyújtott segítsé
géért, Dobos verának (MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Konkoly 
Thege Miklós Csillagászati Intézet) a folyamatos és segítőkész diszkusszióért.
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akkor sem emelkednek magasan a horizont fölé, a Merkúrhoz hasonlóan. 
Ugyancsak cáfolta Anaxagorasz és Démokritosz elméletét, mely szerint 
az üstökös nem egy önálló égitest, hanem bolygók szoros együttállása 
úgy, hogy egymással érintkezni látjuk őket. Seneca szintén felsorolt több 
magyarázatot az üstökösök megjelenésére, és azt is állította: „nem hirtelen 
támadt tűznek tartom ugyanis az üstököst, hanem a természet egyik örök 
művének”.2 Ez visszavezet minket Arisztotelészhez, lássuk tehát, hogy ő 
mit gondolt erről.

Arisztotelész a világot két részre osztotta. A Hold alatti rész szerinte 
négy elemből áll – tűz, levegő, víz és föld –, melyek állandóan átalakulnak, 
ezáltal az itt található testek folyamatosan keletkeznek és elpusztulnak. 
A testek különbözősége abból ered, hogy a négy elem más-más összetétel-
ben alkotja őket. Természetes mozgásuk egyenes vonalú. Elhelyezkedésük 
is rögzített: föld, víz, levegő, legfelül, közvetlenül a Hold alatt pedig a tűz. 
Ha nem ezt a helyet foglalják el, akkor igyekeznek ezt elfoglalni, ez magya-
rázza például, hogy a tűz felfelé mozog, míg azok a testek, melyekben az 
elemi föld van túlsúlyban, leesnek, a Föld középpontja felé igyekezve. Ezzel 
szemben a Hold fölötti rész egy ötödik elemből, az éterből áll. Ez változ-
hatatlan, romolhatatlan, és körmozgást végez. Az égben nincsenek olyan 
ellentétek, mint például a hideg–meleg.

Az üstökös azonban megjelenik, majd eltűnik – így tehát nem is lehet 
az égben, hanem csak a Hold alatt. Valóban, Arisztotelész nem is az égbe 
helyezi, nem a De caelóban tárgyalja, hanem légköri jelenségnek tekinti 
(a hullócsillagokkal és a Tejúttal együtt), és a Meteorologicában ismerteti a 
róla szóló elméletét (I. 7). Szerinte a földi világ szublunáris legkülső része 
száraz és meleg kigőzölgésekből áll, melyeket az ég Föld körüli mozgása 
magával ragad. Ha e kigőzölgéseknek megfelelő az összetételük, akkor 
a mozgás gyakran lángra lobbantja őket, és Arisztotelész szerint ez az oka a  

„hullócsillagoknak”. Így tehát egy üstökös akkor keletkezik, amikor egy 
ilyen csomósodásba belekerült elemi tűz nem olyan erős, hogy gyorsan 
elégesse a teljes anyagot, és nem is olyan gyenge, hogy hamarosan kialudjon, 
hanem épp elég erős ahhoz, hogy az anyag nagy részét elégetve hosszabb 
időn át látszódjon.3
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Az arisztotelészi elmélet szerint tehát egy üstökös nem égi, hanem lég-
köri jelenség. Ez azzal járhatna, hogy kevéssé figyelik meg a pozíciójukat 

– végül is egy felhőt vagy villámlást sem észlelnek úgy, mint egy csillag 
helyét az égen. Szerencsére azonban nem ez történt. A  Meteorologica 
I. könyvét, amelyben az üstökösökről olvashatunk, először a 12. század 
végén fordította latinra Gerardus Cremonensis, majd 1260 körül Guilel-
mus de Moerbeka.4 Gerardus után kicsit több mint száz évvel azonban, 
légköri jelenség vagy nem, már találunk üstökösmegfigyelést. Petrus de 
Lemovicis evreux-i kanonok az 1299. évben megjelent üstökösről így írt:

Az Úr 1299. esztendejében január vége előtt és egész februárban és még 
márciusban is néhány napig látszott egy közepes méretű, de ehhez ké-
pest hosszú farokkal rendelkező üstökös, kissé sötétkékbe hajló színnel. 
Ebből úgy gondolom, hogy abba a fajtába tartozott, amit Ascone Úrnak  
neveznek, ami arabul és héberül ugyanazt jelenti, mint latinul,  Dominus 
Mortis (a Halál Ura). Nyugaton tűnt fel ugyanis, este kelt föl, és első 
megjelenése alkalmából torquetum segítségével a Zodiákus pólusain 
áthaladó kör által meghatározott pozíciója a Taurus 18. foka volt, és az 
ekliptikától délre a szélessége 30 foknál is több volt. Sz. Máté ünnepe 
[február 24.] után pozícióját pedig a Taurus 14. fokának és a déli széles-
ség 5. fokának találtuk. Tovább is látszott egészen március ötödik napjáig, 
jelentősen fogyott testtel és farokkal. És  továbbra is a Pleiadok és az 
Aldebaran felé tartott északra, úgy, hogy mozgása az állócsillagokhoz 
képest mindig nagyobb volt észak, mint nyugat felé.5

Petrus de Lemovicis észlelései nem voltak egyedülállók. Az 1315. évi üs-
tököst Gaufridus de Meldis, IV. Károly francia király egyik udvari orvosa 
szintén hosszasan követte, és leírta az üstökös megtett útját.6 Az orvosok, 
akik egyben asztrológusok is voltak, rendszeresen megfigyelték ezeket a 
jelenségeket még az újkorban is.7

Az ilyen észleléseknek azonban nem volt hatásuk Arisztotelész elméle-
tére. Annál inkább volt annak a megfigyelésnek, hogy az üstökösök csóvája 
mindig a Nappal ellentétes irányba mutat.8 Ez, bár az elméletből nem 
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következik, nem is mond neki feltétlenül ellent. A jelenség elfogadott ma-
gyarázata azonban már igen. Az optikai elmélet szerint az üstökös egyfajta 
lencse, amelyen a Nap sugarai megtörnek, és azt látjuk csóvaként.9 Ez a 
lencse pedig nyilván nem lehet lángra lobbant kigőzölgés.

A középkorban igen népszerű Albumasar10 is kétségbe vonta az üstö-
kösök kizárólagosan Hold alatti voltát.

Albumasar azt mondta: A filozófusok és maga Arisztotelész is azt állítják, 
hogy az üstökösök az égben, a tűz régiójában vannak, közülük egyik 
sem a [Hold fölötti] égben jön létre, és hogy az ég semmilyen változást 
nem enged. De az ilyen vélemények mind tévednek. Saját szememmel 
láttam üstököst a Vénusz fölött, és onnan tudtam, hogy az üstökös a 
Vénusz felett van, mert nem változott a színe. És sokan mondták nekem, 
hogy láttak üstököst a Jupiter felett, és mások a Szaturnusz felett láttak 
üstököst.11

Ez nem jelentette azt, hogy Albumasar minden esetben a Hold fölött 
levőnek gondolta volna az üstökösöket, általában ő is légköri jelenségnek 
tartotta őket. A Tycho Brahe és mások pontosabb észlelései alapján szá-
molt parallaxis12 viszont már a Hold fölé helyezte az általuk megfigyelt 
üstökösöket. De még mindig maradt számos probléma, például a moz-
gás kérdése. Egyenes vonalú mozgást végeznek-e, vagy kör alakút, mint a 
bolygók? A válaszokban még erősen keveredtek a középkori elképzelések 
az újabb megfigyelésekkel. Ha az üstökös valóban az égben, azaz a Hold 
felett van, akkor körmozgást kellene végeznie. Igen ám, de mint Johannes 
Hevelius írta:

Egyébiránt bármely test, amelynek keringenie kell [körbeforog], úgy 
illik, hogy tökéletes legyen, örökkévaló, teljes, tökéletesen gömb alakú, 
és a saját természetes helyén tartózkodjon. Mivel a bolygók pont ilyenek, 
képesek keringeni. Ezzel szemben az üstökösök, lévén tökéletlen ter-
mészetűek, ideiglenesek, kevéssé gömb alakúak, inkább korongszerűek, 
másrészt részekből állnak, vagy csak közönséges éteri testek kiáramlá-
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saiból, és ezek a részecskék saját helyükről kilökődtek és kiszorítódtak, 
tehát nem alkalmasak se saját tengely körüli forgásra, se keringésre.13

Nem meglepő módon Hevelius az üstökösöknek egyenes vonalú moz- 
gást tulajdonított: ha egyszer eltűntek a szemünk elől, sosem fognak visz-
szatérni. Hasonló véleményen volt Kepler is.14 Nem mindenki értett egyet 
ezzel a nézettel. Gian Domenico Cassini az 1664-ben megjelent üstökös 
mozgását vizsgálva arra a következtetésre jutott, hogy ez a Szíriusz  körül 
kering egy epicikluson,15 a Szíriusz pedig a Föld körül.16 A wittenbergi 
 Johannes Sperling fizikakönyve, melyből Jacob Schnitzler is tanult, ennél 
sokkal óvatosabban közelített a kérdéshez. Éppen csak annyit jegyzett meg, 
hogy úgy mozognak, mint a csillagok17 (feltehetően a bolygókat is ide kell 
érteni ebben az esetben), ami körmozgást jelentene az égben. Az üstökösök 
mozgásának kérdésére a választ végül Newton adta meg, akinek elmélete 
alapján Edmond Halley sikeresen számolta ki a később róla elnevezett 
üstökös visszatérésének az időpontját.

Marad még a kor embere számára a legfontosabb kérdés: mit jelent az 
üstökös?18 Jobbra fordul-e a soruk, vagy csak újabb bajok származnak az 
égi jelenségből? Természetesen erre a kérdésre is született válasz. Mint 
Calpurnia megjegyzi Shakespeare Julius Caesarjában (2. felv. II. szín):

Koldus ha vész, nem tűn fel üstökös;
Ha fejedelemnek halni kell,

Lánggal jelenti azt az ég maga.19

Ezt valóban így is hitték. Nyilván minden ember halálát nem jelezhette 
üstökös, mert akkor folyamatosan tele lett volna velük az ég. De királyok, 
fejedelmek és egyéb fontos emberek számára egy üstökös feltűnése bajt 
jelenthetett. Damaszkuszi Szent János szerint „létrejönnek pedig gyakran 
üstökösök, királyok halálának mintegy előjelei, amelyek nem a kezdetek-
ben teremtett csillagok közé tartoznak, hanem isteni parancsra a meg-
felelő időben megjelennek, majd ismét eltűnnek”.20 Hasonlóan írt Sevillai 
Szent Izidor is: „Amikor ez a fajta csillag megjelenik, az pestist, éhséget 
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és háborút jelent.”21 Ezeket az elképzeléseket ismerték a középkorban is. 
A 12. századtól kezdve folyamatosan fordították arabból a régi görög és 
a muszlim szerzők műveit, köztük sok asztrológiai munkát. Ezek meg-
alapozták, hogyan kell az üstökös megjelenéséből, csóvája irányából stb. 
jósolni. Az asztrológia sokat idézett alapműve Ptolemaiosz Tetrabiblosza 
volt.22 Ebben az alexandriai csillagász több fontos tulajdonságot javasolt 
megfigyelni. Először is lényeges, hogyan néznek ki: görbültek, kard, hordó 
vagy más alakúak. Azt is meg kell figyelni, hogy hol tűnt fel az objektum, a 
Zodiákus melyik fokán (azaz mennyi az ekliptikai hosszúsága), és milyen 
irányba mutat a csóvája. Ezekből a tulajdonságokból lehet aztán meg-
jósolni, hogy milyen hatást fejtenek ki a Földre. Az üstökös élettartama 
pedig e hatás időtartamáról ad felvilágosítást.23 Mint látjuk, az üstökösből 
való jósláshoz szükség volt bizonyos számú megfigyelésre, ahogy az elő-
zőekben említettem is. Ezt a rendszert – mi várható, ha az égen valahol 
megjelenik egy üstökös – részletesen Albumasar dolgozta ki De magnus 
coniunctionibus című művében,24 mely egész Európában, így Magyar-
országon is jól ismert volt.

Az ilyen elméleti meggondolások nem feltétlenül győztek meg minden-
kit – „teoretikusokból van elég, és a papír is türelmes”25 –, és általában nem 
is volt nehéz alternatívát találni. Így a földi hatás illusztrálására szokássá lett 
történetük ismertetése,26 azaz annak részletezése, hogy egy adott üstökös 
megjelenésekor (illetve az utána levő néhány évben, mivel a hatás nem 
minden esetben realizálódott rögtön a feltűnéskor) milyen szörnyűségek 
fordultak elő. Már Plinius felsorolt ilyen eseteket:

ez a fajta égitest gyakran okoz nagy rémületet, és a szerencsétlenséget 
nem könnyű elhárítani, mint például a polgárháborút Octavius kon-
zulsága idején, aztán ismét a polgárháborút, Pompeius és Caesar között, 
a mi időnkben a mérgezést, aminek következtében Claudius Caesar 
hatalmát Domitius Nerónak adta át, és végül az ő uralkodása idején 
történt véget nem érő borzalmakat.27
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A középkorban is készítettek ilyen historiákat, azaz történeti áttekin-
téseket. Az 1264. évi üstökös alkalmából a domonkos szerzetes Aegidius 
de Lessinia egy hosszú értekezést írt ezekről az objektumokról,28 ennek 
utolsó fejezete az egyes üstökösök hatásáról szólt, olvasmányai és saját 
tapasztalatai alapján. Hódító Vilmos angliai hadjáratát például az 1062-
ben feltűnt üstököstől eredeztette, és szoros kapcsolatot vélt felfedezni az 
1239. évi objektum és a tatárjárás között.

A 16–17. században lett ez a historia igazán népszerű. Megjelenhetett 
önállóan vagy függelékként, ám a lényeg mindig az üstökös és a földi ese-
mények összekapcsolása volt. Az 1572. évi új csillag feltűnése után ehhez 
is kerestek – és találtak is – történelmi előzményeket. Mivel ekkor még 
nem tudták, mi a különbség a kétféle égi jelenség között,29 ezek gyakran 
keveredtek a különböző típusú égitestek felsorolásaiban. Így eleinte min-
dent üstökösnek tekintettek,30 1572 után pedig rendszeresen összekeverték 
őket: találunk új csillagokat az üstökös historiákban és üstökösöket az új 
csillagok listáiban.

Az új csillagok historiájának31 első tagja általában az eltűnt Pleiad:

Száma ezeknek hat, bár hetet emlegetünk.
Mert hatot ért a szerencse, hogy őket egy isten ölelte.
Azt mondják, Sterope Marsnak a kedvese volt.
Alcyonét Neptunus ölelte, s a büszke Celaenót;
Maiát, Electrát s Taygetét Iupiter.
És végül Merope a halandó Sisyphusé lett,
Resteli is tettét s egymaga rejtve marad.
Vagy mert tán Electra se bírván Trója bukását
nézni, kezével azért fedte be szép szemeit.32

A hiányzó csillag népszerűsége meglepően nagy volt, még a 19. században 
is találunk példát arra, hogy a változócsillagok között emlegetik.33 Ekkori- 
ban tűnnek fel a szibillajóslatok34 az üstökösökről szóló irodalomban 

– megemlíti őket például Tycho Brahe is.35 Mivel ezeket nem lehetett egy 
konkrét dátumhoz kötni, így nem a historiákban szerepeltek, hanem külön 
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idézték őket. Például az erüthreai Szibillától származik az alábbi, üstököst 
említő részlet:

Üstökös annak a csillagnak neve, melynek a fénye
napnyugovás idején a halandóknak a jövőről:
kardról, éhségről s a halálról szól, s fejedelmek,

híres férfiak és nemesek vesztét bejelenti.36

Több nevezetes historia készült az idők folyamán, melyeket sokan hosz-
szú ideig használtak.37 Fontos volt a Hradec Králové-i csillagász és aszt-
rológus Cyprianus Leovitius38 munkássága is ezen a területen. Bolygók 
együttállásai, fogyatkozások és üstökösök által okozott csapások hosszas 
felsorolását olvashatjuk egyik sikeres könyvében,39 de még ennél is na-
gyobb és hosszabb ideig tartó hatása volt az 1572. évi új csillagról írott rövid 
beszámolójának. Ugyanezt a hagyományt követve a csillag leírása után 
megemlített két hasonló esetet az égnek nagyjából ugyanazon a területén, 
nem feledkezve meg az akkor bekövetkezett szörnyűségekről. Érdemes 
idézni a 945. évi üstököshöz kapcsolt eseményeket:

A históriák elbeszélik, hogy I. Ottó császár idejében, az Úr 945. évében 
hasonló csillag lángolt fel az ég majdnem ugyanazon a helyén. Ekkor 
Európa különböző tartományait nagy változások, többnyire rosszak 
érték, leginkább a Germániába beözönlő idegen népek miatt.40

A Germániát pusztító beözönlő idegen népek közé tartoztak nyilván 
a kalandozó magyarok is. A másik idézett eset 1264-ben történt, hason- 
ló kedvezőtlen hatásokkal. Mivel 945, 1264 és 1572 között nagyjából ha-
sonló hosszú idő telt el, hamar felmerült annak a lehetősége, hogy ezek 
tulajdonképpen ugyanannak a csillagnak a megjelenései, és a 19. században 
ismét látható lesz majd az égen.41

A 18. századra ezek az elméletek és gyakorlatok nagyrészt eltűntek. 
Az üstö kösökről végleg bebizonyosodott, hogy nem légköri jelenségek, 
mozgásuk leírható volt Newton törvényeivel. Giordano Bruno és Des-
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cartes munkái pedig az addig zártnak gondolt világot – melyet az álló-
csillagok szférája határolt, és azon túl már csak teológiai megfontolások 
alapján odahelyezett szférák voltak találhatók – nyitottá tették, a csillagok 
pedig a mi Napunkhoz hasonló napokká váltak, körülöttük lehetséges 
bolygókkal.42 Ebből következik, hogy a csillagok nem egy rögzített szférán 
(ami a bibliai firmamentum) találhatók, tőlünk azonos távolságra, hanem 
a távolságuk különböző. Ezt a távolságot csak a 19. században sikerült 
először megmérni, elsőként a 61 Cygni esetében,43 addig – jobb híján – 
úgy vélték, hogy a csillagok egyforma fényesek, így a látszó fényességük 
arányos a távolságukkal: minél halványabb egy csillag, annál messzebb van. 
Az, hogy a csillagok különböző távolságra vannak tőlünk, azt is jelentette, 
hogy a csillagképek mindenféle lehetséges jelentés nélkülivé váltak. Így 
pedig az üstökösök hatását magyarázó elméletek, melyekben fontos szerep 
jutott annak, hogy melyik csillagképben jelentek meg, szintén értelmüket 
vesztették. 

Az 1680-ban feltűnt üstökös (C/1680 V1)44 jelentős szereplője a csillagá-
szat történetének. Mint Eric Forbes írta: „Az 1680–81. évi üstökös megje-
lenése előtt az üstökösök elmélete spekulatív és empirikus volt, szorosan 
kapcsolódva az asztrológiához és a babonasághoz. Csak utána vált tudo-
mányossá, megbízható csillagászati megfigyelések és szigorú  matematikai 
bizonyítások alapján.”45 Newton ezen üstökös mozgását vizsgálta a Prin-
cipiában,46 és ez segítette az üstökösmozgás első elméletének megalkotá-
sában. Ez az objektum szolgált kiindulópontul Pierre Bayle nagy hatású 
művéhez, melyet – többek között – az üstökösökhöz kapcsolódó babonák 
és tévhitek ellen írt.47

Az üstökös Magyarországon is jól látható volt. Erre szolgáltatnak példá-
kat az itt olvasható művek, melyek valamilyen módon mind kapcsolódnak 
a magyarországi csillagászat és könyvkiadás történetéhez.
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C O M E T - S T E R N  P R E D I G T

Von dem Vngewöhnlichen und grossen Himmels-Zeichen Oder 
Neuen Comet- vnd Wunder-Stern, Welcher im nechst verflossenen 

1680 Jahr gegen desselben Ende, im Novembri und Decembri, erschie-
nen und mitt seinen Straalen erschrecklich geleuchtet in Gestalt einer 

grossen und langen Ruthe, hat auch hernacher im gegenwertigen 
1681 Jahr gewehret biss in den Februarium, und ist endlich mitt verlie-

rung der grausamen Straalen nicht mehr gesehen worden, gehalten 
Von M. JACOBO SCHNITZLERO, Ecclesiae Patriae Inspectore & 

Pastore primario, In der grossen Pfarrkirchen In Herrmanstadt
Im Jahr Christi 1681 den 26 Januarii, welcher war der 3. Sontag nach 

Epiphaniarum.
Gedruckt bey Stephano Jüngling.*

Denen Ausserwehlten Gottes Kindern, so sich befinden im Schaffstall 
Christi JEsu des Obersten Hirtens vnd Wächters in Israel, In der König-
lichen Haupt-Herrmanstadt Meinen höchst- vnd hochgeehrten hertz-
geliebten in Christo JEsu Zuhörern Vnd derowegen vornemlich  Einem 
Wollehrnvesten, Edlen, Nahmhafften vnd hochweisen Rath, denen 
Obersten Ampt-Herrn, sampt allen andern Geschwornen und Vorste-
hern eines hochlöblichen Weltlichen Regiments bey dieser ansehnlicher 
Haupt- Respublicq.

Wie auch Einer gantzen Löblichen Hundertmannschafft und inson-
derheit deroselben wollbestellten Herrn Oratori, nebenst allen andern 
GOttes Ehre und des gemeinen besten Beförderern und Liebhabern unter 
Denselben.

* rMK II. 1494 – A szöveget Ötvös Péter lektorálta, kinek itt mondunk köszönetet.
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Vnd denn zugleich Allen und jedweden Christlichen Kirchen Kindern, 
so vill ihr sind gezeichnet in Gottes Hand und geschrieben im Buch des 
Lebens, bey der heiligen Versamlung der Kirchen Gottes allhier in unser 
lieben Stadt.

Wüntsche ich von Hertzen Gottes Gnad, beständige Gesundheit, wie 
auch zeitliche vnd ewige Seligkeit, vnd verehre diese meine geringe Arbeit 
vordissmahl zu einem Oster-Geschencke.

MIr ist niemahls in meinen Sinn zuvor gekommen, dass ich diese einfäl-
tige Predigt durch öffentlichen Druck solte aussgehen lassen, derowegen 
ich auch Dieselbige nach meinem Concept nur mitt etlichen Worten mir 
zur Nachricht verfasset hatte. Es hat sich aber einer unter meinen Zuhö-
rern funden, welcher diese meine Einfalt in etwas mir nachgeschrieben 
in der Kirchen, hernacher solches mir überreichet zu sehen,weil ers an 
frembde Oerther auff begehren frommen Leuten solle zuschicken. Ich hab 
mich bald bedacht, weil auch andere gutte und vornehme Leute solches 
an mich begehret, vnd habe die Nachschrifft übersehen, etwas weniges 
darzugethan, dieselbe also in Ordnung gebracht, wie es nun hier offenbar, 
da denn meine freundliche Bitt ist (1) mir nicht zu verargen, dass ich von 
dieser Materi auff der Cantzel gepredigt, weil es auch vormahls vill vorneh-
mere Leute gethan, als ich der Allergeringste, wie in der Predigt allegieret 
worden. (2) Weil der Methodus oder die Ordnung gar schlecht vnd nicht 
accurat ist, so dencke mann, dass ich das meiste so habe lassen bleiben, 
wie die Nachschrifft gewesen, denn ich von öffentlichem Druck keines 
weges nicht gedacht dazumahl. (3) Wird auch etwa einige discordantz 
wegen des Cometen positur, Lauffs, Orths, Erscheinung, Vergehung, Farb, 
Vrsprung und Bedeutung mit andern Authoribus hernachmals gespüret 
oder gelesen werden, so wundere sich niemand, denn dieses eine solche 
Materia ist, dass es schwerlich anders zugehen kan, vnd hab ich hier nur so 
weit von dieser Sach sollen reden, als wie sichs auff der Cantzel gebühren 
will. (4) Würde es sich auch nicht uneben geschicket haben, wenn ich die 
Figur oder Bildniss hette kennen bayfügen, wie und wo der Comet-Stern 
gelauffen sey, welches sonst die Astronomi thun sollen, aber hier mangelt 
Formschneider, Kupfferstecher vnd alls was darzu gehört. Bitte derowegen 
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alle vnd iedwede fromme Leute dienstfreundlich mir abermahl nicht zu 
verargen wegen villerley Mangels, den man hier möge spühren. So kan 
doch schwerlich seyn, dass iemand allen Tadlern alles zugefallen treffen 
möge. Sic fuit, sic erit: So bleibt wol immer so.

Meine in Christo villgeliebte Zuhörer aber, Alle miteinander bitte ich, 
sie wollen diss geringe ihnen abermal lassen gefallen, vnd allezeit Meine 
Hochmögende Herren, grossgünstige Beförderer, gutte Gönner vnd lie-
ben Freunde verbleiben. Welches wünschet Deroselben in Christo treuer 
Vorbitter bey Gott.
M.agister Jacobus Schnitzlerus.
Datum Herrmanstadt Im Jahr 1681.
Die 2 Aprilis.

Psalm: 74/ 16.17.
Tag und Nacht ist dein, O Gott, du machst, dass beyde, Sonn und Gestirn, 
ihren gewissen Lauff haben.

Du setzest einem ieglichen Land seine Grentze, Sommer vnd Winter 
machest du.

I Johan: 4/1.
Ihr Lieben, glaubet nicht einem ieglichen Geist, sondern prüffet die 

Geister ob sie von GOtt sind, denn es sind vill falsche Propheten aussge-
gangen in die Welt.

Das walt JEsus Christus, der einige und ewige Sohne Gottes, unser lieber 
Herr und Heyland sampt GOtt, seinem Himmlischen Vatter und GOtt, 
dem wehrten heiligen Geist, die Hochgelobte heilige Dreyfaltigkeit von 
nun an biss in Ewigkeit. Amen.

Geliebste, andächtige und ausserwehlte Freund in unserm HErrn und 
Heyland Christo JEsu.

DEr König vnd Prophet David redet in seinem 66 Psalm v. 3. alle vnd 
jede Menschen an vnd vermahnet sie zur Betrachtung der herrlichen 
vnd grossen Wunder-Werck GOttes, wenn Er also aussruffet: Sprecht zu 
GOTT: Wie wunderlich sind deine Wercke? Alle Land bete dich an vnd 
Lobsinge deinem Nahmen. Sela. Vnd abermahl v. 5. Kompt her vnd sehet 
an die Wercke Gottes, der so wunderlich ist mit seinem Thun unter den 
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Menschen Kindern. Also rede ich auch vor dissmahl nicht unbillig alle vnd 
iedwede Standes Personen an vnd spreche mit dem König David: Kompt 
her, vnd sehet an die Wercke Gottes. Sprecht zu Gott:

Wie wunderlich sind deine Werck! Wunderlich sind deine Werck O 
Gott! auff Erden. Psal: 33/5. Wunderlich in der Lufft. Psal. 78/24. 25. 26. 
Wunderlich im Meer vnd in allen Tieffen. Psal. 77/17. Wunderlich sind 
sie auch am Firmament vnd schönen Himmels-Feld. Psal. 19/1. Wie wir 
denn hievon in folgender Predigt etwas weitläuffigers vernehmen vnd 
hören werden?

Wollen aber zuföderst unsere Andacht Christlicher Gewonheit nach 
anstimmen vnd einen schönen Buss-Gesang mit einander singen, nemb-
lich: Ach Gott thu dich erbarmen. &c.

TEXTUS Luc. 21, 25.
Vnd es werden Zeichen geschehen an der

Sonnen vnd Mond vnd Sternen.
Eingang.

Bey dem H. Evangelisten Johanne am 3 Capitel v. 1.2. steht geschrieben, 
wie ein Oberster vnter den Jüdischen Schrifftgelährten vnd Phariseern 
mit Nahmen Nicodemus zu unserem Herrn vnd Heyland Christo JEsu 
bey der Nacht sey kommen, vnd unter anderen auch diese Worte zu Ihm 
geredet: Niemand kan die Zeichen thun, die du thust, es sey denn Gott mit 
Ihm. Wenn wir Geliebte in dem Herrn die Emphasin, oder den rechten 
Nachdruck vnd Verstand dieser Wort betrachten, so bedeuten die jenige 
so vill: dass niemand oder kein blosser Mensch solche Zeichen könne thun, 
Er sey denn zugleich ein waarer GOtt: Solcher nun war Christus JEsus. Er 
war ein GOtt über alles gelobet in Ewigkeit. Rom. 9/5. Er war der rechte 
Admirabilis oder Wunderbahr, wie der Prophet Esaias lang zuvor von Ihm 
geweissaget cap. 9. v. 6. Darumb redet auch der König vnd Prophet David 
hievon also: Psal: 72. v. 18 , gelobet sey Gott der Herr, der Gott Israel, der 
allein Wunder thut. Er ist der rechte Wundermann, von dem mann muss 
fragen vnd sprechen: Was ist das für ein Mann? Matth. 8. v. 27.  Darumb 
hatt Er auch zu Cana auff der Hochzeit auss Wasser Wein gemacht; Wel-
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ches denn fürwar ein grosses Wunder gewesen, die Substantz oder  Wesen 
eines Dings in ein ander Wesen zu permutieren oder zu verwandeln, vnd 
dieses ist das erste Zeichen gewesen, so unser Hertzlieber HErr vnd Hey-
land Christus JEsus beym Anfang seines Predig-Ampts öffentlich zu Cana 
in Galilea hatt mercken lassen, wie der Evangelist Joh cap. 2. v. 11. hievon 
schreibet. In unserm Ordinar oder Sontäglichen Evangelio sind auch 
unterschiedliche Wunder geschehen, wie der Evangelist Matthäus cap. 
8. solche auch beschreibet. (1.) In dem Christus Jesus bloss durch seinen 
Allmächtigen Willen den Aussätzigen mit einem Wort gereiniget hatt. (2.) 
Dass Er des Hauptmanns Knecht abwesend durch sein kräfftiges Wort 
vnd Geboth gesund gemacht. Zum (3.) Ist dieses auch denckwürdig, in 
dem wir sehen vnd daraus vernehmen, wie vill nemblich ein eyffriges vnd 
demühtiges Gebet bey GOtt dem HErrn aussrichten könne; wie auch der 
H. Evangelist Marcus schreibet cap. 11/24. Ja der heilige Johannes schreibet, 
dass wenn die Dinge, die JEsus gethan hat, alle solten auffgeschrieben 
werden, würde die gantze Welt die Bücher nicht behalten Joh. 21/25., denn 
es sind ja Gottes Wunder nicht zu zehlen. Psal. 40/6.

Itzund wollen wir nach anleitung unser weniger Text Wort für uns 
nehmen vnd betrachten; nicht zwar die Zeichen an der Sonnen vnd Mond, 
welche wir zur ander Zeit besehn haben; sondern nur die Zeichen an den 
Sternen, insonderheit das grosse Himmels-Zeichen, welches uns Gott der 
Allerhöchste, der grosse Wunder-Herr ans Firmament des Himmels vor 
wenigen Tagen vnd Wochen zu einem Buss-Spiegel gestellet, seine grosse 
vnd harte Straff hiemit anzuzeigen, wofern wir nicht mit waarer Reü vnd 
ungefärbter Buss derselben begegnen werden. Bin derowegen auch vor 
diesmahl, weil es bissher GOtt selbst vnd meine Leibes Schwachheit nicht 
zugelassen, hievon öffentlich nach Pflicht meines Amptes etwas zu reden, 
gesinnet E. C. L. vorzustellen vnd zu entdecken: Was für ungewöhnliche 
Zeichen solche Comet-Stern seyen vnd wie sie uns GOtt der Allerhöchste 
zu Buss-Predigern vnd Vorbotten grosser Straffe pflege ans Firmament 
des Himmels zu stellen. Soll Ihm derowegen niemand die Zeit vnd Weil 
lang vor lassen kommen, pflegt man ja sonst Gauckel-Spielleren nicht eine, 
sondern wol drey Stunden zu zuhören vnd zu zusehen, dass manches wol 
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die Füsse dabey itzo im Winter in der Kälte mögte erfrieren. Darumb sag 
Ich noch einmahl, ist es billig, ja auch hoch von nöhten, dass wir diesen 
neüen Wunder-Stern vnd diss Himmels-Zeichen mit Ernst vnd in der 
Furcht Gottes etwa genauer betrachten, vnd dieses wollen wir nun in 
GOttes Nahmen handlen in zweyen Stücken, soll demnach seyn das

Cometarum Origo,
Woher solche Comet-Stern ihren Vrsprung

haben.
Cometarum Significatio,

Was solche mit sich pflegen zu bringen oder zu-
bedeuten.

Unser lieber Herr und Heyland Christus JEsus wolle zu dieser Vorge-
nommenen Geistlichen Arbeit seines heiligen Geistes Beystand vonoben 
herab mildiglich verleyhen, dass wir sein heiliges Göttliches Wort mit An-
dacht mögen hören, fleissig lehrnen vnd uns alle dadurch bekehren, vnd 
solches wolle Er thun umb seines allerheiligsten Nahmens Ehre willen. A.

Wenn etwas Seltzames vnd Neües verhanden ist, sonderlich solches, 
welches man nicht täglich sehen vnd erfahren kan, so ist die Natur des 
Menschen so gesinnet, dass sie gern den Vrsprung, die Beschaffenheit 
vnd Bedeütung desselben wissen will, wie denn von alters her es heisset: 
Natura hominum novitatis avida. Das ist: Die Natur des Menschen ist 
immer begierig, etwas Neües zu sehen vnd zu erfahren. Wir haben nicht 
Vnlängst einen Vngewöhnlichen,seltzamen vnd neüen Comet-Stern über 
uns am Firmament des Himmels gesehen, welchen wir auch noch heüt zu 
Nacht bey hellem vnd heiterem Wetter ohn zweiffel sehen können. Dieser 
ungewöhnliche Stern nun hat im Anfang viel 1000 Menschen mit seinen 
ungeheüren Strahlen erschrecket, darumb werden auch solche Stern nicht 
unbillig Vngewöhnliche vnd seltzame Stern genennet, weil sie den Men-
schen zu sehen seltzam vorkommen. Im Anfang der Welt schuff GOtt alles, 
auch die Sterne zugleich, Gen. 1. v. 14. 15. seq. vnd ruhete hernacher von 
allen seinen Wercken, cap. 2. v. 2. Wenn aber gleichwohl heütiges Tages 
solche ungewöhnliche Sterne gesehen werden, so heist man sie mit einem 
gemeinen Nahmen Novas stellas, Neüe Sterne. Mann hat auch Successivis 
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temporibus, das ist bey nachfolgender Zeit oder hernacher andere neüe 
Sterne am Firmament des Himmels observiert vnd in acht genommen, 
welche ihren Lauff nicht haben wie die Planeten, sondern stehen in einer 
Stelle, solche sind die neüe Fix-Sterne, daher sie auch stillstehende Sterne 
genennet werden, gleich wie die gewöhnliche Fix-Stern; als etwa der Sirius 
oder wie man Ihn sonst nennet Canis Maior, Canicula, der Hundts-Stern. 
Item: Oculus Tauri, Capella & c. 

Andere Sterne als die Planeten kan mann so woll mit blossen Augen, 
als auch durch gewisse Instrumenta observieren vnd in acht nehmen, dass 
sie nicht in einer Stelle bleiben, sondern sind in diverso motu Coelesti, in 
unterschiedlicher Bewegung vnd verrichten ihren eignen Lauff in gewis-
ser Zeit, ein jeder vor sich: Vnter diese wird auch neben der Sonnen der 
Mond gezehlet, welcher denn im Jahr (in Anno Communi) mit seinem 
eigenen Lauff 12 Monat machet. Sind demnach, wie gesagt, zweyerley 
Sterne, Fixa & Erraticae, dass ist stillstehende vnd hinn- vnd her-lauffende 
Sterne, welche sonst auch desswegen Errones genennet werden: Nun 
 gehören solche ungewöhnliche Comet-Stern unter solche hinn und her 
lauffende Stern; doch aber nicht hievon Ordinario modo, gewöhnlicher 
weise, wie von andern zu urtheilen; desswegen heissen sie auch Stellae 
Erraticae Extraordinariae, in etwa kommen sie woll mit den ordentlichen 
Sternen über eins, als nemblich, dass sie auch ihren gemeinen Lauff haben 
mit denselbigen, es seyen Fixsterne oder Planeten,welches mann aus der 
Erfahrenheit kan wissen, in dem mann gesehen vnd erfahren, dass auch 
dieser neüe Comet-Stern alle 24 Stunden auff vnd unter gegangen, vnd 
im Anfang zu Morgen für der Sonnen-Auffgang, darnach aber Abends 
nach Sonnen-Vntergang ist gesehen worden; ohn angesehen derselbige 
motu proprio, mit seinem eigenen Lauff von Abend gegen Morgen, vnd 
von Mitternacht erst langsam, darnach schneller gewandert. Darumb 
auch ohn zweiffel ihrer vill diesen einen Comet Stern für zween werden 
halten, da es doch nur einer mag gewesen seyn, wie dergleichen auch ge-
sehen worden Anno Christi 1531 und 1532 nach dem Zeugniss Fracastorii 
Lib. 3. Homocenticorum Cap. 23., wiewol ich im Anfang etliche Wochen 
denselben wegen harter Kranckheit nicht habe kennen observieren, will 

Üstököst látni - belív.indd   271 10/01/18   12:17 



272 / „ÜSTÖKÖST LÁTNI”

derowegen gern anderer judicium hievon auch hören vnd nach gewissen 
observantionibus gelten lassen. Sonsten sind auch zwey Cometen zugleich 
gesehen worden, davon zusehen Aristot. Lib. 1. Meteor. C. 6. Scaliger. 
Exerc. 79. Longomont. in Appendice ad Astronom. Danicam C. 10.

Wir wollen aber nun den Nahmen dieser un-
gewöhnlichen Stern betrachten.

EIn Comet-Stern heist sonst vnd mag heissen ungefehr ein härichtes 
Wesen, Ens crinitum, rühret her auss der Grund-Sprach Κομή, bedeüt 
Haarlocken, wenn die Strahlen wie Haarlocken ausssehen, so nennet man 
sie Stellas Crinitas, Haar-Stern, oder wenn sie wie ein Barth die Strahlen 
aussbreiten, so nennet man sie Stellas barbaras, Barthstern, wenn sie aber 
lange Strahlen von sich geben in gestalt einer Ruhte oder Besem, so nennet 
man sie Stellas caudatas, Schwantz- oder Besem-Stern. Also mögen wir wol 
auch diesen ungewöhnlichen Stern eine Ruht oder Besem des zornigen 
Gottes nennen, vnd ist dieser Stern mit dem Schwantz ohn zweiffel viel 
100 Meilen lang vnd gross. Es gedencke nur ein frommes Christen Hertz, 
welch ein grosse Ruht des Allerhöchsten Gottes dieses möge seyn? Ach 
GOtt, wend sie von uns ab! Dass wenn dieselbige auff der Erden liegen 
solte, nach gewisser Rechnung, so würde sie wol auff die 900 Meilen 
reichen; wie viel grösser wird sie am Firmament des Himmels seyn. Was 
ist nun aber eigentlich ein Comet? Ein Comet ist ein seltzamer vnd unge-
wöhnlicher Stern, welchen GOtt der Herr selbst schaffet, vnd in die Höhe 
über uns stellet, hiedurch seine grosse Straff, die Er bey sich beschlossen, 
über die grosse Sünden der Menschen lassen zu ergehen, anzuzeigen. Mit 
einem Wort: Es ist ein solch Zeichen oder Stern, der da viellen Länderen 
vnd Menschen übels andeütet; doch nach Gottes Willen vnd Verhäng-
nis. Demnach wird allhie aussdrücklich gesagt, so viell es an diesem Orth 
hievon zu reden gemäss ist, dass ein solcher Stern nicht dem gemeinen 
natürlichen Lauff nach am Himmel zu betrachten ist, weil derselbige auch 
nicht immer da stehet vnd gesehen wird. Woher sind denn solche Sterne 
vnd wer setzt gleich wol diese ungewöhnliche Neüe Stern an den Himmel?

Antwort: Derjenige, welcher spricht bey dem Propheten Esaia am 45 
cap. v. 5. 6. 7. Ich bin der Herr vnd sonst keiner mehr; kein Gott ist ohne 
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mich, der Ich das Liecht mache vnd schaffe die Finsterniss, der Ich Friede 
gebe vnd schaffe das Vbel. Ich bin der Herr der solches alles thut. Es ist 
der jenige der die Sterne zehlet, vnd nennet sie alle mitt Nahmen. Psal. 147. 
v. 4. Es ist der jenige, von welchem der Prophet Esaias abermahl redet in 
seinem 40 Cap. v. 26. Hebet ihre Augen in die Höhe vnd sehet, wer hat 
solche Ding geschaffen, vnd führet ihr Heer bey der Zahl heraus, der sie 
alle mit Nahmen ruffet & c. Sein Vermögen vnd starcke Krafft ist so gross, 
dass es nicht an einem fehlen kann. Es ist endlich der jenige, welcher allein 
Wunder thut, wie der König vnd Prophet David von Ihm redet Psalm: 72. 
v. 18. Wunderbahrlich über alle Götter. Psal. 96. v. 4. Hieraus erkenne, O 
Christliches Hertz, Gottes Allmacht vnd Wunderthaten; Erkennet dabey, 
dass der HErre GOtt ist. Er hat uns gemacht, vnd nicht wir selbst, zu sei-
nem Volck vnd zu Schaffen seiner Weide, vermahnet David Psalm 100. v. 3.

In der allgemeinen Schöpfung, als GOtt der Herr Himmel vnd Erden 
vnd alles, was drinnen ist, geschaffen hatte, da ruhet Er von seiner Arbeit 
vnd Wercken. Gen. 2. v. 1., wie auch zuvor gesaget.

Wenn mann demnach heütiges Tages dafür hält, dass GOtt der Herr 
solche ungewöhnliche Comet-Stern von neüem schaffe, so finden sich 
unter den Gelehrten nicht wenige, welche dieser Meynung widersprechen 
vnd halten entgegen viele ietzo angezogene Vrsach vnd Ration: Weil GOtt 
der Herr in der ersten Schöpffung, nach dem Er alles geschaffen, geruhet 
habe von allen seinen Wercken Gen. 2. v. 2., so geschehe oder schaffe Er 
heüttiges Tages nichts neües. Aber mann muss hie distingvieren inter 
opera Dei ordinaria & extraordinaria, einen unterscheid machen zwischen 
ordentlichen vnd ausserordentlichen oder sonderlichen Wercken GOttes. 
GOtt hat zwar von ordentlichen Dingen zu schaffen geruhet vnd auffge-
hört, nichts desto weniger ist GOtt noch heüt so reich vnd Allmächtig, 
als Er in der ersten Schöpffung, ja von Ewigkeit war, welches wir denn 
können sehen vnd beweisen durch die gantze heilige Schrifft. Denn es 
heisst: JEsus Christus gestern vnd heüt, vnd derselbe auch in Ewigkeit. 
Ebr. 13. v. 8. Oder aber: Ist denn die Hand des HErrn verkürtzt? Num: 11. 
v. 23. Sprechen demnach die Gelährten gar recht: Verė Deus cessavit ab 
operibus ordniariis, non extraordinariis. Sperling. Institut. Phys. p. 542. 
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das ist: GOtt hat in warheit von ordentlichen Dingen zu schaffen geruhet, 
aber extraordinarie, ausser der Ordnung kan Er allezeit thun, was er will, 
denn wenn GOtt auch nur etwas gebeüt, so stehets bald da, wie der König 
vnd Prophet David hievon redet. Psal: 33. v. 9.

Andere unter den alten Astronomi oder Stern-sehern haben vorge-
geben vnd die Meynung gehabt: Die Comet-Stern weren in der ersten 
Schöpffung mit erschaffen, dieselbige aber hätte Gott der Herr gar hoch 
in den Himmel an einen gewissen Orth gestellet, wenn nun Gott der Al-
lerhöchste dieser einen wolte den Menschen zeigen vnd weisen, so setzte 
Er solche etwa niederer an den Himmel, dass sie von jedermannen kön-
ten gesehen werden; hernacher aber, wenn Er wolte, dass sie nicht länger 
scheinen solten, so stiegen sie wieder hoch in Himmel an ihren vorigen 
Orth, würden also von den Menschen nicht mehr gesehen. Vid: Tycho in 
Progymnasmatibus. It: Keckermannus de Observationibus Cometarum. 
Dieses aber ist der Warheit nicht gemäss, denn solte dieses waar seyn, so 
würde ein solcher Comet etliche vnd vill Jahr müssen lauffen, biss Er wie-
derumb an seinen vorigen Orth gelange, vnd könte auch nicht so plötzlich 
vergehen, welches aber die Observationes, vnd der Augenschein bezeugen, 
zugeschweigen andere rationes vnd Vrsachen, so vor diesmahl nicht an 
diesen Orth gehören.

Die Peripatétici vnd andere Philosophi, geben vor: die Cometen weren 
nicht rechte Stern, sondern nur exhalationes sulphureae, welche etwa aus 
Schwefflichter Materi vnd dicken Salpetrischen Dünsten entstünden vnd 
in der Lufft angezündet würden, wie mann denn auch auss Erfahrenheit 
solche Schwefflichte impressiones vnd meteóra in gestalt bald einer langen 
Schlangen in der Lufft, bald anderwerts sihet fliegen. Solche nun sind 
die Comet-Stern keines weges nicht; denn sie vill höher sind als die Lufft, 
stehen auch über dem Mond, dahin kein Schweffel kan kommen: Tycho 
Tomo 1. Progymn. p. 513. Vnd solche Meteóra oder Lufft-Zeichen dauren ja 
kaum eine halbe oder viertel Stund; dieser Comet aber oder Himmels-Zei-
chen wehret noch biss in diese Stund schon etlich Wochen her.

Andere sind in der Meynung: GOtt sey, der da solch Cometen schaffe: 
aber nicht penitus ex nihilo oder aus nichts, sondern aus anderen kleinen 

Üstököst látni - belív.indd   274 10/01/18   12:17 



CoMET-STErN PrEDIGT / 275

Sternlein, welche bey der via lactea, das ist bey der Milch-Strass in grosser 
anzahl zu sehen, (welches wenn es mancher fromm Christen Mensch solte 
etwa zu Augenschein bekommen, so würde Er sich hierüber entsetzen. 
Vid. Tycho. p. 584.). Auss diesen, wie gesagt, halten etliche dafür, schaffe 
Gott solche Comet-Stern, vnd wenn dieselbige nach seinem Göttlichen 
Wohlgefallen genug geschiennen, so resolvier Er sie in die vorige Materi 
vnd stell dieselbige an ihren vorigen Orth.

Wir bleiben bey unserer Meynung vnd halten dafür: Gott schaffe sie 
von neüem vnd stelle dieselbige umb der Menschen Sünden willen an 
den Himmel, zu dem End, wofern sie von Sünden nicht ablassen vnd 
Buss thun würden, gewisslich auch die hiedurch angedeüte Straffe herauff 
folgen vnd nicht aussbleiben werde. Sprechen derowegen noch einmahl 
mit dem König vnd Propheten David aus dem 111. Psalm. v. 2. Gross sind 
die Werck des Herren & c. vnd aus dem 66. Psalm: v. 3. Sprecht zu GOtt, 
wie wunderlich sind deine Werck & c. Vnd abermahl aus dem 36 Psalm. 
v. 6. Herr deine Gütte reicht, so weit der Himmel ist, vnd deine Warheit, 
so weit die Wolcken gehen; vnd nochmahls: Wer ist wie der Herr unser 
Gott, der sich so hoch gesetzt hat? Psalm: 113. v. 5. Es wird dermaleins die 
Zeit kommen, lieben Christen, dass der Effect vnd Deutung dieses unge-
wöhnlichen Zeichens gewisslich hierauff erfolgen wird. Der Glauben wird 
Spöttern vnd Verächtern der Warnungen Gottes in die Händ kommen, 
wenn es heissen wird: Vber wen wolt ihr nun das Maul auffsperren vnd 
die Zung herauss recken Esa. 57. v. 4.

Zu erst, als mann diesen Zeichen gesehen, da war jedermann conster-
niert vnd erschrocken, mann lieff hinn vnd her in alle Gassen vnd wuste 
manches nicht, wo auss noch ein. Bald aber hernach vergass mann des-
selbigen. Worauss wir denn sehen die grose Vnart, Vnbeständigkeit vnd 
Vnachtsamkeit der Menschen. Es ist aber hieraus nichts anders zu schlies-
sen als dieses: Dass wofern die Menschen sich nicht hieran kehren werden, 
es werde gewiss GOtt, der diss noch ein Barmhertziger vnd langmüthiger 
Vatter ist, ein strenger vnd gerechter Richter werden, denn Er ist ja ein 
Gott, der täglich dreüet. Will mann sich nicht bekehren, so hat Er sein 
Schwerd gewetzt vnd seinen Bogen gespannen vnd zielet, vnd hat darauff 
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gelegt tödtlich Geschoss. Seine Pfeile hat Er zugericht zum Verderben wie 
der König vnd Prophet David von Ihm redet Psalm. 7. v. 12. 13. 14.

Mann pflegt sonst recht bey den Gelährten zu sagen: Deus & natura 
nihil facit frustra, das ist: GOtt vnd die Natur thue nichts umbsonst. Dem-
nach posito, gesetzt, dass hiebey etwas natürliches vorlieffe, so geschehe 
es doch nicht umsonst, ob schon ihrer vill diese ungewöhnliche Zeichen 
nicht gross achten, desswegen, weil sie dieselben also urtheilen ex causis 
naturalibus, auss natürlichen Vrsachen, als weil dieselbige etwa von der 
Sonnen ihre Straalen bekommen, wie solches bey unserem Comet-Stern 
im Anfang des Morgens, hernacher des Abends observieret worden: Ja es 
mögen auch woll solche Verächter vnd Spöter gefunden werden, welche 
in diese Wort herauss brechen dörffen: Dieser Comet hat nun etliche Wo-
chen geschienen oder: Es sind woll mehr Cometen zuvor gesehen worden, 
aber es ist nichts Vbels hierauff erfolget. Verachten also Gottes Drewung 
vnd Warnung: aber ich sage hievon rund vnd frey herauss, vnd zwar mit 
dem seeligen H. Luthero: Experientur tales aliquando effectum proprio 
ipsorum damno & periculo, das ist: Sie werden dermaleins solches er-
kennen vnd glauben mit ihrem eignen Schaden. Seine eigene Wort sind 
diese: Postill: Maj: p. 280. Wenn ein Comet scheinet, so hab acht, es kompt 
gewiss ein Vnfall vnd Zorn Gottes hernach, denn also lehret die Erfahrung. 
Dieses I. M. G. sey zum kurtzen Bericht an diesem Orth genug gesagt: de 
Cometarum origine oder von der Comet-Sternen ihrem Vrsprung.

Nun wollen wir zum anderen Punct schreiten, welches
da heisset 2. Cometarum significatio.

Dass ist die Bedeütung solcher ungewöhnlicher
Comet-Sternen.

Wir haben kurtz zuvor gesagt, dass die Comet-Sterne viellen tausendt 
Menschen oder gantzen Ländern übels andeüten, vnd allerhand Vnglück 
anzeigen; doch nicht absolute oder schlechter dings, sondern limitate nach 
Gottes Willen vnd Verhängnüss: Wenn sich nemblich die Menschen in 
der Zeit der Gnaden bekehren vnd Buss thun, so kan auch GOtt die vor-
gesehen Straff lindern oder gantz vnd gar abwenden, wie an dem Exempel 
der Niniviter zu sehen Jon. 3. v. 10.
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Anbelangend demnach diese Bedeütung solcher ungewöhnlichen Zei-
chen, so seyn sie Signa futuri mali, Zeichen, Post vnd Vorbotten zukünff-
tigen grossen Vnglücks, dessen haben wir Zeugniss.

Von den vernunfftigen Heyden, diese haben sich vor solchen ungewöhn-
lichen Zeichen nicht nur gefürchtet, sondern auch darneben allerley Vbels 
darauss geschlossen, wie denn ein alter Heydnischer Scribent Hermes 
Trismegistus hievon geschrieben, welcher noch vierzehen hundert Jahr 
vor Christi Geburt gelebet hatt, dass diese ungewöhnliche Comet-Sterne 
niemahls etwas gutts mit sich bringen, vnd bezeüget solches auch die 
Erfahrenheit; dass niemals ein Comet etwas guttes mit sich bracht hat. 
Diesem gibt auch Consens vnd Beyfall der alte Poët Lucanus, wenn er 
also hievon schreibet: Non unquam visum terris impune Cometam, das 
ist: Mann hat noch niemahls einen Comet-Stern gesehen oder observieret, 
der da nicht viell Vbels den Menschen mit sich bracht hätte. Dessgleichen 
schreibet auch Aratus wie auch ander mehr also, dass sie fast alle übereins 
stimmen; vnd ist auch vor diessmahl die Frag: Ob iemahls ein Comet-Stern 
geschienen habe, der da nicht viell Vbels mit sich bracht hätte? Dieses 
haben wir ietzund einmahl vnd zu erst bewiesen ex Testimonio doctiorum 
Ethnicorum, auss dem Zeügniss der Gelährten, so im Heydenthumb ge-
lebet haben, welche mit grosser Anzahl könten angezogen werden, wenn 
es hieher, nemblich auff die Cantzel gehörete.

Zum (2.) beweisen wir solches ex testimonio & consensu omnium fermè 
Astrologorum, vnd Astronomorum, diese beruffen sich meistentheils ad 
longam & communem observationem, auff die lange vnd gemeine Erfah-
renheit, weil gemeiniglich etwas Vbels hierauff erfolget sey. Was bedeü-
ten aber gleichwohl solche ungewöhnliche Comet-Stern praecipue vnd 
fürnemblich, mögt iemand allhie fragen? Antwort: In Genere vnd in ge-
mein allerley Vbel vnd Vnglück. In Specie vnd insonderheit: nach GOttes 
Drewung Ezech. cap. 14. gross Krieg, Theurung, Hunger vnd Pestilentz. 
Item: Sturm-Wind, Erdbeben, absterben grosser Herren, Könige vnd Po-
tentaten, Veränderungen im Geistlichen vnd Weltlichen Regimentern, 
Abfall von der reiner Lehr, Verfolgung wegen der Religion. Summa: wie 
gesagt, allerley Vbel vnd Vnglück, vnd wir sprechen hie nicht: Cometae 
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faciunt hae, sed tantum significant, das ist: Die Cometen machen dieses 
nicht, sondern bedeütens nur. Dieses kan mann Gleichnissweis darthun 
zum Exempel: Wenn irgend ein grosser Kriegs-Held ein rohte Fahn auss-
stecket, seinen Zorn vnd Vngnad gegen seine Feind anzudeüten, so siehet 
mann nicht so sehr auff die Fahn, als auff den, welcher sie auffgestecket 
hat. Gleichesfals sollen wir hierinnen nicht so sehr auff den Cometen als 
Causam secundam, sondern mehr auff GOtt den HErrn als Causam pri-
mam sehen, vnd sollen gedencken, dass der Comet an vnd vor sich selbst 
nichts Vbels zurichten kan, wo Gott der Herr nicht selber als der oberste 
Director vnd Moderator die Straff zurichtet, vnd solch Vbel über uns 
verhänget. Denn Gott allein ist, der das Vbel schaffet Esaiae cap. 45. v. 7. 
verstehe nicht malum culpae das Sünden Vbel: sondern malum poenae, 
das Straff übel, wie hievon am vorgedachten Orth zu lesen, vnd hiervon 
spricht auch der Prophet Amos: Ist auch ein Vnglück in der Stadt, dass 
der Herr nicht thue? Amos 3. v. 6. GOtt ist auch allein, der da Regimenter 
ein- vnd absetzt /Dan. 4/ 22. 29. Der auch die Menschen lest sterben etc. 
wie David hievon redet Psalm. 90. 3.

Zum (3.) beweisen wir solches ex Historiis Cometarum per longam 
temporis experientiam notatis, aus den Geschichten der Cometen, wel-
che durch lange Erfahrenheit so wohl vor Alters, als auch in dieser letz-
ter Grundsuppe der gottlosen Welt sind observieret vnd auffgezeichnet 
worden. Was für gross Vnglück solche ungewöhnliche Comet-Stern den 
dreyen Haupt-Ständen, als Geistlichem, Weltlichem vnd Haussstanden 
mitt sich bracht haben, wollen wir nur etliche Exempel erwehnen.

Erstlich im Geistlichen Standen. Was für schreckliche Cometen hat man 
zuvor im Jahr Christi 631. vnd 633. gesehen, als der Türcken ihr Abgott der 
Mahomet zu erst sich auffgeworffen vnd vor Gottes Propheten aussgege-
ben. Im Jahr 1414, als der beständige Bekenner der Warheit des Evangelii, 
Johannes Huss ist verbrennet worden, dazumahl hat mann auch vor sei- 
nem Todt zuvor Anno 1600 [Sic!] einen grossen Cometen gesehen, wel-
cher zuvor vnd hernach auch ander gross Vnglück vnd Trübseeligkeit mitt 
sich bracht hat Vid: Conr: Dieteric: Cometen-Pred: p. 13.
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Den Weltlichen Standen betreffend, so ist ebener massen auss den alten 
Historien vnd Geschichten gleich so wohl, wie auch auss den neüen Anna-
libus vnd Zeit-Büchern kundt vnd offenbahr, dass solche ungewöhnliche 
Cometen auch dem Weltlichen Standen vill Vnglück zugefüget. Also hat 
mann vor der Sündflutt einen ungeheüren Cometen gesehen, welcher der 
ersten Welt den Vntergang angedeütet. Vor der Zerstöhrung der Stadt 
Jerusalem ist auch ein feüriges Zeichen wie ein Comet in gestalt eines 
blossen Schwerdtes fast ein gantzes Jahr entpor am Himmel oder, wie 
etliche dafür halten, in der Lufft gesehen worden, anzuzeigen die grosse 
Straff, so GOtt der Herr über die Juden wolte lassen ergehen Diet: p. 12. 
Item Garcaeus in Meteorolog:

Dem Haussstanden haben solche Cometen vill Vnheil angedeütet, wel-
ches wir auch heütiges Tages ziemlich erfahren oder noch erfahren werden, 
denn der Ehe- vnd Haussteuffel ist nun etliche Jahr loss gewesen vnd hat 
vill Vneinigkeit zwischen Eltern vnd Kindern, zwischen Mann vnd Weib 
erreget, ehe mann diesen Cometen gesehen hat. Was für Vbels mann ins 
künfftige hören möge, das wird der Effect vnd Aussgang darthun, vnd 
mög keinem in wehrender Zeit die Weil lang werden, biss dieses vnd jenes 
Vnglück sich im Werck wird spühren lassen, es wird sich schon woll finden.

Vill grosse vnd schreckliche Cometen hat mann nun eine Zeit her vor 
alters vnd auch in dieser letzter Zeit vor hundert vnd mehr Jahren gesehen, 
darbey auch zugleich vill Krieg Blutvergiessen vnd andere Noth angegan-
gen, welches aus den Geschicht-Büchern alle vollauff zu sehen, vnd an 
diesem Orth sich nicht schickt oder leidet weitläufftig anzuführen. Anno 
Christi 337 ist ein überauss grosser Comet gesehen worden, welcher etliche 
Wochen gestanden, darauff ist bald erfolget hernach, dass Constantinus, 
der grosse vnd erste Christliche Keyser mit Tode abgegangen. Darnach ist 
die schreckliche Vnruhe vnd der einheimische Krieg angegangen, welchen 
die Söhne des Keysers Constantini unter sich angerichtet vnd geführet. 
D. Weber in der Cometen-Predig Anno 18. Anno 540 den 13 Januarii 
erschien ein grosser Comet etliche Tag lang im Zeichen des Schützens, 
als die Sonne im Steinbock vor ihm hingienge, hatte einen sehr langen 
Schwantz. Darauff erfolgete eine solche grausame Pestilentz zu Con- 

Üstököst látni - belív.indd   279 10/01/18   12:17 



280 / „ÜSTÖKÖST LÁTNI”

stantinopel, dass zuweilen auff einen Tag fünff, den andern 10 tausendt 
Menschen gestorben, vnd solches hat ein vierthel Jahr gewehret. Es war 
auch in gantz Evropa Vnruhe vnd Krieg. 

Bellisarius nahm Rom ein vnd ist in der Stadt solcher Hunger gewesen, 
dass die Leuthe haben Koth, Mäuse, Hund, Katzen vnd Ratzen gefressen. 
So war auch Vnruhe vnd sehr grosses Erdbeben hin vnd wieder. Idem 
ibidem. Die Türcken selbst erschrecken sich vor den neüen Sternen, dan-
nenhero list mann: Als im Jahr 1572. der grosse neüe Fixstern in Cassio-
poeia gestanden vnd greulich aussgesehen, da hat ein Türckischer Bascha 
Pfeil vnd Bogen genommen, hat hiemit diesen ungewöhnlichen Stern 
gleichsam vom Himmel herunter wollen schiessen. O des grausamen Vor-
nehmens! Dieses nun hat der genandte Bascha ohn allen Zweiffel gethan, 
weil es Ihm sehr bang gewesen vor warten des hiedurch angedeüteten 
Vnglücks, welches Ihm seine Türckische Muslimi also aussgeleget hatten. 
D. Veinrich in Cometen-Predig.

Daraus denn zu ersehen, was für Schrecken vnd Furcht solche unge-
wöhnliche Comet-Sterne nicht nur bey dem Christen, sondern auch bey 
den unglaubligen Heyden erwecken kennen. Vnd wer wolte sich nicht 
fürchten, der ein Christlich Ader in Ihm hat. So haben sich zwar auch 
solche unter den Gelährten funden, welche dafür gehalten: Die Co-
met-Sterne bedeüteten nichts Vbels. Unter anderen ist einer gewesen 
Thomas Erastusm ein vornehmer Medicus oder Artz zu Basel, Tractatu 
peculiari de Cometis. Wiederumb einer mit Nahmen Andreas Duditius, 
ein trefflicher Mann in Epistola qvadam ad Joh. Cratonem scripta. Diese 
haben mit dem gelährten Scaligero statuiert vnd dafür gehalten, diese 
ungewöhnliche Stern hätten keine böse Bedeütung, haben auch etwa 
neben andern diese Vrsachen vnd rationes vorgegeben (1) Weil bey dem 
Propheten Jeremia am 10 Capitel v. 2. stünde: Ihr solt Euch nicht fürch-
ten vor den zeichen des Himmels: Dieses aber ist nicht Simpliciter, das 
ist schlechter Dings zu verstehen, sondern secundum quid, in gewissem 
Beding, wie eben daselbst in den vorhergehenden Worten steht: Ihr solt 
nicht der Heyden Weise lernen, das ist: Ihr solt euch nicht fürchten more 
Ethnicorum. Item nicht serviliter Knechtischer weis,; sondern filialiter, 
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Kindlicherweis, wie die Kinder ihren Zornigen Vatter, wenn Er eine Ruth 
auffstecket. Weit anders macht es der Christliche Keyser Carolus Magnus, 
als er einen Wunder-Stern zu seiner Zeit ungefehr Anno 814 in seltzamer 
gestalt sahe, da erschracke er hierüber wie billig. Vnd als Ihn auch ein 
gelährter Philosophus mit Nahmen Eginardus auss dem vor angezogenen 
Spruch des Propheten Jeremiae wolte auffrichten vnd trösten; Da hat Er 
geantwortet: Es wer woll waar, mann solte aber zu solcher Zeit mehr auff 
den sehen, welcher die Zeichen an Himmel setzte, als auff den Zeichen 
selbst. Wolffius Tom. 1. p. 219. Also haben wir uns nicht allzusehr vor den 
Zeichen zu fürchten, wofern wir Buss thun, denn also wird sich GOtt 
unser erbarmen vnd Ihn gerewen das Vbel, so Er damit pflegt anzudeuten 
Jon. 3. v. 10.

Zum (2) Provocieren oder beruffen sich diese Vorgenandte ad experi-
entiam, auff die Erfahrenheit vnd sprechen: Es seyen vill Keyser, Könige, 
Fürsten vnd Herren gestorben, vnd wer doch gleichwohl kein Comet 
vorher gesehen worden?

Aber wir invertieren vnd kehren dieses umb vnd beruffen uns auch auff 
die Erfahrenheit vnd sprechen: Nunquam Cometa aliquando fulsit, qui 
non multa mala tulit, das ist: Es hat niemahls ein Comet-Stern geleuchtet, 
der nicht vill Vnglück angekündiget hat! Wir habens auch gar woll erfah-
ren vor wenigen vnd kurtzen Jahren, als: Im Jahr 1652 sahe mann einen 
Cometen gegen der Sonnen Auffgang, folgt nicht hierauff bald, wie jeder-
männiglich bekandt, die Tarter-Flucht, der Pollnisch-Krieg? Wurd nicht 
dazumahl darnach Wardein von den Türcken erobert vnd eingenommen?

Anno 1664 vnd Anno 1665 wurden auch zween unterschiedliche Co-
meten gesehen. Was folgt hierauff? Der Vngrische Krieg vnd Verfolgung, 
welche biss auff den heütigen Tag nicht kan gestillet werden. Lass nur, 
lieber Mensch, ein Jahr oder 2. 3. 4 vergehen, der Effect vnd Deütung mög 
manchem zu Augenschein kommen. Es mögt aber gleichwoll itziger Zeit 
ein jeder Mensch die Bedeütung dieses itzo gegenwertigen neüen vnd 
ungewöhnlichen Sterns gern insonderheit wollen wissen: Aber hie kan 
vnd soll mann GOttes Gericht nicht zu genau begehren zuerforschen noch 
etwas gantz gewiss sonderliches davon zu urtheilen. GOtt allein weiss, was 
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Er hiemit will andeuten. Zwar Conjecturaliter muthmassen vnd urtheilen 
die Astrologi etwas hievon, wenn sie vorgeben: Bey welchen Planeten, 
Himmels-Gestirn oder Zeichen dieser Stern in wehrender Zeit gelauffen, 
vnd welchem Land oder Stadt derselbige Vertical würde gewesen seyn, 
dass dieselbige Stadt oder Landt, welches unter solchem Zeichen gelegen, 
den Effect für andern mögen fühlen vnd erfahren.

Item: Weil er bey den Constellationibus Aquilae, Pegasi, Andromedae 
& c. sich befunden, also dass er mitt seinem cursu vnd Lauff sich ziemlich 
zu letzt geeilet, so kan es seyn, dass derselbige zeige vnd weise auff das 
Römische Reich, insonderheit, weil er in wehrender Zeit auch bey dem 
Adler durchgelauffen, vnd weil das Römische Reich den Adler im Wapen 
oder Krohn führet. Item: Weil Er seinen Lauff vnd Straalen am meisten, 
sonderlich gegen dem Ende, gegen Morgen gestellet, so mögt der Effect 
vnd Deutung die Morgen-Länder vnd also auch vns mitt treffen. Item: 
Weil seine Farb fast wie der Saturnus aussgesehen, tunckel vnd bleülich 
(quoad Caput) so möge gross Sterben unter Menschen vnd Viehe erfolgen.

Vnterdessen dürffen wir nicht zu vill grüblen, welch Landt, welche 
Stadt dieses Comets-Effect treffen werde; sondern sollen uns villmehr 
bemühen vnd dahin trachten, wie wir mit waarer Bussfertigkeit GOtt in 
seine Zorns-Ruthe mögen fallen, damit Er auch mitten in seinem Zorn 
an seine Barmhertzigkeit möge gedencken vnd mitt uns nicht handlen 
nach unseren vill begangenen Sünden vnd Missethaten. Darff derowegen, 
sag ich noch einmahl, nicht vill Fragens, welches Landt, Stadt oder Leuth 
dieser Comet treffen werde. Denn O Christliches Hertz, bistu fromm 
oder wirst noch fromm, so hastu aus dem Apostel Paulo 1 Cor: 10. v. 13 
diesen Trost: Dass die Versuchung, welche dich etwa zugleich mitt treffen 
mögte, ein solch End werde gewinnen, dass du es wirst ertragen können. 
Bistu aber nicht fromm, so wirstu unserm HErre GOtt nicht entlauffen, 
wenn du gleich diesen Stern verachten vnd entlauffen woltest. Von den 
Gottsfürchtigen vnd Bussfertigen Hertzen steht ein schöner Spruch im 112 
Psalm: v. 5. 6. 7. Des Gerechten wird nimmermehr vergessen, wenn eine 
Plage kommen wil, so fürchtet er sich nicht, sein Hertz hoffet unverzagt 
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auff den Herren, sein Hertz ist getrost vnd fürchtet sich nicht, biss er 
seinen Lust an seinen Feinden siehet.

Wir sollen nun hierauss billig lernen erkennen die grosse Vnart vnd 
Verstockung der Menschen, wie ungefölgig, ungehorsam vnd verstockt 
dieselbige sind. Wenn Gott der Herr es auffs beste mitt ihnen meinet, 
so schlagen sie doch seine treuhertzige Warnungs-Zeichen in den Wind. 
Aber wir sollen dieses Zeichen ansehen einmahl als ein Zeichen seiner 
Gnad vnd Barmhertzigkeit, weil er uns damit warnet, denn Gott will ja 
nicht den Todt des Sünders Ezech: c. 33. v. 11. Er hat auch nicht Lust an 
vnserm Verderben auss dem Büchlein Tobiae cap. 3. v. 22. Die Gottlose 
Spötter aber sollens darnach betrachten als ein Zorns-Zeichen des gestren-
gen Richters, des allerhöchsten GOttes, als welcher täglich drewet. Will 
mann sich nicht bekehren, so hat Er sein Schwerdt gewetzt vnd seinen 
Bogen gespannen, vnd zielet vnd hat darauff gelegt tödtlich Geschoss. Sein 
Pfeil hat Er zugericht zum Verderben Psalm: 7. v. 12. 13. 14. O demnach, 
dass alle vnd jedwede menschen weiss vnd klug weren, Deut: 32. v. 29. 
vnd liessen ihnen diese Vätterliche Warnung des Allerhöchsten GOttes 
zu Hertzen gehen, so würden sie nicht so vorsetzlich in Sünden dahin 
leben, sondern bedencken zu dieser Zeit, was zu ihrem künfftigen heyl 
vnd frieden dienen möge, aus dem Evangelisten Luca cap. 19. v. 42. Denn 
es heisst: Felix quem faciunt aliena pericula cautum, das ist woll dem der 
auss anderer Leüte Schaden klug wird.

Was sollen wir aber gleichwohl für uns hiebey anfangen? Wir sollen 
GOtt dem HErrn bey zeiten in seine Zorns-Ruth vnd in die Hände mitt 
waarer Buss fallen, damit Er seinen gefasten Zorn möge sincken vnd fallen 
lassen. Werden wir solches mitt rechtem Ernst vnd zuschlagenem Hert-
zen thun, so wird Gott der Himmlische Vatter die auffgestochene Ruth 
zubrechen vnd in das feüer werffen. Vnd ist dieses gleich wie mit einem 
irdischen vnd leiblichen Haussvatter, der da ungerahtene vnd böse Kinder 
hat, beschaffen: Wenn er siehet, dass sie in ihrem Vngehorsam von Tag 
zu Tag fortfahren vnd ärger werden, so bindet Er eine Ruth vnd stecket 
dieselbige an einen Orth empor, da sie von allen kan gesehen werden.
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Also machts auch GOtt der Himmlische Vatter, der da ein Vatter heist 
über alles, was Kinder genennet mag werden, im Himmel vnd auff Erden 
Eph: c. 3. v. 15. Derselbige hat auch itziger Zeit fast der gantzen Welt eine 
grosse vnd scharffe Ruth auffgestochen, umb der grossen Sünden willen 
vnd des schrecklichen Vngehorsams der Menschen gegen GOtt vnd seine 
heilige Geböte, vnd so mann sich nicht bessern wird, gewisslich die Straff, 
so hiedurch angedeutet wird, nicht lang aussbleiben mögte. Höret, wie 
der liebe GOtt drewet Ezech: 14. v. 19. 20. So ich (Theurung, böse Thier, 
Schwerdt) Pestilentz in das Land schicken und meinen Grimm über dassel-
bige aussschütten würde, und Blut stürtzen, also dass ich beyde, Menschen 
und Viehe aussrottet [Sic!]. Vnd Noa, Daniel vnd Job weren drinnen, so 
waar als ich lebe, spricht der Herr Herr [Sic!], würden sie weder Söhne 
noch Töchter, sondern allein ihr eigen Seel durch ihre Gerechtigkeit 
 erretten. Hierzu, Ihr meine Geliebten, nemlich solchen Straffen GOttes 
bevorzukommen, gehöret nun das liebe Gebet. Denn dass dringet durch 
die Wolcken, vnd lesset nicht ab, biss es hinzu komme, vnd höret nicht 
auff, biss der Höchste drein sehe. Sirach 35/21.

Mann hört neben diesem auch von anderen Zeichen, von Geharnisch-
ten in der Lufft, von Creutz-Zeichen vnd anderen Gesichtern, wie mann 
es sonst pflegt zu nennen. Ob es waar sey oder nicht, das wird GOtt im 
Himmel am besten wissen. Es kan aber auch etwa Lügen darbey seyn: Was 
aber gleichwoll GOtt der Herr mitt diesem ungewöhnlichen vnd nicht 
neülich erhörten Zeichen will anzeigen vnd andeüten, das wird gar gewiss 
künfftige Zeit der Aussgang erweisen, welches nun etlich mahl nicht ohn 
Vrsach also widerholet wird.

Mann hat auch zu anderen Zeiten grosse vnd seltzame Zeichen in der 
Lufft gesehen, als bluttige Reütter, Todten-Baaren. Item, Bluttige Creutzer 
& c. Wie denn Fincelius, ein gelährter Mann in seinem andern Buch de 
Prodigiis vill dergleichen beschreibet. Diese alle haben etwas sonderli-
ches angedeütet vnd mitt sich bracht, welches der Effect vnd Aussgang 
bewiesen.

Im Jahr C. 1547 den 13 Novembr. hat mann zu Rom 3 Tag nacheinander 
gesehen ein bluttrotth Creutz, darbey eine grosse Ruthe oder Geissel vnd 
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darüber einem schwartzen Adler. Dass war ein Fürbild der harten Verfol-
gung, so Pabst vnd Keyser würden fürnehmen wider die, so das Interim 
nicht wolten annehmen, wie auch die Zucht-Ruthe wollgefühlet haben, 
die so es auss Heucheley angenommen haben. Alphab. Histor.

Anno C. 1565 hat sich zu Weimar den 18 Tag Martii am liechten hellen 
Tag ein Stern 4 gantzer Stunden aneinander sehen lassen, welcher von 
villen glaubwürdigen Mannes vnd Weibes Personen gesehen worden. Was 
dieser Stern bedeutet, hat mann das folgende Jahr mitt Schmertzen er-
fahren, da nemlichen die vestung Gotha eröbert vnd auss dem Löblichen 
Hauss zu Sachsen eine Vornehme Person gefangen worden. Strig. 1 Part. 
post. F. Epiph.

Von dem Keyser Constantino Magnó wird in den Kirchen-Historien 
gelesen, dass er am hellen Tag ein schönes helles Creutz am Himmel gese-
hen habe (eben zu der Zeit, da er wider den Tyrannen Maxentium, welcher 
ein gewaltiges Kriegs-Volck bey sich hatte, seinen Zug halten solte mit 
grosser gefahr, nach menschlichen Gedancken), welches einen sonderli-
chen Glantz von sich gegeben vnd auff sein Kriegsvolck, dass dazumahl 
hart bey der Stadt Rom hielte, also geschimmert vnd gegläntzet, dass sich 
männiglich drüber verwundert, vnd ist darzu eine Stimme gehöret worden 
diese Wort redend: In hoc Signo vinces, das ist In diesem zeichen solt du 
überwinden. Dasselbe ist ihm des Nachts hernacher wider fürkommen, 
vnd hat ihn GOtt darzu durch einen Engel erinnern lassen, er solle das 
Zeichen des Creutzes in seinen Waapen vnd Fähnlein wider die Feinde 
gebrauchen, welches er auch also gethan vnd gehorsam gewesen. Dadurch 
hat ihn der liebe GOtt gleichsam auffwecken wollen vnd vermahnen, er 
solte die Lehr von dem gecreutzigten Christo annehmen vnd darnach 
dessen gewiss seyn, dass ihn GOtt wider alle Feinde des Creutzes Christi 
vnd des Christlichen Nahmens werde schützen vnd handhaben. Daher 
soll er dieses Zeichen hernach offtmahls gesehn haben. Da er wider die 
Byzantiner gezogen, hat er solch Zeichen das andermahl gesehen, wie es 
von Sternen ist zusammen gesetzt gewesen, vnd das drittemahl im Kriege 
wider die Scythen & c. Sein grosses Glück, dass ihm GOtt gegeben, be-
zeügen seine herrliche Victorien vnd Vberwindungen viller Feinde vnd 
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auch zugleich die herrliche Erbawung der grossen gewaltigen Stadt Const - 
antinopel, welche von seinem Nahmen Constantinus ihren Nahmen 
Constantinopel bekommen, da itzunder nun auss Gottes Verhängniss 
der Gross-Türck die Oberhand hat, so lang es GOtt weiter verhängen 
wird. Dieses herrliche Sieges-Zeichen, welches dem Keyser Constantino er-
schienen ist, wie wir zuvor gehört haben, ist nachmahls zu Rom zu einem 
stets- vnd immerwehrendem Gedächtniss auffgerichtet, vnd darauff von 
dem Christlichen Poëten Prudentio ein schönes Carmen gemacht worden.

Es haben auch dieses zeichen sampt den zuvor Lateinischen angezo-
genen darbey gehörten Worten Könige vnd Fürsten in grosse köstliche 
Goldstück prägen lassen, welche schöne grosse güldene Müntz mann 
pflegt Portugalléser zu nennen, weil solch Geld in Portugallia gemüntzet 
ohn Zweiffel zum Memorial vnd Gedächtniss der Erscheinung dem Cons-
tantino geschehen vnd in Hoffnung auch dadurch Glück vnd Wollfahrt 
zuerhalten oder zum wenigsten dergleichen zubedeuten.

Was nun von diesem allem zuhalten, will ich andere gern lassen urthei-
len. Die Historiam wird mann fast so finden vnd eben lesen kennen in 
Locis Histor. Theol. oder Theologischem Exempel-Buch M. Titii. pag. 
1379. vnd 1471.

Im Anderen Buch der Maccabeer Cap. 5. v. 5. 2. wird gelesen: Als An-
tiochus in Egypten zog Krieg zu führen, da sahe mann durch die gantze 
Stadt 40 Tage nach einander in der Lufft Reütter in Güldenem Harnisch 
mitt langen Spiessen in einer Schlacht-Ordnung vnd mann sahe, wie sie 
mitteinander stritten vnd mitt den Schilden vnd Spiessen sich wehreten 
etc., vnd wie sie die Schwerdter zuckten vnd auffeinander schossen; vnd 
wie der Gülden Zeug schimmert vnd wie sie mancherley Harnisch hatten. 
Da betet jedermann, dass ja nichts böses dieses mitt sich bringen möge; 
Also lieben Christen, lasset uns auch zu dieser gefährlichen Zeit das liebe 
Gebet ergreiffen, denn des Gerechten Gebet vermag vill, wenn es ernstlich 
ist, schreibet Jacobus in seiner Epistel Cap. 5. v. 16. Wo nun eines frommen 
vnd Gerechten gebet vill vermag; wie villmehr werden denn vill Gerechten 
vnd Frommen aussrichten, wenn sie GOtt den HErrn mitt einem Buss-
fertigen Gebet ersuchen vnd umb abwendung der Straff bieten.
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Wenn wir aber gleichwoll heütiges Tages die Praxin, das ist den Handel 
vnd Wandel der Menschen ansehen vnd betrachten, so lassen sich noch 
vill bey ihrer Vnbussfertigkeit hören: Es sind woll mehr Zeichen zuvor 
gesehen worden; aber es ist noch nichts Vbels hierauff erfolget, zumahl 
weil sie auch ietzund sehen, dass der langmütige GOtt nicht alsbald mitt 
seiner Straff herein bricht, so verachten sie solches alles, vermeinen nicht 
anders, die Straff würde sie nimmer treffen. Aber hört hie, was unser 
Herr vnd Heyland Christus JEsus spricht bey dem Evang. Luca Cap. 21. 
v. 28. Wenn solches geschicht, so sehet auff vnd hebet ewre Häupter auff. 
Item: Marc: 13. v. 35. spricht Er: Wachet vnd betet, denn ihr wisset nicht, 
wenn der Herr des Hauses kompt. Vnd es bilde ihm ja nur niemand ein 
bey dieser böser verworrener Zeit, als wenn itzund die Leüte frömmer 
weren, wie vormahls, vnd derowegen die Gefahr nicht so gross sey, wie 
mann es macht. Gewisslich glaube jedermann, dass der grundgütige GOtt 
uns noch erhelt, beschützet vnd für allem Land-Vbel vnd allgemeinem 
Vnglück uns noch gnädiglich behütet, nicht vmb unser Frömmigkeit we-
gen oder umb unsers Gottseligen Lebens wegen, denn die fromme Leute 
sind weg in diesem Lande und die Gerechten sind nicht mehr unter den 
Leuten. Sie lauren alle auffs Blut, ein iegliger jagt den andern, dass er ihn 
verderbe, vnd meynen, sie thun woll daran, wenn sie böses thun. Mich: 
7. v. 2. 3. Sondern GOtt hält noch ein mit seinen Straffen vnd lesse seine 
Barmhertzigkeit blicken, so lang es ihm gefallen wird, umb der wenigen 
Ausserwehlten Kinder Gottes willen. Matth. 24. v. 22. Vmb der armen 
kleiner unmündiger Kinder wegen. Jon. 4. v. 11. Vmb der armer Witwen 
vnd Waysen willen. Psal. 68. v. 5. Hos. 14. v. 4. Sir. 35. v. 17. Vmb frommer 
verachter Leut willen, die da ernstlich vnd fleissig beten. Job. 12. v. 4. Sir. 
35. v. 21. Vmb der schwachgläubigen Christen wegen, dass sie nicht auff 
eine Thorheit gerathen. Psalm: 85 v. 9. Vmb seines heiligen Nahmens 
Ehre willen, dass die Heyden vnd andere nicht mögen spotten vnd sagen, 
wie dort Moses redet: Der Herr kundte mitt nichten das Volck ins Land 
bringen, das Er ihnen geschworen hatte (noch die Evangelische Kirch 
beschützen), darumb hat Er sie geschlachtet in der Wüsten. Num: 14. v. 16. 
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Ach dass doch dieses wir alle mitteinander bedächten vnd ein jeder 
mitt dem armen Zöllner an seine Brust schlüge vnd spreche: GOtt sey 
mir (armen) Sünder gnädig. Luc: 18. v. 13.

Es gemahnen mich die Verächter der Drewungen vnd Warnungen Gottes 
an den alten Heidnischen Fürsten Periclem, welcher sich auch nichts an 
die Himmels-Zeichen gekehret, sondern dieselbe auch noch mitt stoltzen 
Gebährden verachtet, aber er hats darnach mitt Schaden erfahren. Denn als  
zun [Sic!] Zeiten dieses Periclis Kriegs-Fürsten zu Athén eine grosse Fin-
sterniss an der Sonnen einfiel im ersten Jahr dess Peloponnesischen Krieges, 
eben zu der Stunde, da er ins Schiff trat vnd mitt seinem Kriegs-Volck davon 
fahren wolte, vnd sich billig iedermann über dieselbe grosse Sonnen-Finster-
niss entsatzte, als ein böses zeichen, das nichts guttes bedeuten vnd mitt sich 
bringen würde, also dass auch der Schiff-Herr feig war, mitt den Schiffen 
vom Land zu stossen vnd fortzusegeln, da nahm der Fürst Pericles seinen 
Mantel vnd hielt ihn dem Schiffherrn für die Augen, vnd als er denselbigen 
wider weg thet, fragte er ihn, ob auch dass were schrecklich anzusehen vnd 
etwas böses bedeutete? Ob ihm oder andern etwas böses widerfahren were 
darumb, dass seine Augen ein kleine Zeit verhindert gewesen, dass sie nicht 
weit hetten sehen kennen? Als nun der Schiffmeister darauff geantwortet: 
Er wüste nichts, dass es ihm geschadet hette,sprach er: Was ists den Wunder, 
dass mann der Sonnen-Liecht nicht sehen kan, weil es bedeckt wird, vnd 
was ist für ein Vnterscheid unter diesem vnd jenem, denn dass das jenige, 
welches dass Liecht der Sonnen bedecket, grösser ist als der Mantel. Mitt 
diesen Worten wolte ers dem Schiffherrn vnd den andern Kriegsleüten 
auss dem Sinne reden, sie solten vnd dürfften sich wegen solcher Verfin-
sterung der Sonnen nichts böses befahren noch fürchten. Aber es weisete 
sich vill anders auss vnd er wurde hart genug gestrafft, dass er die Göttliche 
Warnung also in den Wind geschlagen hatte, denn er richtete auff den Zug 
nichts guttes auss vnd es kam eine Pestilentz unter die Kriegs-Knechte, die 
nahm eine grosse Menge dahin. Ex Plut. Strigen. I. p. Post. Domin.2 Adv.

Wer nun Gottes Warnungen verachtet vnd für nichts helt, der wird 
umb seiner Sünde willen sterben, wer sich aber warnen lesset, der hat 
seine Seel errettet, spricht der Herr selbst beym Propheten Ezechiel cap. 
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3. v. 19. 20. 21., vnd abermahl am Ende v. 27. Wers höret, der höre es, wers 
lässt, der lasse es.

Wir haben zuvor gehört: Wenn ein Hauss-Vatter eine Ruth auffstecket, 
so will er damit seinen Kindern seinen Zorn anzeigen vnd andeüten über 
ihren Vngehorsam. Wenn sie sich aber hiefür Kindtlich fürchten, frömmer 
werden, so schadet ihnen diese auffgestochene Ruth nichts. Hingegen 
wenn sie diese Vätterliche Drewung verachten vnd in den Wind schlagen, 
so wird endlich auss einem Langmüthigen vnd Barmhertzigen Vatter ein 
strenger vnd gerechter Richter. Wer nun itziger Zeit diese trunckene Welt 
recht betrachtet, der wird wenig Bekehrung vnd Besserung hoffen kennen, 
denn die Meisten leben von Tag zu Tag nur in den Wind, fressen vnd 
sauffen vill ärger als das thumme Vieh, sind auch in diesem Fall vill toller 
als das unvernunfftige Vieh, denn das Vieh nimbt ja nicht mehr zu sich, 
wenn mann es auch zu Todt schlagen solte, als die Natur erfordert. Aber 
der Mensch beladet sich mitt übermässigem Essen vnd Tricken, dass er 
schier davon ersticket. Zugeschweigen der abscheülichen Hoffart, Vnzucht, 
Vppigkeit vnd aller Wollust, so nunmehr fast für keine Sünd gerechnet 
wird. Es hat ja alles seine Zeit: Weinen, Trauren, Lachen, frölich seyn etc. 
wie Salomon hievon redet in seinem Prediger Büchlein Cap. 3. v. 4. Vnd 
mann verbietet hiemit ja nicht die ehrliche Freud; allein Maass in allen 
Dingen ist gutt. Hingegen in Teuffels Larwen sich verkleiden, in wilder 
Thier oder Beeren-Haut sich einstecken, dadurch Freude zu stifften vnd 
zu erwecken (nemlich kegen die verfluchte Fastnacht-Freude) wie manche 
junge Narren itzund thun, das ist keine ehrliche Freud.

Sonderlich wenn Zeichen am Himmel gewiesen werden, alsdenn lest es 
sich nicht springen vnd allerhand Gauckeley vnd Freuden-Spiel treiben. 
Gleich wie wenn ein Hauss-Vatter zornig wer vnd sein Gesind wolle sin-
gen vnd springen, lachen vnd allen Muthwillen treiben. Solches würde 
fürwaar ihm nicht gefallen. Dieses rede ich auss pflicht meines Amptes, 
damit wir uns ja alle mitt Ernst hieran kehren mögen von Sünden ablas-
sen, frommer werden vnd also mitt ungefärbter Buss dem vorstehenden 
Vnglück mögen können begegnen. Insonderheit sollen wir ablassen von 
Fressen vnd Sauffen vnd anderem gottlosen üppigen Wesen, GOtt umb 
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verzeihung unserer Sünden bitten vnd mitt dem Propheten Daniel beten 
aus seinem 9. Cap. v. 5. seqq. Wir haben gesündiget mitt unseren Vättern, 
wir haben unrecht gethan vnd sind Gottloss gewesen. Aber ach Herr höre! 
Ach Herr sey gnädig, denn diese deine Stadt vnd dein Volck ist ja auch 
nach deinem Nahmen genennet.

Im 2 Buch der Chronick am 20 Cap. wird beschrieben, wie sich Josaphat 
der König in Juda verhalten habe, da er vernahm vnd ihm angezeigt ward, 
dass eine grosse menge der Feinde nicht weit wären, die da kämen wider 
ihn zu streiten. Er furchte sich, suchte den HErrn vnd liess eine Fasten oder 
Busstag aussruffen unter gantz Juda vnd tratt mitten unter die Gemein 
im Hauss des HErrn, betet vnd sprach: v. 6.

Herr unser Vatter Gott, bistu nicht GOtt im Himmel vnd Herrscher in 
allen Königreichen der Heyden? Vnd in deiner Hand ist Krafft vnd Macht 
vnd ist niemand, der wider dich stehen möge. Darauff hält der fromme 
König dem lieben GOtt sein eigene Wort seiner Göttlichen verheissung 
für auss dem I Buch der Könige Cap. 8 vnd 9, weil er versichert, dass 
GOtt nicht ein Mensch ist, dass Er lüge, noch ein Menschen Kind, dass 
ihn etwas gereüe. Solte Er etwas sagen vnd nicht thun? Solte Er etwas 
reden und nicht halten? Wie geschrieben steht im 4 Buch Mosis Cap. 
23/19. Vnd darnach v. 12 spricht er: In uns ist nicht Krafft kegen diesem 
grossen Hauffen, der wider uns kompt, wir wissen nicht, was wir thun 
sollen, sondern unser Augen sehen nach dir.

Also will es sich uns auch gebühren in aller Noth, dass wir mitt dem 
Propheten Daniel unsere Sünden bekennen vnd mitt dem Konig Josaphat 
mitt unsern Augen nach Gott vnd auff GOtt den HErrn sehen, denselben 
in unserm Gebeth seiner Verheissungen kindtlich erinnern, wie auch der 
Prophet vnd König David alle fromme Christen mitt seinem eingenen 
Exempel dahin weiset. Psalm. 123/2. Sihe wie die Augen der Knecht auff 
die Hände ihrer Herren sehen. Wie die Augen der Mägde auff die Hände 
ihrer Frauen. Also sehen unsere Augen auff den HErrn unsern GOtt, biss 
er uns gnädig werde. Vnd in seinem 17. Psalm: v. 10. spricht er abermahl 
zu GOtt: Mein Hertz hält dir für dein Wort, ihr solt mein Antlitz suchen, 
darumb suche ich auch Herr dein Antlitz.
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Allhier will ich erzehlen eine denckwürdige sonderbare Geschichte von 
der Krafft eines andächtigen Gebets vnd Gottes Allmacht, derer Nice-
phorus Lib. 4. cap. 12 gedencket, vnd sich zur Zeit des Keysers Antonini 
zugetragen vnd begeben hat. Denn da gedachter Keyser Antoninus wider 
die Teutschen, Qvaden einen hefftigen Krieg führete und auff einen ge-
wissen Tag entschlossen war, mit den Feinden ein Treffen zu thun, sihe, 
da stiess ihm eine schreckliche Noth zu, dass sein Volck vnd Ross nicht 
wasser haben kundten, den Durst zu leschen, vnd also grosse Gefahr 
war, dass sie vor Mattigkeit sterben vnd verderben würden. Antoninus 
als ein heydnischer Regent vermahnet sich sein Volck, sie solten ihren 
heydnischen Göttern opffern und dieselbige vmb Hilff anruffen, aber 
je länger sie ruffeten, je ärger es wurde. Da nun die eüsserste Noth vnd 
Bedrängniss verhanden war, sihe, da wird Antonino angezeiget, dass vnter 
seinem Kriegs-Volck auch ein Fähnlein Christenen wären, die pflegten gar 
andächtig zu beten, vnd könten auch von ihrem GOtt erlangen, was sie 
wolten, darumb solte der Keyser dieselbige für gegenwertige Noth lassen 
beten. Der Keyser folget dem Rath, ermahnet die Christenen, sie sollen 
ruffen zu ihrem GOtt umb Hilff, welches sie auch thäten im Nahmen JEsu 
Christi. Bald schickt GOtt der Herr einen milden vnd lieblichen Regen 
über des Keysers Kriegs-Volck, davon sich beydes, Menschen vnd Viehe 
erquickten. Dargegen aber über die Feinde schüttete der Herr Donner 
vnd Blitz auss vnd macht unter ihnen ein solch Schrecken, das sie nicht 
wusten, wo auss noch ein.

Daher hat mann hernach diese Christenen Legionem Fulminatricem, 
das ist Donner-Regiment pflegen zu nennen, als die mitt Feuer, Donner, 
Hagel vnd Blitz wider die Feinde kriegen könten. Es hat auch solche That 
so vill gewircket, dass gedachter Keyser an den Rath zu Rom geschrieben 
vnd anbefohlen, dass mann hinfürder die Christen solle lassen Christen 
seyn, vnd ihres Gottesdienst pflegen vnd warten, damitt sie nicht auch von 
ihrem GOtt mitt Donnerkeilen wider ihre Feinde vnd Verfolger mögten 
beschützet werden. 

Also sehen wir, wie bey Gott nichts unmüglich ist. Luc. I/37. Er lebet 
auch noch und sind bey GOtt alle Ding müglig. Matth. 19. 26. Als welcher 
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auch überschwenglich thun kan über alles, dass wir bitten oder verstehen. 
Ephes. 3, 20.

Eher wir nun zum Ende schreiten, lasset noch diese folgende Historiam 
auch mittnehmenn, welche auch im Nürenberger Handbuch zu lesen. 
Vnser Herr vnd Heyland hatte zu seinen Jüngern gesprochen: Wenn ihr 
glauben habt, wie ein Senffkorn, so möget ihr sagen zu diesem Berg: Hebe 
dich von hinnen dorthin, so wird er sich heben. Matth. 17. 20. Hiervon er-
zehlet Marcus Paulus Venetus im: Buch Cap. 13. seiner Morgenländischen 
Historien eine wunderliche Geschicht, dass ein König der Saracener in Per-
serland mitt Nahmen Caliphas den Christenen fürgeworffen, ihre Religion 
könne nicht recht seyn, wo sie nicht einen Berg versetzten, vnd würden sie 
das nicht im Werck beweisen, so müsten sie des Mahomets Lehr annehmen 
oder alle umbkommen. Darauff sind die Christen zusammen kommen, 
haben hertzlich gebetet vnd hat einer unter ihnen gesagt: Berg, weiche von 
hinnen im Nahmen unsers Herrn JEsu Christi, welches alsobald geschehen, 
vnd sind dadurch vill Saracenische Heyden zum Christlichen Glauben 
bekehret worden. Das war ein starcker Wunder-Glauben! Ob nun woll 
solche Berg-Versetzung zur bestetigung unsers Glaubens heütiges Tages 
ohnnöthig (weil er durch gnugsame Wunderwerck schon bekräfftigt ist), 
so hat doch das Gebet der Glaubigen die Krafft vnd den Nachdruck, dass 
dadurch die hohe Berg der geistlichen Anfechtungen kennen versetzet vnd 
überwunden werden, wie im vorgedachten Handbüchlein stehet sub Tit: 
Geistlichen Berg-geschichte am Ende fol: 11 22. vnd 1124.

Demnach wer ein rechtschaffener Christ seyn will, der fürchte Gott vnd 
seinen gerechten Zorn über die Sünde des Menschen, lasse ab vom bösen 
vnd thue guttes, bitte den grundgüttigen Gott täglich, dass Er ihm vnd vns 
allen wolle gnädig seyn, seufftze auch mitt mir vor dissmahl zum Beschluss:

O GOtt Vatter, erbarm dich unser!
O GOtt Sohn, erbarm dich unser!

O GOtt heiliger Geist, erbarm dich unser!
Amen in JEsu Christi Nahmen! AMEN.
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P R É D I K Á C I Ó

a meghökkentő és nagy égi jelről avagy új üstökös- és csodacsillagról, amely 
az éppen elmúlt 1680-as év vége felé, novemberben és decemberben jelent 
meg, és rettentően fényeskedett a csóváival, amelyek formája egy nagy és 
hosszú pálcához volt hasonlatos, és tartott egészen a mostani 1681-es év 
februárjáig, hogy aztán borzalmas  sugarai vesztésével tovább ne is látszódjék.  
A prédikációt tartotta Jakobus Schnitzlerus magiszter, Ecclesiae Patriae 
Inspectore és a szebeni nagy  esperesi templom első lelkésze Nagyszebenben 
1681. január 26-án,  Epiphaniarium utáni 3. vasárnapon. Stephan Jüngling 
nyomdájában.

Isten azon kiválasztott gyermekeinek, akik a legfőbb pásztor és Izraél 
őrizője, Jézus Krisztus aklában vannak, Nagyszeben szabad királyi városa 
lakóinak, a leghőbben tisztelt Szeretteimnek Jézus Krisztusban, kedves 
Hallgatóságomnak, továbbá a nagytiszteletű, nemes, nevezetes és nagy 
bölcsességű Tanácsnak, annak legfőbb vezetőinek, valamennyi esküdtnek 
és a világi vezetőség minden elöljárójának ebben a tekintélyes közösségben. 
Csakúgy a teljes dicsőséges Százak Testületének, különös tekintettel az 
ennek az élén álló szószóló uraknak, és mindazoknak, akik Isten dicsőségét 
és a közösség javát szolgálják, erősítik és szeretik. Továbbá a keresztény 
egyházak valamennyi gyermekének, mindahányan is vagytok megírva 
Isten kezében és az Élet Könyvében, Isten házának szent gyülekezetében 
itt a mi szeretett városunkban. Kívánom mindezeknek szívemből Isten 
kegyelmét, tartós egészséget, e világi és örök üdvösséget, és felkínálom ezt 
az én szerény munkámat ezúttal húsvéti ajándékként.

Üstököst látni - belív.indd   293 10/01/18   12:17 



294 / „ÜSTÖKÖST LÁTNI”

Soha eszembe sem jutott, hogy ezt az együgyű prédikációt nyomta-
tásban megjelentessem, ezért aztán ezt a prédikációt csak néhány szóban 
jegyeztem fel a magam számára. A hallgatóságom soraiban volt azonban 
valaki, aki ezt az én együgyűségemet nagyjából feljegyezte a templomban, 
majd nekem átadta, mondván, távolabb élő jámbor emberek kérésére el 
kell azt nekik küldenie. Ezen elgondolkodtam, s mivel más jó és előkelő 
emberek is erre biztattak, átnéztem a feljegyzést, helyenként kiegészítet-
tem, rendbe tettem, ahogy itt látható, amiért is szíves kérésem, hogy (1) ne 
vegyék rossz néven, hogy erről a témáról a szószéken prédikáltam, hiszen 
ezt már korábban nálam jóval előkelőbbek is megtették. (2) Ne róják föl 
nekem, hogy a módszer és a szerkezet igen egyszerű és nem akkurátus, és 
ezért azt hihetik, hogy mindent változatlanul hagytam a feljegyzésben, 
minthogy nyomtatásban megjelentetni annak idején nem állt szándékom-
ban. (3) Érzékelhető lesz némi eltérés az üstököscsillag pozícióját, pályáját, 
helyét, megjelenését, vonulását, színét, eredetét és jelentését illetően más 
szerzőkkel szemben, amikor is ezt olvassák, ám ezen senki se csodálkozzék, 
mert ez a téma ilyen természetű, nemigen lehet ez másképp, és magam sem 
szólhattam róla másképp, mint ahogy az a szószéken illendő. (4) És bizony 
rendjén való lett volna, hogy képet is mellékeljek, hol s miképp vonult az 
üstököscsillag, ahogyan azt a csillagászok is teszik, de híján vagyunk itt a 
rajzolóknak és a rézmetszőnek, és mindennek, amire e célból szükség lenne. 
Ezért minden jámbor embert szolgálatom szíves felajánlásával arra kérek, 
hogy nézze el nekem ezeket a hiányosságokat. Hiszen nem lehetséges az, 
hogy valaki minden bírálójának kedvére tegyen. Sic fuit, sic erit: így volt 
és így lesz mindig is. Én Krisztusban szeretett hallgatóságom, kérlek Tite-
ket, fogadjátok ezt a kis semmiséget, és legyetek továbbra is szerető uraim,  
kegyes támogatóim és jó barátaim. Hasonló jókat kívánok viszont, aki 
vagyok Krisztusban hű közbenjárótok,

Jacobus Schnitzlerus magiszter
Kelt Nagyszebenben 1681. év április 2-án.
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Zsolt 74,16–17
Tiéd a nappal, az éjszaka is tiéd; te formáltad a világosságot és a napot. Te 
szabtad meg a földnek minden határát: a nyarat és a telet te formáltad.
1Jn 4,1
Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem próbáljátok meg a lel-
keket, ha Istentől vannak-é; mert sok hamis próféta jött ki a világba. 

Ezt parancsolja Jézus Krisztus, Isten egyetlen és örök fia, a mi édes urunk 
és megváltónk, Istennel, a Mennyei Atyával és Istennel, a Szentlélekkel, a 
dicsőséges Szentháromsággal mostantól mindörökké. Ámen.

Szeretett, jámbor és kiválasztott barátaim az Úrban és a Megváltó Jézus 
Krisztusban. Dávid király és próféta szólít meg a 66. zsoltár 3. versében 
minden embert és figyelmezteti Isten nagyszerű csodaművére, midőn így 
kiált: Mondjátok Istennek: Mily csudálatosak a te műveid: a te hatalmad 
nagy volta miatt hízelegnek néked ellenségeid. Szela. Hasonlóképpen az 
5. versben: Jöjjetek és lássátok az Isten dolgait; csudálatosak az ő cseleke-
detei az emberek fiain.

Magam is megszólítok hát minden rendű és rangú személyt, és mondom 
Dávid királlyal: Jöjjetek és lássátok az Isten dolgait. Mily csudálatosak a 
te műveid! Csudálatosak a te műveid, ó Istenem! itt a Földön. Zsolt 33,5 
Csudálatosak a levegőben. Zsolt 78,24. 25. 26. Csudálatosak a tengerben 
és a mélységben. Zsolt 77,17. Csudálatosak a firmamentumon és a gyö-
nyörűséges mennybolton. Zsolt 19,1. Hogyan is tudhattunk-e meg erről 
a következő prédikációban többet ennél?

Mindenekelőtt azonban fohászkodjunk keresztényi szokás szerint és 
énekeljük el az Ach Gott thu dich erbarmen etc. kezdetű vezeklő éneket.

TEXTUS  
Luk 21,25.
És lesznek jelek a napban, holdban és csillagokban.

Bevezetés – Amint az János evangélistánál a 3. fejezet 1. és 2. versében írva 
van, hogy a zsidó írástudók és farizeusok egyik főembere, Nikodémus éjnek 
évadján Urunkhoz, Megváltónkhoz, Jézus Krisztushoz ment, és többek 
között ezekkel a szavakkal szólt hozzá: Senki sem teheti e jeleket, a me- 
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lyeket te teszel, hanem ha az Isten van vele. Ha mi, szeretett testvéreim 
az Úrban, a hangsúlyt, avagy ezen szavak helyes nyomatékát és értelmét 
tekintjük, akkor ezek annyit tesznek, hogy: Senki emberfia ilyen jeleket 
nem képes tenni, hacsak nem maga az igaz Isten. Ez volt Krisztus Jézus, 
aki mindeneknek felette örökké áldandó Isten. Róm 9,5. Ő volt a valódi 
bámulatos vagy csodálatos Isten, ahogy Ézsaiás próféta 9. fej. 6. versében 
jövendölte. Ezért mondja Dávid király és próféta a 72. zsoltár 18. versében, 
hogy  Áldott az Úr Isten, Izráelnek Istene, a ki csuda dolgokat cselekszik 
egyedül. Ő az igaz csodatévő, akiről meg kell kérdeznünk és így beszél-
nünk róla: Kicsoda ez? Mt 8,27. Ezért változtatta a kánai menyegzőn a 
vizet borrá, ami bizonnyal nagy csoda volt, hogy egy dolog szubsztanciáját 
vagy lényegét egy másik dologgá permutálta avagy átváltoztatta, és ez volt 
az első jel, amelyet hőn szeretett Urunk és Megváltónk, Krisztus Jézus 
prédikátori hivatala kezdetén a galileai Kánában nyilvánosan tett, amint 
János evangélista a 2. fejezet 11. versében erről ír. Szertartáskönyvünkben 
vagy a vasárnapi evangéliumban is történt számos különböző csoda, amint 
azt Máté evangélista a 8. feje zetben meg is írta. (1.) Ahogy Krisztus Jézus 
csupán mindenható akarata által megtisztított egy bélpoklost egy  szóval. 
(2.) Ahogy a százados otthon fekvő beteg szolgáját egy hatalmas szó- 
val és parancsolattal meggyógyította. (3.) Elgondolkodtató, milyen nagy 
hatással bír az igazán buzgó és alázatos könyörgés az Úristennél, amint 
Márk evangélista 11. fejezete 24. versében írja is. Szent János is írja, hogy ha 
mindazokat a dolgokat, amelyeket Jézus cselekedett, leírnák, a világ sem 
fogadhatná be mindazokat a könyveket (Jn 21,25), hiszen Isten csodái meg 
nem számláltathatnak. Zsolt 40,6.

Most pedig szerény textusunk bevezetése után megvizsgáljuk a következő-
ket: Ezúttal nem a Nap és a Hold jeleit vesszük sorra, amint azt már máskor 
tettük, hanem csupán a csillagok közölte jeleket, különös tekintettel a nagy 
égi jelre, amelyet a hatalmas Isten, a csodák ura néhány nappal és héttel 
ezelőtt a firmamentum égre állított vezeklő tükör gyanánt, hogy előre-
vetítse nagy és kemény büntetését, amennyiben nem mutatunk megbánást 
és hamisítatlan vezeklést. S mert Isten maga, valamint testi gyengeségem 
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eddig nem engedte, hogy prédikátori hivatalomból kifolyólag erről nyilvá-
nosan beszéljek, keresztény testvéreim, most elhatároztam, hogy bemuta-
tom és leleplezem, miféle szokatlan jelek ezek az üstököscsillagok, és hogy 
a Magasságos Isten hogyan tette ezeket vezeklésre szolgáló intéseknek és a 
nagy büntetés előhírnökeinek az égi firmamentumra. Ezért aztán senki se 
tartsa ezt hiábavaló időnek, tekintve, hogy mennyi időt szánnak egyébként 
kókler mutatványosokra, bizony nemcsak egy, hanem akár három órát 
is nézik és hallgatják ezeket, nem bánva akár azt sem, hogy közben a téli 
hidegben lefagy a lábuk.

Ezért mondom ismét, hogy nagyon is rendjén való, sőt szükséges, hogy 
ezt az új csodacsillagot és égi jelet kellő komolysággal és istenfélő módon 
megvizsgáljuk. Ezt akarjuk tehát tenni Isten nevében, két részben, azaz

1. Cometarum origo,
Honnan erednek ezek az üstököscsillagok?
2. Cometarum significatio,
Mit szoktak ezek a csillagok magukkal hozni és jelenteni?

Urunk és Megváltónk, Krisztus Jézus adjon nekünk a Szentlélek által ehhez 
a lelki munkához támogatást, hogy isteni szavát áhítattal hallgassuk, buz-
gón tanuljunk és valamennyien megtérjünk általa, tegye ezt legszentebb 
neve tiszteletére. Ámen!

Ha valami különös és újdonság van, kiváltképpen olyasmi, mint amit nem 
látni és tapasztalni naponta, olyan az emberi természet, hogy szeretné 
megtudni a dolog eredetét, mibenlétét és jelentését, amint azt már régi 
idők óta tudjuk: Natura hominum novitatis avida.1 Azaz: Az emberi ter-
mészet mindig szomjúhozik arra, hogy újat lásson és tapasztaljon. Nem 
oly régen láttunk egy szokatlan, különös és új üstököscsillagot az égi firma-
mentumon, amelyet minden kétségen felül még ma is láthatunk éjszaka 
tiszta időben. Ez a szokatlan csillag kezdetben sok ezer emberben keltett 
rettenetes sugaraival félelmet, ezért is hívják ezeket a csillagokat joggal 
szokatlan és különös csillagoknak, mert az emberek szokatlannak tartják. 
A világ kezdetén Isten mindent egyszerre teremtett, így a csillagokat is 
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(1Móz 1, 14–15. és a következők), majd megpihent művei után (1Móz 2,2). 
Azonban ha manapság ilyen szokatlan csillagokat látni, így ezeket általában 
novas stellasnak hívják, vagyis új csillagoknak. Az ezt követő időkben is 
megfigyeltek és észleltek az égi firmamentumon új csillagokat, amelyek 
vonulása más, mint a planétáké, mert egy helyben állnak, és ezek az új 
állócsillagok, amelyeket helyben álló csillagoknak is neveznek, hasonlóan 
az ismert állócsillagokhoz, mint amilyen a Szíriusz2 vagy, ahogy másképp 
hívják, a Canis Maior, Canicula, a Kutya csillag, aztán az Oculus Tauri 3 
(Bika szeme), Capella4 stb.

Más csillagok, mint a planéták, szabad szemmel is és bizonyos eszközök 
révén is megfigyelhetők, és észlelhető, hogy nem maradnak egy helyben, 
hanem különböző égi pályákon mozognak és teszik meg saját útjukat egy 
bizonyos idő alatt. Ezek közé tartozik a Nap mellett a Hold is, amely egy 
évben (általában) 12 hónap alatt teszi meg az útját. Ennek megfelelően, 
mint ismeretes, kétféle csillag létezik: az álló- és mozgó csillagok, azaz az egy 
helyben álló és az ide-oda mozgó csillagok, amely utóbbiakat erroresnek 
(tévelygők) is neveznek. Na mármost, az ilyen szokatlan üstököscsillagok 
az ide-oda mozgó csillagok közé tartoznak, de nem a szokásos módon 
ítélendők meg, ezért úgy hívják ezeket, hogy stellae erraticae extraordi-
nariae, azaz nagyjából hasonlóak a rendes csillagokhoz, mégpedig abban 
a vonatkozásban, hogy akár állócsillagról, akár bolygóról legyen szó, nekik 
is általában vett pályájuk van, ahogy azt tapasztalatból tudhatjuk, és ahogy 
az új üstököscsillag is minden 24 órában felkelt és nyugodott, először a 
Nap felkelte előtt, aztán pedig a Nap lenyugta után volt látható, ezen 
túlmenően motu proprio, önszántából, saját pályáján haladva estétől reg-
gelig, éjféltől számítva először lassan, majd gyorsabban haladt. Ezért aztán 
kétségkívül sokan ezt az üstököscsillagot két csillagnak tartották, holott 
csak egy volt, amint már látszott ehhez hasonló 1531-ben és 1532-ben,5 erről 
tanúskodik Fracastoro a Homocenticorum6 című művének 3. könyvében, 
a 23. fejezetben. Bár kezdetben nagy betegségemben számos héten át nem 
tudtam magam megfigyelni, szívesen hallgatom meg más véleményét, és 
bizonyos felülvizsgálat után el is fogadom annak érvényességét. Más eset-
ben is láttak már két kométát, lásd Arisztotelész Meteor. 1. könyvének 
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6. fejezetét,7 Scaliger Exerc. 79.8 Longomontanus Appendice ad Astronom. 
Danicam 10. fejezetét.9

És most nézzük ezen szokatlan csillag elnevezését.
Egy üstököscsillagot neveznek úgy is, hogy borzas lény, egy ens crini-

tum, amely eredendően a κομή szóból származik, ami annyit tesz, mint 
hajfürt, amikor is a csóvák úgy néznek ki, mint a hajfürtök. Ezért hívják 
ezeket stellas crinitasnak, vagyis hajas csillagnak, vagy ha úgy terülnek szét 
a sugarak, mint egy szakáll, akkor stellas barbatasnak, azaz szakállas csillag-
nak nevezik. Ha azonban a hosszú sugarak olyanok, mint a pálca vagy a 
söprű, akkor stellas caudatasnak, farkas vagy söprűs csillagnak hívjuk. Így 
mi is hívhatjuk ezt a szokatlan csillagot a haragos Isten vesszejének vagy 
söprűjének, mert ez a csillag a farkával együtt kétségkívül sok száz mérföld 
hosszú és nagy. A jámbor keresztényi szív gondolhatja is, micsoda hatalmas 
vesszeje ez a Magasságos Istennek. Ó, Istenünk, térítsd el ezt tőlünk! Ha 
ez a vessző a földön heverne, akkor, bizonyos számítások alapján, körül-
belül 900 mérföld hosszú lenne. Mennyivel nagyobb lehet akkor az égi 
firmamentumon! De mi is egy kométa? A kométa egy különös és szokat-
lan csillag, amelyet Urunk Istenünk maga teremtett és fölénk a magasba 
elhelyezett, ezáltal jelezze előre a nagy büntetést, amelyet elhatározott az 
emberek nagy bűnei miatt. Egy szóval: ez egy olyan jel vagy csillag, amely 
sok országnak és népnek rosszat jelez előre, Isten akaratából és végzésé-
ből. Ennélfogva e helyt nyomatékkal kimondjuk, amennyire ezen a helyen  
méltó, hogy egy ilyen csillagot nem a megszokott természetes égi pályája 
szerint kell szemlélni, merthogy ez nincs is mindig az égen, és nem is látszik 
ott. Honnan vannak hát az ilyen csillagok, ki helyezi el ezeket a szokatlan 
új csillagokat az égbolton? A válasz pedig erre a kérdésre a következő: Az, 
aki Ézsaiás prófétával mondja a 45. fejezet 5., 6., 7. versében: Én vagyok az 
Úr és több nincsen. Ki a világosságot alkotom és a sötétséget teremtem, 
ki békességet szerzek és gonoszt teremtek; én vagyok az Úr, a ki mindezt 
cselekszem! Elrendeli a csillagok számát, és mindnyájokat nevéről nevezi. 
Zsolt 147,4. Ő az, akiről Ézsaiás próféta a 40. fejezet 26. versében mondja: 
Emeljétek föl a magasba szemeiteket, és lássátok meg, ki teremté azokat! 
Ő, a ki kihozza seregöket szám szerint, mindnyáját nevén szólítja; nagy 
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hatalma és erőssége miatt egyetlen híjok sincsen. Végül ő az, a ki csuda 
dolgokat cselekszik egyedül, ahogy Dávid király és próféta a 72. zsoltár 18. 
versében mondja. Mert nagy az Úr és igen dicséretes, rettenetes minden 
isten felett. Zsolt 96,4. Ismerd fel, keresztény szív, Isten mindenhatóságát 
és csodáit. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten; ő alkotott minket és nem 
magunk; az ő népe és az ő legelőinek juhai vagyunk. Így figyelmeztet Dávid 
a 100. zsoltár 3. versében. 

És a teremtés történetében, miután pedig létrehozta Isten az Eget és a 
Földet és minden munkáját, megpihent. 1Móz 2,1. Ha pedig manapság 
azt tartjuk, hogy Urunk Istenünk az ilyen szokatlan üstököscsillagokat 
újólag teremti, úgy találni a tudósok között nem kevés olyat, akik ennek a 
véleménynek ellentmondanak, és felsorolnak számos okot és érvet: Mert az 
Úristen a teremtés során, miután mindent létrehozott, megpihent minden 
művéből. 1Móz 2,2. Ezért a mostani időben már nem teremt újat. Ugyan-
akkor ebben a kérdésben különbséget kell tenni inter opera Dei ordinaria 
et extraordinaria, azaz Istennek a természetes és a természetfölötti vagy 
különös művei között. Isten megpihent ugyan, miután megteremtette a 
természetes dolgokat, mindazonáltal Isten ma is oly tehetős és mindenható, 
mint a teremtés kezdetén, sőt bizony az örökkévalóság óta, amit láthatunk 
és be is tudunk bizonyítani a teljes Szentírás révén. Mert írva van: Jézus 
Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz. Zsid 13,8. Avagy megrövidült-é 
az Úrnak keze? 4Móz 11,23. Igazat szólnak tehát a tudósok: Verė Deus ces-
savit ab operibus ordinariis, non extraordinariis. Sperling Institut. Phys. p. 
542.,10 ami annyit tesz, hogy Isten a rendes dolgok teremtése után pihent 
meg, de extraordinarie, azaz a rendszeren kívül azt tehet, amit akar. Mert ő 
szólt és meglett, ő parancsolt és előállott, amint az Dávid király és próféta 
33. zsoltárának 9. versében áll.

A régi asztronómusok vagy csillagnézők között voltak, akik azt állították: 
Az üstököscsillagok az első teremtés során keletkeztek, de azokat Isten a 
mennyboltnak egy bizonyos, magasan fekvő pontján helyezte el, és ha a 
Magasságos Isten úgy akarta, hogy egyik ezek közül megjelenjen az embe-
reknek, akkor lejjebbre tette az égbolton, hogy minden emberfia láthassa. 
Aztán pedig, amikor úgy akarta, hogy ne látsszanak tovább, visszatértek 
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eredeti helyükre, és így ember számára már nem voltak láthatók. Lásd: 
Tychónál a Progymnasmatában,11 aztán Keckermann12 De observationibus 
cometarumában.13 Ez azonban nem felel meg a valóságnak, mert ameny-
nyiben ez igaz lenne, akkor egy ilyen üstökösnek számos évig kellene ha-
ladnia, míg újra visszaérne korábbi helyére, és nem is tűnhetne el olyan 
hirtelen, mint ahogy erről a megfigyelés és a látszat tanúskodik, nem is 
beszélve még egyéb megfontolásokról és okokról, amelyeket e helyt most 
nem nevezek meg.

A peripatetikusok14 és más filozófusok azt állítják, hogy a kométák nem 
valódi csillagok, hanem exhalationes sulphureae, amelyek kénes anyagból 
és sűrű salétromos párából keletkeztek, meggyulladtak a levegőben, amint 
azt tapasztalatból ismerhetjük, amikor ilyen kénes képződmények és mete-
orák hol hosszú kígyó alakjában, hol más formában láthatók a levegőben. 
Nos, az üstökösök semmiképpen nem ilyenek, mivel sokkal magasabban 
vannak az égen, sőt, magasabban vannak, mint a Hold, ahová pedig kén  
nem jut el: Tycho Progymn. 1. kötet, 513. old.15 És az ilyen meteorok vagy 
légi jelek nem is tartanak tovább fél vagy negyed óránál, míg ez az üstökös 
vagy égi jel mind ez idáig hetek óta látható és tart. Mások azon a véle-
ményen vannak: Isten az, aki ilyen üstökösöket teremt, ám nem penitus  
ex nihilo, avagy a semmiből, hanem sok más kis csillagból, amelyek a via 
lacteán, a Tejúton számosan láthatók (s ha ezt valamely jámbor keresztény 
ember látná, bizony elborzadna felette, lásd Tycho, p. 584.), és ezekből, 
ahogy sokan tartják, teremti meg Isten az üstökösöket, és ha ezek már elég 
ideig világítottak Isten megelégedésére, akkor visszaalakítja őket a korábbi 
anyagba, és visszahelyezi őket korábbi helyükre.

Mi maradunk a véleményüknél, és azt tartjuk, hogy Isten újra és újra 
teremti meg ezeket az üstökösöket és az emberek bűnei miatt helyezi el 
a mennybolton a célból, hogy amennyiben az emberek nem hagynak fel 
bűneikkel és nem mutatnak megbánást, sor kerül a kilátásba helyezett 
büntetésre, és nem marad el a büntetés. 

Ismét mondjuk Dávid király és próféta szavaival a 111. zsoltár 2. verséből: 
Nagyok az Úrnak cselekedetei etc., és a 66. zsoltár 3. versével: Mondjá-
tok Istennek: Mily csudálatosak a te műveid etc., valamint a 36. zsoltár 
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6. versével: Uram, az égig ér a te kegyelmességed; a te hűséged a felhőkig!, 
és továbbá a 113. zsoltár 5. versével: Kicsoda hasonló az Úrhoz, a mi Iste-
nünkhöz, a ki a magasságban lakozik?

Eljő az idő, drága keresztények, amikor ennek a szokatlan jelnek hatása 
és jelentése bizonyossággal megmutatkozik. Utoléri a hit azokat, akik Isten 
intéseit csúfolják és becsmérlik, amikor beigazolódik: Ki ellen tátjátok fel 
szátokat és öltitek ki nyelveteket? Ézs 57,4.

Először, amikor megpillantották ezt a jelet, mindenki elképedt és meg-
rémült, fel s alá szaladgáltak az utcákon, s nem tudták, merre-hová, aztán 
pedig hamar elfeledkeztek róla. Ebből is látható az emberek nagymértékű 
rosszasága, állhatatlansága és vigyázatlansága. Ebből nem következik más, 
mint hogy ha az emberek nem térnek meg, akkor Isten, aki maga irgalmas 
és türelmes atya, szigorú és igazságos bíróvá válik, hiszen ő az Isten, aki 
nap mint nap fenyeget, hogy ha nem térünk meg, kardját élesíti, kézívét 
felvonja és felkészíti azt, halálos eszközöket fordít reá, és megtüzesíti nyilait, 
ahogy az Dávid király és próféta 7. zsoltára 12., 13. és 14. versében olvasható.

Különben joggal mondjuk a tudósokkal: Deus et natura nihil facit 
frustra,16 azaz: Isten és a természet semmit nem tesz fölöslegesen. Vagyis 
tény, hogy ebben az esetben valami természetes történt, hiszen semmi 
nem történik ok nélkül, még ha sokan nemigen figyelmeznek is ezekre a 
szokatlan jelekre. Ezért aztán, mivel ex causis naturalibus, vagyis termé-
szetes okokból valónak ítélik, mégpedig hogy (az üstökösök) sugaraikat 
a Naptól nyerik, ahogy az a mi üstökösünk esetében is kora reggel és az-
tán este megfigyelhető volt. És bizonnyal találhatók olyan becsmérlők és 
csúfolók, akik most ebben a kiáltásban törnek ki: Ez az üstökös sok héten 
át világított, vagy: Korábban is volt sok kométa látható, de nem követte 
semmi rossz, így aztán semmibe veszik Isten fenyegetését és figyelmezteté-
sét. Én azonban egyenesen és kereken kimondom, mégpedig a boldogult 
Luther17 úrral, hogy Experientur tales aliquando effectum proprio ipsorum 
damno et periculo, vagyis majd egyszer felismerik ezt és saját kárukon 
tapasztalják, Luther saját szavai itt: Postill. Maj. p. 280. Ha fénylik egy 
üstökös, vigyázz, mert biztosan közeleg valami baj és Isten haragja, mert ezt 
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tanítja a tapasztalat. Ez legyen itt és most mondva röviden de cometarum 
origine, azaz az üstököscsillagok eredetéről.

És most térjünk át a második pontra, amely így hangzik: Cometarum 
significatio, azaz az ilyen szokatlan üstököscsillagok jelentéséről.

Imént mondtuk, hogy az üstököscsillagok sok ezer embernek és egész 
országoknak jeleznek rosszat és mindenféle balesetet. Ám nem abszolút 
értelemben és eleve, hanem célzottan Isten akaratának és végzetének meg-
felelően. Ugyanis ha az emberek a kegyelem idejében megtérnek és bűn-
bánatot gyakorolnak, akkor Isten is enyhítheti a kitűzött büntetést, vagy 
akár teljesen el is tekinthet tőle, amint az a niniveiek példáján látható. Jón 
3,10. Az ilyen szokatlan üstököscsillagok jelentését illetően tehát megálla-
pítható, hogy ezek signa futuri mali, azaz jövendőbeli nagy baj előfutárai 
és előrejelzői, erről van bizonyosságunk. 

(1) Az eszes pogányok részéről van bizonyságunk, akik nemcsak féltek 
az ilyen szokatlan jelektől, hanem következtettek is ezekből mindenféle 
csapásra, amint arról egy régi pogány író, Hermész Triszmegisztosz18 írt, 
aki Krisztus születése előtt tizennégy századdal élt, hogy ezek a szokatlan 
üstököscsillagok soha nem jeleznek valami jót, és alá is támasztja ezt az 
állítását, miszerint egy üstökös soha nem jelent jót, megfelelő tapaszta-
lattal. Egyetért ezzel és helyesli a régi poéta, Lucanus,19 amikor erről ír: 
Non unquam visum terris impune cometam,20 azaz: Sosem láttunk vagy 
figyeltünk meg még üstököscsillagot, amely ne hozott volna az emberekre 
sok csapást. Ugyanígy ír Aratus és még sokan mások, és megegyeznek 
ebben, és továbbra is fennáll a kérdés: Látszott-e valaha egy üstököscsillag, 
amely ne hozott volna magával sok csapást? Most tehát ezt bizonyítottuk 
ex testimonio doctiorum Ethnicorum tudósok tanúsága szerint, akiket nagy 
számban lehetne itt most sorolni, ha ide a szószékre illene. 

(2) Továbbá bebizonyítjuk ezt ex testimonio et consensu omnium ferme 
astrologorum és astronomorum, minden asztrológus és asztronómus szilárd 
tanúsága és egyetértése révén, akik ad longam et communem observationem, 
azaz hosszú és általános tapasztalatra hivatkoznak, miszerint általában 
 valami csapás következett be.
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De mit is jelentenek ezek a szokatlan üstököscsillagok elsősorban és 
mindenekelőtt, kérdezheti bárki. A válasz pedig ez: általában mindenféle 
csapást és balsorsot. Kiváltképpen és különösen pedig Isten fenyegetésé-
nek megfelelően (Ez 14) nagy háborút, drágulást, éhínséget és döghalált. 
Továbbá vihart, földindulást, nagy urak, királyok és hatalmasok halálát, 
változást az egyházi és a világi hatalomban, a tiszta tantól való eltérést, a 
hit miatti üldöztetést. Összességében tehát mindenféle rosszat és csapást, 
és mi nem azt mondjuk: Cometae faciunt haec, sed tantum significant, 
azaz hogy nem az üstököscsillagok okozzák mindezt, hanem csak jelzik 
ezek eljövetelét. Ezt hasonlat formájában például így lehet megvilágítani: 
ha egy nagy hadvezér kitűz egy vörös lobogót, hogy kinyilvánítsa ellen-
ségei iránti haragját és irgalmatlanságát, úgy ne annyira a lobogót nézzük, 
hanem azt, aki kitűzte. Ugyanígy a mi esetünkben ne úgy tekintsünk az 
üstököscsillagra, mint causam secundam, vagyis másodlagos okra, hanem 
sokkal inkább Urunkra Istenünkre, mint causam primam, azaz elsődleges 
okra, és gondoljuk meg, hogy az üstököscsillag magában nem tud sok 
csapást előidézni, ha maga az Úristen mint legfölső vezénylő és moderátor 
nem rendeli el a büntetést és idézi elő a minket sújtó csapást, mert Isten 
egyedül az, aki a csapást cselekszi. Ézs 45,7. Úgy értsd: nem a malum culpae, 
a bűnök csapását, hanem a malum poenae, azaz a büntetés csapását. Erről 
beszél Ámós próféta 3. fejezete 6. versében: vajjon lehet-é baj a városban, 
a mit nem az Úr szerezne? Isten az egyedüli, aki kormányokat hatalomra 
juttat, és onnan ledönt, a felséges Isten uralkodik az emberek birodalmán, 
és annak adja azt, a kinek akarja. Dán 4,22 és 29.

Ő az, aki visszatéríti a halandót a porba, mondja Dávid a 90. zsoltár 
3. versében.

Mi pedig (3. pont) bebizonyítjuk ezt ex historiis cometarum per longam 
temporis experientiam notatis, az üstököscsillagok történetéből, amelyeket 
régtől fogva és ebben a mostani istentelen fertőben megfigyeltek és felje-
gyeztek. Hogy milyen csapást hoztak az ilyen szokatlan üstököscsillagok 
a három fő rendre, az egyháziakra, a világiakra és a családra, példákon 
mutatjuk be.

Üstököst látni - belív.indd   304 10/01/18   12:17 



ÜSTÖKÖSCSILLAG-PrÉDIKÁCIó / 305

Elsőnek is következzen az egyháziak rendje. Micsoda borzasztó kométák 
voltak láthatók Krisztus után 631-ben és 633-ban, amikor a törökök bál-
ványa, Mahomet21 első ízben nevezte magát Isten prófétájának. 1414-ben, 
amikor az evangéliumi igazság vallója, Husz János22 megégettetett, abban 
az időben halála előtt 1600-ban [sic!]23 láttak egy nagy üstököst,24 amely 
azelőtt és azután is nagy csapásokat és bánatot hozott magával. Lásd: Conr. 
Dieteric. Cometen-Pred. p. 13.25

A világi rendeket illetően hasonlóképpen ismerjük régi históriákból és 
történetekből csakúgy, mint az új évkönyvekből és krónikákból, hogy az 
ilyen szokatlan üstökösök a világi rendre is sok csapást mértek. Így láttak 
az özönvíz előtt egy rettentő üstököst, amely az első világnak jelezte előre 
a bukást. Jeruzsálem lerombolása előtt is egy tüzes jel26 volt látható az ég-
bolton, vagy ahogy sokan mondják, a levegőben, egy egész éven át, amely 
úgy nézett ki, mint egy csupasz kard alakú üstökös, hogy előrevetítse Isten 
nagy büntetését, amelyet a zsidókra akart mérni. Diet. p. 12.27 Továbbá 
ugyanezt írja Garcaeus a Meteorologia28 című művében.

A családoknak az üstökösök sok csapást jeleztek, amiket ma is meg-
lehetősen tapasztalunk vagy még tapasztalni fogunk, ugyanis a házassá-
got és házi békét szétromboló gonosz évekig garázdálkodott, és szülők 
és gyermekek, férj és feleség között viszályt szított, miután látták ezt az 
üstököst. Hogy milyen csapásról fogunk a jövőben hallani, annak hatását 
és kimenetelét majd utólag lehet megállapítani. Senki nem fog unatkozni, 
míg egyik-másik csapás érezhetővé válik, ebben biztosak lehetünk. Sok 
nagy és rettenetes üstököst láttak régen, és látunk mostanság vagy akár 
száz vagy több évvel ezelőtt, volt is sok vérontás és más nyomorúság, amit 
mind-mind olvashatunk is a történeti feljegyzésekben, s amelyeket ezen a 
helyen nem illő részletesen taglalni.

Krisztus után 337-ben29 láttak egy igen-igen nagy üstököst sok héten 
keresztül, amire az következett, hogy Constantinus,30 a nagy és első keresz-
tény császár meghalt. Erre kitört a borzalmas zavargás és a belső háborúság 
a császár fiai között. Weber úr az 1618-as üstökösről szóló prédikációban.31 
Krisztus után 540. január 13-án megjelent egy nagy üstökös napokon át 
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a Nyilas jegyében, amikor a Nap a Bak jegyében előtte járt, és hosszú 
csóvája volt.32

Ezt egy borzasztó dögvész követte Konstantinápolyban, volt olyan nap, 
amikor öt-, máskor meg tízezer ember halt meg, és ez így ment egy negyed-
éven át. Egész Európában is nyugtalanság és háború volt.

Bellisarius33 elfoglalta Rómát, a városban pedig kitört egy olyan hatal-
mas éhínség, hogy az emberek piszkot, egereket, kutyákat, macskákat és 
patkányokat ettek. De volt zavargás és földrengés is újra meg újra. Idem 
ibidem. Maguk a törökök is megijednek az új csillagoktól, olvashatjuk is: 
midőn 1572-ben a nagy új állócsillag a Cassiopeiában állt és ijesztően nézett 
ki, akkor egy török basa kezébe vette a nyilat és az íjat, hogy ezt a szokatlan 
csillagot nyomban lelője az égről. Ó, micsoda rettenetes szándék! A neve-
zett basa bizony meg is tette, mert nagyon félt a balszerencsétől, amelyet 
török muszlimok jövendöltek neki. Veinrich úr Cometen-Predigtben.34

Ebből aztán látható, milyen ijedelmet és félelmet váltanak ki az ilyen szo-
katlan üstököscsillagok nemcsak a keresztények körében, hanem a hitetlen 
pogányok között is. De ki ne félne, akinek ereiben keresztény vér folyik?

De találni olyanokat is a tudósok között, akik azt tartják: az üstökös-
csillagok nem jelentenek semmi veszedelmet. Ilyen volt például Thomas 
Erastus, egy előkelő bázeli orvos: Tractatu peculiari de cometis.35 Aztán 
volt még a bizonyos Andreas Dudith, egy kiváló ember, aki az Epistola 
quadam ad Joh. Cratonem scripta36 című művében ír erről. A tudós Scali-
gerrel mutatják be, hogy ezek a szokatlan csillagok nem bírnak rossz jelen-
téssel, és más okok és érvek mellett ezeket sorolták fel: (1) Mivel Jeremiás 
próféta 10. fejezetének 2. versében ez áll: az égi jelektől ne féljetek. De ezt 
nem egyszerűen, alapvető értelemben kell érteni, merthogy előtte ez áll: 
a pogányok útját el ne tanuljátok. Vagyis: ne féljetek, mint a pogányok. 
Vagyis, ne serviliter, szolgai módon féljetek, hanem filialiter, azaz mint 
a gyermek, aki féli szigorú apját, amikor az felakasztja pálcáját. Egészen 
másképp cselekszik a keresztény Nagy Károly37 császár, amikor körülbelül 
814-ben egy különös alakú csodacsillagot látott, s amitől, ahogy rendjén 
való, megijedt. És amikor a tudós filozófus, Eginardus38 a Jeremiástól imént 
idézett mondással vigasztalni akarta, ezt válaszolta: bizony igaz, és ilyen-
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kor inkább tekintsünk arra, aki a jelet az égre tette, mint magára a jelre. 
Wolffius 1. kötet p. 219.39

Vagyis nem annyira a jelektől van félnivalónk, ha megbánást tanúsí-
tunk, mert így Isten megkönyörül rajtunk és megbánja, hogy csapással 
fenyegetett. Jn 1,10.

(2) A  fent nevezettek a tapasztalatra hivatkoznak, és azt mondják: 
meghalt sok császár, király, fejedelem és úr akkor is, amikor nem láttak 
üstököst.40

Mi azonban megfordítjuk ezt a mondást, és magunk is a tapasztalatra 
hivatkozunk: Nunquam cometa aliquando fulsit, qui non multa mala 
tulit, vagyis: soha nem világított egy üstököscsillag, amely ne vetített volna 
előre csapást. Néhány évvel ezelőtt tapasztaltuk, hogy amikor 1652-ben 
láttak egy üstököst41 keleten, és nem követte – amint az mindenki számára 
ismert – a tatárok menekülése, a lengyel háború?42 Nem vette be ezután 
a török Nagyváradot?

1664-ben43 és 1665-ben44 is látható volt két különböző üstökös. Mi kö-
vetkezett azután? A magyar háború és üldöztetés, ami a mai napig nem 
csillapodott. Hadd múljon el, drága emberek, csak egy vagy kettő, három, 
négy év, és az üstökös hatása és a jelentése kiderül. Persze hasonlóképpen 
mindenki tudni akarja a mostani új és szokatlan csillagnak a jelentését. 
De nem tudjuk, és ne kívánjuk annyira nagyon megismerni Isten ítéletét. 
Egyedül Isten tudja, mit akart kinyilvánítani általa. Az asztrológusok sejte-
nek és megítélnek valamit e felől, ha ezt mondják: hogy melyik planétával, 
égi csillagképpel vagy jellel vonult együtt ez a csillag, és mely ország és város 
fölött jelent meg függőlegesen, ezek a városok és országok az üstökös alatt 
jobban fogják érezni és tapasztalni a hatását.

Mert a Sas, Pegazus, Androméda stb. csillagképben volt látható, vagyis, 
hogy pályájával meglehetősen hátul kullogott, lehetséges, hogy a Római 
Birodalomra utal, főleg, mert mostanában a Sas csillagképen is keresz-
tülment, és mert a Német-római Birodalom címerében sas vagy korona 
látható. Továbbá, mert a csillag pályája és a csóvája leginkább, különösen 
a vége felé, keleti irányba mutatott, így a hatás és a jelentés a napkeleti or-
szágokat, és így aztán minket is érint. Továbbá, mert a színe csaknem úgy 
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nézett ki, mint a Szaturnusz, sötét és kékes (quoad caput), nagy halálozás 
lesz emberek és jószágok között. Ugyanakkor nem szabad sokat töprengeni 
azon, hogy mely országokat, mely városokat éri az üstökös hatása, hanem 
sokkal inkább arra kell törekedni, miképpen tudjuk Istennél valódi bűn-
bánattal elérni, hogy haragja közepette emlékezzen könyörületességére, 
és velünk ne számtalan elkövetett bűnünk és rossz cselekedeteink szerint 
bánjon. Ezért mondom újra, nincs helye sok kérdésnek, hogy mely várost 
és mely embereket érinti az üstökös hatása. 

Mert ó, keresztény szív! Ha jámbor vagy, vagy jámbor leszel, akkor Pál 
apostol szavaiban (1Kor 10,13) találsz vigaszra: nem egyéb, hanem csak 
emberi kísértés esett rajtatok: de hű az Isten, a ki nem hágy titeket feljebb 
kísértetni, mint elszenvedhetitek; sőt a kísértéssel egyetemben a kimene-
kedést is megadja majd, hogy elszenvedhessétek. Ám ha nem vagy jámbor, 
nem menekülhetsz el Urunk Istenünk elől, még ha ezt a csillagot semmibe 
veszed is és megfutamodsz előle. Az istenfélőkről és megbánásra hajlandó 
szívekről szól egy szép szólás a 112. zsoltár 5., 6. és 7. versében: jó annak az 
embernek, a ki könyörül és kölcsönad; dolgait pedig igazán végezi. Mivel-
hogy soha sem ingadoz: örök emlékezetben lesz az igaz. Semmi rossz hírtől 
nem fél; szíve erős, az Úrban bizakodó. 

Ismerjük fel ebben az emberek nagy komiszságát és megátalkodottságát, 
mennyire engedetlenek és megátalkodottak. Amikor Urunk Istenünk a 
legjobbat akarja nekik, semmibe veszik jó szándékú figyelmeztető jeleit. 
Mi azonban tekintsünk erre a jelre egyszer mint irgalma és könyörüle-
tessége jelére, mert ezzel óva int minket, hiszen Isten nem akarja a bűnös 
halálát. Ez 33,11. Nem leli kedvét romlásunkban, amint azt Tóbiás könyve 
3. fejezetének 22. verse írja. Ám az istentelen káromlók a szigorú bíró, a 
legmagasabb Isten haragja jeleként tekintsenek rá, aki naponta fenyeget, s 
ha nem térünk meg, Isten igaz bíró; és olyan Isten, a ki mindennap harag-
szik. Ha meg nem tér a gonosz, kardját élesíti, kézívét felvonja és felkészíti 
azt. Halálos eszközöket fordít reá, és megtüzesíti nyilait. Zsolt 7, 12–14. 
És add, hogy mindahány ember bölcs és okos legyen! 5Móz 32,29. És ha 
mindannyian befogadnák szívükbe a legmagasabb Isten atyai figyelmez-
tetését, nem élnének szándékosan bűnben, hanem megfontolnák ebben 
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a mostani időben, mi szolgálja jövőbeli üdvösségüket és békéjüket, ahogy 
Lukács evangélista írja 19. fejezete 42. versében, mert: Felix quem faciunt 
aliena pericula cautum, vagyis boldog az, aki más kárán tanul.45

Mit kezdjünk mi most ezzel? Időben boruljunk le Urunk Istenünk 
haragos pálcája előtt valódi bűnbánattal, hogy haragját csillapítsa és meg-
másítsa. Ha valódi bűnbánattal és töredelmes szívvel tesszük, akkor Isten, 
a Mennyei Atya összetöri a feltűzött, kiszúrt, magasra felhelyezett pálcát, 
és a tűzre veti azt. Ugyanúgy, mint egy földi vagy édesapa esetében, aki-
nek gyermekei haszontalanok és rosszak, engedetlenségüket nap mint nap 
folytatják és egyre rosszabbak lesznek, felhelyezi a pálcát egy magas pontra, 
amit mindenhonnan látni. Ugyanígy tesz Isten, a Mennyei Atya, Akiről 
neveztetik minden nemzetség, mennyen és földön, ahogy az az Efézusi levél 
3. fejezetének 15. versében áll. Isten most is felakasztott az egész világ számára 
egy nagy és metsző vesszőt a nagy bűnök miatt és az emberek Istennel és 
szent parancsolataival szembeni engedetlensége miatt, és ha nem javulunk 
meg, biztosan nem marad el a büntetés. Avagy ha (drágulást, gonosz állatot, 
kardot) döghalált bocsátanék arra az országra, és kiönteném búsulásomat 
reá vérben, hogy kiirtsak belőle embert és barmot. Ez 14,19. S Noé, Dániel 
és Jób benne volna: élek én, az Úr Isten mondja, nem szabadítanának meg 
sem fiat, sem leányt; ők igazságukkal csak a magok lelkét szabadítanák meg.

Drága szeretteim, hogy megelőzzük az ilyen büntetéseket, idetartozik 
a kedves ima, mert annak jajszava áthatol a felhőkön, és nem csendesül, 
amíg el nem éri célját. Sir 35,21. 

Hallani e mellett másfajta jelekről is, levegőben lévő páncélosokról, ke-
reszt-jelekről és más látomásokról, ahogy ezeket még nevezik. Hogy igaz-e 
vagy sem, azt a mennyei Isten tudja a legjobban, de lehetnek ezek között 
hazugságok is. De hogy ez a szokatlan jel mit jelentsen, azt majd a jövő 
fogja bizonyossággal megmutatni, de biztosan nem ok nélkül ismétlődik 
újra és újra.

Máskor is láttak nagy és különös jeleket a levegőben, mint véres lovasokat, 
halotti ravatalt, véres kereszteket etc., ahogy a tudós Fincelius a De prodigiis46 
című munkájában számosan leírja ezeket. Ezek mind valami különlegeset 
jeleztek előre, ahogy a hatás vagy a dolog kimenetele bizonyította is.
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1547. november 13-án Rómában három napon át láttak egy vérvörös 
keresztet, mellette egy hatalmas pálcát vagy korbácsot, és fölötte egy fekete 
sast. Mindez jelentette a pápa és a császár által végbevitt üldöztetést, amely 
figyelmeztetést sokan nem vettek komolyan, míg azok, akik képmutató 
módon úgy tettek, mintha elhinnék, érezhették aztán a büntető pálca 
hatását. Alphab. Histor.47 

1565-ben, március 18-án Weimarban fényes nappal négy teljes órán át 
volt látható egy csillag, hiteles férfiak és nők tanúsítják. Hogy ez a csillag 
mit jelentett, azt a következő év nagy fájdalmakkal megmutatta, amikor 
a gothai erődítményt elfoglalták, és a szász fejedelmi házból egy előkelő 
személyt fogságba ejtettek. Strig. 1 Part. Post. F. Epiph.48 

Nagy Konstantin császárról írják az egyháztörténetekben, hogy fényes 
nappal látott egy szép fényes keresztet az égen pont akkor, amikor a zsar-
nok Maxentius ellen ment, hogy megállítsa. Mindez nagy veszélyekkel járt, 
mert Maxentius mögött hatalmas sereg állt. A csillag oly nagy fényességgel 
világított le Konstantin császárra és a Róma közelében táborozó katonáira, 
úgy csillogott és fénylett, hogy mindenki erősen csodálkozott. Majd meg-
szólalt egy hang is, ezeket a szavakat mondván: in hoc signo vinces, azaz 
ennek a jelnek a jegyében győzedelmeskedni fogsz. Ugyanezt látta aztán 
éjszaka is, és Isten még egy angyalt is küldött hozzá, hogy emlékeztesse, 
vésse bele a keresztet a címerébe és a hímeztesse bele a zászlóiba, amikor 
az ellenség ellen vonul. A császár ezt meg is fogadta, és ekképp cselekedett. 
Így akarta őt Isten rábírni arra, hogy a keresztre feszített Krisztus tanítását 
elfogadja és biztos legyen afelől, hogy Isten őt minden ellenféllel szemben, 
akik Krisztus keresztjének és a kereszténységnek az ellenségei, megvédi. 
Ezért aztán Konstantin császár még néhányszor látta ezt a jelet.

Látta ezt a jelet, amely ezúttal csillagokból állt össze, akkor is, amikor a 
bizánciak ellen vonult, és harmadszor pedig akkor, amikor a szkíták ellen 
harcolt etc.

Arról a jó sorsról, amelyben Isten részesítette, tanúskodnak nagyszerű 
győzelmei és sok ellenség legyűrése, valamint Konstantinápoly hatalmas 
városának felépítése, amely róla kapta nevét. Isten akaratából ez a város 
most a nagy-török kezén van, amíg csak Isten nem változtatja meg akaratát.
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Ezt a nagyszerű győzelmi jelet, amely megjelent Konstantin császárnak, 
ahogy azt az imént hallhattuk, később Rómában örök emlékezetül fel is 
állították, s erről a keresztény költő Prudentius49 írt is egy szép carment. 
Továbbá a jelet és a fent említett latin szavakat királyok és fejedelmek drága 
aranyakba vésették, s amely szép, nagy arany érméket portugallésernek 
szokás hívni, mert Portugáliában verték ezt a pénzérmét, kétséget kizáróan 
annak a jelenségnek az emlékére, amely Konstantin császárnak megjelent, 
ezzel is reménykedve a boldogulásban és jólétben. Annak megítélését, hogy 
erről mit is gondoljunk, meghagyom másnak. A történetírásokban, mint 
a Locis Histor. Theol. vagy Theologischem Exempel-Buch M. Titii. pag. 
1379. vnd 1471.50 ezeket mind olvashatjuk. A Makkabeusok 2. könyvében, 
az 5. fejezet 5.2. versében ez áll: ebben az időben készítette elő Antiokhosz51 
Egyiptom elleni második hadjáratát. Történt, hogy negyven napon át leve-
gőben száguldó, aranyba öltözött lovasokat és századonként felsorakozott, 
arany páncélban és hosszú kopjákkal felfegyverzett sereget láttak az egész 
városban. A lovasok csatasorban álltak, s mindkét irányban támadtak és 
védekeztek. Lendültek a pajzsok, lándzsából egész erdő volt, a nyilak re-
pültek, az arany páncélok csillogtak, s volt mindenféle vért. 

Imádkozott is mindenki, hogy jaj, csak nehogy valami rosszat jelent-
sen ez a jelenség. Kedves keresztény testvéreim, imádkozzunk ebben a 
fenyegető időben, mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése, 
írja Jakab levelében, az 5. fejezet 16. versében. Amennyiben egy jámbor és 
igaz embernek az imádsága igen hasznos, akkor mennyire lehet hasznos 
sok igaz és jámbor ember könyörgése, ha Urunkat Istenünket megbánásra 
készen szólítják meg, és kérik, hogy távolítsa el tőlük a büntetést.

Ha azonban manapság arra tekintünk, hogy az emberek miként élnek 
és cselekszenek, akkor azt látjuk, még igen sokan nem hajlandók a megbá-
násra. Több jelet is láttak korábban, mondják, és nem lett belőle semmi 
rossz, és most is úgy vélik, hogy a türelmes Isten nem sieti el a büntetést. 
Ezért aztán semmibe is veszik ezeket, és úgy vélik, őket nem érheti utol 
a büntetés.

De halljátok, mit mond Urunk és Megváltónk, Krisztus Jézus, Lukács 
evangéliumában, a 21. fejezet 28. versében: mikor pedig ezek kezdenek 
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meglenni, nézzetek fel és emeljétek fel a ti fejeteket. Márk evangéliumának 
13. fejezete 35. versében pedig így szól Jézus: vigyázzatok azért, mert nem 
tudjátok, mikor érkezik meg a háznak ura.

És ne gondolja senki ebben a zűrzavaros világban, hogy a mai népek 
jámborabbak lennének, mint eleink, és ennélfogva a veszély sem oly mér-
tékű. Bizonnyal mindegyikük azt hiszi, hogy a jóságos Isten megóv minket, 
és megvéd minden veszedelemtől, amely országunkat vagy általában az 
embereket fenyegeti, akkor is, ha nem tanúsítunk istenfélő életet, mert 
bizony nincsenek már itt jámborak, és nincsenek igazak az emberek között. 
Egymás vérére áhítoznak, mindegyik üldözi a másikat, hogy pusztulásba 
döntse, és úgy gondolják, helyesen cselekszenek, ha rosszat tesznek. Mik 
7,2–3. Isten még visszatartja a büntetést, és könyörületességét mutatja, 
amíg kedve tartja, a kevés kiválasztott Isten gyermeke javára. Máté 24,22. 
És a szegény kis gyámoltalan gyermekek kedvéért, Jn 4,11. A szegény özve-
gyek és árvák kedvéért, Zsolt 68,5, Hós 14,4.

A jámbor lelkek kedvéért, akik komolysággal és szorgalmasan imád-
koznak, hogy ne kövessenek el balgaságot. Zsolt 85,9. A megszentelt neve 
érdekében, hogy a pogányok és mások ne gúnyolják (a nevet!), és mondják 
Mózes szavaival: mivelhogy nem vihette be az Úr e népet a földre, a mely 
felől megesküdött nékik (ahogy az evangélikus egyházat sem védhette 
meg), azért öldöste le őket a pusztában. 4Móz 14,16.

Bárcsak megfontolnánk mindezt valamennyien, és mindenki a szegény 
vámszedő példáját követve mellét verné és mondaná: Isten, légy irgalmas 
nékem, (szegény) bűnösnek! Luk 18,13.

Az Isten fenyegetését és figyelmeztetését semmibe vevők engem a régi 
pogány fejedelemre, Periklészre52 emlékeztetnek, aki szintén nem tért meg 
az égi jeleket látva, sőt ezeket nagy büszkén még semmibe is vette, aminek 
aztán később kárát is látta. Történt ugyanis, hogy ennek a Periklésznek az 
idejében Athénban elsötétült a Nap a peloponnészoszi háború első évében, 
pont abban az órában, amikor Periklész hajóra szállt, hogy seregével útnak 
induljon. Mindenki nagyon megrökönyödött a nagy napfogyatkozás lát-
tán, és olyan rossz jelnek vette, amely semmi jót nem ígér. A hajóskapitány 
sem merészelt tengerre szállni, mire Periklész úr fogta a köpenyét és a 
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hajóskapitány szeme elé tartotta, amikor elvette, megkérdezte, vajon ez is 
olyan rettenetes látvány volt-e és rosszat jelent-e. Történt-e a kapitánnyal 
vagy másokkal valami rossz, mert szemeik rövid ideig akadályoztatva voltak 
a látásban? Erre a hajóskapitány azt válaszolta: nem tudja, hogy bármi 
rossz történt vele, ezt mondta Periklész: mi csodálkoznivaló van abban, 
ha a napfény nem látható, mert valami eltakarja, és mi a különbség a két 
dolog között, ha mondjuk az egyik dolog, ami eltakarja a Napot, nagyobb, 
mint ez a köpönyeg? Ezzel a beszéddel akarta kiverni a hajóskapitány és a 
többiek fejéből, hogy a Nap ilyen elsötétülése miatt bármi rossz bekövet-
keztétől tartsanak vagy féljenek.

Aztán persze bebizonyosodott az ellenkezője, és Periklész keményen 
megbűnhődött, hogy semmibe vette az isteni figyelmeztetést, mert hadjá-
rata során semmi jóban nem volt része, felütötte a fejét a katonái közt egy 
járvány, amely sokukat elvitte. Ex Plut.53 Strigen. I. p. Post. Domin. 2 Adv.54

Aki tehát Isten figyelmeztető jeleit nem tartja tiszteletben és semmibe 
veszi, az vétkéért életével fizet, aki azonban figyelembe veszi a jeleket, annak 
megmenekül a lelke – mondja az Úr Ezékiel próféta 3. könyvének 19., 20. 
és 21. versében. És még a 27. versben: így szól az Úr Isten; a ki hallja, hallja, 
a ki nem akarja, nem hallja.

Hallottuk az imént: ha a ház ura feltűzi pálcát, gyermekei engedetlensége 
fölötti haragját akarja tudomásukra hozni; s ha ezek (a gyermekek) gyer-
mekhez illő módon félik, jámborabbá válnak, akkor mit sem árt nekik a 
kitűzött pálca. Ha azonban semmibe veszik az atyai figyelmeztetést, akkor 
a végén a türelmes és irgalmas atyából szigorú és igazságos bíró válik, aki 
csak csekély megtérésben és javulásban bízhat, mert a legtöbben egyik 
napról a másikra élnek, a balga állatnál is jobban zabálnak és isznak, és eb-
ben az esetben sem jobbak, mint az oktalan állat. Hiszen az állat nem vesz 
többet magához, mint amennyit a természet kíván, még ha agyoncsapják is.

Az ember ezzel szemben túlzó evéssel és ivással terheli magát, hogy szinte 
megfullad tőle; nem beszélve a viszolyogtató gőgösségről, bujálkodásról, fa-
lánkságról és mindenféle kéjelgésről, ami manapság már szinte nem is számít 
bűnnek. Hiszen mindennek megvan a (rendelt) ideje: ideje van a sírásnak és 
ideje a nevetésnek; ideje a jajgatásnak és ideje a szökdelésnek, ahogy Salamon 

Üstököst látni - belív.indd   313 10/01/18   12:17 



314 / „ÜSTÖKÖST LÁTNI”

mondja a Prédikátor könyvének 3. fejezetének 4. versében. És nincs tiltva az 
igaz öröm, csakhogy mértéket kell mindenben tartani. Ezzel szemben ördögi 
álorcákat ölteni, vadállatok vagy medvék bőrébe bújni, ezzel mulatozni (az 
átkozott farsangolási tivornyázás!), ahogy manapság sok ifjú bolond teszi, 
ez bizony nem őszinte öröm. Főleg, ha égi jelek tűnnek elő, nem kellene 
ugrabugrálni és mindenféle bohóckodást tenni. Olyan ez, mint amikor a 
ház ura haragos, közben pedig a ház népe nótázni és ugrabugrálni akar és 
mindenféle kedvére való dolgot művelni, ez bizony nem nyerné el a ház urá-
nak tetszését. Hivatalomnál fogva mondom mindezt, hogy valamennyien 
kellő komolysággal megtérjünk, eltekintsünk a bűnök cselekedetétől, jám-
borabbak legyünk, és hamisítatlan bűnbánattal nézzünk szembe a közelgő 
csapással. Különösen fontos, hogy abbahagyjuk a zabálást és az ivászatot 
és más istentelen tobzódást, esedezzünk Istenhez bűneink bocsánatáért, és 
imádkozzunk Dániel próféta szavaival (Dán 9,5.): vétkeztünk és gonoszságot 
míveltünk, hitetlenül cselekedtünk és pártot ütöttünk ellened, és eltávoz-
tunk a te parancsolataidtól és ítéleteidtől. Uram, hallgass meg! Uram, légy 
kegyelmes! mert a te nevedről neveztetik a te városod és a te néped.

A Krónikák 2. könyve 20. fejezetében írva van, hogyan viselkedett Jósa-
fát, Júda királya, amikor jelet látott, hogy hatalmas számú ellenség közeleg 
és népére tör. Megfélemlék Jósafát, és kereste az Urat, és egész Júdában 
böjtöt hirdetett. És megálla Jósafát az Úr házában, imádkozott és mondá 
(6. v.): mi atyáink Istene! nem te vagy-é egyedül Isten a mennyben, a ki 
uralkodol a pogányoknak minden országain? A te kezedben van az erő és 
hatalom, és senki nincsen, a ki ellened megállhatna. A jámbor király erre 
Isten saját ígéretszavait idézte a Királyok 1. könyvének 8. és 9. fejezetéből, 
miszerint Isten nem ember, hogy valótlant állítana, se nem emberfia, hogy 
bármit is megbánjon. Miért mondana valamit, és aztán azt ne cselekedje 
meg? Miért beszélne, hogy aztán ne tartsa a szavát? Amint ez Mózes 4. 
könyvének 23. fejezete 19. versében áll. Aztán a 12. versben ez áll: nincsen mi 
bennünk erő e nagy sokasággal szemben, mely ellenünk jön. Nem tudjuk, 
mit cselekedjünk, hanem csak te reád néznek a mi szemeink.

Illendő ebben a nagy szükségben, hogy Dániel prófétával megvalljuk bű-
neinket, és Jósafát király példájára szemeinket Urunkra Istenünkre vessük, 
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hogy imáinkban gyermekeiként emlékeztessük ígéretére, ahogy ezt Dávid 
próféta és király minden jámbor keresztényt saját példájával erre int, Zsolt 
123,2: ímé, mint a szolgák szemei uroknak kezére, mint a szolgalány szemei 
asszonya kezére: úgy néznek szemeink az Úrra, a mi Istenünkre, mígnem 
megkönyörül rajtunk! És a 17. zsoltár 10. versében: helyetted mondja a 
szívem: az én orczámat keressétek! A te orczádat keresem, oh Uram!

Elmondok e helyütt egy igen figyelemreméltó különös történetet az ájta-
tos fohász és Isten mindenhatóságának erejéről, ahogy Nicephorus a Lib. 4. 
cap. 12-ben55 megemlékezik ezekről, és amely történet Antoninus56 császár 
idejében esett. Midőn nevezett Antoninus császár hadban állt a németekkel, 
kvádokkal, és egy bizonyos napon elhatározta, hogy találkozóra hívja az 
ellenséget, akkor nagy szükségbe került, mert sem az embereinek, sem lova-
iknak nem volt elegendő vizük. Nagy volt a veszélye, hogy kimerültségükben 
meghalnak és elpusztulnak. A pogány vezér Antoninus megparancsolta a 
népének, hogy áldozzanak pogány isteneiknek, és folyamodjanak hozzájuk 
segítségért, de minél tovább ezt cselekedték, annál rosszabb lett a helyzet. 
A szükség tetőfokán, lám, jelentették Antoninusnak, hogy seregében van 
egy kis csoport, akik keresztények, akik igen ájtatosan szoktak imádkozni, 
és mindig el is érik istenüknél, amit akartak. Ezért parancsolja meg nekik 
a császár, hogy jelen szükségben is imádkozzanak. Így is lett, Antoninus 
felszólította a keresztényeket, hogy forduljanak segítségért Istenükhöz, amit 
meg is tettek Jézus Krisztus nevében. Urunk Istenünk olyan enyhe és jóságos 
esőt küldött a császár seregére, hogy hamarosan ember és állat is felüdült. 
Az ellenségre ezzel szemben az Úr mennydörgést és villámokat küldött, és oly 
nagy riadalmat okozott soraikban, hogy azt sem tudták, merre tovább. Attól 
kezdve ezeket a keresztényeket Legionem Fulminatricem, azaz mennydörgés-
regimentnek hívták, akik tűzzel, mennydörgéssel, jégveréssel és villámokkal 
csapnak le az ellenségre. Ez a tett olyan hatással bírt, hogy említett császár 
levelet írt a római tanácsnak, hogy mostantól hagyják a keresztényeket ke-
reszténynek lenni, gyakorolhassák hitüket, nehogy rájuk is lecsapjanak Isten 
mennydörgős nyilai, mert ellenségei és üldözői a keresztényeknek.

Látjuk tehát, hogy Istennél semmi sem lehetetlen. Luk 1,37. Elevenen 
él még és Istennél minden lehetséges, mondja Máté a 19. fejezet 26. versé-
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ben, mint a ki véghetetlen bőséggel mindeneket megcselekedhetik, feljebb, 
hogynem mint kérjük vagy elgondoljuk. Ef 3,20.

Mielőtt a végéhez érnénk, hadd adjam útravalóul a következő történetet, 
amely a Nürnbergi kézikönyvben57 is olvasható. Urunk és Megváltónk 
mondta tanítványainak: ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, azt 
mondanátok ennek a hegynek: menj innen amoda, és elmenne. Mt 17,20. 
Erről beszél el Marcus Paulus Venetus Morgenländische Historien58 köny-
vének 13. fejezetében egy csodálatos történetet, mégpedig hogy Caliphas,59 
a szerecsenek királya Perzsiában szemükre vetette a keresztényeknek, hogy 
nem lehet igaz az ő hitük, hiszen nem tudnak arrébb mozdítani egy hegyet, 
s ha nem bizonyítják ennek ellenkezőjét, Mohamed tanítását kell felven-
niük, különben az életükkel fizetnek érte. Erre összegyűltek a keresztények, 
szívből fohászkodtak, és egyik így szólt: hegy, a Jézus Krisztus nevében, 
mozdulj innen. Így is történt, és sok pogány szaracén erre föl megtért a 
keresztény hitre. Hatalmas csoda-hit volt ez!

Igaz, hogy manapság már nincs szükség arra, hogy hitünk bizonyságául 
hegyeket mozdítsunk arrébb (hiszen már elegendő számú csodatétellel 
megerősíttetett ez mostanra), de a hívek imája rendelkezik azzal az erővel és 
nyomatékkal, hogy a hitbéli támadtatások magas hegyeit arrébb mozdítsuk 
és legyűrjük, amint ez a fent említett kézikönyvecske azon fejezetének a 
végén áll, melynek címe: Hitbéli történetek a hegyről, fol. 1122. és 1124.60

Ezek szerint az, aki derék keresztény kíván lenni, félje Istent és az em-
berek bűnei fölött érzett jogos haragját, hagyja abba bűnös cselekedeteit, 
és tegyen jót, kérje naponta a jóságos Istent, hogy hozzá és valamennyi-
ünkhöz kegyes és irgalmas legyen, és fohászkodjon velem együtt végezetül:

Ó, Atya Isten, irgalmazz nekünk!
Ó, Fiú Isten, irgalmazz nekünk!

Ó, Szentlélek Isten, irgalmazz nekünk!
Jézus Krisztus nevében, Ámen!

Katona Tünde fordítása
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D I S P U T A T I O  A S T R O N O M I C A 
D E  S T E L L I S  E R R A T I C I S 

E X T R A O R D I N A R I I S

seu cometis, quam adiuvante aeterno stellarum Conditore et praeside 
M. Iacobo Schnitzlero Cibiniensi Transylvano, in celeberrima atque 
florentissima Wittenbergensium Academia coram eruditis publice 
defendet Simon Basch Cibinio Transylvanus, ad diem XV. Iunii in 

auditorium philosophorum horis antemeridianis.1

ביהוה
THESES ASTRONOMICAE

1. Aeternus Cosmoplastes, Deus gloriosus coelestem fornicem expolivit 
spectaculis elegantissimis, ut hominum oculos ad se invitent et Conditoris 
infinitam ostendant sapientiam. Coeli enarrant gloriam Dei, inquit sacer 
codex, et iudice poeta magnum in eo est hominum et brutorum discrimen, 
quod ii oculos sursum convertere atque stellas speculari possint, quando 
canit lib. 1. Metamorph.:

Pronaque cum spectent animalia caetera terram
Os homini sublime dedit coelumque videre

Iussit et erectos ad sidera tollere vultus.

At quotosqisque est, qui harum rerum habet rationem? quotusquisque 
coelestia haec corpora digne contemplatur? Alium avocant vanae mundi 
voluptates, alium deterret rei praeconcepta difficultas, alium alia. Millenis 
videlicet praepedimur modis! Felix autem quem faciunt aliena pericula 
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cautum. Is est hominum genius, ut quae quotidie, oculis nostris obversan-
tur, iudicentur proletaria et quotidiana, hinc quando novae apparent in 
coelo faces quivis quaerit quid sint, quid portendant, quid velint? quasi 
nihil in stellis semper conspicuis dignum admiratione esset. O misera 
mortalium natura novitatis avida! Nos in praesenti de insolitis istis phoe-
nomenis pro virium tenuitate, iuvante Deo sequentia exhibemus.

2. Cometae sunt Stellae erraticae extraordinariae, modo extraordinario 
a Deo productae, locumque suum in sede planetarum subter regionem 
fixarum ad certum tempus obtinentes. Dicuntur cometae stellae errati-
cae, quia ad imitationem planetarum vago respectu nostri oberrant cursu, 
nunc hoc, nunc alio haerentes loco secus ac stellae fixae, quae stabili lege 
situm suum ad invicem observant: Extraordinariae, quia praeter naurae 
consuetudinem modo prorsus inusitato per virtutem divinam producun-
tur et incolis terrarum iratum Deum perpetuo indicant.

3. Nomen quod attinet, cometa dicitur synechdochice quaevis eiusmodi 
stella erratica extraordinaria, cum alias haec vox κομήτης a κόμη, quod co-
mam latine sonat, derivata crinitas tantum stellas presse loquendo denotet. 
Sunt enim quaedam potius caudatae et barbatae dicendae. Quamvis ergo 
nonnisi illae stellae, quae radios suos instar crinium extra corpus suum 
evibrant, stricte loquendo cometae dici possint; extenditur tamen haec 
vox ex usu philosophico ad omnes stellas errantes inusitatas.

4. Unde autem et quomodo hae stellae oriantur prolixe apud authores 
diversos controvertitur. Plutarchus olim lib. 3. cap. 2. De placitis philos. 
censuit cometas non esse realia corpora, sed nudas emphases, quemad-
modum alias meteora emphatica, Parelius, Iris et similia nonnisi appa-
renter, id quod repraesentant, sunt; vel etiam species rerum a speculorum 
superficiebus reflexae. Haec vero sententia oppido falsa est; Meteora enim 
ista emphatica variabiles subinde obtinent figuras et brevi tempore penitus 
intereunt, at cometae per debitum et sat longum temporis spatium con-
stantem retinent figuram neque tam cito dissipantur. Meteora etiam ista 
in aëre vaporibus incrassato fieri consueverunt, at cometas supra aërem 
versari abunde demonstravit recentiorum astronomorum industria, ceu 
in sequentibus pluribus id evincetur. Quid, quod meteora tantum uno 
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atque altero Terrae loco conspiciantur, cometae vero per integra regna, 
climata et zonas.

5. Alii, referente Seneca lib. 7. Quaest. Nat. cap. XI. et XIX. existimarunt 
cometas esse conglomerationem seu σύμφασιν multarum stellarum ordi-
nariarum, quae coniunctae speciem stellae unius oblongioris referre vi-
deantur, cuius sententiae etiam fuisse Democritum et Anaxagoram, colligi 
potest ex Aristotele lib. 1. Meteororum cap. 4. Figmentum vero istud facile 
refellitur. Nam ex compactione fixarum nemo dicet cometas constare, 
cum liquido notum sit eos infra regionem fixarum versari, ex cumula-
tione etiam planetarum conspicuorum cometae fieri nequeunt, quia raro 
tempore cometarum dantur coniunctiones planetarum et quando dantur 
nulla videtur eorundem in longum diductio; neque etiam coniunctiones 
diurno durant spatio, cum tamen ex historiis cognitum satis sit cometas 
quosdam, semianno etiam durasse.

6. Renatus Des-Cartes lib. 3. Phil. suae, et ante ipsum Cardanus lib. 
4. de Subtil. aliique statuunt cometas esse planetas, qui quidem semper 
in coelo existant, nobis vero non sint conspicui nisi certo tempore, sive 
quod in radiis Solis lateant, sive quod non sint in apto positu et distantia 
convenienti ad reflectendum Solis lumen in terram. Sed nec haec sententia 
utut plausibilis assensum meretur. Nam si ita, tum multi cometae coelo 
adscribendi erunt, cum a tempore conditi mundi egregius eorundem nu-
merus observatus sit. Improportionabiles etiam prorsus erunt epicycli 
portiones eundem cometam circumferentis, si videlicet pusillo tempore 
conspicui statuantur et per multos annos tandem inconspicui. Denique 
cum liqueat quanta sit elongatio arcus visionis in ortu heliaco cuiusque 
planetae, itemque multos cometas planetis maiores extitisse et procul a 
Sole extinctos esse, haec opinio sine omni dubio reicienda erit.

7. Aristoteles lib. 1. Meteor. cap. 7. et 10. eiusque interpretes communiter 
cometas meteora ignita esse asserunt, quae ex copiosis exhalationibus orta 
in supremam aëris regionem eleventur et accendantur, tamque diu ibi 
consistant, donec varia illa materia accensa paulatim rursum disgregetur et 
extinguatur. Hos multi etiam astronomorum secuti sunt, ex quibus prae 
reliquis notandus Scipio Claramontius Academiae Pisanae in Italia nuper 
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philosophiae professor, qui anno 1621. edidit Anti-Tychonem pro cometis 
sublunaribus, in quo prolixe approbare et defendere nititur peripateti-
corum plerorumque placita, quam vero feliciter paulo post videbimus.

8. Argumenta quibus haec sententia aliquomodo roborari videtur, 
plura sunt numero quam pondere. Ipse Aristoteles lib. 1. c. 7. antea citato 
recenset siccitates, ventos varios aut etiam terrae motus, qui concomiten-
tur et praecedant cometas, unde colligit eos ex praecedanea dispositione 
necessario sequi. Urget etiam ibidem rationem aliorum meteororum 
aequalem, quae nonnisi duratione et figura a cometis differre autumat, 
quippe quae aeque tamdiu conspicuae forent, si materia tam cito non 
dissolveretur, hinc etiam meteora illa comparat paleis, quibus si iniiciatur 
ignis, conspiciatur quidem conflagratio oblonga, sed minime durans, ubi 
vero exhalationes nimis condensentur et condigne temperentur, principio 
igneo accedente fieri exhalationem figuratam, quae ad multum tempus 
durare apta sit.

9. Et ne iniuriam facere videamur iis, qui in dogmata Aristotelis iurasse 
videntur, producimus eius verba, quae eodem loco iam citato post alia 
habet, dum inquit: Si itaque hoc permaneat (ignis principium modicum in 
cumulo palearum et idonea succensi fomitis dispositio) et non consumatur 
celeri transitu atque plurimum fomes succensus fuerit addensatus, utique 
latio semel inchoata perficiet suum cursum; et talis quoque est comata stella, 
quale est stella discurrens, sed habens sui motus principium ac terminum 
completum. Ex quibus satis apparet Aristotelem cometas nonnisi exhala-
tiones in aëre accensas esse statuere.

10. Quam vero fallax sit prima ratio et elumbis, luculenter apparet 
exinde, quod saepe terrae motu, siccitate et ventis turbulentissimis prae-
sentibus nullus tamen existat cometa, unde lubet argumentari: Praesente 
causa praesens est effectus. Atqui praesente siccitate, terrae motu et ventis 
variis praesens est causa cometica. Ergo etiam praesens erit cometa. Quot 
ergo habebimus cometas? an quovis anno, anne quavis aestate, an erunt 
cometae hoc modo insolita spectacula, anne portenta anniversaria? Eant 
iam obstinati et praeconceptis opinionibus fascinati philosophi, excusent 
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suum coryphaeum, rodant ungues, aures, capita, et videant numne potue-
rit hallucinari summus Aristoteles.

11. Aequalis ponderis est illatio, quae desumitur ab analogia meteo ro-
rum, quis enim unquam observavit cometam tam fluxo et vago oberrare 
cursu ac meteora? Consideret quaeso quivis qui vel rudimenta astrono - 
mica et physica addidicit, quomodo meteorum per circulum maximum eun- 
dem quoad sensum ita concinne circumgyrari possit? Ut fiat compendium, 
argumentamur: Quicquid cum meteoris nec forma, nec motu, nec loco, nec 
duratione convenit, perperam in eorundem consensum refertur. Cometa, 
nec forma, nec motu, nec loco, nec duratione cum meteoris conveniunt. E 
frustrae cometae pro meteoris habentur. Formam cometas aliam quam 
meteora habere patet ex cauda vel coma. Motum iisdem disparem com-
petere facile concedet, qui consideraverit stellas cadentes, ignem fatuum 
vel draconem volantem etc. Durationem meteori semestrem, qualis non-
nullorum cometarum fuit, qui nobis ostendet, Phyllida solus habeat. De 
loco deinceps dicetur.

12. Acerrimus Tychonis de Brahe antagonista Claramontius in Anti- 
Tychone suo urget parallaxin cometarum, quam ex observationibus per 
instrumenta institutis semper maiorem parallaxi Lunae fuisse contendit. 
Unde sequitur cometas infra Lunam loca sua obtinere. Quo maior enim 
corporis alicuius coelestis parallaxis est eo inferius, et quo minor, eo supe-
rius semper versatus. Ita parallaxis Solis, minor parallaxi Lunae ostendit 
hanc inferiorem, illum superiorem esse. Cumque hoc argumentum sit 
evidens satis cuivis naturam parallaxium pensiculanti, paulo diligentius 
inquirendum nobis erit in veritatem observationum, anne fidem videlicet 
ea mereantur, quae citatus Tychonis adversarius prolixe proposuit.

13. Superiori seculo anno 1580. circa initium Octobris usque in De-
cembrem apparuit cometa recensente Tychone Tomo 2. progymn. pag. 
267, quem postea scriptis celebrarunt Michael Maeslinus, Christophorus 
Rothmannus aliique ostendentes eum supra Lunam fuisse ex sedulis obser-
vationibus, quibus se opposuit citatus Claramontius lib. 3. cap. 18. sui 
Anti-Tychonis, sumpta occasione ex differentia 18. scrupulorum, quae 
intercesserant inter observationes Tychonicas Uraniburgi in Dania et 
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Casellis in Hassia factas, de quibus videatur ipse Tycho in epistola anno 
1592. ad Landgravium Hassiae data. Hunc defectum Tycho ibidem iudicat 
prognatum ex vitio perpendiculi non sat accurate directi in quadrante, 
Claramontius vero differentiam hanc diversitati parallaxeos adscribit, 
quam Cassellis maiorem ac Uraniburgi fuisse autumat, unde potiori Ger-
maniae parti cometam hunc in inferiori Meridiani parte inconspicuum 
fuisse retur ob nimiam a vertice distantiam.

14. Idem affirmare ausus est Claramontius de cometa anni 1577., quippe 
quem sublunarem fuisse iam demonstratum esse, pag. 289. et seq. passim. 
Sed temeritatem hanc merito castigavit Iohannes Keplerus edito anno 
1625. Hyperaspiste Tychonis adversus Scipionem Claramontium, cum 
 Appendice ex Trutinatore Galilaei. Quis enim sibi persuadeat unum istum 
observatorem solum Argum fuisse atque omnibus palmam praeripuisse? 
Annon aeque imo tutius longe observationes Claramontii, in dubium 
vocari possent et deberent quam tot praestantissimorum mathematico-
rum in diversis locis degentium et tamen mira harmonia consentientium? 
Quorsum tandem in astronomia deveniemus, si observationes quasvis 
suspectas reddere elato impetu conamur? Verum est et verum manebit 
observationes Tychonicas quoad cometas fuisse exquisitissimas, cum 
nec instrumentorum idoneorum apparatu, nec eruditis amanuensibus, 
nec ullo alio necessario requisito destitutus fuerit. Testantur etiam ali-
orum observationes curiosissimae cometam praedictum fuisse supra 
 Lunam, quibus freti praeiudiciosas eiusmodi opiniones facile authori suo 
relin quere possumus. Vid, Maestlinus de cometa anni 1577. Cornelius 
Gemma Lovaniensis in Apodixi physica et mathematica de cometa anni 
1577. Thaddaeus Hagecius Bohemus de cometis anni 1577. et 1580. De quo 
Tycho tomo 1. progymn. a pag. 505. et tom. 2. p.367.

15. Nec vero Ricciolus hic praetereundus est, qui tomo 1. Almag. N. parte 
posteriori lib. 8. pag. 89. contendit neque a Tychone neque ab ullo alio 
demonstratum esse cometam hunc fuisse supra Lunam, quin potius 
probabile esse utrumque, et supra Lunam et infra Lunam eum existere 
potuisse, quamvis prius posteriori probabilius sit. At quorsum iterum 
huiusmodi animorum fluctus? Una est veritas et semper sibi constans. 
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Argumentamur: Quicquid in coelo motu tardiori movetur quam luna 
et etiam minorem ea habet parallaxin illud supra lunam existit. Cometa 
iste motu tardiori in coelo motus est et etiam minorem habuit parallaxin 
quam luna. Ergo supra Lunam extitit. Minor innititur variis artificum 
antea memoratorum observationibus neque etiam sedulo spectatori in 
quocunque cometa nudos oculos adhibenti obscura erit.

16. Haec ex occasione meteororum sub concavo Lunae oberrantium, 
quibus cum Aristoteles cometas comparat. Plures sententias de origine 
cometarum et modo productionis eorundem vide apud Ricciolum. Nos 
iam Aristotelem cum sequacibus redarguemus ex propriis suis hypothesi-
bus et diversis cometarum affectionibus. Aristoteles cap. 7. lib. 1. Meteor. 
existimat ignem suum fictitium sub sede Lunari contentum una cum 
aëre continue in circulum moveri, hinc a motu isto exhalationes siccas 
et calidas facile accendi, quae tandem legitime temperatae in cometas de-
generent. Sed falsum ignem elementarem esse sub coelo Lunari, falsum 
aërem circulariter moveri cum igne, falsissimum cometas una rapi cum 
aëre a primo mobili.

17. Magnitudo cometarum etiam facile destruit figmentum istud de 
ortu eorundem ex vaporibus, siquidem ad tantam molem, quanta mul-
torum cometarum fuit longe plures exhalationes requirerentur quam ex 
terra et mari exsurgere possunt, hinc Villebrordus Snellius praesupposita 
altitudine atmosphaerae milliarium germanicorum 13. et calculo legitime 
adhibito ingeniose elicuit, totum aërem si in unum globum maxime coëat, 
non potuisse sufficere pro cometa anni 1577. Hic enim teste Tychone in 
diametro subtendit 7. scrupula prima; at totus aër in unam sphaeram 
redactus in diametro excedere non posset tria scrupula prima et quin-
quaginta secunda, unde colligit cometam illum in diametro duplo fere 
maiorem, in soliditate vero octuplo fere maiorem toto atmosphaerae globo 
fuisse, atque tandem excutiatur ergo, inquit, altiis hic veternus hominibus 
nimium credatis et agnoscant non modo exhalationes terrae marisque uni-
versas, sed ne totum quidem aërem sufficientem esse ad materiam capitis 
unius cometae, libro de cometa anni 1618. cap. 6.
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18. Idem evincit magnitudo cometarum apparens per telescopium ac-
cepta. Nam constat, quod conspicilia ista, visibilia in coelo longe maiora 
exhibeant, quam si nudis oculis ea contemplemur, observata tamen pro-
portionali utcunque distantia, ita ut Lunam, Solem et reliquos planetas 
terrae propiores notabili incremento maiores reddant, fixas autem parum 
vel nihil ob immanem intercapedinem. Iterum vero quoque constat ex 
observationibus plurimorum mathematicorum per tubum cometam anni 
1618. perexiguum suscepisse incrementum, unde sponte colligi potest co-
metas omnino supra Lunam versari.

19. Deinde repugnat etiam huic asserto Aristotelico cauda cometarum 
omnium, qui superioribus temporibus ab astronomis observati sunt. 
Animadverterunt enim semper caudam deflectere iuxta partem Soli 
oppo sitam, ita ut si cometa oriens Solem praecedat, cauda porrigatur in 
occidentem; contra si occidens Solem sequatur, cauda extendatur versus 
orientem. Si iam cometae sunt exhalationes in supremo aëre accensae, 
detur ratio cur eiusmodi respectum ad Solem habeant, cum tamen aliae 
meteorologicae impressiones simile quid non sustineant; detur etiam ratio, 
quare cometae non ita frequenter figuram suam varient ac reliqua mete-
ora; denique edisseratur nobis, qua ratione soli cometae ita concinne et 
regulariter a raptu primi mobilis in orbem circumgyrentur, cum tamen 
meteora ignita ab eodem principio, iuxta ipsos, circumvoluta, motu tam 
inordinato hinc et illinc fluctuent, donec dissipentur.

20. Iohannes Baptista Ricciolus tomo 1. Almagesti sui, parte post lib. 8. 
sect. 1. cap. 6. recensitis duodecim opinionibus de cometarum primordiis, 
mentionem in scholiis facit Bodini, qui sive asseruerit sive non impro-
babile saltem statuerit cometas esse animas illustrium virorum, quae 
postquam diu in terris viguerint, tandem extremos peragant triumphos 
atque in coelum stellatum, quasi splendida sidera revocentur, ac prop-
terea tandem etiam sequi famem, morbos, bella et alias calamitates, quia 
populi a ducibus illis optimis deserantur. Sed dormiens Bodinus, si haec 
somniasset qualemcunque mereretur excusationem vigilans vero talia cum 
scripserit in Theatro suo lib. 2. deliria sua et naturae et Scripturae contraria 
incaute prodidit, hinc a Fromondo lib. 3. Meteor. cap. 2. art. 2. vocatur 
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politicus stultus, philosophus rabbinicus, peripateticomastyx. Originem 
videtur fanatica haec opinio habere ex phytagoraeorum metempsichosi et 
fabulis gentilium. Ita narrant mythologi de asterismo in coelo, qui dicitur 
Coma Berenices, prope Leonem versus Boream, fuisse Berenicen uxorem 
Ptolemaei Evergetis, quae voverit, si rex maritus victor ex bello reverteretur, 
se detonsuram crines eosque Veneris templo appensuros, quod cum effec-
tui dedisset, et postridie non invenirentur, Conon astronomus, ut solaretur 
regem, monstratis stellulis dixit crines in coelum sublatos esse, unde adhuc 
hodie haec constellatio dicitur Coma Berenices.

21. Nos de materia cometarum, ut ingenue, quod sentimus, fateamur, 
distinguimus inter materiam productionis et constitutionis seu compo-
sitionis hanc cometis concedimus, illam negamus, unde non dubitamus 
asserere cometas creari ex nihilo virtute supernaturali; Si enim naturaliter 
producerentur, naturales haberent causas; nemo autem hactenus eas osten-
dere potuit nec forte unquam ostendet. Idem sensisse videtur iamdudum 
Damascenus lib. 2. Orthod. Fidei cap, 7. dum dicit: Aggignuntur autem 
et frequenter cometae, signa quaedam interituum regum, qui quidem 
non sunt ex iis astris, quae a rerum initio facta sunt, sed divina iussione 
opportuno tempore constituuntur atque rursus dissolvuntur. Celeberrimus 
astronomorum phoenix Tycho de Brahe tomo 1. progymn. pag. 511. in-
quit: Quod is (Hagecius) quosdam etiam cometas infra Lunam generari 
admittit, nullatenus illi assentior. Omnes enim, qui revera cometae sunt 
(nam de phasibus et ignitis meteoris non loquor) omnino supra Lunam in 
aetherea mundi regione procreari nullum apud me est dubium. Nec obstat 
quod idem Tycho pag. 584. de materia novae illius stellae fixae anno 1527. 
(recte: 1572.) conspicuae ad viam lacteam confugiat, illud enim nonnisi 
coniecturaliter facit, cum potuerit et antea hiatus in via lactea fuisse ipsi 
non observatus.

22. Forma cometarum specifica a priori, uti omnium reliquorum cor-
porum, ignota est, eaque tantum a posteriori, ex affectionibus nempe 
et effectionibus utcunque addiscenda venit. Efficiens est Deus gloriosus. 
Argumentamur: Aut cometae habent causam naturalem aut supernatu-
ralem. Sed non habent causam naturalem. Ergo supernaturalem habebunt. 
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Minor constat, quia natura provida mater certa serie et stato tempore 
effectus suos in coelo producit, quales sunt v. g. eclipses, coniunctiones, 
oppositiones, ortus et occasus stellarum. Ast effectus isti insoliti neque 
certa serie neque stato tempore recurrunt. Ergo non sunt naturales. Nec 
quidquam hic etiam obstat, quod in sacris dicitur Deum requievisse ab 
opere creationis. Distinguendum enim inter opera ordinaria et extraor-
dinaria, itemque inter opera ad integritatem universi spectantia et mira-
culosa. Ab illis cessavit Deus non ab istis. Rectissime celeberrimus noster 
Sperlingius Instit. Phys. pag. 542. inquit: Non iam de speciebus mundum 
integrantibus ac perficientibus, sed novis plane, inusitatis et extraordina-
riis res est. Vere ab istis cessavit Deus, interim non ademit sibi stellas alias 
efficiendi potestatem.

23. Finis cometarum est, ut gloriam Dei ostendant atque hominibus 
futuras calamitates denuntient. Quamvis enim effectus speciales a cometis 
praesignificati nemini hominum satis cogniti sint, nihilominus tamen 
testatur experientia, Non unquam terris spectatum impune cometam, 
unde etiam Graecorum proverbium, οὐδεĩς κομήτης, ὅστις οὐ κακὸν φέρῃ, 
Nullus cometa, qui malum non ferat. Hinc Aratus vetustissimus poëta et 
astronomus olim hos cecinit versus:

Laetus ut optanti contingat et aureus annus
Nunquam crinitum videatur in aere sidus,
Non unus geminive micent, pluresve cometae,
Namque parit multos tempestas sicca cometas.

Sic et Lucanus ad eundem modum ostendit cometas semper nuntios 
esse futurorum malorum, quando ante bellum civile sequenti carmine 
futurum effectum ominatur lib. 1.

Ignota obscurae viderunt sidera noctes,
Ardentemque polum flammis coeloque volantes
Obliquas per inane faeces, crinemque timendi
Sideris et terris mutantem regna cometen.
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Experientia etiam hodierna indicat, quid nuperus cometa attulerit, 
quot bellorum tumultus, quot regionum et urbium eversiones, quantam 
sanguinis profusionem passim? Adeo vere Silius lib. 8. Punicorum dixit 
 cometas esse regnorum eversores! Quid adhuc forte restet, solus Deus no-
vit, qui clementer pro sua infinita bonitate omnia mala a nobis averruncet.

24. Dividuntur cometae in caput et caudam vel crines. Caput est ipsum 
cometae corpus rotundam fere referens plerumque figuram. Cauda dic-
itur, quae in longum se a corpore cometico extendit, mox radios lucidos 
procul diducens, mox versus stellam nonnihil coarctans. Estque nihil aliud 
quam radiorum solarium transparentia per corpus cometae profunde 
diaphanum, figuram conicam referens. Peripatetici statuunt caudam co-
metarum esse tenuiorem ac spirituosam materiam, a cometae corpore 
exhalantem et propterea apparere instar flammae levioris quam caput. Nos 
argumentamur: Si cauda cometarum est levior aliqua flamma, ea debebit 
sursum pyramidaliter vergere, vel ob raptum primi mobilis versus ortum 
extendi. Sed posterius neutrum datur. Ergo nec prius. Manet ergo quod 
cauda cometica sit a radiis solaribus, cometae corpus tralucentibus, species 
quaedam figuram pyramidalem referens, ob corpus stellae rotundum ceu 
ex Optica constat. Qua sententia admissa facile erit quemcunque situm 
caudae alicuius cometae ex motu Solis aestimare atque excusare.

25. Magnitudo cometarum est vel apparens vel vera. Illa est, quae nudis 
oculis per instrumenta observatur. Haec, quae ipsam cometae in coelo 
quantitatem h. e. longitudinem, latitudinem et crassitiem indicat. De 
apparenti cometarum quantitate pauca legimus, cum ea inconstans ad-
modum sit et subinde variabilis. Refert Seneca lib. 7. Quaest. Natur. cap. 15. 
effulsisse paulo ante Achaicum bellum anno ante Christum 146. cometam 
non minorem Sole. Cometa anni 1577. Tychoni per Radium Astronomi-
cum primo visus est in diametro apparenti 7. minutorum, deinde vero 
tantum 31/4 eorundem scrupulorum primorum, tomo 1. pag. 475. Anno 
1585. et 1590. cometae visi sunt eidem Tychoni aequales fere Iovi nempe 
3. minutorum, prout id refert in epistolis. Anno 1618. Longomontano in 
Appendice ad Astronomiam Danicam cap. 10. cometa paulo maior Spica 
Virginis apparuit, quae in diametro apparenti 2.[!] minuta iuxta Tycho-
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nem obtinet. Sed longe aliter de hoc cometa Iohannes Baptista Cysatus 
Societatis Iesu et nuper professor mathematum Ingolstadiensis, in Mathe-
matis Astronomicis de cometa anni 1618. cap. 1. et 4. sentit, utpote qui eum 
primo 7. minuta, deinde unum tantum propter decrementum habuisse 
in diamtero opinatur.

26. De quantitate vera cometarum itidem non conveniunt authores. 
Tycho tom. 2. progymn. pag. 202. etc. diametrum veram capitis cometae 
anni 1577. censuit 368. milliarium germanicorum, caudae vero longitudi-
nem veram milliar. germ. 81700., apud quem tamen ipsum pag. 409. et 
415. Bartholomeus Scultetus diametrum capitis cometici facit milliar. germ. 
124. Longitudinem autem caudae eorundem milliarium 2623. Secus etiam 
sentit Villebrordus Snellius cap. 6. de cometis. Longomontanus aestimat 
cometam, qui apparuit anno 1618. die 27. Decembr. in diametro vera mil-
liar. germ. 175. cap. 10. in Append. Astron. Dan. praesupposita eiusdem a 
terris distantia 240. semidiametrorum terrenarum et diemetro apparenti 
3. minutorum. Unde soliditas capitis ad terrae globum erit, ut 1. ad 870. ad 
globum Lunae vero, ut 1. ad 20. Cysatus Iesuita cap. 4. de eodem cometa, 
caput eius distitisse a centro terrae die 9. Decembr. Semidiametris terres-
tribus 100. autumat, diametrum apparentem autem 7. fuisse minutorum, 
veram milliar. germ. 175., unde soliditatem eius ad terrae globum colligit, 
ut 1. ad 950., ad globum Lunae, ut 1. ad 22. Aliter sentientem de hoc cometa 
Claramontium vid. lib. 7. Anti-Tychonis cap. 30.

27. Nonnulli distunguunt inter cometas aëreos et aethereos. Illos in 
aërem, hos supra aërem locant. Sed frustra una res divellitur in duas, quae 
non potest nec debet divelli. Dictum antea est et deinceps dicetur non-
nullos cometas per semestre spatium indesinenter in coelo conspectos 
esse, quomodo vero si in aëre essent cometae vel per octiduum tantum 
subsistere possent? Dictum etiam est, quod cometae motu constanti oriri 
et occidere animadvertantur in diversis regionibus, id vero non posset fieri, 
si in aëre haererent. Reliqua transeant. Concludimus cometas aëreos esse 
figmentum cordatis philosophis merito explodendum.

28. Duratio cometarum diversorum diversa est et indeterminabilis. 
Quamvis enim Plinius lib. 2. cap. 25. dicat, brevissimum spatium, quo 
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cometae cernuntur, esse septem dierum, et longissimum octoginta, nihilo-
minus rerum magistra experientia docuit quosdam cometas per multos 
dies diutius conspectos esse; quin et Seneca Plinii coaetaneus lib. 7. cap. 21. 
testatur anno Christi 64. sub Nerone cometam per sex menses in coelo ap-
paruisse, quando inquit: Sex enim mensibus hic quem nos Neronis princi-
patu laetissimo vidimus, spectandum se praebuit in diversum illi Claudiano 
circumactus. Ille enim a septentrione in verticem surgens orientem petiit 
semper obscurior: hic ab eadem parte coepit, sed in occidentem tendens 
ad Meridiem flexit et ibi se subduxit oculis. Hoc cum Plinius ignorare vix 
potuerit Antonius Muretus in notis ad Senecam putat addendam numero 
Pliniano literam C. forte depravatam, ut fiant CLXXX. dies, cum tot 
diebus sex absolvantur menses. Referunt etiam Conibricenses Tractat. 3. 
Meteor. c. 3. se vidisse cometam, qui cum se supra horizontem extulisset, 
subito dissipatus ex oculis evanuerit, si tantum non meteorum quoddam 
nomine cometae perperam notaverunt. Ricciolus pag. 24. nonnisi tres per 
sex menses et nullum ultra apparuisse, excepto Xiphia illo annuo super 
Hierosolymam narrat. Primum sub Nerone anno Christi 64., secundum 
circa annum 603. sub ortum Mahometis, tertium anno 1240. sub erup-
tionem magni Tamerlanis.

29. Motus cometarum lineam circularem describens ab omnibus facile 
notari potest, cum etiam constet ex Copernico lib. 1. revolut. cap. 8. etc. 
motum, qui sit in coelo omnem esse circularem et regularem. Rectilineum 
autem cometas quoque obtinere motum vel saltem eum iisdem tribui 
posse censent, Galilaeus in Trucinatore pag. 36., 126. etc. Cysatus cap. 3. de 
cometa anni 1618. prop. 8. Keplerus in Astronomia Optica cap. 10., qui 
tamen diversis hypothesibus innitentes diversimode se explicant. Kep-
lerus existimat longe facilius observari posse cometas, si lineae recte ipsis 
 attribuantur, quam curvae, quando loco citato inquit: Qui motus cometae 
anni 1577. circulis demonstrarunt, difficillimam operam sumpserunt neque 
tamen omnino successit. Multo maiores difficultates experientur, si idem 
in cometis caeteris demonstrandum sumant; mihi in pluribus, quorum 
descriptas observationes sum nactus, successit hac via levius, si quod natura 
rerum suadet, rectas ipsis lineas tribuerem, quas aequalibus temporibus, 
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ut plurimum aequaliter traicerent. Solum initio et sine paulo tardiores et 
quieti viciniores, ut et caeterae traiectiones solent. Nam insinuans se motus 
telluris circularitatem illi facile conciliat. Sed falsum et non probatum est 
naturam suadere cometas moveri secundum lineam rectam, quin potius 
contrarium natura omnium stellarum in coelo evincit. Falsum etiam est 
Tellurem moveri, hinc et Longomontanus in Appendice cap. 3. negat come-
tis motum rectilineum et Keplerum adigi, ut aut cometas sensu praeditos 
esse aut intelligentiam aliquam eos gubernare statuat, eumque ingeniose 
magis et operose quam vere cometarum motus traiectionum hypothesi 
excusare opinatur.

30. Motum rectilineum cometis quoque adscripsit Iohannes Camillus 
Gloriosus lib. 5. de cometis a pag. 241. quem pag. 247. dolet Ricciolus dixisse: 
Probabilius sane ac verisimilius existimandum est cometas per rectas lineas 
ferri libere per amplitudinem aetheris, et deinde concludit, in re adeo 
incerta itaque liceat tandem nobis ex hoc labyrintho si non exire at certe 
evolare lib. 8. pag. 130. Iamdudum etiam Seneca quaedam incognita et in-
certa toleranda esse de cometis monuit, cum et planetarum nonnullorum 
quamvis semper in coelo versantium motus nondum satis compertus sit, 
lib. 7. Quaest. Nat. cap. 25., qui etiam tandem cap. 26. confidenter haec 
verba addit: Erit, qui demonstret aliquando in quibus cometae partibus 
errent: cur tam seducti a caeteris eant, quanti qualesque sint. Contenti 
simus inventis, aliquid veritati et posteri conferant.

31. De numero cometarum a condito mundo observatorum censet Ricci-
olus ab anno 480. ante Christum ad annum Christi 1618. in historiam 
relatos esse 154. cometas, quos etiam singulos per circumstantias describit 
lib. 8. Almagesti sui Novi, de reliquis vel olim non observatis, vel in Eu-
ropae horizontibus non visis quidquam certi determinare non licere et 
valde verisimile esse multo plures ab initio mundi usque ad hanc diem toti 
orbi affulsisse idem iudicat. His etiam addendus est ille, qui nostra aetate 
nuper anno 1652. et anno 1653. conspiciebatur, cuius infelicem eventum 
per varias tragaedias hactenus comperti sumus et adhuc comperimur in 
Europa nostra. Utinam desideratam catastrophen tandem tandem ob-
tineremus!
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32. Plures cometas uno tempore simul visos esse testatur Aristoteles lib. 
1. Meteor. cap. 6., quod et Iulius Caesar Scaliger exerc. 79. in Cardanum 
affirmat de tempore, quo Carolus rex Galliarum Italiam invasit, dum 
inquit: Nos duos simul vidimus alterum matutinum alterum vespertinum, 
multis diebus diversa latitudine haud ita multis abhinc annis. Potest tamen 
etiam contingere, ut unus cometa instar geminorum appareat, si ex matu-
tino evadat vespertinus et contra mutata declinatione et ascensione recta, 
quod de cometis anni 1531. et 1532. notarunt Appianus et Fracaflorius lib. 3. 
Homocentricorum, cap. 23. Longomontanus quoque in Appendice ad As-
tronomiam Danicam cap. 10. narrat manifestam geminorum cometarum 
simul in coelo versantium observationem a Francisco Garcia legato regis 
Hispaniarum factam, in Perside in oppido Sphani non longe a Persepoli 
versus occidentem, ceu id ex eius Epistola prolixius videre est.

33. Quo anni tempore potissimum cometae fieri consueverint secus ac 
ex eventu determinare velle temerarium est. Quia enim causa eorundem 
et modus producendi prorsus supernaturalis est, frustra hic quicquam 
praestare potis est hominum sagacitas. Nulli alligatur Deus tempori, 
quippe, qui solo nutu, quae vult, quandocunque vult, producit. Ex 
eventu tamen constat a nato Salvatore plures aestate visos cometas, quam 
reli quis anni partibus. Visi enim sunt hieme novem, cum addito nupero 
decem, vere novem, aestate tredecim, autumno decem, veluti Ricciolus 
pag. 23. in  Synoptica Tabella quadam ostendit; ubi vero etiam addit, si 
aliorum quoque cometarum tempora certa consignata fuissent, et vera 
causa efficiens ac materia illorum evidenter nota esset, fortasse aliam anni 
tempestatem palmam auferendam, fortasse non.

34. Varias cometarum species vel potius tantum nomina refert Plinius 
lib. 2. cap. 25. ubi dicit: Cometas Graeci vocant, nostri crinitas, horrentes 
crine sanguineo et comarum modo in vertice hispidas, quibus tandem subi-
ungit duodecim varietates vix sine confusione cometarum et meteororum; 
Suntque cometes, pogonias, acontias, xiphias, disceus, pithetes, ceratias, 
lampadias, hippeus, argyrocomus, hircus et lonchites vel longitis. Κομήτης 
stricto nomine accipitur, ut significet stellam, quae undiquaque circum-
circa crinibus quasi cincta apparet. Dicitur etiam nonnullis rosa. Πογωνίας 

Üstököst látni - belív.indd   357 10/01/18   12:18 



358 / „ÜSTÖKÖST LÁTNI”

id est stella barbata a πὼγον barba, quia in longum instar barbae crines 
extendere videtur, neque fere distinguitur a cometa caudato, cum solus 
ad Solem respectus hanc differentiam faciat, et si versus ortum proiicit 
comam, dicitur caudatus, si versus occasum barbatus cometa. Ἀκοντίας ab 
ἀκοντίζω, i. e. iaculor, quia ad similitudinem iaculi radiorum oblonge con-
tinuata progressione, extenso syrmate quasi diducitur. Χιφίας id est ensis 
vel ensiformis potius, sic dictus propterea, quod caput manubrium gladii 
referat et iubar cuspide sua instar mucronis fastigietur. Δίσκεις, id est, disci 
formam repraesentans et lata rotunditate fulgens. Πιθίτης a πίθος id est 
dolium, quod figuram eiusmodi cylindricam instar dolii referat. Κερατίας 
a κέρας id est cornu, quod quasi cornutus appareat. Λαμπάδιας a λαμπὰς 
id est fax, quod faculam ardentem figura sua imitari videtur. Ἱππὲɩς quasi 
equinus cometa ab ἵππος i. e. eqvus, quia iubam equi utcunque repraesentat. 
Ἀργυροκόμης quasi crinargenteus vel argenticomus ab ἄργυρος id est argen-
tum et κόμη coma, quod colorem candidum instar argenti ostendat; de quo 
Plinius ait, quod specie humana Dei effigiem in se ostendat. Τραγονδὴς 
seu hircina stella vel hircus a τράγος, quod hircum denotat, quia speciem 
villorum pendentium referre videtur. Λογχίτης id est hastiformis a λόγχη 
lancea vel hasta, quem recentiores veru seu perticam nominant. Illas tamen 
varietates singulas Aristoteles cap. 8. reducit ad cometas crinitos et bar-
batos, aut enim circumcirca crinium instar coruscant, aut in longum se 
extendentes caudam utcunque repraesentare animadvertuntur.

35. Hinc iam promptum erit colligere, qualemnam figuram habeant 
cometae. Color eorundem in variis est etiam varius, nonnunquam clarus 
instar Solis, nonnunquam igneus et rubicundus, nonnunquam plumbeus 
ac lividus vel etiam aliquando prorsus nebulosus.

36. Nuntios futurorum malorum cometas esse dictum est, ubi quaeri-
mus, an cometae influxu causativo concurrant ad calamitatum insequen-
tium productionem, anne vero tantum sint earundem signa? Nos prius 
negamus et posterius affirmamus. Argumentamur: Posita causa ponitur 
effectus. Ast positis cometis non illico adest effectus. Ergo cometae non sunt 
causae tristium eventuum. Idem videntur confirmare carmina sequentia 
Sibyllae Erythraeae, quae lib. 4. Oraculorum Sibyllinorum leguntur:
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Tunc autem signum dabitur divinitus ingens,
Namque relucebit clarissima Stella coronae
Persimilis clarae, coelo splendente coruscans
Perque dies multos spectanda videbitur orbi,
Sole sub occiduo vero vocitata Cometa
Stella relucebit, gladii Mortalibus index,
Et famis et mortis, praeclarumque virorum
Atque Ducum interitus magnorum Nobiliumque.

Tycho de Brahe tamen haec ad novam stellam Cassiopaeae anno 1572. 
visam applicat. Notum etiam est, quod inter causam et effectum requira-
tur contactus sive corporalis sive virtualis, quomodo vero erit contactus 
illius rei, quae ne quidem amplius existit, quando effectus incipit? Quod 
autem cometae incolis terrarum semper mala nunquam bona significent, 
testatur non tantum insolita et stupenda harum stellarum facies, sed et 
eventus infelix, quem ut olim nostri antecessores semper; ita et nos hodie 
non sine dolore experimur.

37. Keplerus quando de cometis agit lib. 3. inter alias argutias, pro more 
ingenii sui, etiam asserit cometas propterea fieri, ne regio aetherea monstris 
suis destituta sit, sicut et oceanus vastis praegrandibusque piscibus ad-
modum raro conspicuis non caret, utque coacta crassa aetheris pinguedine 
in unam molem instar apostematis, coelestis aura, quasi purgetur, quod 
etiam historiae non obscure approbare videantur, utpote quae referunt 
nunc per dies aliquot, velut anno 1547. nunc per integrum annum, ut 
tempore caedis Iulii Caesaris Solem ferrugineo et sanguineo colore luxisse. 
Sed lusus est iste in re seria merito ridendus. Unde probabit Keplerus 
impuritates et pinguedines in coelo dari? Falsa est hypothesis ex Sole ebul-
lire fuligines tanquam ex fornace. Sol, si aliquando sanguineus visus est 
non revera, sed apparenter talis fuit, propter aërem inferiorem sanguineis 
atomis undiquaque refertum.

38. Hac occasione non immerito quaeritur, anne stella illa, quae magos 
ad Salvatorem recens natum duxit, fuerit cometa? Tycho de Brahe enim 
de hac stella tomo 1. progymn. p. 325. inquit: Fuere quidem nonnulli, qui 
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cometam fuisse stellam hanc magis apparentem asseverare non dubitarunt, 
inter quos Cardanus, qui hunc Christo nascenti in ascendente collocat, quasi 
illud idem esset cum eo, quod dicit evangelista visam a magis in oriente 
stellam. Sed id ille caeterique eius asseclae plus impie, quam iusta ratione, 
quomodocunque tandem excusent, asseverant. Ut reliqua (pudet enim re-
ferre), quae astrologicis suis commentis hac de re inseruit non adducam. 
Neque vero tantum huius impietatis artifex Cardanus solus hanc stellam 
pro cometa habuit, sed et olim Origenes lib. 1. contra Celsum vix secus 
censuit, quando expresse dicit stellam illam fuisse novam nec ulli ex notis 
istis similem, quae vel in firmamento sunt vel in orbibus inferioribus; sed 
eius generis quales cometae visuntur. Idem Theodorus Beza apud Tycho-
nem pag. 327. tomo 1. sive serio sive ob metri festivitatem statuit dum de 
nova stella anni 1577. agens eumque cometam nominans, dicit eundem 
esse illam stellam duxit ab Eoo, quae prius orbe magos.

39. Nos probamus stellam illam magorum cometam non fuisse. Ar-
gumentamur: Quaecunque stella ostendit certam in terris ab uno loco ad 
alterum viam, itemque certam domum, ea non potuit fuisse cometa. Atqui 
stella magorum ostendit certam viam certamque domum in terra. Ergo 
stella magorum non potuit fuisse cometa. Maior clara est, quia cometae 
in magna sunt distantia a terra, ut non ad unum tantum, sed multa loca 
lucem suam diffundant, unde neque certum vel unum aliquem locum 
determinare queunt. Si quis etiam peregrinationem instituere vellet, et co-
metam in coelo versantem in itinere suo sequi deberet, mirum in modum 
viam propositam absolveret. Minor evidentissime patet ex historia nati-
vitatis Christi evangelica. Ergo et conclusio vera erit. Argumentamur porro: 
Quaeunque stella non movetur continue in coelo ab ortu in occasum, ea 
non est cometa. At ista magorum stella non mota est continue in coelo ab 
ortu in occasum. Ergo non fuit cometa. Maior liquet ex natura omnium 
cometarum et etiam reliquarum stellarum, neque enim ulla stella sive 
errans sive inerrans unquam immota stetit aut alibi quam in coelo fuit. 
Minor itidem claret, quia iam dictum est, quod stella aliqua in coelo locata 
certum et determinatum locum in terra et quidem exiguum ostendere 
non possit. Si ergo haec stella monstravit magis domum nativitatis Christi, 
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utique in coelo esse non potuit. Quod ab ortu in occasum mota non sit, 
sequitur exinde, quod magis viam monstraverit tantum ex una regione in 
aliam, ad quod neque tam longus neque tam celer requiri potuit motus, 
qualis requiritur stellarum ab oriente in occidentem moveri solitarum. 
Si quis quaerat, quid ergo fuerit haec stella magorum, nos salva aliorum 
authoritate respondemus, fuisse corpus lucidum miraculose a Deo crea-
tum et in aëre accensum, ut luce sua ministerium magis praestare potuerit. 
Dictum vero est corpus hoc stella nonnisi improprie ob similitudinem.

40. Sed nec novas stellas anni 1572. in Cassiopaea et anni 1600. in Cygno, 
itemque anni 1604. in Serpentario et similes cometas fuisse vel dici posse 
concedimus. Praeterquam enim, quod naturam stellarum fixarum tum 
in motu tum in luce observaverint, satis ostendit Tycho per doctrinam 
parallaxium illam fuisse longe supra sedem cometarum in suprema fixa-
rum regione. Denique etiam nullus unquam cometarum tamdiu in coelo 
duravit quam maxima illa stella in Cassiopaea, apparuit enim haec anno 
1572. et evanuit anno 1574. De quibus Deo volente suo loco fusius.

41. Tandem statuimus de cometis eos in thematibus genethliacis prorsus 
nullam habere efficaciam ac eapropter male facere astrologos illos, qui 
in genituris ex cometis multa praedicere conantur. Constat cometas esse 
effectus supernaturales et extraordinarios, quomodo ergo pro causis natu-
ralibus et ordinariis adhiberi poterunt? Constat etiam eorundem praesagia 
non pertinere specialiter ad hunc vel illum hominem, sed ad integra regna. 
Frustra ergo unius hominis naturae et fortunae applicantur. Nec obstat, 
quod eclipsium ratio habeatur in erectionibus, est enim dispar admodum 
ratio; fiunt namque eclipses ex naturalibus causis et stato tempore in coelo 
visuntur. At cometae ex supernaturalibus et incognitis causis oriuntur, 
neque certo et stato tempore apparent. Ergo neque eodem cum eclipsibus 
recensendi loco.

42. Superest, ut breviter indicemus, quo pacto ad oculum quivis possit 
repraesentare aliquid cometis simile eorumque caudis, ex Keplero in As-
tron. Optica cap. 7. in fine, ubi inquit, ingrediatur per foramen camerae 
obscurae solis radius, illique obiice ex dimidia parte globum aqueum, hoc 
est sphaeram vitream aqua plenam; sic ut radius solis partim in vitrum 
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partim in parietem impingat, cometam enim in pariete videbis. Galli-
laeus in Trutinatore pag. 106. alium monstrat modum per sphaeram vel 
amphoram vitream valde nitidam, cui si non procul opponatur candela 
accensa, apparituram in superficie vitri flammulae illius imagunculam, 
qua parte vitri unguine aliquo infuscata ut pene extinguatur imago illa, si 
convertatur vas vitreum, ita ut imago ex loco unguine obtenebrato exeat 
appareatque in ipsius contactu seu extremo confinio, et absterso unguine 
per digitum recto ductu apparebit imago flammae cometam referre etc.

43. Coronidis loco adhuc quaerimus, anne stella illa, quae per integrum 
annum ante excidium Hierosolymae eidem futuras clades nuntiavit, fuerit 
cometa? Narrat antiquitatum scriptor Iosephus lib. 7. Belli Iudaici anno 
Christi 70. conspectum esse cometam Xiphiam per totum annum urbi 
Hierosolymorum imminentem, quem etiam certissimum irae divinae 
prodromum fuisse tristis comprobavit eventus. Nos cum Tychone tomo 
1. pag. 330. et 626. dicimus hoc ostentum proprie stellam vel cometam dici 
non posse, sed fuisse id prorsus singulare aliquod portentum, non inter 
stellas, sed in aëre positum et divina virtute ad terrendos Iudaeos incen-
sum. Si enim cometa fuisset, non potuisset Hierosolymitanis singulariter 
ruinam futuram minari, ob altitudinem in coelo et iugem cum reliquis 
sideribus circumvolutionem. Taceant ergo hic omnes pii et in timore stu-
pendam admirentur Dei potentiam, cui soli laus, honor, virtus et gloria.
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A  K Ü L Ö N L E G E S 
B O L Y G Ó C S I L L A G O K R Ó L 

VA G Y  Ü S T Ö K Ö S Ö K R Ő L 
S Z Ó L Ó  É R T E K E Z É S ,

 amelyet a csillagok örök Tervezőjének segedelmével és az erdélyi szebeni 
M[agister] Jacob Schnitzler elnökletével az igen nevezetes és virágzó 
wittenbergi egyetemen tudósok jelenlétében nyilvánosan véd meg 

az erdélyi, Szebenből származó Simon Basch2 a filozófusok hallgató-
termében június 15-én a délelőtti órákban.

CSILLAGÁSZATI TÉTELEK
1. A világ örök Teremtője, a dicsőséges Isten az égboltot igen szép látvá-
nyosságokkal díszítette fel azért, hogy az emberek szemét magára irányítsa, 
és hogy azok bizonyítsák a Tervező határtalan bölcsességét. Az egek Isten 
dicsőségéről mesélnek – írja a szent könyv –, és a költő ítélete szerint abban 
van az emberek és oktalan állatok közt nagy különbség, hogy az előbbiek a 
szemüket képesek felfelé fordítani és a csillagokat kémlelni, ahogy a Meta-
morph. 1. könyve megénekli:

Minden egyéb állat letekint görnyedten a földre,
embernek fölemelt orcát és adta parancsát,

hogy föl a csillagokig pillantson, az égre tekintsen.3

De mily kevés olyan ember van, aki e dolgok értelmét felfogja? Mily keve-
sen vannak olyanok, akik ezeket az égitesteket méltó módon szemlélik? 
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Egyeseket a világ hiábavaló élvezetei térítik el, másokat a dolog feltételezett 
nehézsége, megint másokat egyebek rémítik meg: Tudniillik millió dolog 
akadályoz minket! Szerencsés pedig az, akibe az ismeretlen veszedelmek 
bátorságot öntenek.4 Az emberi elme olyan, hogy a nap mint nap a szemünk 
előtt járó dolgokat közönségesnek és hétköznapinak ítéljük, de valahány-
szor az égbolton új égitestek tűnnek fel, mindenki azt kérdezi, hogy mik 
azok, mit jósolnak, mit akarnak. Mintha a mindig látható csillagokban 
nem lenne semmi csodálatra méltó. Ó, a halandók mindig újra vágyódó 
szerencsétlen természete! Mi most a képességbeli hiányosságaink miatt 
Isten segedelmével mutatjuk be rendszerezve ezeket a szokatlan égi tüne-
ményeket.

2. Az üstökösök olyan, Isten által különleges módon teremtett boly-
gócsillagok, amelyek az állócsillagok alatti régióban meghatározott ideig 
helyezkednek el. Az üstökösöket azért nevezik bolygócsillagoknak, mert a 
mi szemszögünkből a planétákat utánozva hol ehhez, hol más helyhez kap-
csolódva, szokatlan pályán bolyonganak, nem úgy, mint az állócsillagok, 
amelyek ezzel szemben meghatározott törvény szerint őrzik egymáshoz 
képest a pozíciójukat: azért nevezik őket különlegesnek, mert a természet 
törvénye ellenére közvetlenül az isteni erő teremti őket, és a Föld lakói 
számára állandóan jelzik Isten haragját.

3. Ami a nevét illeti: a különleges bolygócsillagot más néven azért nevezik 
egységesen kométának, mert ez a κόμηból levezetett κομήτης szó – ami 
latinul comát (haj) jelent – röviden csak a hajas csillagokat jelöli. Vannak 
néhányan viszont, akik szerint inkább farkasnak vagy szakállasnak kell 
nevezni őket. Jóllehet tehát szorosan véve csupán azokat a csillagokat le-
hetne üstökösnek nevezni, amelyek a testükön kívül csóvát húznak; mégis 
a filozófusok gyakorlata szerint e kifejezés minden különleges bolygócsil-
lagot magában foglal.

4. Hogy ezek a csillagok honnan és hogyan születnek, különböző szer-
zők bőven fejtegetik. Hajdan Plutarkhosz a De placitis philos. című 3. 
könyvének 2. fejezetében5 azt írta, hogy az üstökösök nem valódi testek, 
hanem a látszólagos légköri jelenségekhez hasonlóan puszta tükörképek, 
a melléknap (Parelius), a szivárvány (Iris) és hasonlók csupán jobban lát-
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hatóan kerülnek a szemünk elé; tulajdonképpen a tükörképek felületéről 
a valóságos dolgok visszatükröződő képmásai. Ez a felfogás szerfelett téves, 
mert ezek a látszólagos légköri jelenségek időről időre különböző alakokat 
vesznek föl, és rövid idő alatt teljesen megsemmisülnek, ám az üstökö-
sök hosszú ideig változatlanul megőrzik az alakjukat, és nem szóródnak 
szét olyan gyorsan. Sőt, ezek a légköri jelenségek a meleg kigőzölgésekből 
összesűrűsödve a levegőben szoktak létrejönni, de az újabb csillagászok 
tevékenysége részletesen bebizonyította, hogy az üstökösök a levegő fö-
lött találhatók, ahogy azt a későbbiekkel majd bőségesen alátámasztjuk. 
Továbbá a légköri jelenségek a Föld csupán egyik és másik helyén tűnnek 
fel, míg az üstökösök minden országban, éghajlaton és égtájon.

5. Mások – miként azt Seneca a Quest. Nat. 7. könyvének 11. és 19. feje-
zeteiben feljegyezte6 – úgy gondolták, hogy az üstökösök több közönséges 
csillag csoportosulása vagy σύμφασινja, amelyek együttállva egy hosszú-
kásabb csillagnak látszanak. Arisztotelész7 Meteororum 1. könyvének 4. 
fejezetéből8 tudható, hogy Démokritosz9 és Anaxagorasz10 is ezen a véle-
ményen volt.11 Ez a képzelgés is könnyen cáfolható. Senki sem mondhatja 
ugyanis, hogy az állócsillagok együttállásából jönnek létre az üstökösök, 
amikor közismert, hogy azok az állócsillagok alatti régióban helyezkednek 
el, és a látható planéták halmozódásából sem jöhetnek létre üstökösök, 
mivel bolygók együttállása üstökösök idején ritkán következik be, és va-
lahányszor ez megesik, nem tűnik úgy, hogy bármennyire is hosszabbakká 
válnának [ti. a csillagok], és még azért sem, mert az együttállások egy napig 
tartanak, ellenben az elbeszélésekből eléggé ismert, hogy bizonyos üstö-
kösök fél évig is láthatók voltak.

6. René Descartes a Phil. 3. könyvében,12 előtte Cardano a De subtilitate 
című művének 4. könyvében13 és mások azt állítják, hogy az üstökösök 
olyan planéták, amelyek mindig az égen vannak, számunkra viszont nem 
láthatók, csak bizonyos időpontban, vagy azért, mert a napsugarakban 
rejtőznek, vagy azért, mert nem alkalmas helyen és nem megfelelő távol-
ságban vannak ahhoz, hogy a napfényt visszaverjék a Földre. Ez a tetszetős 
elmélet sem fogadható el. Mert ha így lenne, akkor sok üstököst kellene 
az éghez sorolni, mivel a világ teremtése óta rendkívül sokat figyeltek meg. 
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Ha tudniillik azt állítják, hogy rövid ideig láthatók, és sok éven át pedig 
nem láthatók, akkor az ugyanazt az üstököst körbevivő epiciklus részei 
teljesen aránytalanok lennének.14 Végül, mivel nyilvánvaló, mekkora az 
arcus visionis15 nagysága tetszőleges bolygó heliákus kelésekor, az üstökö-
söké pedig sokkal nagyobb [ezeknél],16 és a Naptól távol el is tűnnek,17 
ezt a véleményt tehát minden kétséget kizáróan el kell vetni.

7. Arisztotelész a Meteor. 1. könyvének 7. és 10. fejezetében18 és annak 
kommentátorai egyaránt azt állítják, hogy az üstökösök, amelyek a kipá-
rolgások tömegéből született tüzes légköri jelenségek, a levegő magasabb 
rétegébe emelkednek, és addig időznek ott, amíg a különböző anyaguk 
meggyullad, és lassanként ismét szétválnak és megsemmisülnek. Ezeket a 
gondolatokat a csillagászok közül sokan osztják, közülük mindenekelőtt 
Scipio Claramontius, az Itáliában található pisai egyetem egykori profesz-
szora említendő, aki 1621-ben adta ki a Hold alatti üstökösök védelmében 
az Anti-Tychót,19 melyben hosszasan igyekszik bizonyítani és védelmezni 
a többi peripatetikus20 nézetét, amit pedig a későbbiekben majd szeren-
csésen látni fogunk.

8. A bizonyítékok, amelyek – úgy tűnik – e nézetet megerősítik, számo-
sabbak, mint amilyen jelentősek. Maga Arisztotelész a korábban idézett 
1. könyvének 7. fejezetében számba vette az üstökösöket kísérő, illetve 
megelőző szárazságokat, különböző viharokat vagy földrengéseket,21 és 
ebből arra következtet, hogy azok szükségszerűen az előzetes elrendezésből 
következnek. Ugyanott megemlíti, hogy a többi légköri jelenség minősége 
ugyanolyan. Állítja, hogy azok csupán élettartamukban és külsejükben 
különböznek az üstökösöktől, és természetesen ugyanolyan sokáig len-
nének láthatók, ha az anyaguk nem semmisülne meg olyan gyorsan. Ezért 
azokat a légköri jelenségeket azokhoz a pelyvákhoz hasonlítja, amelyek, ha 
lángra kapnak, akkor hosszúkás alakú, ám rövid ideig tartó égés látható. 
Amikor viszont a nagyon összegyűlő és nagyon felmelegedő kipárolgások a 
lángtól meggyulladnak, formával rendelkező kipárolgás keletkezik, amely 
szükségesszerűen sokáig tart.

9. És hogy ne tűnjünk igazságtalanoknak azokkal szemben, akik Ariszto-
telész tantételeire esküdtek, az ő saját szavait idézzük, amelyeket ugyanott, 
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a már citált helyen mond: Ha tehát ez megmarad (egy kevés szikra a pely-
vák tömegében és a feltüzesedett gyújtóanyag megfelelő elhelyezkedése) 
és a gyors keresztülhaladás nem semmisíti meg, és igen sok feltüzesedett 
gyújtóanyag sűrűsödött össze, akkor az egyszer megkezdett mozgás min-
denképpen befejezi a maga útját; az üstökös is olyan, mint a hullócsillag, 
de a mozgásának kezdete és vége önmagában benne van. Ezekből eléggé 
világos, hogy Arisztotelész azt állította, hogy az üstökösök csupán a leve-
gőbe felszálló kipárolgások.22

10. Hogy mily téves és gyenge az első elmélet, világosan kiderül abból, 
hogy gyakran földrengéskor, szárazság idején, nagy vihar közben mégsem 
tűnik fel egyetlen üstökös sem, ez alapján pedig bizonyítható: Fennálló 
ok esetén áll fenn a hatás. Márpedig szárazság, földrengés vagy különféle 
szélviharok fennállása esetén fennáll az üstökösi ok. Tehát az üstökös is jelen 
lesz. Mennyi üstökösünk lesz tehát? Vajon bármelyik évben, vagy nem 
minden esztendőben lesznek üstökösök, ily módon pedig vajon szokatlan 
látványosságok, vagy nem rendkívüli jelenségek? Menjenek már a hajt-
hatatlan és az előítéletes nézetektől megigézett filozófusok, mentegessék 
a vezérüket, rágják a körmüket, a fülüket, a fejüket, és vizsgálják, hogy 
félrebeszélhet-e egyáltalán a nagy Arisztotelész.

11. Megfelelően szilárd az a következtetés, amely nem tartja hasonlónak 
a légköri jelenségekkel, mert ki figyelte meg valaha is, hogy az üstökös 
olyannyira bizonytalan és szabálytalan pályán bolyong, mint a légköri je-
lenségek? Kérdezem: bárki, aki akár az elemi csillagászatot és fizikát ismeri, 
megfigyelt-e valaha olyat, hogy olyan szépen körbejár a légköri jelenség a 
főkörön? A rövidség kedvéért bizonyítjuk: Bármit, ami sem formájában, 
sem mozgásában, sem elhelyezkedésében, sem élettartamában nem hasonlít 
a légköri jelenségekhez, tévesen sorolják ugyanabba a kategóriába. Az üstö-
kös sem formájában, sem mozgásában, sem elhelyezkedésében, sem élettar-
tamában nem hasonlít a légköri jelenségekhez. Így alaptalanul tartják az 
üstökösöket légköri jelenségeknek. A farok vagy haj miatt világos, hogy az 
üstökösöknek más a formájuk, mint a légköri jelenségeknek; aki megnézi a 
hullócsillagokat, a lidércfényt vagy a repülő sárkányt stb., könnyen arra jut, 
hogy eltér a mozgásuk. Aki mutat fél évig tartó légköri jelenséget – ami 
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néhány üstökösre is jellemző volt –, egyedül azé legyen Phyllis.23 Az elhe-
lyezkedésről ezután lesz szó.

12. Tycho de Brahe legszenvedélyesebb ellenfele, Claramontius az Anti- 
Tycho című művében beszél az üstökösök parallaxisáról, amelyről az mű-
szerével elvégzett megfigyelései alapján azt állítja, hogy az mindig nagyobb 
volt, mint a Hold parallaxisa. Ebből következik, hogy az üstökösök a Hold 
alatt helyezkednek el. Minél nagyobb ugyanis valamely égitest parallaxisa, 
annál alacsonyabban, minél kisebb, annál magasabban helyezkedik el. Így 
a Nap kisebb parallaxisa a Hold parallaxisánál azt mutatja, hogy ez utóbbi 
alacsonyabban, amaz pedig magasabban van. És mivel ez a következtetés 
meglehetősen világos azok számára, akik a parallaxisok természetét vizsgál-
ják, egy kicsit alaposabban kell megvizsgálnunk a megfigyelések igazságát, 
hogy tudniillik vajon nem hiedelmek-e azok, amelyeket Tycho említett 
ellenfele részletesen előadott.

13. A  múlt században – ahogy Tycho a progymn. 2. kötetének 267. 
olda lán írta24 – az 1580. évben október eleje körül egészen decemberig 
látszódott egy üstökös, amit később Michael Maestlinus,25 Christopho-
rus Rothmannus26 és mások is írásban említettek; a kitartó megfigyelé-
sek alapján azt állították, hogy az a Hold fölött helyezkedett el. A dániai 
Urani borgban elvégzett tychói és a hesseni Kasselben történt megfigyelések 
között fennálló 18 ívpercnyi eltérés miatt helyezkedett szembe az emlí - 
tett Claramontius Tychóval az Anti-Tycho 3. könyvének 18. fejezetében.27 
Erről maga Tycho is beszámol a hesseni tartománygrófhoz írt levelében.28 
Tycho azt állítja, hogy ez a fogyatékosság a kvadráns nem eléggé pontos 
merőlegesének hibájából fakadt, Claramontius viszont ezt a különbséget 
a parallaxisbeli eltérés számlájára írja, amelyről azt állítja, hogy Kasselben 
nagyobb, Uraniborgban kisebb volt, ebből pedig arra következtet, hogy 
Németország nagyobb részén a sarktól való nagymértékű eltérése okán a 
meridián alsóbb részén ez az üstökös láthatatlan volt.

14. Claramontius az 1577. év üstököséről ugyanazt merte állítani a 289. 
oldalon és az azt követő oldalakon29 elszórtan, tudniillik – ahogy már 
bemutattuk – hogy az a Hold alatt helyezkedett el. De ezt a meggon-
dolatlanságot méltán igazította ki Johann Kepler az 1625. évben kiadott 

Üstököst látni - belív.indd   368 10/01/18   12:18 



A KÜLÖNLEGES BoLyGóCSILLAGoKróL / 369

Hyperaspiste Tychonis adversus Scipionem Claramontium, cum Appendice 
ex Trutinatore Galilaeiben.30 Mert ki lenne arról meggyőződve, hogy ez az 
egyedüli észlelő Argosz31 volt, és mindenki elől elragadta a győzelmet? Sőt, 
vajon nem lehet-e és nem kell-e kétségbe vonni sokkal nagyobb bizonyos-
sággal Claramontius megfigyelését, mint oly sok kiemelkedő matematikus 
különböző helyeken született, mégis csodálatos harmóniában álló össz-
hangját? Mégis mire fogunk jutni a csillagászatban, ha bármelyik gyanút 
keltő megfigyelést kevély indulattal igyekszünk visszautasítani? Igaz, és 
az is fog maradni, hogy az üstökösökre vonatkozó tychói megfigyelések 
igen pontosak voltak, mivel azok sem alkalmas eszközökkel, sem művelt 
írókkal, sem bármiféle szükséges vizsgálattal nem lettek meghazudtolva. 
Mások igen szorgalmas megfigyelései is bizonyítják, hogy a fent nevezett 
üstökös a Hold fölött volt, ezekre támaszkodván az előítéletes elméleteket 
könnyen a szerzőjére hagyhatjuk. Lásd Maestlinus a De cometa anni 1577.32 
A leuveni Cornelius Gemma az Apodixi physica et mathematicában az 
1577. esztendő üstököséről.33 A cseh Thaddeus Hagecius az 1577. és 1580. 
esztendők üstököseiről.34 Erről Tycho progymn 1. kötet 505. oldal és 2. kötet  
367. oldal.35

15. És  itt pedig nem szabad figyelmen kívül hagyni Ricciolit, aki az 
 Almag. n. 1. kötetének második részében a 8. könyvben a 89. oldalán azt 
állítja,36 hogy sem Tycho, sem bárki más nem bizonyította, hogy ez az 
 üstökös a Hold fölött volt, sőt inkább mindkettő valószínű a Hold felett 
és a Hold alatt egyaránt mutatkozhatott, jóllehet az előbbi valószínűbb. 
De megint mi végett a lélek ily bizonytalansága? Az igazság egyetlen és 
mindig változatlan. Állítjuk: Bármi, ami az égen lassabban mozog, mint a 
Hold, és annál kisebb parallaxissal rendelkezik, az a Hold fölött található. 
Ez az üstökös az égen a Holdnál lassabban mozgott, és kisebb volt a paral-
laxisa. Tehát a Hold fölött helyezkedett el. Az alsó premissza a korábban 
említett szakértők különböző megfigyeléseire támaszkodik, nem pedig 
buzgó nézelődőkre, akiknek szemei elől az üstökös bárhol elrejtőzhet.

16. A Hold alatt vándorló légköri jelenségek közül ezek azok, amelyek-
hez Arisztotelész az üstökösöket hasonlítja. Sok elméletet az üstökösök 
eredetéről és születésük módjáról lásd Ricciolinál. Mi Arisztotelészt már 

Üstököst látni - belív.indd   369 10/01/18   12:18 



370 / „ÜSTÖKÖST LÁTNI”

a saját feltevéseiből és az üstökösök különböző tulajdonságaiból kifolyólag 
a következőkkel cáfoljuk meg. Arisztotelész a Meteor. 1. könyvének 7. fe-
jezetében azt állítja, hogy a Hold alatt elhelyezkedő tűz a levegővel együtt 
folyamatos körmozgást végez, így e mozgástól könnyen meggyulladnak a 
száraz és nedves kigőzölgések, amelyek törvényszerűen elegyítve üstökö-
sökké alakulnak. De tévedés, hogy az elemi tűz a Hold alatti égen helyez-
kedik el, tévedés, hogy a levegő körmozgást végez a tűzzel, és igen nagy 
tévedés, hogy az üstökösöket a levegővel együtt az első mozgató elragadja.

17. Az üstökösök nagysága is könnyen megdönti azt a képzetet, hogy 
azok meleg kigőzölgésekből születnek, mivelhogy akkora tömeghez, amek-
kora sok üstökösre jellemző volt, sokkal több kigőzölgés szükséges, mint 
amennyi a földfelszínről és a tengerből fel tud emelkedni. Ebből Ville-
brordus Snellius, miután az atmoszféra magasságát 13 német mérföld-
nyire37 tette, helyes számítással elmésen kihozta, hogy ha az egész levegő 
egyetlen gömbbé állna is össze, nem lenne elegendő az 1577. év üstököséhez. 
Ez ugyanis Tycho tanúsága szerint hét ívperc átmérőjű, ám az egyetlen 
szférába összegyűjtött teljes levegő átmérője nem lépheti túl a három ív-
percet és 50 ívmásodpercet. Ebből arra jut, hogy ennek az üstökösnek az 
átmérője csaknem kétszer, térfogata pedig nyolcszor nagyobb volt, mint 
az atmoszféra egész gömbje, és végül miután ezt az álomkórt a régi em-
berek szerfelett elhitték, megvizsgálják tehát – mondja – és megállapítják, 
hogy nemcsak a föld és a tenger összes kigőzölgése, hanem a teljes levegő 
sem elegendő egyetlen üstökös fejének anyagához (Libro de Cometa Anni 
1618. 6. fejezet).38

18. Az üstökösök távcsővel látható nagysága ugyanazt bizonyítja. Bizo-
nyos ugyanis, hogy ezek a teleszkóplencsék az égen látható dolgokat  sokkal 
nagyobbnak mutatják, mint ha szabad szemmel szemlélnénk őket. Mégis, 
ha megfigyeljük minden egyes égitest arányos távolságát, akkor úgy a 
 Holdat, a Napot és a többi, Földhöz közeli bolygókat észrevehetően na-
gyobbnak jelenítik meg, az állócsillagokat viszont a roppant nagy távol-
ságuk miatt csak egy kicsivel vagy semmivel sem nagyobbnak. Másrészről 
pedig az is bizonyos, hogy igen sok matematikus távcső általi megfigyelései 
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nyomán az 1618. évi üstökös igen kicsit növekedett, ebből egyenesen arra 
lehet jutni, hogy az üstökösök teljes mértékben a Hold fölött mozognak.

19. Továbbá ellenkezik az arisztotelészi tétellel az összes üstökös csóvája 
is, amelyeket korábban figyeltek meg a csillagászok. Észrevették ugyanis, 
hogy a csóvájukat mindig a Nappal ellenkező irányba fordítják, úgyhogy 
ha az üstökös nyugaton előzi meg a Napot, a csóváját kelet felé terjeszti ki; 
ezzel szemben, ha kelet felől követi a Napot, nyugati irányba terjeszti ki 
a csóváját. Ha az üstökösök a felső légkörbe felszállt kigőzölgések, akkor 
számot kell adni arról, hogy miért kötődnek ily módon a Naphoz, míg 
más légköri jelenségek ezt miért nem mutatják; arról is számot kell adni, 
hogy az üstökösök miért nem változtatják olyan gyakran az alakjukat, mint 
a többi légköri jelenség; végre alaposan ki kell fejteni számunkra, hogy 
miként járnak körbe oly szépen és szabályosan az üstökösök az első moz-
gató által elragadva, miközben azokhoz hasonló módon (ti. üstökösökhöz 
hasonlóan) ugyanazon indítóok által körbejáró tüzes légköri jelenségek 
olyan rendezetlen mozgással ide-oda hányódnak addig, amíg elpusztulnak.

20. Giovanni Battista Riccioli Almagestuma első kötetének második 
részében található 8. könyv 1. részének 6. fejezetében, amikor felsorol tizen- 
két elméletet az üstökösök eredetéről, értekezéseiben említést tesz Bodinről, 
aki azt állította,39 vagy legalábbis igen helyeslően kijelentette, hogy az üstö-
kösök jeles emberek lelkei, akik miután hosszú ideig a Földön hatalomban 
voltak és külhoni diadalokat arattak, a csillagos égben ragyogó égitestként  
újulnak meg, és azért is következik be éhség, betegség, háborúk és más 
csapások, mert azok a legkiválóbb vezérek elhagyták a népet. Ám az alvó 
Bodin, ha ezeket álmodta volna, még megérdemelne valamiféle mentséget. 
Mivel azonban éberen a Theatrum 2. könyvében a félrebeszéléseit megírta, 
és az ilyen, a természettel és az Írással ellentétes dolgokat meggondolatlanul 
napvilágra hozta, ezért nevezi Froidmont a Meteor. 3. könyve 2. fejezetének 
2. cikkében40 együgyű politikusnak, rabbinikus filozófusnak, peripateti-
kusnak. Úgy tűnik, hogy ez az elvakult elmélet a pitagoreusok lélekván-
dorlástanából és népmesékből ered. Úgy mesélik a mitográfusok az égen  
az Oroszlánhoz közeli, tőle északra eső, Bereniké Haja nevű csillag képről, 
hogy Bereniké volt Ptolemaiosz Euergetész felesége,41 aki megfogadta, hogy  
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ha a férje a háborúból győztesként tér vissza, levágja a haját, és Vénusz 
templomára függeszti, amit miután megtett, és mikor a következő nap 
annak nyoma veszett, a csillagász Konón, hogy megnyugtassa a királyt, 
a csillagokra mutatva azt mondta, hogy a haj az égbe emelkedett. Emiatt 
nevezik a mai napig ezt a csillagképet Bereniké hajának.42

21. Hogy nyíltan megvalljuk azt, mit gondolunk az üstökösök anyagá-
ról, különbséget teszünk a kialakuló és a létrehozott vagy teremtett anyag 
között. Emezt megengedjük az üstökösöknek, amazt tagadjuk. Ebből 
kételkedés nélkül azt állítjuk, hogy az üstökösök természetfeletti erőből 
jönnek létre, ha ugyanis természetesen jönnének létre, természetes okkal 
rendelkeznének; ez idáig ezeket [az okokat] még senki sem tudta és talán 
nem is fogja soha kimutatni. Úgy tűnik, hogy már hajdanán ugyanazt 
gondolta a Damaszkuszi az Orthod. Fidei 7. fejezetében,43 amikor azt 
mondja: Gyakran teremnek üstökösök, mintegy a királyok halálának 
jelei ként, amelyek pedig nem azon csillagok közül valók, amelyek a kez-
detektől jöttek létre, hanem isteni parancsra megfelelő időpontban jönnek 
létre és pusztulnak el. A csillagászok leghíresebb főnixe, Tycho de Brahe 
a progymn. 1. kötetének 511. oldalán mondja:44 Azzal semmiképpen nem 
értek egyet, amit ő  (Hagecius) megenged, nevezetesen, hogy az üstökösök 
a Hold alatt is születnek. Cseppet sem kétséges számomra ugyanis, hogy 
minden, ami valóságos üstökös (mert nem a folyamatokról és tüzes légköri 
jelenségekről beszélek) teljes mértékben a Hold fölött, a világ éteri részén jön 
létre. És nem akadály, hogy ugyanaz a Tycho az 584. oldalon az 1572-ben45 
láthatóvá vált új állócsillag anyagával kapcsolatban a Tejúthoz folyamodik, 
azt ugyanis nem találomra teszi, mivel korábban a hasadék a Tejúton46 
számára még nem volt megfigyelhető.47

22. Az  üstökösök különleges formai oka a megismerés előtt minden 
testhez hasonlóan ismeretlen, és az csak a tapasztalatból származó ismeret 
után a tulajdonságokból és az alapokból tapasztalható meg. Létrehozója a 
dicsőséges Isten. Bizonyítjuk: Az üstökösöknek vagy természeti, vagy ter-
mészetfeletti okuk van. De nem természeti okuk van. Tehát természetfeletti 
okuk van. Az alsó premissza áll fenn, mivel a gondoskodó Természet Anya 
meghatározott rendben és időben vezeti elő az égben a hatásait, úgymint 
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a fogyatkozásokat, együtt- és szembenállásokat, a csillagok kelését és nyug-
vását. De ezek (ti. üstökösök) a hatások sem nem meghatározott rendben, 
sem nem konkrét időben térnek vissza. Tehát nem természetiek. És ez 
egyébként nem áll szemben azzal, hogy a Szentírás azt mondja, hogy Isten 
a teremtés munkája után megpihent. Különbséget kell tenni ugyanis a 
rendes és a különleges munka között, szintúgy a világegyetem teljességére 
vonatkozó és csodás munka között. Isten az előzővel hagyott fel, nem az 
utóbbival. A különlegesen híres Sperlingiusunk igen helyesen mondja az 
Instit. Phys. 542. oldalán:48 Már nem a világ ép és befejezett formájáról, 
hanem teljesen új, szokatlan és különleges dolgokról van szó. Valóban felha-
gyott Isten az előbbivel, miközben nem fosztotta meg magát az új csillagok 
létrehozásának hatalmától.

23. Az üstökösök cél-oka az, hogy megmutassák Isten dicsőségét és az 
embereket figyelmeztessék az elkövetkező csapásokra. Habár az emberek 
közül senki számára sem eléggé ismert, hogy az üstökösök milyen külön-
leges hatásokat jeleznek előre, mégis a tapasztalat azt mutatja, hogy soha 
nem jelenik meg üstökös kár nélkül, innen van a görög szállóige is: οὐδεĩς 
κομήτης, ὅστις οὐ κακὸν φέρ, nincs üstökös, amely ne hozna bajt. A kiváló 
költő és csillagász, Aratus hajdan ezeket a sorokat énekelte meg:49

Hogy termékeny és arany év legyen az óhajtók osztályrésze,
Sose tűnjön fel hajas csillag az égen,

Egy vagy kettő vagy több üstökös ne csillogjon,
A száraz idő szül ugyanis sok üstököst.50

Lucanus is hasonló módon fejti ki, hogy az üstökösök mindig az elkövet-
kezendő bajok hírnökei, midőn a polgárháborút megelőzően a következő 
versben jósolja a jövőbeli hatást az 1. könyvben:51

Éj idején soha nem látott csillagzatok égtek,
A menybolt lánggal lobogott; a légürön által

Száguldó fáklyák kanyarogtanak; – üstöke látszott
Szörnyü lövöldéknek, birodalmakat a mi megingat.52
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A mai tapasztalat is mutatja, mit hozhat az új üstökös, hány háborút, 
hány ország és hány város pusztulását, mennyi vérzivatart mindenfelé. 
Ezért helyesen mondta Silius a Punicorum 8. könyvében: az üstökösök 
az országok felforgatói!53 Egyedül Isten tudja, hogy mi lesz, aki kegyesen 
a határtalan jósága okán minden rossztól megszabadít minket.

24. Az üstökösök fejre és csóvára vagy hajra oszthatók. A fej az üstökös 
többnyire csaknem gömbölyű alakú teste. Csóvának mondják azt, ami az 
üstökös testéből messze kinyúlik, a fényes sugarát hol messze kiterjeszti, 
hol a csillag irányába valamivel összehúzza. És az semmi egyéb, mint a nap-
sugarak átszűrődése az üstökös erősen áttetsző testén keresztül, kúpszerű 
alakot jelenítve meg. A  peripatetikusok azt állítják, hogy az üstökösök 
csóvája finomabb, gőzszerű anyag; az üstökös testéből párolog ki, és ezért 
látszik a fejnél finomabb lángnak. Bizonyítjuk: Ha az üstökösök csóvája 
egyfajta finomabb láng, akkor annak gúla alakban felfelé kellene mozognia, 
vagy az első mozgató elragadása miatt az eredete irányába kellene kiterjed-
nie. Ám az utóbbira a válasz nemleges. Tehát az előbbi sem áll. Marad tehát 
az, hogy az üstökös csóvája a Nap sugaraiból jön létre, az üstökös teste 
átereszti azokat, ami egyfajta gúlaforma látványát nyújtja. Bizonyos, hogy 
ez a csillag gömbölyű formájából és az optika törvényéből adódik. Mi-
után ezt az elméletet elfogadjuk, könnyű lesz valamely üstökös csóvájának 
minden lehető elhelyezkedését a Nap mozgásából megbecsülni és igazolni.

25. Az üstökösök nagysága vagy látszólagos, vagy valóságos. Az előbbi az, 
amit műszer segítségével szabad szemmel figyelünk meg. Az utóbbi, amely 
megmutatja az égen az üstökös méretét, úgymint hosszúságát, szélességét, 
sűrűségét. Az üstökösök látszólagos méretéről keveset olvasunk, mivel az 
igencsak nem állandó, ebből következően változó. Seneca a  Quaest. Natur. 
7. könyvének 15. fejezetében azt írja,54 hogy kicsivel az achaiai háború előtt, 
a Krisztus előtti 146. évben a Napnál nem kisebb üstökös ragyogott fel. 
Az  1577. évi üstökös először a Jákob botja55 segítségével átmérőben hét 
percnek látszott Tychónak, a későbbiekben ugyanabból a percből csak  
3 ¼-nek, 1. kötet 475. oldal.56 1585-ben és 1590-ben ugyanannak a Tychónak 
tűntek föl csaknem a Jupiterrel megegyező méretű üstökösök, tudniillik  
3 percnyiek, amint arról említést tett a leveleiben. Az 1618-as évben (Longo-
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montanus az Astronomia Danica appendix 10. fejezet)57 a Spica Virginis nél 
kicsivel nagyobb üstökös tűnt fel, amelynek Tychóhoz hasonlóan látszó 
átmérőben két percet58 határozott meg. De a jezsuita és korábban ingol-
stadti matematikaprofesszor Johannes Baptista Cysatus a Mathematis 
Astronomica de cometa Anni 1618. 1. és 4. fejezetében teljesen mást gondol 
erről az üstökösről, mivel úgy véli, hogy átmérőben először hét perc,59 
majd a csökkenés miatt csak egy volt.

26. Az üstökösök valódi méretéről szintúgy nincs egyetértés a szerzők 
között. Tycho a progymn 2. kötetének 202. stb. oldalán az 1577. évi üstökös 
fejének átmérőjét 368 német mérföldre becsülte,60 a csóvájának valóságos 
hosszát pedig 81 700 német mérföldre a 409. és 415. oldalon.61 Bartho-
lomeus Sculthetus az üstökös fejátmérőjét 124 német mérföldre teszi, a 
csóva hosszát pedig 2623 ugyanolyan mérföldre.62 Másként gondolta 
Villebrordus Snellius a De cometis 6. fejezetében.63 Longomontanus az 
1618. év decemberében feltűnő üstököst az átmérőn 175 német mérföld-
nek számította, mivel az Append. astronom. Dan. 10. fejezetében64 annak 
a Földtől való távolságát 240 földi fél átmérőre, és a látszólagos átmérőt 
3 percre tette. Ebből a fej térfogata úgy viszonylik a földgolyóhoz, mint 
1 a 870-hez, a Holdhoz pedig mint 1 a 20-hoz. A jezsuita Cysatus ugyanar-
ról az üstökösről a 4. fejezetben azt állítja, hogy annak feje december 9-én 
a Föld középpontjától 100 fél földátmérőre volt, a látszólagos átmérője 
pedig 7 percnyi, a valóságos pedig 175 német mérföld, ebből a térfogata 
úgy aránylik a Földhöz, mint 1 a 950-hez, a Holdhoz mint egy a 22-höz.65 
Másként vélekedett erről Claramontius, lásd Anti-Tycho 7. könyvének 
30. fejezetét.66

27. Néhányan különbséget tesznek légköri és az éteri üstökösök között, 
az előbbieket a légkörbe, az utóbbiakat a légkör fölé helyezik. De hibásan 
választanak szét egy olyan dolgot, amit nem lehet és nem is kell szétválasz-
tani. Korábban kifejtettük és elmondtuk, hogy néhány üstökös fél éven 
keresztül szüntelenül látszódott az égen, ha pedig a légkörben lennének 
az üstökösök, hogyan lennének képesek akár csak nyolc napig is fennma-
radni? Azt is elmondtuk, hogy az üstökösök állandó mozgású kelését és 
lenyugvását különböző országokban egyaránt megfigyelik, az pedig nem 
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történhetne meg akkor, ha a légkörhöz tartoznának. A többit kihagyom. 
Arra a következtetésre jutunk, hogy a légköri üstökösöket mint kreálmányt 
az okos filozófusoknak el kell vetniük.

28. A különböző üstökösök időtartama eltérő és nem meghatározott. 
Mert bár Plinius a 2. könyvének 25. fejezetében azt jelöli meg, hogy a 
legrövidebb időtartam, ameddig az üstökösök látszanak, hét nap, és a 
leghosszabb nyolcvan,67 mindazonáltal nem kevésbé a dolgok mestere, a 
tapasztalat is azt mutatta, hogy az egyes üstökösök napokon keresztül hu-
zamosabb ideig látszottak; sőt a Pliniusszal egykorú Seneca a 7. könyvének 
21. fejezetében tanúsítja, hogy az Úr 64. esztendejében Nero68 uralkodása 
alatt hat hónapon keresztül látszódott az üstökös, amikor azt írja: Hiszen 
ez, amelyet mi magunk láttunk Nero boldogságos uralkodása idején, hat 
hónapig hagyta magát nézegetni, a Claudius-félével ellentétes irányban 
haladva körbe. Az ugyanis, északról emelkedve a zenit felé, keletnek tartott, 
és közben egyre inkább elhomályosult, ez a mostani pedig ugyanabból az 
irányból indult, de nyugat felé haladt, majd délnek fordult, és ott tűnt el 
a szemünk elől.69 Mivel Plinius erről csak bajosan nem tudhatott, Anto-
nius Muretus azt gondolja Senecához fűzött jegyzeteiben, hogy Plinius 
számához hibásan kellett hozzáadniuk a C betűt, hogy kijöjjön a 180 nap, 
mivel ennyi nap ad ki hat hónapot.70 A coimbrai jezsuiták a Meteor. 3.  
Tractat. 3. fejezetében kifejtik, hogy láttak üstököst, amely miután a hori-
zont fölött feltűnt, hirtelen szétszóródva eltűnt a szem elől,71 hacsak nem 
a légköri jelenségek egyikét azonosították helytelenül üstökösnek. Riccioli 
a 24. oldalon arról számol be,72 hogy az egy évig Jeruzsálem fölött lévő Xi-
phiason kívül csupán három üstökös látszódott hat hónapig. Először Nero 
uralkodása alatt az Úr 64. esztendejében. Másodszor 603 körül Mohamed 
születésekor, harmadszor az 1240. évben Nagy Tamerlán kitörése idején.73

29. Az üstökösök körvonalat leíró mozgását mindenki könnyen észre-
veheti, mivel Kopernikusz alapján, a revolut. 1. könyvének 8. stb. fejeze-
teiből74 bizonyos, hogy az égen minden mozgás körmozgás és szabályos 
mozgás. Galilei a Trucinator 36., 126. stb. oldalán,75 Cysatus a De cometa 
anni 1618 3. fejezetben, a 8. prop.-ban,76 és Kepler az Astronomia optica 
10. fejezetében77 úgy gondolják, hogy az üstökösök pedig képesek  egyenes 
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vonalú mozgásra, vagy legalábbis ezt tulajdoníthatjuk nekik, de ők ezt 
eltérő hipotézisekre támaszkodva különbözőképpen magyarázták.  Kepler 
úgy véli, hogy sokkal könnyebb megfigyelni az üstökösöket, ha egyenes 
vonalú mozgást s nem körmozgást tulajdonítunk nekik, mikor az idézett 
művében azt mondja: Akik szerint az 1577. évi üstökös mozgása körmozgás, 
azok a legnehezebb munkát vették a vállukra, és mégsem jártak sikerrel. 
Sokkal nagyobb nehézségeket fognak tapasztalni, ha ugyanazt egyéb üs-
tökösök esetében akarják bebizonyítani; könnyebben értem el sikert több 
olyan esetben, amikor megfigyeléseket tudtam szerezni, ilyen módon:  
ha, ahogy a dolgok természete meggyőz, egyenes vonalú pályákat tulajdo-
nítok nekik, melyeket nagyjából egyenlő idők alatt egyenletesen futnak be, 
kicsit lassabban a kezdetén és közel a nyugalomhoz a végén, ahogy más 
pályákon is szokás. A Föld mozgása pedig burkoltan, könnyen körmozgásra 
utalhat számukra.78 De hamis és nincs bizonyítva, hogy a természet arra 
mutat, hogy az üstökösök mozgása egyenes vonalú, sőt az összes csillag 
természete az égen inkább az ellenkezőjéről győz meg. Tévedés az is, hogy a 
Föld mozog, továbbá Longomontanus az Appendix 3. fejezetében tagadja 
az üstökösök egyenes vonalú mozgását, és Keplert arra próbálja rávenni, 
hogy állapítsa meg, az üstökösök vagy érzékkel vannak megáldva, vagy 
valamiféle intelligencia irányítja őket, és inkább szellemesen és hatásosan, 
mint az igazságnak megfelelően zárja ki az üstökösök [egyenes] pálya menti 
mozgásának hipotézisét.

30. Johannes Camillus Gloriosus is egyenes vonalú mozgást tulajdonított 
az üstökösöknek a De cometis 5. könyvének 241. oldalán, [majd] a 247. ol-
dalon79 az ezt fájlaló Riccioli [szerint] azt mondta: Bizony valószínűbbnek 
és hihetőbbnek kell azt gondolni, hogy az üstökösök az éter roppant terén 
keresztül szabadon egyenes vonalon haladnak, majd [Riccioli] arra a követ-
keztetésre jutott, hogy ennélfogva az annyira bizonytalan  dologban szabad 
nekünk ebből a labirintusból ha nem is kijutni, de kirepülni, 8. könyv, 
130. oldal.80 Már régen Seneca is emlékeztetett a Quaest. Nat. 7. könyvé- 
nek 25. fejezetében arra, hogy az üstökösökről bizonyos ismeretlen és bi-
zonytalan dolgokat el kell fogadnunk, mivel az égen állandóan mozgó 
néhány planéta mozgását még nem ismerjük eléggé.81 Mindezt a 26. fejezet 
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e szavaival toldotta meg merészen: Lesz majd, aki kimutatja, mely térsé-
gekben futják pályájukat az üstökösök, miért bolyonganak annyira eltá-
volodva a többiektől, mekkorák és milyenek. Elégedjünk meg azzal, amit 
már fölfedeztek; valamivel az utókor is hadd járuljon hozzá az igazsághoz.82

31. A világ kezdetétől megfigyelt üstökösök számáról Riccioli azt be-
csüli, hogy a Krisztus születése előtti 480. évtől Krisztus 1618. évéig 154-et 
figyeltek meg, ezeket az üstökösöket a [z észlelési] körülményeikkel együtt 
egyenként is leírta a saját Almagestum novumában;83 a többivel kapcso-
latban úgy ítéli, hogy azokat – mivel hajdanán vagy nem figyelték meg, 
vagy Európa horizontján nem látszottak – pontosan leírni nem lehet, és 
igen valószínű, hogy a világ keletkezésétől egészen a mai napig a világon 
sokkal több ragyogott fel. Ezekhez még azt is hozzá kell venni, amelyik 
nemrég a mi időnkben, 1652-ben és 1653-ban vált láthatóvá,84 és amelynek 
különböző tragédiákon keresztül a szerencsétlen következményét ez ideig 
megismertük, és eddig Európánkban tudomást szereztünk. Bárcsak a várt 
fordulat végre a miénk lenne!

32. Arisztotelész a Meteor. 1. könyvének 6. fejezetében tanúsítja, hogy 
több üstökös egyszerre egy időben látszódott, amit Julius Caesar Scaliger 
a Cardanus elleni Exerc. 79.-ben megerősít abból az időből, amikor  Károly 
francia király85 megtámadta Itáliát, midőn azt mondja: Mi néhány évvel 
ezelőtt hosszú napokig különböző hosszúságban egyszerre kettőt [ti. üstököst] 
láttunk, egyiket reggel, a másikat este.86 De az is megeshet, hogy egyetlen üs-
tökös tűnik fel kétszer, ha reggeliből estivé válik, és fordítva, megváltozott 
deklinációval és rektaszcenzióval,87 amit Appianus88 és Fracastorius figyel-
tek meg az 1531. és 1532. évek üstököseiről, Homocentricorum 3. könyvének 
23. fejezete.89 Longomontanus is az Astronomia Danica appendixben, a 
10 fejezetben elmondja,90 hogy az égen egy időben mozgó két üstökös 
világos megfigyeléséről tett említést a spanyolok királyának követe, Fran-
ciscus Garcia,91 Perzsiában, Sphan92 városában nem messze Perszepolisztól 
nyugati irányban, miként a leveléből bővebben látható.

33. A megtörtént esetekből elhamarkodott dolog meghatározni, hogy 
az év mely időszakában szoktak leginkább létrejönni üstökösök. Mivel 
ugyanis azok oka és létrejöttének módja teljesen természetfeletti, az emberi 
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tudásvágy hiába is próbál túlnőni ezen. Isten semmilyen időhöz nincs 
kötve, mert hiszen ő egyetlen parancsával bármit létrehoz, amit csak akar, 
amikor csak akarja. A  jelenségből mégis kétségtelen, hogy a Megváltó 
megszületése óta nyáron több üstökös látszódott, mint az év többi ré-
szében. Télen ugyanis kilenc, a legújabbat hozzáadva tíz, tavasszal kilenc, 
nyáron tizenhárom, ősszel tíz volt látható, miként Riccioli a 23. oldalon 
levő  Synoptica Tabellában bemutatja;93 ugyanott azt is hozzáteszi, hogy ha 
egyéb üstökösök biztos ideje is világosan fel lenne jegyezve, és azok ható- 
és anyagi okát ismernék, talán az év másik évszaka nyerné el a jutalmat, 
talán nem.

34. Az üstökösök különböző formáit vagy inkább neveit jegyzi fel Pli-
nius a 2. könyvének 25. fejezetében, ahol azt mondja: A görögök komé tának, 
a mieink hajasnak (crinitus) nevezik, mivel vérszínű hajat és bozontos 
hajszerű képződményt viselnek a fejükön,94 amelyek közé az üstökösök és 
légköri jelenségek összekeverése nélkül tizenkét változatot soroltak; ezek 
a cometes, pogonias, acontias, xiphias, disceus, pithetes, ceratias, lampa-
dias, hippeus, argyrocomus, hircus és lonchites vagy longitis. Szigorúan véve 
κομήτης (kométas) a neve, hogy megjelölje azt a csillagot, amely olyan, 
mintha minden oldalról haj venné körül. Néhányan rózsának (rosa) is 
mondják. Πογωνίας, vagyis szakállas csillag (stella barbata), a szakáll 
(barba) a πὼγονból (pogón) származik, mivel láthatóan hosszan szakállhoz 
hasonló haj nyúlik ki belőle. Nem könnyű megkülönböztetni a farkas 
üstökösöktől, mert az egyedüli különbség köztük a Naphoz való viszo-
nyulásuk, ha a haját a felkelés irányába terjeszti ki, akkor farkasnak, ha 
a lenyugvás felé, akkor szakállasnak nevezik. Az ἀκοντίζωból (akontizó) 
származik az ἀκοντίας (akontiasz), vagyis nyilas (iaculor), mivel folyamatos 
előrehaladása közben a sugarai hosszúkásan egy nyíl formáját veszik fel, 
és úgy terjeszkedik ki, mint egy kifeszített uszályruha. Χιφίας (Khipiasz), 
vagyis kard (ensis) vagy inkább kard formájú (ensiformis); azért nevezik így, 
mert a feje kardmarkolatnak néz ki, és a fénykévéje kardhegyként hegye-
sedik. Δίσκεις (diszkeisz), vagyis tányérformát ábrázoló és széles körben 
ragyogó. A πίθοςból (pithosz) származik a Πιθίτης (pithitész), vagyis hordó 
(dolium), mert a hordóhoz hasonló henger alakja van. A κέραςból (kerasz) 
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származik a Κερατίας (Keratiasz), vagyis szarv (cornu), mivel szarvként 
tűnik fel. A  λαμπὰςból (lampasz) származik a λαμπάδιας (lampadi-
asz), vagyis fáklya (fax), mivel a külsejével szembetűnően az égő fáklyát 
utánozza. A ἵπποςból (hipposz) származik a Ἱππὲɩς (Hippeisz), tudniillik 
ló-üstökös (equinus cometa) azaz ló (equus), mivel lósörényhez hasonló. 
Az ἀργυροκόμης (argürokomész), úgymint ezüsthaj (crinargentus; argenti-
comus) az ἄργυροςból, vagyis ezüstből (argentum) és κόμηből, vagyis hajból 
származik, mert az ezüsthöz hasonló fehér színt mutat. Erről Plinius azt 
mondja, hogy az Istenség emberi képét jeleníti meg. A τραγονδὴς (tragon-
dész) vagy kecskés csillag (hircina stella) vagy kecske (hircus) a kecskebakot 
(hircus) jelentő τράγοςból (tragosz) származik, mivel külseje olyan, mint a 
kecskeszőr. A λογχίτης (logkhitész), vagyis lándzsa alakú (hastaformis) a 
λόγχηból (logkhé) lándzsából (lancea) vagy dárdából (hasta) származik, 
amit újabban karónak vagy rúdnak neveznek. Mégis ezeket az egyes vál-
tozatokat Arisztotelész a hajas és szakállas üstökösökre vezeti vissza, vagy 
azért, mert hajhoz hasonlóan ragyognak, vagy mert észlelhetően hosszan 
kiterjesztve magukat valamiképpen csóvát hoznak létre.

35. Ebből már könnyű felsorolni, hogy milyen külsővel rendelkeznek az 
üstökösök. A színük is rendkívül sokféle, néha olyan fényesek, mint a Nap, 
néha tüzesek és vörösek, olykor ólomszínűek, valamikor pedig ködösek.

36. Azt állítják, hogy az üstökösök a jövőbeli csapások hírnökei. Kér-
dezzük, hogy vajon az üstökösök okozati befolyással rendelkeznek, hogy 
a bekövetkező csapásokat létrehozzák, vagy pedig csupán azok jelei. Mi az 
előbbit tagadjuk, az utóbbit állítjuk. Bizonyítjuk: Jelen lévő okon alapul 
a hatás. Ellenben az üstökösök jelenlétében nem azonnal jelenik meg a 
hatás. Tehát az üstökösök nem okai a szerencsétlen következményeknek. 
Láthatóan ugyanazt erősítik meg Erythraeai Sibylla95 sorai, amelyek a 
 sibyllai jóslatok 4. könyvében96 olvashatók:

Akkoriban pedig isteni jel fog adatni, hatalmas:
legfénylőbb csillag, fényes koronákat utánzó
fog csillogni, világítván ragyogóan az égen,

és számos napon át látszik majd innen a földről.
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Üstökös annak a csillagnak neve, melynek a fénye
napnyugovás idején a halandóknak a jövőről:
kardról, éhségről s a halálról szól, s fejedelmek,

híres férfiak és nemesek vesztét bejelenti.97

Tycho de Brahe ezeket mégis a Cassiopeia 1572. esztendőben látott új 
csillagához köti.98 Ismeretes, hogy az ok és a hatás vagy testi, vagy virtuális 
érintkezést igényel, mégis annak a dolognak hogyan lehetne érintkezése, 
amely messzebbre nem is lehetne, amikor megkezdődik a hatás? Hogy 
pedig a Föld lakosai számára az üstökösök mindig rosszat, sohasem jót 
jeleznek előre, nem annyira e csillagok szokatlan és csodálatra méltó külseje 
bizonyítja, hanem a szerencsétlen következmény, amelyet miképpen haj-
dan a mi elődeink mindig, úgy manapság mi is fájdalommal tapasztalunk.

37. Amikor Kepler az üstökösökről írott háromrészes könyvében érteke-
zik,99 a saját lángeszének szokása szerint egyéb szellemességek között azt is 
állítja, hogy az üstökösök azért jönnek létre, hogy az éteri régió ne legyen 
megfosztva a saját szörnyeitől, miként az óceán sem nélkülözi a nagyon rit-
kán látható roppant nagy és hatalmas halakat, továbbá hogy miután az 
éter sűrűsége összegyűlt egyetlen tömegbe, az égi aura egy fekélyes sebhez 
hasonlóan mintegy megtisztuljon; amit láthatóan a történetek is (világosan) 
bizonyítanak, mert hiszen azok hírül adják, hogy hol néhány napon keresz-
tül, mint az 1547. esztendőben, hol majdnem egész éven át, ahogy Iulius 
Caesar100 meggyilkolásának idejében, a Nap rozsda- és vérszínűen fénylett. 
De ez komoly dolgot illetően méltán kikacagni való tréfa. Miből fogja be-
bizonyítani Kepler, hogy az égben létezik tisztátalanság és sűrűség? Téves 
hipotézis, hogy a Napból, mint a kemencéből, korom száll fel. Ha a Nap 
valaha vérszínűnek látszott, az nem valóság, hanem csak látszatra volt olyan 
az alsóbb légkörben mindenfelől összezsúfolódott vérszínű atomok miatt.

38. Ez okból kifolyólag nem felesleges a kérdés, hogy vajon az a csillag, 
amely a bölcseket az éppen megszületett Megváltóhoz vezette, üstökös le-
hetett-e. Tycho de Brahe ugyanis erről a csillagról a progymn. 1. kötetében 
a 325. oldalon az mondja: Voltak néhányan, akik azt merték állítani, hogy a 
bölcseknek megjelenő csillag üstökös volt, köztük Cardanus, aki ezt a megszü-
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lető Krisztus számára az aszcendensen helyezte el, mintegy szinkronban azzal, 
amit az evangélista mond, hogy a csillagot a bölcsek nyugaton pillantották 
meg. De azt ő és a követői sokkal inkább szentségtörő módon, mint jogos 
észszerűségből állítják, akárhogyan mentegetőznek is. Hogy a többi dolgot 
(szégyen ugyanis elmondani), amelyeket erről a dologról a saját asztroló-
giai koholmányai közül ideillesztett, ne is tegyem hozzá.101 Éspedig ennek a 
szentségtörésnek alkotója, Cardanus nem egyedüliként tartotta ezt a csilla-
got üstökösnek, hanem hajdan Origenész contra Celsum 1. könyvében102 
helyte lenül mérlegelt, amikor nyíltan azt mondja, hogy az új csillag volt, és az 
ismertek egyikéhez sem hasonló, tudniillik amelyek a firmamentumban vagy 
az alsóbb körökben helyezkednek el, de a fajtája az üstökösökéhez hasonló. 
Théodore de Bèze Tychónál az 1. kötet 327. oldalán103 vagy komolyan, vagy 
a versmérték gyönyörködtetése miatt állította ugyanezt, amikor az 1577. esz-
tendő új csillagáról értekezett, és azt üstökösnek nevezte. Azt mondja, hogy 
az a csillag ugyanaz, amelyik korábban kelet felől a bölcseket vezette.104

39. Bizonyítsuk be, hogy a bölcsek csillaga nem üstökös volt. Bizonyít-
juk: Bármelyik csillag, amelyik a földön egyik helyről a másikra meghatá-
rozott utat és egyszersmind egy bizonyos házat mutat, az nem lehet üstökös. 
Márpedig a bölcsek csillaga a Földön egy bizonyos utat és egy bizonyos házat 
mutatott. A bölcsek csillaga tehát nem lehetett üstökös. A felső premissza 
 világos, mivel az üstökösök olyan nagy távolságra vannak a Földtől, hogy 
fényüket nem csupán egy, hanem sok helyre szórják szét, ebből követke-
zően sem egy bizonyos, sem bármilyen más helyet nem tudnak meghatá-
rozni. Ha valaki a vándorlását is meg akarná határozni, és az égen mozgó 
üstököst annak saját útján követnie kellene, a kijelölt utat csodálatos mó-
don elveszítené. Az alsó premissza a lehető legnyilvánvalóbban világos 
Krisztus születésének evangéliumi történetéből. Tehát igaz a következtetés. 
Bizonyítjuk továbbá: Bármelyik csillag, amelyik nem folyamatosan mozog 
a felkeléstől a lenyugvásig, az nem üstökös. Márpedig a bölcsek csillaga nem 
folyamatosan mozgott az égen a felkeléstől a lenyugvásig. Tehát nem üstökös 
volt. A  felső premissza minden üstökös és a többi csillag természetéből 
következik, egyetlen, akár bolygó, akár nem bolygó csillag sem állt soha 
mozdulatlanul, vagy nem volt máshol, mint az égen. Az alsó premissza 
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szintúgy világos, mivel már elmondtuk, hogy valamely az égen elhelyez-
kedő csillag egy bizonyos, meghatározott és jól körülírható helyet nem tud 
megmutatni. Ha tehát ez a csillag a bölcsek számára a megszületett Krisztus 
házát mutatta meg, az égen mindenesetre nem lehetett. Abból következik, 
hogy nem a felkeléstől a lenyugvásig mozgott, hogy a bölcseknek az utat 
mutatta egy területről a másikra, ami sem olyannyira hosszú, sem pedig 
olyannyira gyors mozgást nem igényel, mint amilyen a szokványos, a fel-
keléstől a lenyugvásig mozgó csillagok számára szükséges. Ha valaki azt 
kérdezné, hogy akkor mi lehetett a bölcsek csillaga, mi mások tekintélyét 
megőrizve azt válaszoljuk, hogy az Isten által csodálatos módon teremtett 
és a levegőbe felemelkedett fénylő test volt, hogy fényével segíteni tudja 
a bölcseket. Ez a test pedig csupán hasonlít a csillagra.

40. De nem engedhetjük meg, hogy a Cassiopeia csillagképben az 1572., 
a Hattyú csillagképben az 1600., szintúgy a Kígyótartó csillagképben az 1604. 
esztendők új csillagai és az ahhoz hasonlók üstökösök voltak, vagy annak 
nevezhetők. Azon kívül, hogy az állócsillagok természetét mind a mozgás, 
mind a fény tekintetében megfigyelték, Tycho a parallaxis tétele segítségével 
nagyon is kimutatta, hogy az a csillag az üstökösök helyénél jóval magasab-
ban, az állócsillagok legfelső régiójában volt. Egyszóval az üstökösök közül 
soha egyetlen sem időzött olyan sokáig az égen, mint az az igen fényes csillag 
a Cassiopeia csillagképben. Mert az 1572. esztendőben ragyogott fel, és 1574. 
esztendőben tűnt el. De erről többet, ha Isten is akarja, a saját helyén.105

41. Végezetül az üstökösökről azt állítottuk, hogy azok a születési horosz-
kópokra nézve egyenesen semmilyen hatással nem rendelkeznek, és ebből 
kifolyólag helytelenül cselekednek azok az asztrológusok, akik a megszüle-
tettekre vonatkozóan sok dolgot az üstökösökből igyekeznek megjósolni. 
Bizonyos, hogy az üstökösök természetfelettiek és különlegesek, tehát 
mégis miként lehetne felhasználni őket a természetes és közönséges okok 
érdekében? Az is bizonyos, hogy előrejelzéseik nem kifejezetten erre vagy 
arra az emberre vonatkoznak, hanem az egész országra. Hiába kapcsolják 
tehát egyetlen ember természetéhez és szerencséjéhez. És ennek nem mond 
ellent az sem, hogy van oka a fogyatkozások megjelenésének is, mert két 
teljesen különböző észszerű ok van; a fogyatkozások ugyanis természetes 
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okokból jönnek létre, és meghatározott időben látszódnak az égen, ám 
az üstökösök természetfeletti és ismeretlen okokból születnek, és nem 
bizonyos és meghatározott időben tűnnek föl. Tehát nem veendők együtt 
a fogyatkozásokkal.

42. Mi módon lehet megjeleníteni valami üstökösökhöz és azok csóvái-
hoz hasonló dolgot? Kepler az Astron. Optica Cap. 7 végén106 azt mondja, 
hogy hatoljon be a napsugár a camera obscura résén, és annak elébe helyezz 
el egy vízzel félig telt gömböt, azaz vízzel töltött üveggömböt; úgy, hogy a 
napsugár részint az üvegre, részint a falra essen, az üstököst ugyanis a falon 
fogod látni. Galilei a Trutinatorban a 106. oldalon107 más módszert mutat 
be igen tiszta üveggömb vagy üvegedény segítségével; amellyel szembe, ha 
nem nagy távolságban helyezzük el az égő gyertyát, a láng kicsiny képe meg 
fog jelenni az üveg felszínén, amit majd valamilyen olajjal besötétítünk, 
hogy a kép csaknem elsötétedjen, ha az üvegedényt megfordítjuk úgy, hogy 
az olajjal bekent felszín alól a kép megjelenik és annak a legszélén feltűnik, 
miután ujjunkat egyenes irányban végighúzzuk az olajon, a láng képe egy 
üstököst fog megjeleníteni.

43. A mű végén még feltesszük a kérdést, hogy vajon az a csillag, amelyik 
Jeruzsálem pusztulása előtt egy teljes éven át annak a bekövetkező bukását 
adta hírül, üstökös volt-e. A régiek írója, Josephus Flavius a Zsidók története 
7. könyvében elmeséli, hogy Krisztus után a 70. esztendőben egész évben 
a Jeruzsálem városát fenyegető Xiphias nevű üstökös volt látható,108 a szo-
morú végeredmény bizonyította, hogy az Isten haragjának biztos előjele 
volt. Mi Tychóval együtt (1. kötet 330. és 626. oldal)109 állítjuk, hogy ezt a 
csodajelet különösképpen nem lehet csillagnak vagy üstökösnek neveznünk, 
hanem az valamiféle egészen egyedi, nem a csillagok közé, hanem a légkörbe 
helyezett és az isteni hatalom által a zsidók megrettentése végett meggyújtott 
csodajel volt. Ha ugyanis üstökös lett volna, akkor nem tudta volna a jeru-
zsálemieket egyedülállóan az eljövendő bukással fenyegetni, magassága és a 
többi csillaggal végzett állandó körforgása miatt. Itt tehát hallgasson min-
den jámbor ember, és félelemben csodálják Isten ámulatra méltó hatalmát, 
egyedül az övé az érdem, a tekintély, az erény és a dicsőség.

Szebelédi Zsolt fordítása

Üstököst látni - belív.indd   384 10/01/18   12:18 



VÁ L O G A T Á S  A Z  1 6 8 0 .  É V I 
Ü S T Ö K Ö S R E  V O N A T K O Z Ó 

R Ö V I D E B B  F O R R Á S O K B Ó L *

A 16–17. században megszaporodtak a különböző égi vagy annak vélt 
jelen ségekről szóló beszámolók, melyek jelentős része meg is jelent nyom-
tatásban. Levelezésekben, naplókban és egyéb kéziratos feljegyzésekben 
fennmaradt leírásokon túl óriási mennyiségi növekedést láthatunk a 
nyomtatott könyvek vizsgálatakor. Ezek a szövegek műfajukból ereden-
dően rövid terjedelmű, alkalmi jellegű traktátusok, s tudománytörténeti 
szempontból igen változatos képet mutatnak. Találunk közöttük olya-
nokat, melyek komoly adalékokkal szolgálnak a 16. században fogant új 
tudományos világkép elterjedéséhez (elég itt Tycho Brahe üstököselméle-
tére vagy Dudith András babonaság ellen írott népszerű értekezésére gon-
dolnunk), s akadhat kezünkbe olyan is, mely az asztrológiai tévképzetek 
széles skálájával riogatja az égen feltűnt üstökösöktől rettegőket. Az 1618-
as kométát a harmincéves háború hírnökeként tartották számon később, 
a Daniel Defoe által leírt és az 1664-es londoni pestist „jelző” üstököst 
pedig Zrínyi Miklós is láthatta a sikeres téli hadjárata idején Csáktornya 
felett. Természetszerűleg illeszkedik ebbe a sorba az 1680 decemberében 
megjelent, most részletesen tárgyalandó égitest.

„[1680] 22. Decembris. Kezdett láttatni az égen dél felé egy igen nagy 
üstökös csillag, melynek csillaga nem igen nagynak láttatott, melynek 
nagyságához hasonlóra régi öreg emberek is nem igen emlékeztek.”1  Czegei 

* A német Katona Tünde, a latin Szebelédi Zsolt, a cseh fordítás Kovács Eszter munkája. 
A szövegeket Farkas Gábor Farkas válogatta.
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Vass György (1644–1705) erdélyi politikus rendszeresen vezetett naplót, 
rögzítette az időjárással és a különleges égi eseményekkel kapcsolatos je-
lenségeket is egészen a haláláig. Maga I. Apafi Mihály (1632–1690) fejede-
lem is megjegyezte Gyulafehérvárott karácsony másnapján a naplójában: 

„[1680. december] 26. Erdélyben s Magyarországon nagy égi csudák láttat-
tak.”2 A régi brassói család tagja, Paul Benckner (1653–1719) evangélikus 
lelkész diáriumában szintén megemlékezett a kométáról: „1680. december 
27-én láttam első alkalommal az üstököscsillagot, amely igen nagy sugarat 
vetett.”3 Egy másik brassói evangélikus lelkész, Martin Ziegler (†1716) is 
fontosnak tartotta feljegyezni a december 18-án felbukkant égitest hírét: 

„1680. december 18-án a délben 11 és 12 között déli irányban látszódott üs-
tökös. December 27-én egy másik, nagyobb csóvával rendelkező látszódott 
este 6 és 7 óra között.”4 Egy brassói kalendáriumban szintén felbukkant 
ez az üstökös: „Decemberben pedig megjelent egy nagy és szokatlan üstö-
köscsillag, amely fényesen világító sugaraival csaknem 60 foknyit fogott 
be az égboltból, és következő év februárjáig nem kis riadalmat keltve 
volt látható.”5 A barcasági Feketehalomban vezetett évkönyv (Annales 
Czeidinenses) 18. századi írója nem sokat foglalkozott az előző évszázad 
eseményeivel, de fontosnak tartotta megemlíteni az 1680. novembertől 
megfigyelt, majd a következő év februárjában eltűnt égi jelenséget: 

1680. november 1. Láthatóvá vált egy félelmetes üstökös a hegy legma-
gasabb csúcsán, egészen fehéren és szélesen és felül ívben meghajolva, 
míg aztán a csillag is megmutatkozott, amint lassanként feljebb kúszott, 
egészen a következő év februárjáig, amikor elérte a mennybolt legmaga-
sabb pontját, majd elkezdett fogyni.6

Úgy tűnik, mintha Nemes János (1630 körül–1688) fejedelmi tanácsos 
két üstököst is megfigyelt volna az égbolton az 1680-as év végén (termé-
szetesen ugyanarról az égitestről van szó): 

Ez esztendőben [1680] novemberben láttatott egy comaeta napkeletről, 
az üstöke napkeletről, mely is sokáig látszott reggeli hajnalban. Másik 
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látszott deczemberben napnyugotra, kihez hasonlót sem láttam, sem 
olvastam, annak üstöke napnyugotra nyult igen hosszan és noha oly 
szélesen látszott, mint egy kerék fal, az alja kicsin volt; ez által ment a 
következendő esztendőre.7 

Ismert még Cserei Mihály (1667–1756) emlékíró részletes beszámolója, 
ő a székelyudvarhelyi református kollégium tizenhárom éves diákjaként 
látta meg a kométát.

1680. Ebben az esztendőben nagy és példa nélkül való üstököscsillag 
láttatik az égen, melyet mi is Udvarhelyt laktomban nagy álmélkodás-
sal szemléltünk, egész nyolc hétig durált, de azután exspirála. Sokféle 
jövendőlést hallottam akkor felőle, de az utána következett nagy válto-
zások megmutaták, Isten mit akart ezzel jelenteni. Mert a török s német 
között tizennyolc esztendeig való véres hadakozást praesagiála, amely 
miatt mind Magyarország, Erdély, az császár haereditária provinciái 
nagy pusztulást s romlást szenvedének, és a török birodalom ugyan jó 
formában megseperteték, melyet ide alább meghallunk.8

A kassai jezsuita rendház feljegyzései (1677–1692) között megtaláljuk a 
kométa emlékét is: „[1680] december 22. Enyhe idő esővel. Pallós alakú 
halvány üstökös tűnt fel az égen nyugaton, naplemente után.”9 Csányi 
János 17. század második felében élt soproni polgár feljegyzéseiben részle-
tesen emlékezett meg erről az 1680-as kométáról. 

Ezen 1680. év november 20-án megjelent az égen egy üstököscsillag 
napfelkelte előtt három órával, és sugarait fellövellte a magasba, mint 
valami Cobistangent[?]. Tizenkét napon belül azonban visszahúzódott, 
úgyhogy már nem volt látható. Ezen 1680. év december 26-án, Szent 
István napján nyomban napnyugta után ismét megmutatkozott az ég-
bolton egy üstököscsillag, amely miatt nemcsak az idős emberekben 
kelt félelem a látványától, hanem a kisgyermekekben is, akik megriadtak 
tőle. Ez az üstököscsillag este fél 6-kor már lenyugodott, de a maga után 
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húzott hatalmas farka csak éjjel fél 12-kor tűnt el. És ez a farok úgy nézett 
ki az égen, mint egy kötél. Ez a farok a fele égi horizonton végighúzó-
dott, és a tudósok kiszámolták, hogy az égen 80 fok hosszú volt, míg 
a földön 12 000 mérföldnyire terült el, és hogy sok száz éve nem volt 
az égen ilyen üstököscsillag látható. Majd napról napra, egyre inkább 
eltávolodott, magasabbra hágott és kisebbedett, és aztán Pál apostol 
napjáig volt látható. Hogy mi következik ez után az üstököscsillag után, 
majd az idő fogja megmutatni.10 

Úgy tűnik, érdekelhették az égi jelenségek, mert két évvel később a 
Halley- üstökös feltűnését is feljegyezte: 

Ebben a 82. évben, augusztus 25-én megjelent az égen egy üstökös csillag, 
amely déli egy órakor kelt fel, és egy sugarat vont maga után, mint egy 
szárat. Augusztus 29-én aztán megint volt látható egy napnyugta után, 
három órán keresztül. Aztán lenyugodott. Ez olyan farkat húzott maga 
után, mint egy kis pálca. Az augusztus 25-ei látványosabb volt. Szep-
tember 3-án eltűnt és többet nem kelt fel.11

Hain Gáspár (1632–1687) lőcsei krónikájában szintén felbukkant az 
üstökös: 

December 22-én estefelé pillantottuk meg első ízben a nagy üstökös-
csillagot a Sas és Ganümédész jegyében. Maga a csillag nem tűnt igazán 
nagynak, de a szakálla vagy farka annál inkább volt nagy és rettenetes, 
lévén több mint 60 fok hosszban nyúlt el észak-kelet felé. Ez a nagy 
üstökös, amelyhez fogható még nem volt látható, amióta világ a világ, 
messze földön látható volt, és pályája során bejutott az Androméda 
jegyébe, és egészen következő év február 4-ig, vagyis 1 hónapig és 12 napig 
mutatkozott. Hogy mit jelentsen, azt csak a jóisten tudja.12 

Ugyancsak megemlékezik a lőcsei kalendárium Erdélyi Múzeumban 
fennmaradt unikumpéldánya is a hosszú csóváról: 
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[1680] Decemberben nagy és példa nélkol való Östökös csillag az égen 
költ fel, az mely maga fényes sugárjéval majd 60. gradust el-foglalta és 
következendő esztendőnek Februariusig nagy almélkodással láttatott.”13 

Ennek cseh változatát is ismerjük, ebben a novembertől februárig meg-
figyelt kométáról számolt be: „Novemberben egy rendkívül nagy üstökös 
mutatkozott az Oroszlán jegyében: reggel és este is tartott egészen 1681 
februárjáig mutatkozott.”14
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N Y O M T A T VÁ N Y O K

P e r g e r  P é t e r

A tanulmány a nyomtatott csillagászati hungarikumok két legfontosabb 
csoportjával, a 16–17. században Magyarország területén magyar vagy 
idegen nyelven, vagy bárhol a világon magyar nyelven kinyomtatott, a 
csil lagászat tárgykörébe sorolható kiadványokkal foglalkozik. Ezek könyvé-
szeti szempontú, rövid tartalmi ismertetésen túl nem vállalkozik a szövegek 
tágabb tudománytörténeti kontextusba helyezésére. Szervező elve az idő-
rend, ettől csupán a kalendáriumok kedvéért tér el, amely műfajcsoportot 
külön tárgyalja.

Nem vállalkozhattunk arra sem, hogy a régi magyarországi könyvanya-
got minden részletre kiterjedően ismertessük, hanem inkább a nagyobb 
terjedelemben, egyértelműen csillagászati vagy ezzel összefonódott asztro-
lógiai és meteorológiai témákat érintjük. Az  elszórtan fellelhető csilla-
gászati utalásokra példaként említhető a ma ismeretes egyik első magyar 
nyelvű, csillagászati feljegyzéseket tartalmazó munka, Benczédi Székely 
István 1559-es2 és Heltai Gáspár 1575-ös krónikája.3 Heltai például több, 
csillagászatinak vélt (valójában légköroptikai) jelenséget is feljegyez: pél-
dául Szent István halála után „nagy tsudák és veszedelmek lönek [...] Két 
napot-is látának az égbe”, de beszámol egy üstökösről is, amely Nagy Lajos 
király 1382-ben bekövetkezett halálát jósolta meg. Szintén üstököscsillag 
tűnt fel Hunyadi János halála előtt is, „és marada vagy harmintz napig”. 
Említi Vitéz Jánosnak az esztergomi palotába készíttetett asztrológiai 
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fal képeit, az 1484. évi napfogyatkozást – kiemelve, hogy az ugyanabban 
évben volt látható, amikor Hunyadi Mátyás Bécset elfoglalta –, továbbá, 
hogy a király általában is egész hadjáratát a csillagok járásához igazította, 
s igyekezett ehhez értő embereket maga köré gyűjteni.4 Ilyen jellegű meg-
jegyzések bármely későbbi történeti műben, de akár más műfajú munká-
ban is előfordulhatnak.

A ma ismeretes legelső, hazai csillagászattal foglalkozó nyomtatvány 
a neves brassói szász tudós, reformátor, nyomdász Joannes Honterus 
nevéhez fűződik. Az  egész világ rövid leírására törekvő verses földrajzi 
tankönyvének és saját maga által készített fametszetes atlaszának az első 
fejezetét ennek a témának szentelte. Munkájának legkiforrottabb kiadása 
első alkalommal 1542-ben jelent meg Brassóban.5 Az oktatásban jól hasz-
nálható könyvecske roppant népszerűvé vált Európa-szerte, egészében vagy 
részleteiben legalább 126 kiadást ért meg 1692-ig.6

Az első magyarországi önálló csillagászati nyomtatvány Jacobus Pribi-
cerustól származik, aki 1578-ban, Besztercebányán megjelent latin nyelvű 
munkájában számol be a városban előző év november 13-án megfigyelt 
üstökösről.7 Szól a jelentőségéről, az üstökösök természetéről, vélt hatásá-
ról. Ennek kapcsán felidézi az 1556-ban és 1558-ban felbukkant üstökösök 
történelmi következményeit. Az  értekezés előtt Paulus Fabricius bécsi 
matematikus levele olvasható Bartholomaeus Chrysaeus selmecbányai 
orvoshoz. Továbbá található benne az üstökösről egy-egy latin vers tőle, 
illetve Johann Leuchamerustól. A kis füzet címlapján látható üstökös képe 
valószínűleg a legelső nyomtatott csillagászati ábrázolás Magyarországon.

Magyar nyelvű munka is napvilágot látott ugyanerről a kométáról: Wil-
helm Misocacus orvos és asztrológus 1578-ban Gdańskban megjelent mű-
vének fordítása.8 A Báthori István lengyel királynak és erdélyi fejedelemnek 
ajánlott művet Heltai Gáspár adta ki Kolozsvárott 1578-ban. A szövegben 
a Pribicerusnál szereplő dátumnál egy nappal korábbi,  november 12-i meg-
jelenéséről tudósít a szerző. A kiadvány címlapján a város felett ragyogó 
üstökös és az azt szemlélők csoportja látható.

Báthori Kristóf udvari orvosa – aki fiának, Zsigmondnak tanítója is 
volt egyben –, a toszkán származású Marcello Squarcialupi az Erdélyben 
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1580. szeptember 10-én feltűnt „égi tűz”-ről, azaz sarki fényről írt latin 
nyelven.9 Az ennek arisztotelészi magyarázatát kifejtő bevezető után négy 
fejezet taglalja az akkor látott égi jelenséget. A címlap szerint a nyomtatást 
1581 januárjában fejezték be az erdélyi Szebenben, így ez bizonyosan előbb 
jelent meg, mint a szöveg ugyanerre az évre datált krakkói kiadása. Míg 
azonban abban megtalálható egy illusztráció, e nyomtatvány szövegében 
csupán az arra való utalás lelhető fel.

Az eperjesi kollégium nagy hatású vezetője, az uralkodó által poeta lau-
reatus címmel és nemességgel felruházott tudós költő, Joannes Boca tius 
verseit és a hozzá írott leveleket összegyűjtő kötet 1599-ben jelent meg Bárt-
fán. Az ebben olvasható ötvenkilencedik költemény az 1596-ban Magyar-
országon is látott üstököst énekli meg.10

Két évtized múlva szintén Bocatius a szerzője annak a nagyméretű 
röplapnak, amely az 1618-ban észlelt üstökös megjelenése alkalmával ké-
szült. 11 Felül a címen szinte átzuhanó égitest ábrája látható. Az alatta há-
romhasábosan elhelyezett magyar, latin és német szöveg a büntetés előtt 
járó figyelmeztetésnek tartja a kométát. Mint írja, „minekünk, kik magyar 
kenyeret eszünk”, nem kell különösebben bizonygatni, hogy „Ferdinand, 
Maximilian, Rudolphus és Matthias” idejében mit eredményeztek az „új 
csillagok avagy borzas üstökös csillagok”. Elégnek tartja csupán az  1596-os 

– már általa is megverselt – üstököst említeni, amely miatt elveszett Eger, 
és amely a mezőkeresztesi vereséget hozta. A fenyegető katasztrófák elke-
rülése érdekében megtérésre és szeretetben való megbékélésre ösztönzi 
olvasóit. Végül Bocatius alul olvasható latin disztichonja egyértelművé 
teszi: a nagy emberek halálát, a háborút, a pestist, az éhínséget mindig az 
üstökös hozza. Érdekesség, hogy talán a király méltóságát sértő, vészjósló 
hangneme, vagy épp azért, mert szerzője – aki ekkor kassai iskolamester 
volt – nem mutatta be nyomtatása előtt, a városi tanács az összes példá-
nyát elkobozta, és megsemmisítésre ítélte. Az ilyen jellegű iratok iránti 
érdeklődést jelzi, hogy a városi jegyzőkönyv szerint 1619 márciusában a 
nyomdász sikertelenül próbálta visszakérni az elkobzott (és ezek szerint 
a megsemmisítéstől mégis megmenekült) példányokat, mert a vásári áru-
sok gyakran keresik.12
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Nagyobb szabású csillagászati munka megjelenésére egészen a korszak 
legsokoldalúbb természettudósa, a csillagászat mellett földrajzzal is fog-
lalkozó David Frölich felbukkanásáig kellett várni, akit Kopernikusz első 
magyarországi követőjeként is szoktak említeni – tévesen.13 Az őt foglal-
koztató kérdéseket összefoglaló értekezését 1632-ben Lőcsén jelentette meg, 
egyetlen ma ismert példányának csupán kevesebb mint a fele maradt fent.14 
A meglévő részekben ír az évszakok váltakozásáról és a holdfogyatkozás- 
ról. A háborúk megjósolhatóságának kérdése kapcsán kifejti a világegye-
tem működéséről vallott nézeteit. Úgy gondolja, hogy a helyes következ-
tetések levonásához pontosan meg kell ismerni az égitestek mozgásának 
törvényszerűségeit. Munkájának legjelentősebb része az a függelékként 
hozzáfűzött tanulmány, amelynek első része az úgynevezett „ellenlábasok-
kal” foglalkozik, második része azonban a hazai irodalomban egyedülálló 
módon Kopernikusz és Kepler tanait hangoztatva a Föld forgását bizony-
gatja, cáfolva azt a 14 ellenvetést, amelyeket ez ellen általában fel szok-
tak hozni.15 E nézeteit Boroszlóban (Wrocław) megjelent német nyelvű 
kalendáriumaiban rövidebb, közérthetőbb módon a szélesebb közönség 
elé is tárta.16

Apáczai Csere János korának minden ismeretét összefoglalni igyekvő 
enciklopédiájának VI. fejezete szól Az égi dolgokról.17 A majd harminc, 
tizenkettedrét lapnyi szöveg a korabeli csillagászati ismeretek teljességét 
igyekszik karteziánus megközelítésben felölelni. E fejezetet Apáczai még 
1653-ban írta meg Utrechtben, és a már elkészült részeket ki is nyomtattatta. 
A félbemaradt mű végül a hazatérése után, Gyulafehérváron írt és szintén 
Utrechtben kinyomtatott szövegekkel 1655-ben vált teljessé.

Az 1650–1654 között a pataki református gimnáziumban működő  neves 
pedagógus, Johannes Amos Comenius új szemléletű tankönyveiben is 
foglalkozik csillagászati kérdésekkel. Ianua linguarum reserata aurea című 
munkája először 1631-ben jelent meg a lengyelországi Lesznóban. Hazai 
kiadásainak sorát az 1638-ban Brassóban megjelent latin és német nyelvű 
változata nyitotta meg.18 Később Szilágyi Benjámin István fordításával 
kiegészülve latin és magyar nyelven először 1643-ban Váradon került ki 
Szenci Kertész Ábrahám sajtója alól.19 A nyelvtanulás céljából összeállított 
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enciklopédia IV. De firmamento fejezete foglalkozik a diákok számára 
szükséges csillagászati tudnivalókkal.20

A Ianua kibővítésével, annak továbbfejlesztéseként alkotta meg Come- 
nius azt a három egymást követő osztály számára összeállított tankönyv-
sorozatot, amelynek anyagát egyre magasabb szinten magyarázta a diákok-
nak. A bevezetőnek szánt Vestibulumot a magasabb szintű Ianua, majd 
az Atrium követte. E két utóbbi tartalmaz csillagászati ismereteket is. 
Az Erudi tiones scholasticae pars secunda Ianua első alkalommal 1652-ben 
látott napvilágot Patakon.21 A magyar értelmezésekkel ellátott latin szótár 
és latin nyelvtan után álló enciklopédia III. Aether cum astris fejezete tar-
talmazza az égi dolgokról való tudnivalókat.22 A még ugyanebben az évben, 
szintén Patakon kiadott következő, Atrium fokozat23 LV. Astronomiae 
ars című fejezete lényegében ugyanezt az anyagot magyarázza el jóval rész-
letesebben és a tanultabb diákfőkhöz igazított választékosabb stílusban.24

Comenius talán legismertebb, pedagógiai szempontból leginkább 
újszerű munkája a gyakorlati ismeretek elsajátítását előtérbe helyező 
illuszt rált tankönyve, az Orbis pictus. Comenius a mű kéziratát és képei-
nek tervezetét már magyarországi tartózkodása idején összeállította, amit 
Patakon, 1653-ban készült próbanyomata is bizonyít.25 Az első teljes kiadás 
végül 1658-ban látott napvilágot Nürnbergben latinul és németül.26 Ezt 
követően számos alkalommal és több nyelven (angol, olasz, francia, lengyel, 
dán, holland, svéd, litván) megjelent külföldön27 és itthon is.28 A kiad-
ványban a Csillagászat, A világ; Az ég; Óramutatók, óra-mivek; Nézésre 
(szemnek) szolgáló-üvegek; Az égi-golyóbis; A bújdosó  csillagoknak helyhez-
tetések (egy-másra-való nézések); A holdnak jelenési (tünési); A Napban és 
Holdban-való fogyatkozások című részek mind alapvető csillagászati isme-
reteket közöltek a diákokkal, ráadásul – nem lehet eléggé hangsúlyozni 

– mindegyiket fametszetes ábra illusztrálja.
Lippay György esztergomi érsek öccse, János összeállított és 1662-ben 

Nagyszombatban megjelentetett egy mezőgazdasági kalendáriumot.29 
Ebben két csillagászati tartalmú illusztráció is látható: az egyik az éjjeli 
holdfény hosszát: Az hóldnak nevelkedéset vagy fogytát ez következendö 
táblábul meg ismerhetni, a másik a kézi kompasztom – egyfajta kéznapóra 
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és iránytű – használatát mutatja: Figura kiben az ember az újjan meg-lát-
hattya á nappal veröfénynél, hány az óra mind dél elött, s-mind dél után. 
A kiadványhoz (igaz, a ma ismeretes példányok közül csupán egyben talál-
ható meg) kihajtható, haránt alakú táblázat is járul: Mutató táblája annak, 
mely időben az egész esztendőnek minden napján keljen fel és haladjon el 
a nap… Ez utóbbi újraszedve az 1659-re szóló magyar nyelvű nagyszombati 
kalendáriumban is megtalálható.30

A nagyszombati jezsuita akadémia csillagászattal és természettudomá-
nyokkal foglalkozó tagja volt a magát Astrophilusnak nevező szerző, aki 
egy időszakban valószínűleg a korábban főként Ausztriában és Német-
országban működő jezsuitával, Johann Mischsel (1613–1677) azonosít-
ható.31 Amint lejjebb, a kalendáriumok ismertetésénél bővebben is szó lesz 
róla, az általa szerkesztett nagyszombati kalendáriumokban is nagy teret 
szentelt a csillagászati témáknak. Az 1661 februárjában feltűnő, felfedező-
jéről időnként Hevelius-féle üstökösként említett égitestről pedig külön 
értekezést jelentetett meg még ugyanabban az évben Nagyszombatban. 
Ehhez három fametszetes ábrát is csatolt. Az egyiken az üstökös látható 
Misch megfigyelése szerint a csillagképek között. Az egyetlen lapon elhe-
lyezkedő másik két illusztráció egyike a nagyszombati csillagállást mutatja 
1661. február 2-án a 16. órában, a hátán pedig a 12 égi ház ábrája látható. 
Ezt követően az üstökös kapcsán feltett négy alapvető kérdés megvitatása 
olvasható. Ezek szerint Mischt elsősorban az foglalkoztatta, hogy az üstö-
kösök mennyiben tekinthetők a veszély előhírnökének, illetve mennyire 
lehet az üstökösök alapján a jövendőt kifürkészni.32

Jacob Schnitzler (1636–1684) szebeni evangélikus lelkész nevéhez számos 
csillagászati mű fűződik. Már wittenbergi tanulmányai idején is több csil-
lagászati tárgyú disputáción elnökölt, melyek szövegét ő maga írta.33 Csil-
lagászattal itthon is aktívan foglalkozott, állítólag Szeben főterén felállított 
távcsövével vizsgálta az eget, és az érdeklődők számára előadást is tartott a 
látottakról.34 Ő volt az összeállítója azoknak a teológiai vizsgatéziseknek, 
amelyeket 1664. augusztus 20-án vitattak meg a brassói evangélikus gimná-
ziumban. A vizsgázó a Berethalomban született ifj. Lukas Hermann volt.35 
Az öt tézis az 1654. augusztus 12-én megfigyelt napfogyatkozással és annak 
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vélt hatásával foglalkozik. Határozottan állítja, hogy téved, aki e napfogyat-
kozást teljesnek és egész Európára kiterjedőnek mondja. Ugyanígy hibásan 
gondolkodik, aki ilyen jelenségekből a világvége eljövetelére következtet.

Úgyszintén Schnitzler volt a vizsgáztató, amikor 1663. december 7-én 
Valentinus Frank megvédte azt a tíz, a természettudomány körébe sorol-
ható tézist, amelyek között néhány csillagászati kérdést tárgyal.36 (Valen-
tinus Frank [1643–1697] sem ismeretlen a magyar és az erdélyi német 
irodalomtörténetben, 1686-ban lett szebeni királybíró és a szászok grófja.) 
Schnitzler állításai szerint – melyeket a diáknak bizonyítani kellett – nem 
igaz, hogy a korban több nap- és holdfogyatkozás lenne, mint korábban, 
úgyszintén nem ad igazat Kopernikusznak, mert szerinte a csillagok mo-
zognak, és a Föld van nyugalomban. 

Komáromi Csipkés György a „iudicaria astrologiarol és üstökös csil-
lagokról” készített értekezést.37 A levélformában írt művet Cob Friderik 
Farkasnak, a szatmári vár „commendánsának” címezte, Debrecenben, 1665. 
január 13-i keltezéssel. Első fele Az astrologusokról, második fele Az üstökös 
csillagokról élőfejjel összesen 120 pontot foglal magában. A szöveg eluta-
sítja az asztrológiai jövendöléseket az 1664. december 14-én látott üstökös 
kapcsán, valamint kitér arra, amit a kométák kapcsán fontosnak tart.38

Főként asztrológiai jóslásairól vált ismertté az erdélyi Israel Hiebner. 
1668-ban Szebenben megjelent, latin nyelvű csillagászati értekezéséből ma 
egyetlen példány sem ismeretes,39 Johann Seivert híradása alapján azon-
ban szerencsére röviden összefoglalta tartalmát Joseph Trausch.40 E szerint 
Hiebner arra hívta fel a figyelmet, hogy a naptárszerkesztők által közzétett 
nap- és holdfogyatkozási adatok nem mindig egyeztethetők össze egymás-
sal, illetve az üstökösök a bolygókhoz hasonlóan ellipszispályán mozognak, 
és nem mindig jelentenek rosszat. Trausch szerint Hiebner egyik forrása 
Johann Kepler Motus Lunae című műve lehetett. 

Szintén nem maradt fent példány, hanem csupán egy 18. századi kéz-
iratos említést ismerünk abból a zsolnai evangélikus gimnáziumban 1668. 
május 12-én megvédett filozófiai vizsgatételeket tartalmazó kiadványból, 
amely Uranoscopia Christosophico philosophica címe alapján valamely csilla-
gászathoz köthető témát tárgyalhatott. A vizsgáztató a zsolnai születésű 
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Joannes Nostitius (†1689) volt, aki külföldi tanulmányaiból hazatérve 
szülővárosának iskolájában működött rektorként és a város evangélikus 
lelkészeként, a vizsgázó pedig a Zólyom megyei Badinból származó Joannes 
Transalpinus volt. 41 

A csillagászati szakirodalom számon tartja a felfedezőjéről, Gottfried 
Kirchről elnevezett üstököst, amely 1680 novemberében tűnt fel az égen.42 
A jól látható kométa megjelenése Európa-szerte nagy visszhangot váltott 
ki, az aktuális politikai helyzet bizonytalansága miatt itthon is felkeltette 
az érdeklődést.43 

Két, német nyelvű, a szerző személyének feltüntetése nélkül megjelent, 
egyleveles, plakát alakú kiadvány is született arról a kortársak által üstö-
kösnek tekintett, feltehetően légköroptikai jelenségről, amely 1682 elején 
tűnt fel az északnyugat-magyarországi égbolton. Fontos megjegyezni, hogy 
mindkettő Erdély szászok lakta vidékén keletkezett. A Szebenben készült 
nyomtatvány szerint a jelenség január elsején Érsekújvár, majd február 
10-én Lipótvár és a Galgóci-hegység felett tűnt fel, és látszódott néhány 
egymást követő napon hajnali négy óra tájban. A címszöveg alatt cifrák-
ból44 összeállított keretben látható az említett üstökös és azoknak az egyéb 
égi jeleknek a fametszetes ábrázolása, amelyek vele együtt mutatkoztak: 
két korona, két török fej és három különféle holdfázis. Ezt követi az üs-
tökös és az egyéb jelenségek leírása, valamint rövid erkölcsi tanulság, és a 
szokásoknak megfelelően rövid imádság zárja a lapot. A kiadvány címe 
szerint utánnyomásnak mondja magát, korábbi kiadása azonban ma nem 
ismeretes.45

A brassói tudósítás szerint viszont az üstökös március 5-én, hajnal 4 és 
reggel 7 óra között Bécs felett ragyogott. A cím alatt látható is fametszetes 
ábrázolása. A hozzáillesztett szedett szöveg feltünteti latinul az égtájakat, 
illetve felül minden bizonnyal az üstökösre vonatkoztatva németül „a tö-
rökök és különösen Érsekújvár felett” szöveg olvasható. Ezt követi az égi 
jelenségről szóló beszámoló, majd a szerző a közelmúlt hasonló történé-
seinek példájából igyekszik ennek jelentőségét megmagyarázni. Először az 
1644-ben történt égi jelenséget írja le, amelyet követően I. Rákóczi György 
seregeivel Magyarországra jött. Majd az 1663-ban az égen látható, erős 

Üstököst látni - belív.indd   397 10/01/18   12:18 



398 / „ÜSTÖKÖST LÁTNI”

hanghatással kísért eseményekről számol be, amelyeket kapcsolatba hoz a 
háborúban elért török sikerekkel és Érsekújvár elfoglalásával. Ezután tér rá 
az aktuális tapasztalatok részletezésére. Mivel a jelenség Bécs, azaz a főváros 
felett jelent meg, hatása nemcsak Magyarországra, hanem az egész biro-
dalomra kiterjedt. Ennek előjeleként 1681 őszén Strassburgot elfoglalták a 
franciák, az 1680. évi üstökös következményeként pedig Németországban 
és Németalföldön árvizek, szélviharok okoztak károkat, pusztítottak el 
sok embert és állatot. A kiadvány szerzője nem ismeretes, a szöveg alapján 
talán felső-magyarországi személy lehet, aki Magyarország szempontjából 
szemlélte az eseményeket, aggódott Németország sorsa miatt, de öröm-
mel nyugtázta, hogy a linzi béke (1645) értelmében hetvenkét templomot 
építhettek fel az evangélikusok.46

A szebeni kiadvány kapcsán Gernot Nussbächer úgy vélte, hogy a leírt 
és ábrázolt jelenség az 1682-ben kétségtelenül észlelt, később Halley-üs-
tökös néven ismeretes égitesttel azonosítható, a Halley-üstökös azonban 
valójában csupán 1682. augusztus 24-én tűnt fel első alkalommal, ezért 
ezt nem tarthatjuk a Halley-üstökös hiteles észlelésének.47 

A század hazai magyarországi tudományos irodalmának méltó lezárása48 
Szentiványi Márton49 hatalmas szintézise, amelyben kora jezsuita tudomá-
nyosságának minden ismeretét igyekezett összefoglalni. A három dekasra 
és azon belül három-három részre osztott Curiosiora et selectiora varia-
rum scientiarum miscellanea részenként jelent meg 1689 és 1702 között 
Nagyszombatban.50 Szövegeinek legnagyobb része korábban az általa szer-
kesztett nagyszombati latin nyelvű naptársorozatban is napvilágot látott.

A kalendáriumok mint a csillagászati ismeretek 
szélesebb körben való terjesztői 51

A kalendáriumok naptár és prognosztikon részeiben számos, csillagászattal 
kapcsolatos ismeretet is találunk. A  naptár inkább adatokat tartalmaz, 
például a holdfázisokat, a nap- és holdkelte, illetve -nyugta időpontját.

A prognosztikon rész a naptár tárgyévére vonatkozó előrejelzéseket, jós-
lásokat közöl. Szó esik benne a négy évszak várható időjárásáról, terméséről, 
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mezőgazdasági tennivalóiról, az adott évben várható hadi eseményekről, 
betegségekről, egyes népek, országok sorsáról – természetesen minden 
esetben az adott évre, időpontra vagy helyre vonatkozó bolygóállások 
alapján meghatározva.

A csillagászat körébe sorolható azonban a nap- és holdfogyatkozások 
időpontjának megadása. Ezeket akkor is közlik a kalendáriumok, ha 
 Magyarországról nem voltak láthatók. Hasonlóképp objektív közlésnek 
tekinthető az évszakok kezdetének meghatározása. 

A hazai kalendáriumkiadások viszonylagos nagy száma és legtöbbjük 
csillagászati szempontból sematikus tartalma miatt e helyütt teljes körű 
felsorolásukra nincs mód, és nem is tűnik érdemesnek.52 Annak érdeké-
ben azonban, hogy a műfajcsoport elterjedtségét s így hatását körülbelül 
el lehessen helyezni a magyar művelődéstörténetben, célszerű legalább 
néhány adatot bemutatni. Az első magyar nyelvű naptár 1558-ra készült 
Bécsben,53 kalendárium teljes példánya azonban csupán 1579-ből maradt 
fent.54 A naptárak ugyanis aktuális jellegüknél és általában kis méretüknél 
fogva a veszendő kiadványok közé tartoztak. Így bár nagy példányszám-
ban készültek, csak roppant kevés maradt fent belőlük, azok is gyakran 
hiányos, sérült példányok, kötéstáblából kiáztatott, másodlagosan papír-
anyagként felhasznált töredékek. Kiadásuk a nyomdák számára viszonylag 
jól jövedelmező üzletet jelentett, ezért nagyon valószínű, hogy a folyama-
tosan működő műhelyek igyekeztek évről évre kiadni őket. Gyakran csak 
vala mely külső forrás (városi számadáskönyv, feljegyzés stb.) utal egykori 
létezésükre, máskor pedig épp a nyomdák fentebb leírt gyakorlata alapján 
lehet következtetni arra, hogy az egy-egy sorozatban tapasztalható hiányok 
helyét egykor kalendáriumok töltötték be.

A 16. században magyar nyelvű kalendáriumok a hazai nyomdák indu-
lását megelőzően, majd azzal párhuzamosan is a közeli jelentős nyomda-
helyeken jelentek meg: Bécs, Krakkó, Graz. Majd az itthon meginduló 
nyomdák is gyakran adtak ki magyar, latin vagy épp német kalendári-
umokat. Az első hazai naptárat Heltai Gáspár nyomtatta ki 1572-ben.55 
A század folyamán a következő városokban jelentek meg kalendáriumok: 
Kolozsvár, Debrecen, Szeben, Bártfa, Detrekő, Nagyszombat, Németújvár,  
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Monyorókerék, Sicz. Jelenleg 75 kiadvány ismert példányból, vagy felté-
telezhető valamiképp.

A 17. században (nyelvüket nem, csupán megjelenési helyüket vizsgálva) 
továbbra is megjelentek a bártfai, a debreceni, a nagyszombati, a kolozs-
vári, a szebeni, egyetlen darab erejéig a németújvári, némi kihagyás után 
a bécsi naptárak. Újonnan indult rövidebb-hosszabb életű sorozat Kassa, 
Lőcse, Várad, Trencsén és folytatásaként Zsolna városában, de szerepelnek 
olyan, kevesebb naptárat kiadó helyek is, mint Keresztúr, Pozsony, Csep-
reg, Gyulafehérvár, Pápa, Kőszeg, Patak, Pottendorf, Tejfalu, Brassó, Csík. 
A században összesen 674 naptárkiadás látott napvilágot.

E nagy csoportból talán két sorozatot érdemes kiemelni. Az egyiket el-
terjedtsége és jellegzetes volta miatt. A lőcsei Brewer-nyomda alapításától, 
1625-től kezdve 18. századi megszűnéséig jelentette meg kalendáriumait. 
Ez idő alatt előbb magyar, majd két év múlva német, 1633-tól latin és szór-
ványosan biblikus cseh nyelvű naptárak is elhagyták Lorenz és Johann 
Brewernek, majd korszakunk utolsó két évében az utóbbi örökösének a 
sajtóját. Ezeknek 1635-től a fentebb már emlegetett sokoldalú és az újabb 
természettudományos irányzatokra fogékony David Frölich volt a szerző-
jük, aki Boroszlóban kiadott német kalendáriumaiban nagy teret szentelt 
e modern nézetek kifejtésének, hazai naptárai azonban inkább a hagyo-
mányos nézőpontot követték.56 Halálát követően a lőcsei kalendáriumo-
kat 1650-től Christoph, majd 1682-től fia, Johann Neubart asztrológusok 
számításai alapján állították össze. Jelentőségük abban áll, hogy roppant 
népszerűek és így elterjedtek voltak nemcsak a Magyar Királyság, hanem 
Erdély területén is. Egyúttal mintául is szolgáltak más műhelyek naptárai 
számára (például Kolozsvár, Brassó). Még a 18. században is kelendőséget 
növelő reklámfogás volt, ha egy naptár a címlapján lőcsei minta szerint 
készültnek nevezte magát.

A másik sorozat viszont csillagászati vonatkozásainak szempontjából ér-
demel figyelmet. A kalendáriumok történetében jelentős változást hoztak 
a nagyszombati jezsuita nyomdának a kor mércéjével mérve tudományos 
igényű kalendáriumai. A korábbi nagyszombati műhelyektől független, 
Pázmány Péter által Pozsonyban alapított nyomda átköltözését követően 
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1648-tól működött a magyar katolikus egyház székhelyén, latin és magyar  
nyelvű sorozata 1657-ben, a német 1675-ben indult. E naptárak a szokásos 
témákat nem mellőzték ugyan teljesen, de jóval kisebb teret szenteltek ezek-
nek.57 Jelentőségüket főként az adja, hogy a kalendáriumokhoz a korabeli 
jezsuita tudományosság nézeteit népszerűsítő tanulmányokat, köztük csilla-
gászati jellegűeket is fűztek. Sőt, a rendelkezésre álló jó nyomdai és anyagi hát-
térnek köszönhetően számos ábrával is gazdagították ezeket a kiadványokat.58

A nagyszombati naptárak összeállítója a kezdetektől a „Nagyszombati 
Akadémiában való Astrophilus”-nak nevezte magát. E név mögött az 
idők során más és más személy állt. Az 1669-re szóló naptárig59 – néhány 
évtől eltekintve – Johann Mischsel azonosítható, miként a Hevelius- 
 féle üstökösről írt tudósítás eseté ben is.60 Ezt követően az 1675-re kiadott 
kalendáriumig61 kérdéses „Astrophilus” kiléte, de ettől kezdve egészen az 
1705-re szóló naptárig62 bizonyosan Szentiványi Mártont rejti az álnév.63 
A naptárak címlapjuk szerint mindvégig Andreas Argoli számításai szerint 
készültek.64 

Mindezek után érdemes egy kicsit részletesebben évenként végigtekin-
teni, hogy milyen csillagászati tárgyú írások, illusztrációk kaptak helyet a 
nagyszombati latin naptárakban.

Az 1663-i évi kalendáriumban volt olvasható a Disquisitio physico-astro-
logica de signorum influxu című65 fejezet, amely címének tanúsága szerint 
a neves jezsuita tudós, Athanasius Kircher Ars magna lucis et umbrae in 
mundo…66 című munkájának alapján készült.

A latin nyelvű naptársorozat ebben az évben megszakadt.67 A következő, 
ma példányból ismert nagyszombati latin kalendárium az 1674. eszten-
dőre készült, de itt ebben a témában csupán a csillagokból való időjárási 
jóslások szerepelnek.68

A következő évre készült prognosztikonban viszont hosszabb, Disser-
tatio physico-mathematica, multa curiosa continens című, az egyes termé-
szeti jelenségek ismérveit, tulajdonságait, fajtáit stb. tárgyaló tanulmány 
olvasható, amelynek hatodik fejezete az üstökösökről szól.69

Az 1676-ra kiadott naptár érdekessége, hogy címlapján csillagászt ábrá-
zoló fametszet látható. Naptárrésze a bolygókra, a Napra, Holdra és  a csil-
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lagokra vonatkozó csillagászati adatok felsorolásával zárul.70 Ami újdonság, 
hogy szerkesztője az égitestek mozgásán és helyzetén alapuló jóslásokról 
szóló tudnivalókat táblázatba is foglalta.71

Az 1677-re kiadott naptár már a jezsuita tudományosságnak a hasonló 
jóslásokkal kapcsolatos felfogásának változását jelzi. Az előszó a toledói 
zsinat I. Leó pápa által megerősített végzéseire hivatkozva elítéli a csillagok-
ból való jóslást.72 Az előtte látható fametszetes ábra a 48. szélességi fokra 
szerkesztett Astrolabiumot ábrázolja, alatta rövid magyarázattal.

1678-ra szóló naptár címlapja két változatban ismeretes. Közülük az 
egyiket rézmetszetes keret öleli körül, amely sok egyéb mellett csillagá-
szati műszereket is ábrázol. Valójában ez a címlap Bécsben készült, és úgy 
 csatolták hozzá a Nagyszombatban nyomott könyvtesthez. Még érde-
kesebb azonban az a terjedelmes tanulmány, amely Dissertatio physico 
mathematica cosmographica, seu de mundi systemate cím alatt tíz pa-
ragrafusban tárgyalja a világegyetem felépítését, méretét, alakját, korát, 
jellegzetességeit. Ehhez két, egy-egy lapos, külön befűzött rézmetszetes 
illusztráció kapcsolódik, az első a világegyetem felépítését, míg a második 
a bolygók pályáját ábrázolja.73

Az 1682-re kiadott kalendáriumban terjedelmes szöveg foglalkozik az 
üstökösökkel. Az első Dissertatio 15 paragrafusban gyűjti össze a velük 
kapcsolatos ismereteket.74 Bár nem kimondottan a csillagászat  tárgykörébe 
 tartozik, de az ezen égitestekről való korabeli gondolkodást kiválóan pél-
dázza a tizenegyedik bekezdés, amely azt a kérdést járja körül, hogy mennyire 
tekinthetők az üstökösök különböző események előjelének vagy okozó-
jának. Ezzel kapcsolatban háromfejezetnyi történelmi adatsort is kínál  
időrendben a kezdetektől: az üstökösök megjelenése után bekövetkezett 
szerencsés eseményeket, az ekkor meghalt jeles férfiakat és az üstökösök 
megjelenése után történt kedvező és kedvezőtlen események sorozatát.75 
A következő tanulmány pedig az e kötetben alaposan tárgyalt, 1680. de-
cember 24. és 1681. február 8. között Nagyszombatban látható üstökösről 
számol be. Előbb magyarázatokkal kiegészített táblázatban olvashatók az 
erre vonatkozó pontos megfigyelések, majd az üstököshöz kapcsolódó 

Üstököst látni - belív.indd   402 10/01/18   12:18 



rÉGI MAGyArorSZÁGI CSILLAGÁSZATI NyoMTATvÁNyoK / 403

csodás égi és egyéb jelenségek leírása.76 Az utolsó paragrafus az üstökössel 
kapcsolatban gyakran felmerülő tíz kérdésre ad választ.77

Az 1687-re szóló kalendárium ismét Nagyszombatban készült,78 az eb-
ben olvasható Dissertatio polemica alapvetően hadi kérdéseket tárgyal, két 
első questiója azonban azzal foglalkozik, hogy miképpen tudják a hadve-
zérek a számukra kedvező holdfényes órákat kiszámítani.79

A következő évben a szerkesztő a legváltozatosabban értelmezett „új 
felfedezéseket” ismertető hosszú tanulmányt kapcsolt a kalendáriumhoz. 
A számos újdonság között beszámol a távcsőről (tubus opticus), a Jupiter 
Galilei által felfedezett négy holdjáról és a Szaturnusz gyűrűjéről, illetve 
Christoph Scheiner jezsuita matematikus által 1611-ben Ingolstadtban ész-
lelt napfoltokról és -kitörésekről (maculae et faculae solis).80

Az 1690-re kiadott naptárban Szentiványi a hamis vagy kétes elképzelé-
seket, lényeket veszi sorra. Ezek között megemlíti Kopernikusznak a Föld 
mozgásáról vallott nézetét, amit határozottan tévesnek tart.81

Az 1694-re készült naptár prognosztikonjának első fejezete azt tárgyalja, 
hogy melyek azok a jelenségek, amelyeket valóban meg lehet mondani a 
csillagok ismerete alapján, s melyek azok, amelyeket a közhiedelemmel 
ellentétben nem. Az előbbibe a ma is csillagászatinak tartott tények mellett 
időjárási, légköri, lelki jelenségeket is belevesz, az utóbbiak közé sorolta 
például a halált, a történelmi eseményeket, katasztrófákat stb. Ugyanez a 
kérdés az 1699-re kiadott kalendáriumban is felmerül.82

A század végéig nagyobb csillagászati traktátus nem került be a nagy-
szombati kalendáriumokba, inkább klasszikus asztrológiai témák szerepel-
nek. Így például az asztrológiai jelenségek hatása az egészségre,83 vagy hogy 
milyen időjárási, légköri jelenségekre vannak befolyással egyes égitestek.84

E csillagászati tárgyú szövegek (egyéb tudományos írásokkal együtt) 
megjelentek Szentiványi Márton már említett nagyszabású Curiosiora 
et selectiora variarum scientiarum miscellanea című, 1689 és 1702 között 
kiadott sorozatában.85

Feltétlenül szót kell még ejteni az öröknaptárakról és főként az ezzel 
 rokon csíziókról. A klasszikus öröknaptárak önállóan vagy egyes kegyes-
ségi,  liturgikus művekhez kapcsolódva jelentek meg. A  kalendáriumokhoz 
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hasonlóan általában csupán annyi csillagászati ismeretet tartalmaznak, 
amennyire a naptárszámításhoz szükség volt. Kivételnek tekinthető pél-
dául a már sokat emlegetett Frölich öröknaptára, amely az egyes napokra 
vonatkozó csillagászati adatokat és a holdfázisokról szóló, 17 pontba szedett 
tájékoztatót is tartalmaz.86 A szintén általa szerkesztett Hemerologium má-
sodik része naptárszerkesztési ismereteket tartalmaz, és az ehhez szükséges 
csillagászati ismereteket sorolja fel (napciklus, holdciklus stb.), de tartal-
maz adatsorokat a napkeltéről, napnyugtáról, a nap és az éj hosszáról is.87

A csízió azonban az öröknaptár és a névadó, az ünnepnapok sorozatá-
nak megjegyzését segítő versike mellett a környező világról szóló minden 
fontosnak tekintett ismeretet igyekezett közölni olvasójával.

1592-ben jelent meg a kolozsvári Heltai-műhelyben az első, példányból 
ismeretes hazai csízió, amely e műfaj magyarországi klasszikusa.88 Legna-
gyobb része a kalendáriumokban már megismert, az égitestek (Szaturnusz, 
Jupiter, Mars, Nap, Vénusz, Merkúr és Hold) mozgásából, helyzetéből az 
időjárásra, a születendő gyermekekre stb. vonatkozó jóslások módját, az 
uralmuk alatt álló időszakban ajánlott és ellenzett cselekedetek sorát stb. 
adja. A nyolcadik fejezet azonban valóban légköri és csillagászati jelensé-
geknek, így az üstököscsillagnak és a napfogyatkozásnak az arisztotelészi 
felfogásán alapuló magyarázatát és az ezekhez kapcsolódó időjárási jöven-
döléseket írja le.89

A csízióhoz többféle ábra is csatlakozik. Az egyik kör alakú kép az újhold 
égi helyzetét az állatövi csillagképekhez és a bolygókhoz viszonyítva ábrá-
zolja.90 Jellegzetesek a Magyar planétáskönyvnek is nevezett résznek a hét 
bolygót megszemélyesített alakként ábrázoló illusztrációi. Hasonlóképp 
ábra mutatja a kézi iránytű és árnyékóra nevű „műszer” megalkotásához és 
használatához szükséges tudnivalókat, valamint jelképes illusztráció járul 
a holdfázisokat ismertető fejezethez.91

Feltehetően az a Caspar Schespurgensis szerkesztette a kötetet, aki Hel-
tai Gáspár özvegyének halálát követően 1583-ban az akkor még kiskorú 
ifj.  Heltai Gáspár helyett a kolozsvári műhelyt vezette. A  munka való-
színűleg már 1590-ben megjelent, de ebből példány nem maradt fent.92 
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Későbbi kiadásai nem ismertek, bár népszerűsége, kelendősége és egyes 
képeinek bizonyítható továbbélése miatt elképzelhető.

E megszemélyesített bolygóábrázolások a csízióktól függetlenül is 
 érdekes vonulatát képezik az ábrázolásoknak. A Jupiter, a Mars és a Nap 
képe már feltűnt a Joannes Manlius által 1588-ban készített Frankovics-féle, 
orvosi tanácsokat tartalmazó kötetben.93 A teljes planétasort és az állatövi 
jegyeket felhasználta Jacob Klöss is Bártfán 1612-ben Bocatius alkalmi ver-
seinek gyűjteményében.94 A Mars bolygónak ugyanez a metszete bártfai 
magyar naptárakban még 1621-ben és 1634-ben is előfordul mint az év 

„regnáló planétája”.95 Egy másik Mars-metszetet Szebenben használt Jakob 
Thilo 1618-ban.96 Ugyanehhez a sorozathoz tartozik az a Szaturnusz-kép, 
amely az 1606. évre szóló, szebeni magyar naptár E ívének végén áll.97

A kolozsvárinál jóval bővebb és népszerűbbé is vált az 1650-ben Lőcsén 
megjelent újabb csízió.98 Ismeretlen szerzője az 1692. évi kolozsvári kiadás 
és a – Regiomontanus (akinek nevét a címlap lefordítva Kiraly Hegy Já-
nosként közli) munkájának többszöri átdolgozásával keletkezett – Tem-
poral című munka alapján állította össze.99 A kolozsvári csíziónál némileg 
bővebb asztrológai fejezet mellett számos természeti jelenségről (szelek, 
szivárvány, villámlás), emberi és állatorvosi kérdésekről stb. is beszámol. 
Amint a következő fejezetcímek bizonyítják, meglehetősen bő csillagászati 
anyag is helyet kapott benne: A Föld kerekségéről, temérdekségéről és szé-
lességéről, A csillagoknak a Földtől, mely messze legyenek és a planéták is 
mely nagyok, Hány óráig a Hold világa fenn légyen éjszaka, Az üstökös 
csillagról, A nap fényének fogyatkozásáról, Az újságról és holdfogyatról 
való tanúság stb.100 Az illusztrációanyaga ennek is meglehetősen bőséges 
(planétás képek, állatövi jegyek, holdfázisok, éjszakai holdfény hossza, kézi 
iránytű). A kiadvány 1674-ben, 1675 körül, 1684–1685 táján ismét megje-
lent Lőcsén.101

Miként szó esett róla, Szentiványi említett nagyszabású munkájának 
utolsó egységei már a 18. században jelentek meg. A  folytonosság még 
inkább jellemző a kalendáriumokra és főként a lőcsei csízióra, amelyet 
egészen a 20. század elejéig számtalan alkalommal kiadtak.102
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É S  A Z  Ü S T Ö K Ö S Ö K *

Z s o l d o s  E n d r e

Jacob Schnitzler élete meglehetősen jól ismert Johann Seivert műve alap-
ján.1 1636. január 1-jén született Szebenben. Édesapja szintén a Jacob névre 
hallgatott, és volt (legalább) két fiútestvére: Johann és Samuel. Az idősebb 
Schnitzler fiatalkorában bejárta Észak-Európát: volt Lengyelországban, Po-
roszországban, Dániában, Norvégiában, Németalföldön és Angliában is. 
A wittenbergi tanulmányok után először a szebeni gimnáziumban tanított, 
majd 1661-ben bekövetkezett halálig ő volt a nagydisznódi lelkész. Fiai szin-
tén Wittenbergben tanultak, közülük Johann ugyanannak a járványnak 
lett az áldozata, mint ő.

Az ifjabbik Jacobot tanulmányai befejeztével először 1660-ban hívták 
haza Szebenbe, de ekkor az erdélyi helyzet hallatán (háború, járvány) visz-
szafordult Wittenbergbe, ahol 1661 májusában beválasztották a filozófia 
kar tagjai közé. Még ebben az évben újra hazahívták – ezt a tényt említette 
is az általa vezetett disputációk címlapján.2 1663-ban ért haza, és ekkor 
kinevezték a gimnázium igazgatójának. 1668-ig látta el ezt a feladatot egy 
év megszakítással,3 majd a város lelkésze lett haláláig, 1684. június 16-ig.

Wittenbergi tartózkodása alatt több nyilvános vitában vett részt,  eleinte 
felelőként (respondens), később egyre gyakrabban elnökként (praeses). Így 

* Köszönettel tartozom Dobos verának (MTA Csillagászati és Földtudományi Kuta
tóközpont Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet) a folyamatos és segítőkész 
diszkusszióért. A német és a latin szövegek esetében Katona Tünde és Szebelédi Zsolt 
fordításait használtam fel, itt mondok nekik köszönetet.
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ő elnökölt honfitársa, a szintén szebeni Simon Basch vizsgáján 1659. június 
15-én. Nemcsak elnök volt, hanem a kiadott disputáció szövegét is ő írta.4 
Ezt Zoványi Jenő általános megjegyzései5 mellett Schnitzlertől magától is 
tudjuk.6 Még ugyanabban az évben elnökölt a medgyesi Zacharias György 
vizsgáján, amely az új csillagokról szólt. Ebben a szerző megjegyezte a má-
gusok csillagával kapcsolatban, hogy: „az üstökösökről szóló disszertá-
ciónkban elmondtuk…”.7 Mivel a két felelő különböző volt, így ezt csak 
Schnitzler mondhatta. 

A disputáció nyilván nem az 1680. évi üstökösről szól, mivel 21 évvel 
korábban íródott. Érdemes azonban megismerkedni vele, mert Schnitzler 
éppen a Wittenbergben tanultakat használta fel az üstökösprédikációban.8

Az üstökösök definíciója megfelel a wittenbergi gyakorlatnak: „Az üs-
tökösök olyan Isten által különleges módon teremtett bolygócsillagok, 
amelyek az állócsillagok alatti régióban meghatározott ideig helyezkednek 
el.”9 Itt a különlegesen van a hangsúly: „azért nevezik őket különlegesnek, 
mert a természet törvénye ellenére közvetlenül az isteni erő teremti őket, 
és a Föld lakói számára folyamatosan jelzik Isten haragját.”10 Egyrészt 
mutatja, hogy az üstökösöket és egyéb égi jelenségeket Isten üzenetének 
tekintették. Így tett már száz évvel korábban Luther és Melanchthon is. 
Luther Genezis- kommentárjában megjegyezte, hogy „valahányszor Isten 
úgy akarja, az üstökös a rémület égi jeleként ragyog fel,”11 míg Melanch-
thon költeményében azt olvashatjuk, hogy: „Nincs oly kor mely büntet-
lenül lát fénylő üstököst / Mely nem kevés bajnak a hírnöke.”12 Másrészt 
Wittenbergben figyelemreméltóan osztályozták az égitesteket. Ez  több 
szerzőnél is olvasható, de Schnitzlernél található meg a legtömörebben:

Az állócsillagokat tekinthetjük abszolút vagy relatív módon. Abszolút 
módon lehetnek közönségesek (ordinariae) vagy különlegesek (extra-
ordinariae). Azok a közönségesek, melyek a világ kezdetétől láthatók 
voltak, és láthatók továbbra is. Azok a különlegesek, melyek Isten egyedi 
akaratából egy bizonyos időben jelennek meg.13
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Azaz vannak közönséges és különleges állócsillagok, és így vannak kö-
zönséges és különleges bolygócsillagok is. Ez a különbségtétel az evangé-
likus teológiából származik, ahol különbséget tettek Isten közönséges és 
külön leges gondviselése között.14 Ugyanígy írt Komáromi Csipkés György 
is a kétféle gondviselésről:

Mivelhogy Isten kétképpen visel gondot a’ teremtett állatokról, rend 
szerént és rend kivül, annakokáért az ö gondviselése-is kétfélének 
mondatik, avagy, rend szerént valonak, avagy rend kivül valonak. 
A’ rend szerént valo, és szokott az, mellyen Isten azt a’ rendet, mellyel 
a’ terem tett állatoknak eleibe még az ö elsö teremtetésekben adott, irt, 
és szabott, meg-tartván, tartya, táplállya, és igazgattya azokat, a’ mint 
naponként mindeneket. Ebböl lészen a Napnak fel-kelése, le-menése, 
éj, nap, böség, drágaság, essö, szárazság etc. Erröl Hos. 2.20,21. Matth. 
6.26 és 10.29,30 etc. A’ rend kivül valo és szokatlan az, mellyel Isten ezt 
a’ meg-mondott rendet meg nem tartván, az ö bölcs tanácsábol és jo 
tettzéséböl, néha csudaképpen, a természetnek folyása kívűl, és rendi 
’s ereje felett, viseli gondgyokat azon teremtett állatinak, mint az Izrael 
népének, Exod. 16.12,13. és 17.6. etc. Ez a’ rend kivül valo gondviselés 
tettzik-meg, az Istennek eleitül fogván lett csuda tételiböl, mellyek mind 
ebböl származtatnak.15

Miért érdekes ez? Ha végignézzük a Riccioli által felsorolt elméleteket 
az új csillagok és az üstökösök keletkezéséről,16 látni fogjuk, hogy igen 
sok esetben a javasolt fizikai mechanizmus nem csillagot eredményezett. 
Ilyen például a nagyszombati jezsuita polihisztor Szentiványi Márton által 
is említett elképzelés. Ő úgy vélte, hogy „az égi üstökösök a Nap és más 
bolygók kipárolgásaiból, a belőlük kiáramló anyagból gyűlnek össze bizo-
nyos idő alatt, majd a Nap megtisztítja és megvilágítja őket”.17 Ez azonban 
nem égitest, ahogy több kicsi csillag összetömörülése sem eredményez 
egy csillagot. A természetfeletti teremtés nem okoz problémát, ugyanis a 
teremtés kezdete óta jelen levő csillagokat és bolygókat is természetfeletti 
módon teremtette az Isten. Így, mivel csak létrejöttük ideje között volt 
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különbség, az üstökösöket és az új csillagokat (azaz a különleges bolygókat 
és csillagokat) is ugyanolyan égitesteknek tekintették, mint a mindig lát-
ható párjaikat.18 És mindez miért volt fontos? Ismael Bullialdus 1667-ben 
publikálta, hogy a Mira Ceti fénye nem összevissza, hanem körülbelül 11 
hónapos periódussal változik.19 Nehéz elképzelni, hogy egy megvilágított 
kigőzölgés ezt meg tudná csinálni. Bullialdus egy modellt is alkotott a fény-
változás magyarázatára – tengelye körül forgó csillag felszínén van egy nagy 
folt, amit hol látunk, hol nem –, ez megint csak akkor értelmes, ha a csillag 
valódi test, nem pedig kigőzölgés. Mint látni fogjuk, ez a különbségtétel 
megjelenik majd Schnitzler üstökösprédikációjában is.20

A disputáció nagy részét más szerzők véleményének ismertetése és ese-
tenként cáfolata teszi ki. Schnitzler kétségtelennek tartja, hogy az üstökö-
sök a Hold felett találhatók. A kartéziánus Köpeczi Jánoshoz21 hasonlóan 
egyik érve az, hogy a Földön nincs annyi anyag, amelyből összeállhatna 
egy üstökös:

Az üstökösök nagysága is könnyen megdönti azt a képzetet, hogy azok 
meleg kigőzölgésekből születnek, mivelhogy akkora tömeghez, amek-
kora sok üstökösre jellemző volt, sokkal több kigőzölgés szükséges, mint 
amennyi a földfelszínről és a tengerből fel tud emelkedni.22

Az üstökösök mozgásának kérdése sokakat foglalkoztatott, de  Newtonig 
nem sikerült megfelelő választ találni. Kepler és Johannes Hevelius egye-
nes vonalú mozgást tulajdonított nekik, de Schnitzler ezzel nem értett 
egyet. Ő úgy gondolta, hogy mivel a Hold felett az égben találhatók, csakis 
körmozgást végezhetnek, és bár ő maga nem volt kopernikánus, mégis 
Kopernikuszra hivatkozott:

Az üstökösök körvonalat leíró mozgását mindenki könnyen észreveheti, 
mivel Kopernikusz alapján, a Revolut. 1. könyvének 8. stb. fejezeteiből bi-
zonyos, hogy az égen minden mozgás körmozgás és szabályos mozgás…23
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Sorra veszi az addig észlelt üstökösöket is, de a historia hiányzik.24 Riccioli 
alapján azt is tárgyalja, melyik évszakban szoktak leginkább feltűnni. Fel-
sorolja az üstökösök különféle alakját: „tizenkét változatot soroltak; ezek 
a cometes, pogonias, acontias, xiphias, disceus, pithetes, ceratias, lampadias, 
hippeus, argyrocomus, hircus és lonchites vagy longitis”.25

A mágusok csillagának26 kérdése Schnitzlert is érdekelte. A válasza ta-
nulságos a mai kutató számára is:

Ha valaki azt kérdezné, hogy akkor mi lehetett a bölcsek csillaga […] azt 
válaszoljuk, hogy az Isten által csodálatos módon teremtett és a levegőbe 
felemelkedett fénylő test volt, hogy fényével segíteni tudja a bölcseket.27

Hasonlóan vélekedett az új csillagokról írott disputációjában is: 

Azt a következtetést vonjuk le, hogy a mágusok csillaga egyszóval egy 
nem az égben található, hanem csak a levegőégben az Isten által a célból 
teremtett test, hogy a mágusoknak világítson az úton…28

Ebben a korban még igen gyakran előfordult, hogy összekeverték az 
üstökösöket és az új csillagokat. Ez nem volt teljesen véletlen, Senecánál 
ugyanis ezt olvashatjuk:

Kétféle üstökös van – mondja Epigenes. – Egyesek mindenfelé kiáraszt-
ják izzásukat, és nem változtatják helyüket; mások üstök módjára egy 
irányba nyújtják el kósza tüzüket, és elhaladnak a csillagok mellett.29 

Andrea Argoli római professzor – akire a nagyszombati kalendárium 
készítői is hivatkoznak – ezek közül az elsőt az új csillagokkal, a másodi-
kat az üstökösökkel azonosította.30 Nem tett köztük különbséget a korai 
atomista Daniel Sennert sem.31 Schnitzler viszont megkülönböztette őket:

De nem engedhetjük, hogy a Cassiopeia csillagképben az 1572-es, a 
 Hattyú csillagképben az 1600-as, szintúgy a Kígyótartó csillagképben 

Üstököst látni - belív.indd   410 10/01/18   12:18 



jACoB SChNITZLEr ÉS  AZ ÜSTÖKÖSÖK / 411

az 1604-es esztendők új csillagai és az ahhoz hasonlók üstökösök voltak, 
vagy annak nevezhetők. Azon kívül, hogy az állócsillagok természetét 
mind a mozgás, mind a fény tekintetében megfigyelték, Tycho a paralla-
xis tétele segítségével nagyon is kimutatta, hogy az a csillag az üstökösök 
helyénél jóval magasabban, az állócsillagok legfelsőbb régiójában volt. 
Egyszóval az üstökösök közül soha egyetlen sem időzött olyan sokáig 
az égen, mint az az igen fényes csillag a Cassiopeia csillagképben. Mert 
az 1572-ik esztendőben ragyogott fel, és 1574-es esztendőben tűnt el. De 
erről többet, ha Isten is akarja, a saját helyén.32

Érdemes még néhány szót ejteni Schnitzler hivatkozási szokásairól. 
Ahogy Tabitta van Nouhuys megmutatta a kopernikánizmus esetében,33 
felekezeti hovatartozás itt sem játszott szerepet. Az evangélikus Schnitzler 
által legtöbbet idézett szerző a jezsuita Riccioli volt. Bár számos műre 
hivatkozott, valószínű, hogy ezen idézetek nagy részét Ricciolitól vette 
át, és nem az eredetit használta. Ez a középkor általános gyakorlata volt, 
és még ma sem halt ki teljesen. A  hivatkozásai nem mindig pontosak, 
ez lehet, hogy néhány esetben szintén Ricciolitól ered, mint például a 
szibillaverseknél.34 Az idézett nyolc sor Riccioli (és így Schnitzler) szerint 
a 4. könyvből származik, míg valójában az első négy a II. könyv 34–37. 
sora, a második négy pedig a III. könyv 334–337. sora. Ezenkívül az első 
négy sorból a második kettő nem is egyezik a szibillajóslatok nyomtatott 
változatával.35 

Az 1680. évi üstököst a wittenbergi hagyományoknak megfelelően 
 Schnitzler jelnek tekintette, és 1681-ben prédikált is róla. Ezzel persze 
nem volt egyedül, ahogy a nyomtatvány bevezetésében meg is jegyezte: 

„ne vegyék rossz néven, hogy erről a matériáról a szószéken prédikáltam, 
hiszen ezt már korábban nálam jóval előkelőbbek is megtették”.36 Valóban, 
erről az üstökösről és a korábbiakról is számos prédikáció született, ismert 
és kevésbé ismert szerzőktől.37 Saját bevallása szerint neki sem ez volt az 
első eset, mert most „nem a Nap és a Hold jeleit vesszük sorra, amint azt 
már máskor tettük, hanem csupán a csillagok közölte jeleket”,38 azaz az 
üstököst.
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A prédikáció két részben beszél az üstökösökről. Az első részben az üs-
tökösök eredetéről, a másodikban pedig jelentésükről szól.39 Meglepőnek 
tűnhet, hogy egy szentbeszéd csillagászati szempontból érdekes lehet, de 
erre van más példa is. A 13–14. századi „Pécsi egyetemi beszédek” –  melyek 
valójában beszédvázlatok – is tartalmaznak a kor tudásának megfelelő 
csillagászati utalásokat, és Temesvári Pelbárt beszédeiben is találhatunk 
hasonló tartalmat.40

Az üstököst a szokásos módon definiálja: „A kométa egy különös és szo-
katlan csillag, amelyet Urunk Istenünk maga teremtett és fölénk a magasba 
elhelyezett, ezáltal jelezze előre a nagy büntetést, amelyet elhatározott az 
emberek nagy bűnei miatt.”41 A wittenbergi disputációhoz hasonlóan itt 
is két részre osztja a „csillagokat”: állókra és bolygókra. Mindkettő lehet 
ezenkívül közönséges vagy különleges. A különleges bolygócsillagok az 
üstökösök, míg a különleges állócsillagok az úgynevezett új csillagok. Noha, 
mint említi, általában „novae stellae” néven szerepelnek, valójában ez a 
kettő különbözik egymástól:

Na mármost az ilyen szokatlan üstököscsillagok az ide-oda mozgó csil-
lagok közé tartoznak, de nem a szokásos módon ítélendők meg, ezért 
úgy hívják ezeket, hogy Stellae Erraticae Extraordinariae, azaz nagyjá-
ból hasonlóak a rendes csillagokhoz, mégpedig abban a vonatkozásban, 
hogy akár állócsillagról, akár bolygóról legyen szó, nekik is általában vett 
pályájuk van, ahogy azt tapasztalatból tudhatjuk, és ahogy az új üstökös-
csillag is minden 24 órában felkelt és nyugodott, először a Nap felkelte 
előtt, aztán pedig a Nap lenyugta után volt látható, ezen túlmenően 
önszántából, saját pályáján haladva estétől reggelig, éjféltől számítva 
először lassan, majd gyorsabban haladt.42

Schnitzler itt rögtön fel is hívja a figyelmet arra, hogy a napkelte előtt 
látható és a később napnyugta után látható üstökös ugyanaz volt. Ismertet 
ellenvéleményeket is: 

Üstököst látni - belív.indd   412 10/01/18   12:18 



jACoB SChNITZLEr ÉS  AZ ÜSTÖKÖSÖK / 413

És a teremtés történetében, miután pedig létrehozta Isten az Eget és a 
Földet, és minden munkáját, megpihent. 1Móz 2,1. Ha pedig manapság 
azt tartjuk, hogy Urunk Istenünk az ilyen szokatlan üstököscsillago-
kat újólag teremti, úgy találni a tudósok között nem kevés olyat, akik 
ennek a véleménynek ellentmondanak, és felsorolnak számos okot és 
érvet: Mert az Úristen a teremtés során, miután mindent létrehozott, 
megpihent minden művéből. 1Móz 2,2. Ezért a mostani időben már 
nem teremt újat.43

Válaszért Schnitzler az evangélikus teológiához fordul:

Ugyanakkor ebben a kérdésben különbséget kell tenni inter opera Dei 
ordinaria et extraordinaria, azaz Istennek a rendes és a rendkívüli vagy 
különös művei között. Isten ugyan megpihent, miután megterem tette 
a rendes dolgokat, mindazonáltal Isten ma is oly tehetős és mindenható, 
mint a teremtés kezdetén, sőt bizony az örökkévalóság óta, amit látha-
tunk és be is tudunk bizonyítani a teljes Szentírás révén. Mert írva van: 
Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz. Zsid 13,8. Avagy meg-
rövidült-é az Úrnak keze? 4Móz 11,23. Igazat szólnak tehát a  tudósok: 
Verė Deus cessavit ab operibus ordinariis, non extraordinariis. Sper-
ling. Institut. Phys. p. 542., ami annyit tesz, hogy Isten a rendes dolgok 
 teremtése után pihent meg, de extraordinarie, azaz renden kívül azt 
tehet, amit akar.44

A wittenbergi disputációban természetes volt, hogy ismertet más elmé-
leteket is az üstökösök keletkezésére. Egy prédikációban mindez szokat-
lannak tűnhet, de Schnitzler itt pont ezt teszi. Három elképzelést ismertet. 
Az első szerint ezek az objektumok a többivel együtt teremtődtek, de eddig 
az égben voltak nagyon magasan, úgy, hogy az emberek számára láthatat-
lanok voltak. Isten azonban úgy akarta, hogy megjelenjenek az emberek 
előtt, és így történt. Ugyanígy, amikor úgy akarta, hogy eltűnjenek, el 
is tűntek. Ezt a nézetet Schnitzler azzal cáfolja, hogy az üstökösök nem 
látszódnak olyan hosszú ideig, mint ami ekkora távolság megtételére szük-
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séges lenne.  Hasonlóan cáfolja a peripatetikusok véleményét, amely szerint 
a jelenség egy kigőzölgés lenne. Megemlíti azt az elképzelést is – de nem 
cáfolja –, hogy az üstökös a Tejút környékén látható kicsi csillagokból 
keletkezik. Végül a saját véleményével fejezi be az üstökösök tulajdonsá-
gainak ismertetését:

Mi maradunk a véleményünknél, és azt tartjuk, hogy Isten újra és újra 
teremti meg ezeket (az üstökösöket) és az emberek bűnei miatt helyezi 
el a mennybolton a célból, hogy amennyiben az emberek nem hagynak 
fel bűneikkel és nem mutatnak megbánást, sor kerül a kilátásba helyezett 
büntetésre, és nem marad el a büntetés.45

Az üstökösök jelentésének értelmezésénél is a wittenbergi hagyomá-
nyokat követi: azaz, mint ahogy a fenti definícióból is látszik, az üstökös 
Isten jele a bűnös emberiség számára. Mindezt természetesen gondosan 
bibliai idézetekkel támasztja alá. Érdemes megjegyezni, hogy akik ebben 
nem hisznek, azok szintén ilyen idézetekkel igazolják saját véleményüket 

– gyakran ugyanazokkal. Ilyen például Jer 10,2: „Ezt mondja az Úr: A po-
gányok útját el ne tanuljátok, és az égi jelektől ne féljetek, mert a pogányok 
félnek azoktól!” Ez látszólag ellentmond Schnitzler álláspontjának, mivel 
az égi jelektől Jeremiás szerint nem kell félni. Ha viszont az egész idézetet 
vesszük figyelembe, akkor már van kiút, amit Schnitzler ki is használt:

De ezt nem egyszerűen, alapvető értelemben kell érteni, mert hogy előtte 
ez áll: A pogányok útját el ne tanuljátok. Vagyis: Ne féljetek, mint a 
pogányok. Vagyis, ne serviliter, szolgai módon féljetek, hanem filialiter, 
azaz mint a gyermek, aki féli szigorú apját…46

Ugyanezt a magyarázatot adja prédikációjában Kisztei Péter is,47 azaz: 
félni lehet, de ne úgy, mint a pogányok.

Míg a disputációból kimaradt a historia,48 itt már megtaláljuk. Ahogy 
írja:
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Mi pedig bebizonyítjuk ezt ex Historiis Cometarum per longam temporis 
experientiam notatis, az üstököscsillagok történetéből, amelyeket régtől 
fogva és ebben a mostani istentelen fertőben megfigyeltek és feljegyez-
tek. Hogy milyen csapást hoztak az ilyen szokatlan üstököscsillagok a 
három fő rendre, az egyháziakra, a világiakra és a házasságra, példákon 
mutatjuk be.49

Üstökös jelezte volna Mohamed színre lépését, Husz János máglya-
halálát, Jeruzsálem elestét stb. A kronológia nem mindig volt jó, de egy 
prédikáció esetében ez valószínűleg nem is számított.

Schnitzler másokra hivatkozik ebben a műben, mint a wittenbergi 
disputációban. Míg az utóbbiban a leggyakrabban idézett szerző Riccioli 
és Tycho Brahe, addig a prédikációban az evangélikus teológusok mellett 
csak a dán csillagász neve szerepel. 

Schnitzler emlékezete az erdélyi szászoknál, illetve Magyarországon 
 sokáig fennmaradt. Már a kortársak nagyra értékelték tudását. Az 1676. 
évi medgyesi zsinaton „legnevezetesebb szebeni férfiú”-nak nevezték,50 
míg a száz évvel később alkotó Seivert szerint ő „még az aggastyánok és 
a fiatal emberek számára is felejthetetlen!”.51 Hasonlóan jó véleménnyel 
volt róla a 19. század közepén Szilágyi Sándor: 

De sem munkásság sem tudományosság tekintetében ezek egyike sem 
multa felül Schnitzler Jakabot ki 1658–81 közt harmincznégy önálló 
füzetet nyomatott: vitatételeket, értekezéseket, szónoklatokat.52

A 20. században Zemplén Jolán tanulmányozta Schnitzler munkásságát. 
Eleinte elég nagyra értékelte a szász tudóst:

Schnitzlerben tévedései mellett megtaláljuk az új korszak emberét is, aki 
szakszerűen értekezik a csillagászati földrajzi műszerekről is, nemcsak az 
elméletekről, és aki elsőnek írt Magyarországon építészeti könyveket. 
Nem szabad ugyanis elfelejteni, hogy mindezt Schnitzler Newton előtt 
írta: Galilei mechanikája szintén nem volt még közismert, és tulajdon-

Üstököst látni - belív.indd   415 10/01/18   12:18 



416 / „ÜSTÖKÖST LÁTNI”

képpen Kepler elméletét sem lehetett a bolygómozgás véglegesen kidol-
gozott elméletének tekinteni. Schnitzler ezt is világosan látja, mint ahogy 
világosan látja a skolasztikus magyarázat nem kielégítő voltát: Kepler és 
Kopernikusz szerint a bolygókat külső erő mozgatja, a skolasztikusok 
szerint intelligentia, egyesek szerint mágneses erő hatására mozognak. 
De ez mind nem igaz: a mozgás oka egy belső alapelv, mivel a mozgás 
természetes. Ezzel az „elv”-vel már Frölichnél találkoztunk és találkozni 
is fogunk mindaddig, míg Newton fizikája el nem terjed. Schnitzler 
nem volt maradibb, mint a kortársak túlnyomó része és mindenesetre 
a maga korában a nemzetközi tudományosságnak is számottevő alakja 
volt. Az utókor nemcsak őt felejtette el, hanem wittenbergi mestereinek 
nagy részét is.53

Zemplén – minden bizonnyal túl optimistán – azt is felvetette, hogy 
„joggal kételkedünk abban, hogy Schnitzler őszintén elvetette-e egészen 
a  kopernikuszi elméletet”.54 Az  1961-ben megfogalmazott véleménye 
komoly változáson ment keresztül a következő évtizedben. A felvidéki 
fizikáról először 1974-ben szlovákul megjelent könyvében már teljesen 
másképp látta Schnitzlert:

Nagyhírű szebeni tanár, akinek terjedelmes irodalmi munkássága nem 
éppen nevezhető haladónak, nemcsak makacs antikopernikánizmusa 
miatt, hanem azért is, mert – ahol csak lehetett – igyekezett Arisztote-
lészhez ragaszkodni. Voltak kétségtelen érdemei is, elég jó földrajzi, épí-
tészeti munkákat írt, de „matematikailag” tárgyalt építészeti értekezése 
éppoly kevéssé tartalmazott matematikát, mint csillagászati munkái.55

Amilyen túlzó az 1961-es vélemény, éppannyira elfogadhatatlan az 1974-
es. Schnitzlernek az üstökösökről alkotott véleménye pontosan azt mutatja, 
hogy egyáltalán nem igyekezett ragaszkodni Arisztotelészhez, és annak kriti - 
kájával sem fukarkodott. Ha kissé túlozni akarunk, akkor annyit mond-
hatunk, hogy Schnitzlerben, úgy tűnik, megvolt a lehetősége annak, hogy 
megfelelő környezetben neves tudós válhatott volna belőle. Az  erdélyi 
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viszonyok ebben az időben nem tették lehetővé a tudományokkal való 
 komolyabb foglalkozást. Ennek ellenére Schnitzler megpróbálta csilla-
gászati ismereteit átadni honfitársainak, amit egyrészt a prédikáció csil-
lagászati tartalma is bizonyít, másrészt Seivert állítása szerint derült téli 
estéken a piactéren az eget vizsgálta – távcsővel vagy anélkül, ezt sajnos 
nem tudjuk –, és az érdeklődőknek felvilágosítással is szolgált.56 Ezzel ő a 
hazai csillagászati ismeretterjesztés egyik úttörője.
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T R A C T A T U S 
C O M E T O G R A P H I C U S ,

to jest: 
O zjevení a v nově ukázaní, toho neobyčejně dlauhého a  strašlivého   

comety, v měsíci decembris anni 1680, et in januario roku 
1681  spatřeného. V německém jazyku vydaný od Fridricha Madewisia, 

nyní pak na slovenský neb český jazyk přeložený a vytlačený.1

V Žilině u Alžběty Dádanky leta 1681.

Poznamenání kapitol, kterež se v tomto traktátu nacházejí, a co v sobě 
která obsahuje:

Kapitola první
O formě a způsobu té neobyčejné metly, aneb nového komety

Kapitola druhá
O přirození a začátku toho komety

Kapitola třetí
O místě neb placu toho komety

Kapitola čtvrtá
O velikosti toho komety
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Kapitola pátá
O hnutí neb pohybování toho komety

kapitola šestá
O vyznamenání toho komety

Caput 1. 
O formě a způsobu té neobyčejné metly, aneb nového komety.

Ačkoliv se nejeden domníval in decembri 2 anni 1680, že ten cométa v mě-
síci novembris na některých místech zjevený, hned pořád valedicovati 
bude, ale však jináč se potom stalo: Co se pak prvního ukázaní jeho dotýče, 
takovým způsobem se stalo, a to dne 17 decembris výš jmenovaného roku, 
večer o 8 hodinách, skrze jednoho dobrého přítele jest mi oznámeno, žeby 
se nějaká neobyčejná dlauha a bíla prauha neb linie na nebi ukázala.

Což já slyše, hned sem na náš zde v Berlíně tak řečený Nový trh, aneb 
Rynk pospíšil, kdež sem již mnoho lidí dívajících se nalezl, a tam sem 
seznal, že jest pravdivé toto staré přísloví: Quot capita, tot sententiae, a jak 
se vůbec říká: Mundus regitur opinionibus. Nebo z těch spectatorů a neb 
dívajících se jeden pravil: že to jest nějaka reflexio neb záře od sněhu, a že 
vyznamenáva dále větší zimu, tak že ještě musíme častěji kachle objímati. 
Druhý pravil, že to jest měsíčná duha, a že vyznamenává proměnu v počasi. 
Třetí pravil, že se snad někde oheň zjevil, a že záři od sebe v povětří vydává. 
Naposledy přistaupil ke mně jeden dobrý přítel, a chtěl me zdaní o té věci 
vyzvědet, jemuž sem takové odpovědi udělil: že se to ukazuje neobyčejně 
dlauhý kométový ocas, jehož centrum a hlava ještě oblaky a párami na 
horizontu jest zastíněná a budeme míti v následujících dnech nětco více 
odtud spatřovati. Tím způsobem dal sem odpověd také tehdáž jedné veliké 
osobě, kteráž z té příčiny služebníka svého ke mně poslala, abych dal na 
vědomí co o tom smýšlím. V tom, když sem já chtěl na zdejší valy jíti, a 
tam ještě i dále ten bílý ocas spatřovati, v té naději, že i hlava toho komety 
na našem horizontu k západní straně ještě toho večera se ukáže, i hned 
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přišel nějaký oblak, a zastínil ten kometový ocas do cela, tak že ho nic 
nebylo viděti. Pročež byli tehdáž mnozí v tom domnění potvrzení, že to 
jest zajisto nějaká reflexio neb záře od sněhu a neb jakékoliv jiné meteo-
rum v povětří. Já sem však myslil sám v sobě: ne Sutor ultra crepidam, a 
hádal sem hned tehdáž, že ten kometový ocas ještě více saudů a domnění 
o sobě míti bude, i od těch kteříž běhu nebeského povědomi nejsau, aniž 
jaké instrumenta mají před rukami, jimižby se takové Phoenomena a neb 
ukazy právě spatřovati mohli. Jakož se již i mnozí podobně do toho dali, 
jimž lépe bylo doma pozustávati, nežli nadarmo zimau mříti. Ale o tom 
již dosti, musím dále.

Na druhý den, jenž byl 18 decembris, domníval sem se, že ten kometa 
sam od sebe k tomu nakloněn bude, a svau přítomností mnohým Specta-
torům oči i mysl otevře, i také od omylného saudu je osvobodí, ale překazili 
tomu hustí oblakové, tak že ani hlava ani ocas jeho nemohl býti spatříti. 

Až třetího dne teprva, jenž byl 19. decembris, totiž v třetí neděli adventní, 
večer ukázal se v takové neobyčejné velikosti, tak že jedenkaždý z dívajících 
se vyznati musil, že to jest hrozný a strašlivý kometa neb metla. Na to já-
sem jej hned tehdáž skrzo tubum aneb perspectiv (jenž byl dvanácte noh 
dlauhý) spatřoval: a tu sem seznal hlavu toho komety in nucleo a neb v  
svém centrum velmi velikau a jasnau býti, takže hvězdě Vegae, aneb 
 Lucidae Lyrae tak řečené v velikosti a jasnosti nic na před nedala. Ocas 
jeho nětco bledý se ukazoval: ale roztahoval se ex oculorum judicio od 
Měsíce (kterýž se tehdáž na znamení Skopce in 27. 30.3 nacházel) velmi 
vysoko od hvězdy Antinoi pod krkem Orlovým, mimo Delphina, až právě 
k hvězdě aneb asterismum Cassiopoeae (na niž anno Christi 1572 nová stálá  
hvězda hrozné velikosti od vznešeného Astronoma Tychona de Brache 
spatřena a vyšetřena byla, kteráž co zlého vyznamenávala z historii není 
neznámé) a tak v své dlauhosti ten ocas měl 70 nebeských gradův, to jest 
(bude-li se jeden grad toliko za 900 míl počítati) 63000 míl.

Co se širokosti jeho dotýče, byl při konci nětco širší nežli při samé hlavě 
na způsob metly,4 a svítila širokost jeho při nejmenším na 5 nebeských 
gradů, to jest 4500 míl. Může se v pravdě říci, že tento nový kometa 
onomu, kterýž se anno 1618 málo před třidcítiletau vojnau Německau 
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ukázal, a jinač za největší ze všech jiných kometů držán byl, málo napředek 
dává, jestli jej ještě v mnohých věcech nepřevýšuje, jakož se to z násle-
dujících observací hojně vysvětlovati bude. Dlauhost toho Komety byla 
na 26 gradu Kozorožce s poboční distancií od cyrkle Eccliptica rečeného 
proti půlnočnímu polus punctu 20.30. Stál pak nedaleko od hvězdičky 
tertiae magnitudinis, jenž jest na krku Antinoi pod hrdlem Orlovým na 
Aequatoru. Nětco na půlnoční straně 7. grad: 30 od hlavy toho komety 
Ludica Aquilae, tak řečena hvězda se ukazovala. Slunce bylo v 8.40.50. 
Kozorožce. Jakož i já jsem z té příčiny celau noc nespal, abych západ toho 
cométy [!] vyšetřiti mohl, čehož jsem i došel, nebo hlava jeho o 3 čtvrtech 
na 8 hodinu z horizontu se schylovala, a to k straně západní a půlnoční. 
Ale ocas jeho až do 11 hodiny na horizontu mohl býti spatřený.

Následujícího dne, jenž byl 20. decembris, ráno okolo 6. hodiny zase se 
ukázal ten ocas kometový [ačkoli hlava jeho nemohla tak skoro spatřena 
býti] odtud mnozí v to domnění upadli, žeby se ráno jiný kometa od vý-
chodu slunce ukazoval, v čemž však velmi jsau zmýlení, poněvadž, tentýž 
kométový ocas ráno, který i večer mezi 5. a 6. hodinau se ukazoval. Tentýž 
také kometa vyš připomenutého dne 20. decembris 0 5 hodinách večer, 
zase se ukázal, jehož apparitionem sem já tehdáž na zdejších Berlínských 
Valích pilně spatřoval, a patrně sem seznal, že při Zodiaku dále postaupil. 
Z částky se již i v 3. Vodnáře nacházel. Latitudo Borealis, aneb širokost 
půlnoční byla (jakž se při světle měsíčnem mohlo znamenati) pod hvězdau 
Delphina, 21. 30. Já pak opět podruhé spatřoval sem jej skrze veliký perspec-
tiv, a srozuměl sem, žeby nucleus aneb prostředek v hlavě toho komety z 
částky ohnivý byl, na ten způsob sem také motum molecularum v hlavě 
jeho větším dílem vyšetřiti mohl, nic jinač než jako hnutí a lítaní ohně v 
peci skrze díru spatřujeme. Za tím hlava toho komety hned po 8. hodině 
zašla, ocas pak jeho pozustaval, k spatření až k půl 12 hodiny. Vidíny byli 
také rozličné hvězdy v tom ocasu třpytící se. 

Dne 21. decembris, večer o 5. hodině opět sem ukázaní toho komety na 
výš jmenovaných zdejších valích očekaval, kterýž se také tehdáž o 1. čtvrti 
na 6. hodinu viděti dál, tu sem já jej skrze perspektiv dvakrát rozdilně 
spatřoval, a vyšetřil sem, že sluneční papršlkové v něm hraji, nejináč, než 
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jakoby nějaká stella primae magnitudinis, to jest hvězda první velikosti 
obyčejně se jiskřila. Byl tedy in Longitudine přes 6. Vodnáře. Latitudo eius 
Borealis, neb širokost půlnoční byla 22. V tom svítila velmi jasná hvězda 
Orlova, na pravé straně komety, totiž k západu a k půlnoci tak že skrze 
přijmau linií 15.30. od hlavy toho komety na Orla, a sice na jeho Alkair 
očima spatřena býti mohla. Přitom nemohu toho mlčením pominauti, 
kterak se tehož večera mezi 9 a 10. hodinau měsičná duha ukázala, kteráž 
sice byla bledé barvy, jako slunečna duha, ale však byla ještě zřetedlnější 
k spatření. A ta učinila per reflexionem, vedle sebe ještě tři jiné duhy, z 
nichž jedna dotýkala se ocasu kometového, na ten způsob jakoby s ním 
kříž přeložena byla.

Dne 22. decembris, večer mezi 5 a 6. hodinau, praesentoval se opět ten 
kometa s svým strašlivým dlauhým ocasem. Jeho Almucantharath byl 18. 
30. Azimuth pak jeho západní byl 76. Sam ten kometa byl v 9.30. Vod-
náře, dále vchýlený a vrhl svým ocasem přes leve křídlo Cygni podle noh 
Pegasových až na hlavu Cassiopoeae, hlava pak jeho mohla ještě velmi silná 
a veliká (skrze sklo jazykem německým Fernglaß nazvané) spatřena býti. 

Dne 23 decembris, vyvadilo mne to hvězdnaté nebe v čas ráno ven, v té 
naději, že ten kométový ocas de novo v ranním času spatřím, kterýž také 
mezi 5. a 6. hodinau mímo horizontu na hvězdě quartae magnitudinis, v 
oku Cassiopoeae se roztáhl. A sice ten ocas v nepřitomnosti Měsíce jasnější 
byl, nežli když se Měsícem 3 večera ukazoval. U večer však po 5. hodině 
hlava toho komety zase se výskytla, okolo strany západní a polední mezi 
hvězdami Delphini et Eqvulei, konec pak toho ocasu zasahl nětco málo 
hlavy Cassiopoeae, až se proti hvězdě Andromedae schylil, ponevádž hlava 
jeho na Cyrkl Eccliptica patrně se pohnula, tak že poslední částka ocasy 
nětco málo se za hvězdau Persei obracela.

Dne 24. decembris, bylo nebe oblaky, zastíněné (rozuměj zde v Berlíně) 
pročež odtud žádne observací tuto se nemůže položiti. Na rano také byli 
veliké mračná. 

Dne 25. decembris, totíž u večer Božího Narození, bylo síce nebe 
s počát ku mnohými párami přioděté, ale však pronikl je ten kometa, a 
ukázal se podle dvau hvězd quartae magnitudinis, kterež na očích Equlei 
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jsau postavené. Potom marchiroval proti 19 Vodnáře latitudo borealis byla 
25.30.

Dne 26. decembris nachazela se hlava toho Komety blízko hlavy Pega-
sové, nedaleko od hvězdnatosti, kteraž se v nových Sphaerách Euphrates5 
jmenuje. Ocas jeho táhl se přes nohy Pegasovy, a přes levé rameno Andro-
medae až k Šabli Perseové.

Dne 27. decembris o 3 čtvrtech na 6 hodinu, ukazal se ten kometa tak 
jasný a světlý, že ještě nikdy v takové jasnosti nebyl spatřený. Nacházel 
se tehdaž při hlavě Pegasové ocas pak jeho vrhnul sebau podle levé nohy 
Andromedae až na hlavu Perseovu. Daly se spatřiti také rozličné hvězdy 
na krku Pegasovém jako i na Andromedě, skrze ten kometový ocas se 
blištící. Longitudo neb dlauhost jeho in Eccliptica byla 4. Ryb. Latitudo 
B. 27.20. Blíž to hlavy kometové vydával tehdáž ten ocas veliký blesk od 
sebe, sama pak hlava takového způsobu byla jako oheň v peci hořící, i to 
sem obzvláštně spatřil, že vypauštěla z sebe jako blyskání nějaké.

Dne 28. Decembris večer mezi 5 a 6 hodinau kdyžto jinými dni kometa 
měl obyčej vycházeti, bylo velmi tma, ale však předce o 3 čtvrtech na 7 ho-
dinu rozstaupili se mračna, a ukázal se ten kometa podle prsův Pegasových, 
proti němuž se spatřovala hvězda secundae magnitudinis na krku Pegaso-
vém. Za cyrklem Eccliptica byl ten kometa v 8.30. Ryb. Latitudo b[orealis] 
byla 28. Při této observací ocas toho komety velmi divný způsob na sobě 
ukazoval, nebo jakýsi oheň z sebe pauštěl, kterýž jednak hore jednak dolu 
někdy prostředkem okolo něho běhal, nejinač než jako raketle zapálené, 
a  to několikrát činil, tak že se každý přístojící tomu podiviti musil.

Dne 29. Decembris večer bylo nebe oblaky velmi zastíněné, takže forma 
neb způsob toho komety na zdejším místě nemohl býti spatřený.

Dne 30. decembris večer o 1 čtvtrti na 6 hodinu, ukázal se zase kometa v 
tu stranu mezi západem a poledném (na 16 ryb. Latitudo borealis 29.30.) 
A to právě na prsech Pegasových, podle těch dvau spolu stojících hvězd 
quartae magnitudinis. Ocas jeho roztáhl se přes levé rameno Andromedy, 
proti hlavě Perseové. Ale již ho mnoho ubylo, jmenovitě na 15. grádův, tak 
že toliko ten ocas na 55 gradů svítil.
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Dne 31. decembris nechtěl ten kometa svým ukázaním starého roku 
zavříti než skryl se raději za temnými oblaky, a však není pochybně, že na 
Pegasovi dále postaupil, a nacházel se na 20. Ryb.

Dne prvního januarii, to jest v začátku léta 1681, bylo opět nebe velmi 
zamračené, takže se nic nemohl ten kometa spatřovati, než jakž se toho z 
následujících observací dovede, byl pravě podle hvězdy secundae magni-
tudinis v quadratu na pravé přední noze Pegasové v 24. gr. Ryb.

Dne 2. januarii nachazel se ten kometa na prsech Pegasových a vrhl 
ocasem svým právě proti krku Perseovému, a patrně se mohlo poznati, 
když se ten ocas jeho krátil, že i hlava jeho menší a bledší vídína byla.

Dne 3. januarii o 1. čtvrtí na 6. hodinu stál kometa v quadratu Pegaso-
vém vedle dvau hvězd quartae magnitudinis in ventre fere medio.

Dne 4. januarii večer o 1. čtvrti na 6 hodinu byl ten kometa u hvězdy 
stella dubia in quadrato Pegasi řečené, a tak hlavu blízko k Andromede 
obrátil, hlava jeho tak velika se ještě zdala skrze perspectiv jako stella se-
cundae magnitudinis.

Dne 5. januarii, bylo nebe do cela sněžnými oblaky zakryté, avšak předce 
ten kometa přišel k spatření o 9. hodině večer, ale jen toliko za půl čtvrti 
hodiny a to blízko hlavy Andromedae. Ocas jeho jako tež i hlava v blesku 
byli bledší a řídčejší než prvé, na způsob vlny rozčesané v dlauhosti své 
tehdáž měl 30 toliko.

Dne 6. januarii, bylo velmi mračno tak že nemohl býti spatřín.
Dne 7. januarii večer o půl šesté hodiny ukázal se ten kometa na krku 

Andromedae, kdežto i hvězdičky nedaleko od hlavy kometové skrze ocas 
třpytící se spatřený byli.

Dne 8. januarii bylo nebe sněžnými oblaky zastíněno, tak že žádných 
hvězd nebylo viděti.

Dne 9. januarii podobným způsobem.
Dne 10. januarii večer bylo až do půl 9. hodiny mračno, ale však mimo 

naději potom roztaupili se mračna, a tu sem já spatřil toho kométu při oku 
Ryby půlnoční po levém boku Andromedae, ale však nebyl dlauho vídnín.

Dne 11,12,13 januarii, bylo pořád mračno, pročež požádné nemohl býti 
spatřín.
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Dne 14. januarii rozpustili se nětco sněžné oblaky z té strany kde byl 
kometa, jehož sem observoval pod hrdlem Piscis borealis, mezi hvězdau 
Lucida in cingulo Andromedae řečenau a mezi druhau, kteraž Deltoton 
na rozých Skopcových zavírá.

Dne 15. januarii spatřil sem, že se ten kometa ad Triangulum přiblížil a 
toliko 3.30. odtud byl. K tomu velmi ho ubylo, tak že mnozí kteří neměli 
bystrého zraku nic nemohli seznati, aby tam jaký kometa byl. Jehožto 
hlavu spatřoval sem tehdaž skrze perspectiv a byla velikost její v svém dia-
metru jako hvězda tertiae magnitudinis. Dlauhost pak jeho in Eccliptica 
byla 26.30. Ariet: Latit: Bor: 20. grad.

Dne 16. januarii bylo opět kalno, 17 a 18. podobně.
Dne 19. januarii večer mezi 9 a 10 hodinau rozstaupili se oblaky a mračna 

nětco nemnoho v tu stranu, kdež byl kometa, a tu se mohlo poznati, že se 
již k dokonalému odjíti stroji, nebo tak se již byl saužil, že ani k sobě nebyl 
podobný. Pročež sem já hned hádal, že po jednom aneb při největším po 
druhem dni konec svůj vezme. Což se i stalo 22 januarii: (nebo 20. a 21. 
bylo oblačno) Tu se zajisté nebe vyjasnilo, tak že se všecko zřetedlné spatřiti 
mohlo: když sem já pak skrze perspectiv mimo půlnočního Trigonu na 
ta místa, kde prv byl kometa hleděl, spařil sem malý jakýsi oblaček peří 
rozprášenému nežli kometě podobnější.

Potom tento strašlivý kometa 20 januarii své odpuštění vzal (ačkoliv se 
v některých místech a krajinách, obzvláště pak v Uhřích až do 25 januarii 
ukazoval). Když se pak čas nastání jeho od 8. novembris počítati bude, 
tedy za 73 dni dal se v Europě viděti (sic mohlo by se najíti více, nebo na 
některých místech před 8. novembris se ukázal, a posleze než se píše odšel) 
a v tom času přeběhl 210 nebeských gradův, podle toho, že od znamení 
 Nebeské váhy běh svůj začal, a až k znamení Býka došel. Když pak takový 
běh jeho rozvažovati budeme, a jeden nebeský grad toliko za 900 němec-
kých mil klásti, (syce někteři vzáctní mathematici, obzvláštně Ricciolus 
počítají jej za 1005 německých míl) tak vyjde běh jeho na tuto následující 
summu, totiž 189000 míl. Skrze to (jestli 73 dni počítati budeme) uběhl 
každého dne 2589 míl, a k tomu nětco meněji než půl míle, za každu ho-
dinu uběhl bez mála 108 míl, a za každau minutu dvě míle bez jedné čtvrti. 
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To jest toliko de ejus motu proprio, totiž o vlastním hnutí jeho samého 
praveno, což pak kdybych motum communem totiž běh obecní k tomu 
počítal, traufam žeby větší počet míl přibyl. Ale o těch věcech již více než 
dosti mluveno jest, musíme se k jiným obrátiti, a je rozjímati, totíž:

Cap[ut] II.
O Přirození a začátku toho komety

Odkudby komety pocházeli? Aneb svůj začátek brali, rozdílní jsau o tom 
smyslové. Jedni drží to právě za extranaturale, aneb nadpřirozené věci, 
protož také miracula aneb zázraky jmenují. Druzí praví, žeby oni (t[otež] 
komety) svůj počátek bráti měli z příčin přirozených: tito však dělí se na 
kolikery strany, jejíchž každých sentencii a domnění není potřeby vyčítati. 
Toto však zdá se býti k pravdě nejpodobnější: Že kometa, neb jakž se 
vůbec říká ocasata hvězda, neb metla nic jiného není, toliko nějaký oblak 
nebeský, z mnohých pár (jenž jsau v vyšším nebi z planetův a nejvíce z 
Slunce vytažené) moci aspectův a hvězd v hromadu sebraný a potom od 
papršlkův slunečných zapalený. Toto zdání může mnohým zvláštními 
observacími v tomto času utvrzeno býti. I to se může jednomu každému 
prokázati, že Corpora Coelestia, to jest: nebeská těla exhalationes aneb 
páry od sebe vydávají, a odtud své atmosphaeras aneb dýmové okršlky 
mají. Obzvláštně pak fleky, kterež se z Slunce zbírají, a rozptýlují (a nyní 
mezi učenými lidmi pochybnosti za to se drží) velmi k tomu napomáhají. 
Podobně páry měsíčné a atmosphaeram jeho, žádný z těch jenž uzbroje-
nými očima na běh nebeský hledí, v pochybnosti bráti nebude. Co se o 
těch obau velikých světlích nebeských (Slunci a Měsíci) pravilo, může se 
per consequens i o jiných planetách a stálých hvězdách mluviti. Mohlbych 
sice tu věc široce a mnohými přiklady vysvětliti, ale poněvadž můj umysl 
jest tractat tento per compendium psáti, krátce o tom oznámim, jako 
oheň, ačkoli dosti subtilný bez dýmu tak také i Slunce spolu s jinými 
hvězdami nemohau bez pár, neb exhalaci nějakých býti, ale však i to se 
musí na paměti mýti, že takové páry nejednostejné, aniž také vždycky, 
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a neb velkem množství vycházejí. Nebo jako náš Globus Terraquaeus, 
aneb ta země po níž chodíme, někdy husté, někdy subtilné páry, to někdy 
hojně, někdy zase skrovněji z sebe vydává, a do povětří vysíla z kterýchž 
potom rozdílně meteora hypostatica et emphatica (jenž mečům, kopím, 
metlám, fakulím i duhám z částky podobné bývaji) se rodí. Tak se také 
dále děje pod velikými těly nebeskými: stellae fixae, aneb hvězdy stálé, tak 
dobře in Galaxia, totiž na bílé cestě, jako kde jinde na nebi podle svého 
způsobu exhalationes aneb pary vydávají, z čehož se domýšlím, že když 
ty páry aneb exhalationes v hromadu se srazí, nové a divné Stellae fixae, 
neb stalé hvězdy (t[akzvané] komety bez ocasu) z toho se rodí: Jakaž anno 
1572. in Asterismo Cassiopoeae stála, na jejižto plac nynější kometa jakž 
hore oznámeno svým ocasem vrhl. Podobně druhá Anno 1600 in pectore 
Cygni. Jako i třetí tě podobna anno 1604. in Ophiucho. Ale planetové 
vydávájí podle svého způsobu jiné effluvia,6 aneb páry od sebe z kterýchž 
se rodí komety, ješto potom more erraticarum, neb na způsob blaudících 
hvězd, jednak sem, jednak tam ab Eccliptica se odchylují.

A když se pilný pozor na to dá, může ex facie Cometae sauditi, z kte-
rého planéty materia jeho nejvíce pošla. Při tomto nynějším kométě to 
sem pilně seznal, že více z sebrání par Saturnových a Marsových nežli 
Jovis a neb Veneris svůj počátek vzal. V právdě komu constitutio výš jme-
novaných vrchních planét, tež i tohoto komety nětco málo známé jest, 
jakož jináč obecnému lidu, takový bude s obzvláštní pochybností toto 
nadepsané zdání dále rozvažovati, ale však musí tomu místo dáti. Než 
předse případaji k tomu tři dubia aneb pochybnosti kteréžby chtěli výš 
přednešené domnění podvratiti a to takové: (1) Kdyby hvězdy in specie 
Slunce, Měsíc, a jiný planetové takové páry z sebe vydávali, z níchž se 
tolike Corpora obzvláště pak komety rodí, z tohoby nasledovalo žeby 
ony (t[o jest] hvězdy) umenšení bráti, nýbrž i na nic přicházeti musily. 
(2) Podle toho způsobu komety, aneb i nové stalé hvězdy každoročné 
by se zjevovali, poněvadž nebeské Corpora každodenně exhalationes od 
sebe vydávají. (3) Tím obyčejem komety nic by budaucího nevyznamenali, 
poněvádž jsau naturalia corpora jako jiné, ku příkladu blýskání, hřímání, 
chasma neb zapálení oblaku, a těm podobné věci. 
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Co se refutací jejich tkne nejsau co nodus gordii, pročež ani Alexandro-
vého meče k rozvázaní nepotřebuji. Na první tedy dubium takto odpo-
vídám per instantiam: Proč náš Globus Terraqueus aneb okršlek zemský 
umenšení a nebo i skončení nevzal, poněvadž každodenně tak mnoho 
pár do povětří odsíla? Což mi tu můj antagonista aneb odporník odpoví? 
Odtud bude praveno: Cape tibi hoc, jmenovitě: Když exhalationes páry 
v povětří nětco se spojí: a v něm se za čas podrží, potom však rozpuštěné 
budau, padají zase na zemi, odkudž vzati jsau. Pročež se nenadarmo praví: 
Et redit ad Dominam, quod fuit ante suum. Podobným způsobem, když 
planétové páry v vyšším nebi někdy sem někdy tam poháněné, naposledy 
spolu sražené condensované neb zhuštěné bývají; a z sebe nějaké Phoeno-
menon učiněné praesentují, rozpauštějí se potom, a navracují z větší částky 
k svým prvnějším tělům odkud jsau vzaté. Nebo jednokaždé přirozené tělo 
habet vim expultricem, et quasi purgatricem, vel attracticem, to jest, že ma 
moc vyhanějící přitahující, a očistující, a potom i v svém státu neb stavu  
se zdržující a to od přirorení [sic!]. Mohloby se to i jinými příklady  vysvětliti,  
ale pro krátkost pomíjím. Na (2) dubium odpovídam takto krátce: Proč 
nejsau každodenné oblaky, duhy, blýskání a tomu podobné meteora v 
povětří ačkoliv země každodenně, nybrž i každau hodinu mnoho pár z 
sebe vydává: rozumím, že poněvádž páry v povětří nevždycký tak dispono-
vané a s jednocené bývají, než radějí častokrát diffeminované a rozptýlené, 
tak že žádné meteora nemohau z ních býti. Tak také děje se i v vyšším 
nebi mnohé plantenové a stálých hvězd páry bývají tak dobře působe-
ním papršlkův slunečných jako jiných hvězd během a hnutím sem i tam 
rozprašené a rozptýlené, tak že se nemohau v hromadu sraziti, ani jaké 
Corpus neb Phoenomenon z sebe ukázati. Na (3) dubium pravím: Že  
Všemohaucý Bůh sám divy činí, a může zazračnau hvězdu vyvěsti kdy 
chce, jakož i učinil při času narození Krysta Pána, kdežto nová zázračná 
hvězda mudrcům na vychodu se ukazala, o čemž se okolo vánočního času 
každoročné lid vyučuje. Podobně taková zazračná hvězda na způsob meče, 
dala se nad Jeruzalemem před zkazau města viděti: jakž o tom z historii 
dobře jest známé. Ale však z toho nenásleduje, žeby jedenkaždý kometa 
zazračným způsobem měl na nebi svůj počátek bráti, vím, že rozumný 
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člověk ne hned bude divné věci miracula neb zázraky jmenovati. Nebo 
miracula non sunt fingenda praeter necessitatem. Položme tedy tak, že 
komety z přirozených příčin pocházejí, jakož na hoře dokázano jest, ale 
však nemusíme tak bezpečně mysliti, žeby oni nic nevyznamenávali.

V pravdě nejvyšší Bůh ma ku pomstě stvořené vetry, kraupy, tež blýskání 
a hromobití skrze než mnoho učiniti může, avšak ty věci jsau z přiroze- 
ných příčin nepochybně učiněné. Duha jest z přirozených věci, a však jest za 
znamení od Boha postavená. Pán Bůh zustává vždycky Summus Polarcha, 
aneb nejvyšší zprávce nadevšemi věcmi, on může effectus neb učinky toho 
komety více na onu než na tuto krajinu vylíti, když chce bezbožnost lid-
skau trestáním navšoíviti [sic!]. Jakož i já za to držím, že kometa  neces sitate  
naturae neb z potřeby přirození má vehementissimos effectus, totiž veliké 
učinky, kteréž však my všickni Božské Directii, neb zprávé poraučeti máme. 
Odtud k dalšímu mluvení příležitost se trefí. Otec metly neb pruta darmo 
nenahotoví, ačkoliv také jest z přírození učiněn, t[o] j[est] z březí vyrostl.

Caput III.
O místě neb o placu toho komety

Ačkoliv mnozí z starých, mezi nímiž i Aristoteles, za to drží, žeby komety 
své místo aneb plac k běhu v povětří měli, ale však z mnohých obser-
vationibus recentium mathematicorum to se za nejjistější věc drží, žeby 
oni spíše in Aethere to jest v vyšším nebi své místo měli míti což já také 
i z nynějšího komety způsobu potvrditi mohu: Nebo tamže Parallaxis 
aneb aspectus diversitas očitě ukazuje, poněvadž kometa na mnohých 
od sebe vzdálených místech při jedné hvězdnatosti na nebi jest vyšetřený, 
jmenovitě při Orlu mezi Delphinem a Labutí, jako i při Pegasovi,etc. Ale 
tím nejjistějí mohu to dovésti, poněvadž při něm žádné proměny běhu 
proti blízkým stálým hvězdám in motu communi sem nevyšetřil, což sem 
i s pilnosti per instrumenta correcta et accurata v pravdě seznal, a z toho 
zavírám, že ten kometa ještě i nad Měsíc svůj plac měl. Nebo kdyby byl 
tak nízko jako Měsíc, bylby se nepochybně na našem horizontu dobře 
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o jeden grád níže od stálých hvězd uchylil, jakož onino, kteří dolní běh 
penetrují neb pronikají snadné obsahnauti mohau. Položme však, že toliko 
tak vysoko byl od země jako Měsíc in Apogaeo (ačkoliv bezpochyby mohl 
výše býti jakž se toho prve dovedlo) tedý bude předce oddalený od země 
při nejmenším na 66. semidiamet: Terrae, což učiní 56760 míl. Já bych však 
počítal výsost jeho od země na 70. semidiamet, cožby učinilo 60200 míl.

Caput IV.
O velikosti toho komety

Dosti se o místě a placu jeho rozvažovalo, již se k velikosti přistaupí, o níž 
podle astronomského běhu snáze budeme moci sauditi. A sice nejprve od 
hlavy jeho počátek učiníme. Nucleus, aneb prostředek té kometové hlavy 
skrze tubum neb perspectiv svítil, jako hvězda primae magnitudinis (a tak 
mnohem jasnější byl než srdce Orlovo, kterež jináč pro stella secundae 
magnitudinis se drží). Diameter jeho na 2. minuta se počítal, tak se z toho 
velikost kometové hlavy zavírati může, v rozvažování této následující v as-
tronomij známe regule: Jakož se zdržuje radius neb semidiameter jednoho 
cyrkle, až k tangentu okrauhlosti jeho, kterýž polovici tak veliký jest jako 
Diameter hvězdy nekteré: Tak též zdržuje se distancia takové hvězdy od 
prostředního punctu k polovici jejího pravého diametru. Jest tedy dobře 
známe ex trigonometria, že radius tak jmenovaný zvětší častky na 10000000 
dílův vypověděný bude, v kterýchž dílích polovic svítící diameter toho 
komety (kterýž jakž jest oznámeno ne jedno minutum veliký byl)  Tangentů 
od sebe 2909 vydá. Když tedy tento kometa jakž hore oznámeno 70. semi-
diametrův neb 60200 míl na výsost byl od země, tak to tedy může se zavříti. 
10000000 dá mi ---2909--- co mi dá --- 60200 facit 17 ½ míl.

Když tedy druhého půl diametru k tomu počítati budu, dá mi spolu 35 
míl, a to bude pravý diameter jasného prostředku kometové hlavy, odtud 
jeho circumferenci pravě na 110 míl veliká přichází v proporcí 7. proti 22. 
(nebo tak se zdržuje diameter proti circumferencí) to exemplum stojí takto: 
7. –proti 22. --- co dají 35. facit 110. 
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Odtud potom plyne convexitas neb okrauhlost, když diameter s circ-
umferencí bude multiplicovaný jmenovitě 3850 quadratových míl, když 
tedy šestau častku convexitas a vynáleženým diamétrem multiplicují 
přichází 22458 cubusových míl, propter corpulentiam neb pro obsažení 
prostředku anebo jadra kométového. V pravdě musí to veliká hlavička 
býti, kteraužby onen silný Goliaš, ovšem pak Dávid neunesl. Když pak 
okolo stojící exhalationes v níchž ten nucleus neb prostředek hlavy jako 
rozpálený uhel v bíle vlně neb v jiskrách zavinutý byl k tomu se přiloží, 
tedy spacium té kométové hlavy mnoho přibude neboť i exhalationes 
okolo hlavy podle toho když se skrze veliký perspectiv spatřovali, tak veliké 
místo neb plac zastřeli, jak obyčejně plný Měsíc býva. Odtud bude nasle-
dovati, že když se celá hlava jeho i s těmi exhalationibus spatřovati bude, 
tedy že se najde tak veliká jako Měsíc, to jest při nejmenším 25852497 míl. 
Co se pak ocasu dotýče, ten byl někdy post quadratem 70. a více gradův 
dlauhý, to jest přes 64000 míl: Ale však nemusí se tuto jeden grád za 15 míl 
počítati, jakož někteří neskušení činí, (jichžto judicia o tomto kometě z 
husta mezi lidmi se probíhají, neb raději kulhají, ale však u rozumných 
místo pochvaly smích zasluhují) způsob komety jako vyše jest oznámeno, 
vysoko nad zemi ovšem i nad Měsíc svůj plac měl, pročež také cyrkl jeho 
mnohem větší nežli zemský musí se počítati odtud také jeden grád jeho 
o mnoho větší musí býti, nebo jako grád při Měsíci nejmenej za 431 míl, 
při tomto kometě však kterýž něco vyšší byl než Měsíc, za 900 míl jeden 
grad vycházý. Tak bude ten kometový ocas 70 grad při nejmenším 64000 
německých míl počten. Širokost jeho nebyla ze všech stran jednostejná 
nebo při hlavě byl ocas nětco užší než jinde, a při hlavě sice na 4. grady 
dale pak při konci u Cassiopoeae, jakož jsem ho 20. decembris spatřoval 
na 5. gradův byl široký. První širokost dá 3600, druhá pak 4500 míl. Po-
ložme, že ocas toho komety tak vysoko stal jako hlava, ale však tam to 
postavíme, žeby ocas jeho v povětří formován byl: jakož toho sám tento 
kometa  dosvědčil, což sem také i já v první kapitole doložil, že se ten ocas 
jeho nětco málo míl vyše vynesl, hlava pak jeho jakž sem oznámil nad 
Měsícem stala, a v svrchu oznamené velikosti zustavala.
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Caput V.
O hnutí neb pohybování toho komety

De motu communi, neb o obecném hnutí a nebo i běhu tohoto komety 
nechci tuto velmi široce mluviti, poněvadž mnohým známé jest, že on 
zaroveň s jiným hvězdami šel, a circulos diurnos neb denní cyrkle jako i 
ony znamenal: Než raději tuto budu mluviti de motu proprio, to jest o 
jeho vlastním hnutí, kterýmž on rozdílné signa Zodiaci přeběhl, jakož sem 
jej 22. novembr[is] anno 1680. na 21 Váhy nejprvé spatřil, kdežto on svůj 
ocas contra spicam Virginis, totíž proti klasu jenž v ruce Nebeské Panny 
jest roztahl. Potom pro veliké oblaky a husté mračna nemohl sem ho dále 
observovati: Přišla však ze Straßburku novina, žeby se tam proti znamení 
Štíra ukazoval, tu on potom následujicího SSS. znamení Střelce přebehl až 
naposledy se zde in decembri na 20. grad Kozorožce viděti dal, na hvězde 
Antinoi pod Orlem. Běh jeho velmi spěšný byl, nebo ve 24. dnech čtvero 
znamení přeběhl, což odtud přichází, poněvadž tento kometa z počátku 
pravě až ad Ecclipticam na Štíru pronikl, a potom skrze Serpentarium za  
Asterismum Antinoi pod Orlem svůj běh přijal, kterážto línie k rychlosti 
běhu jeho při Zodiaku napomáhala, poněvádž on jako poštové obyčej 
mají přímě cesty nasledoval, jakož sem i já tedy motum trajectionis cometa-
rum, v předešlém listu vysvětlil. Odtud tedy snadně může poznáno býti, že 
tento kometa, kterýž in decembri znovu observován jest není jiný, ale ten  
jistý, kterýž in novembri na rozdílných místech spatřený byl. Ačkolivby 
nám tuto orbita cometae, jako i angulus a nodus interfectionis v pochyb-
nost to uvoditi chtěli, ale však když na motum irregularem cometarum 
popatříme, může i tento scrupulus vyňat býti, nebo v astronomii o běhu 
kometovém známo jest: Quod Angulus Orbitae et Ecclipticae, punctique 
interfectionis toto durationis tempore fit variabilis, Angulus crescendo, 
nodus retrocedendo. A sice nachází se při jednom a některem kometě více 
deviaci než při druhem obzvláštně když ho ještě nějaké exhalationes neb 
páry ex stellarum vorticibus někdy urážejí: což i nynější kometa zřetedlně 
dokázal. Přes to já zustávam v tom domnění, žeby on (t. kometa) nedaleko 
od Spica Virginis na Vaze svůj začatek vzal, ačkoliv jest on v pravdě od 
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nás tam po nejprve vyšetřený, jinač měl on svůj terminum a quo lépe k 
poslední straně na hvězdě Hydra neb vodním hadu byl, tak že potom per 
lineam trajectionis několik gradův od Spica Virginis zde spatřený byl, a ja-
kož nyní oznámeno na Štíru přes Ecclipticam šel, a odtud per serpentarium 
ad Antinoum pospíchal, na němž se potom zde Anno 1680. 17. decembris 
zase ukázal. Jakžkoliv mnohý odtud ještě scrupulum bude míti, a řekne: 
Proč ten kometa in Novembri ukázaný ocas svůj od východní a polední 
strany k polední a k západu obrátil tento pak in Decembri zjevený od 
poledne a západu ocasem k východu vrhl, odkudž hádati se může, že ten 
poslední nový a druhý kometa musil býti. Ale abych tuto pochybnost z 
mysli některých vyňal chci tu zpomenauti, že z příčiny proměnění místa, 
kterež kometa proti Slunci přijímal, nic jiného nemůže býti toliko to, že 
se ten ocas in decembri obrátiti musil nejvíce z té přičiny: Že kometa 
světla sobě od Slunce vypůjčil, jako i jiní kometové, jenž před ním byli, 
poněvádž tedy tento kometa in novembri na Vaze před východem Slunce 
spatřován byl musilť tedy z potřeby ocas od Slunce (jenž tehdaž na Střelci 
bylo) mezi poledne a západ odvrátiti. Zatím však per motum trajectionis 
tento kometa Slunce předce předešel, a in decembri po jeho západu se 
ukazoval, protož z potřeby ocasem od západu k východu vrhnauti musil, 
poněvádž reflexio neb záře proti němu stojících paprškův slunečných, od 
nichž on světlost přijal k tomu napomáhala. Což také i sám od sebe tento 
kometa potvrzoval, nebo svůj ocas vždycky podle způsobu proti sobě 
postaveného Slunce nachýloval, jakž sem výše oznámil. Mohlby sice nětco 
víc de motu proprio i také o rychlosti tohoto komety vypravovati, ale 
poněvádž můj umysl jest krátkosti šetřiti, pomíjím toho. Aspoň musím 
ještě dobrotivému čtenáři jeden scupulum tu připojíti, a to takový: Proč 
ten kometa in novembri na Vaze ukázaný tak dlauhého ocasu nepresen-
toval, jako tento in decembri spatřený k východu roztahl, v pravdě může 
odtud mnohý zavříti, že musí předce tento in decembri ukázaný od tam-
toho in Novembri zjeveného rozdílný býti. Na to tedy odpovídají ti páni, 
kteříž o kométách velmi čerstvě sauditi umějí, ješto někdy tak nervose 
oních judicia vynášejí, jako slepý o barvách, v pravdě budau takový magis 
muti quam pisces. Ja však chci toliko krátce přednešený tento scrupulus 
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pohnauti, tímto způsobem: Že tento kometa nemohl primo intuitu tak 
dlauhého ocasu míti, jako potom, to jest z následujících příčin známé.

1. Poněvadž in novembri při počátku svého ukázaní, dále od Slunce 
odlaučen byl nežli in Decembri, nebo v Novembru on na Váze, Slun- 
ce pak na Strelci bylo: In Decembri pak s počátku na jednom znamení 
spolu byli, Slunce i kometa, totiž na Kozorožcí. Odtud i ocas jeho tehdáž 
tím delší se ukázal. Nebo to jest jistě, že čím blíže kometa jest od Slunce, 
tím delší ocas od sebe vydává, skrze reflexi neb září slunečných paprškův: 
jakož to ex optica dobře povědomo jest. K tomu přichází: 2. Že ten kometa 
když z znamení Váhy přes Ecclipticam šel, bezpochyby ještě nětco více 
planétových pár k sobě přivzal, (simile enim gaudet simili) a odtud svůj 
nucleum neb okršlek více rozmožnil. Nebo kometa anno 1618. ukázaný, 
jak vznešený Mathematicus Cysatus vyšetřil, nevždycky jednostejný ocas 
měl, nebo někdy dlauhý někdy pak krátký se nacházel. Obzvláštně dne 
9. decembris anni 1618. byl ocas jeho na 75 gradů dlauhý podle zprávy 
Cysatové, ale 10 decembri přibylo ho, a vztahoval se na 104 grad: jakž 
Longomontanus dosvědčuje. Jmenovitě podle způsobu pár z níchž hlava 
kometová sebrána byla. Ale musím k tomu pospíchati, čehož lidé mnozí 
při spatřovaní komety nejvíce očekavají. i[d] e[st] 

Caput VI.
O vyznamenávaní toho komety

Nyní se ptáti bude jedenkaždý: Ej nu milý Brachu, co nám bude tento 
strašlivý kometa vyznamenávati? Někteři lidé chtějí mnoho odtud sauditi 
ex astrologia, ale však padají častokrát i s dveřmi do pitvora neb do síně, 
když nechtějí intra cancellos modestae conjecturae zustavati, ani effectus 
naturales ab arbitrariis oddělovati. Já se znám k tomu, že mně taková 
astrologia nepřísluší: K tomu ví nepochybně sám Bůh neyvyšší futura 
contingentia. Ale však nacházejí se conjecturae při astrologích sem i tam, 
že effectus neb učinky komet (jenž obzvláštně vojnu a nakažení znamenají) 
na ty krajiny přícházejí, kterež leží pod těmi znameními přes néž kometa 
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běh svůj konal. Když podle toho způsobu sauditi budeme, bude tento 
nový kometa ze všech stran daleko okolo sebe sahati, nebo více než půl 
Zodiaku přešel, a bude to zle panovati nejprve v těch krajinách, které pod 
znamením Nebeské Váhy leží, jakož jsú: Elsasy, Rakauská země, Uherská 
krajina, Liffland, Saphoja, Delphinat i města některé, jako: Straßburg, 
Vídeň v Rakauských, Frankfurt při Meynu, Špeyr, Feldkirch a Lysibon. 
Za tím budau také i ty krajiny, jenž pod Štírem leží od toho zlého ura-
zeny, jakož jsau: Norvegia, zapadní Švedy, Cathalonia, Horní Bavory atd. 
Poněvadž pak často jmenovaný kometa podle pořádku znamení nejprv z 
Váhy na Štíra, a potom odtud na Strelce a Kozorožce (na níchž se v pomi-
nulém decembris s tím dlauhým ocasem znovu ukázal) vstaupil, pročež 
i ty krajiny jenž pod ními leží toho zakusiti musejí, jakož jsau: Litva, Sasy, 
Turingia, Hešy Štyrsko, Julich, Kleve, Bergen etc. Přišel také potom na 
známení Skopce, pod nímž leží tyto krajiny, Německá země, Frankreich, 
Engelland, malé Polsko, horní Burgundia, Švábi, Horní Slezsko, Floren-
tia, Braunšveik, Utrecht, kteréžto rovně zlých učinkův tohoto komety 
zakusiti musejí. Já však zanechávám toto domnění o těch krajinách jenž 
pod oněmi znameními nebeskými ležeji na jeho místě, nebo vím quid 
distent area lupinis. Ale podtím když nětco pilněji jak kometovu stranu 
a způsob, tak také i hnutí a roztahování ocasu jeho, podle Zenith a neb 
verticálního punctu ex hypothesibus Astrologicis rozsuzovati budeme, 
musíme complexi a motum nynějšího komety samého jako i historiam 
jeho předchůdcův spolu i s effecty jejich v rozvažování vzýti a ne jen toliko 
do smíchu odtud sauditi. O kométě léta 1618 malo před vojnau německau 
ukázenem, jest pilně od vznešených Mathematikův vyšetřeno (jakožto 
obzvláštní Astronomus Keplerus, podobně Longomontanus observovali) 
žeby on Saturnické complexionis a přirození byl, odkudž na jeho ukázaní 
tvrdá zima a sněhy následovali, potom pak při obměkčení neb otevření 
země (t.z. jara) na rozdílných7 místech mor, jako i jiné těžké nemoci pano-
vali. Když pak tohoto nového kométu leta 80 a 81. zjeveného nětco pilněji 
spatrovati budeme, poznáme, že on podobně nemalo Saturnické complexi 
v své hlavě dal viděti. Pročež tomu podobných effectus neb učinkův, jako 
i od prvního obávati se musíme, při čemž i na neurodě sotva chybovati 
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bude. Já sice nechci ad individua přikračovati (nebo o takových věcech 
Boží uložení jest skryto), ale však předce nacházejí se in astrologia před-
povídaní, kterež dvaum mocným potentatum [polednímu a západnímu] 
neštastné věci, jestli ne smrt zvěstují. Dále poněvadž tento kometa mnoho 
martialských a ohnivých exhalationes v sobě měl, jakž se toho vyše doka-
zalo, k tomu také některé ohnivé a horké signa Zodiaci přeběhl, (jakož jsau 
Střelec a Skopec) jako i některé hvězdy stalé Martialského přirození mezi 
než se v Asterismus Aquilae referuje, odtud se může předpovídati vojna a 
krvé prolévání, ohně palení, falešné smlauvy, a tajné conspirationes, i jiné 
těm podobné věci. A sice, že vojna nejen na zemi, ale i na vodě bude, to se 
může nejen z vodnatých znamení, (jakož jsau Štír a Ryby), kterež kometa 
přeběhl, ale i z těch hvězd při níchž spatřený byl, jakož jsau: Hydra neb 
Vodní Had, Delphin neb Mořská Svině a t[ak] d[ále] předzvěděti. Ale to 
všecko více ex astrologorum hypothesi, nežli ex ratione physica.

Nemohu tuto pominauti onoho komety, jenž roku 1577 in Novembri, 
jak od jiných Mathematikův, tak obzvlaštně od vznešeného Tychona de 
Brache jest vyšetřený, kterýž podobně tau cestau na nebi jako nynější mar-
chiroval, nýbrž i jednostejné s nynějším znamení a Asterismos přeběhl. 
Když pak ten kometa 13 novembris anno 1577. jakž Slunce na znamení 
Střelce stalo, ukázal se in via lactea to jest na bílé cestě, nad hlavau Střelce: 
od něhož v nemnohých dnech rychlým během ad asterismum antinoi 
pod krkem Orlovým pospíchal, a odtud mimo Delphina svůj ocas roztahl 
upřímo na Scheat Pegasi, až právě 26 Januarii Anno 1578 inter Scheat Pe-
gasi et duas minutulas stellas quae sunt in Pegasi pectore se ztratil, čehož 
vznešený Mathematicus Ricciolus in suo Almagesto novo dosvědčuje. Na 
to Sebastianus král portugalský, a Mahomed král mauřenínský, oba v 
bitvě zahynuli. Johannes de Austria in castris Belgicis umřel. Při Reynu a v 
Španyelských dolních krajinách veliké pozdvižení a krve prolití se ukázalo, 
jakož to Rokenbachius8, Buntingus, Ricciolus, a jiní poznamenali. Pán 
Bůh dej, aby tento nynější kometa, jenž právě tu cestu držel jako ten vyše 
oznamený, tomu podobné consequentia, totíž nebezpečenství, nauzy, 
smrt i jiné zlé věci nám ani sausedum naším nevyznamenával jakžkoliv 
se k tomu právě schyluje. Napsal jeden vznešený mathematicus, o co-
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metě Anni 1618, že ten jistý kometa s svým dlauhým ocasem pravě nad 
Neměckau zemi se vztahoval, nybrž i celý nad horizontem zustal, potom 
okolo půlnoční strany běh svůj konal, kterýž skrze to, totíž podle běhu 
a ukázaní svého půlnočním krajinam, a zvláště Německé zemi neštěstí 
vyznamenával. Spatřili sme při tomto novém kometě, i musíme vyznati, 
že se on půlnočním krajinám, a nejvíce Německé zemi s svým strašlivým 
ocasem k velikému strachu a předešení ukázal. 

I to jest podívení hodné, že tento kometa nynějšího roku 14 15. a to 
v násle dujících dnech Januarii in Asterismo Andromedae, na tu cestu 
přišel na níž se také léta 1672. kometa ukázal, ale však od málo lidí byl 
spatřín. Co z něho následovalo, o tom ještě v Nidrlandu, Elsasých i v jiných 
Německých krajinách dobře vědí. Sapienti sufficit.

Mohl bych sice specialních mých domnění o hvězdě Orlové (pod  jehož 
krkem nynější kometa 19. decemb. anni 1680. stál) jako i o jiných concur-
rentibus rebus více přivesti, ale zanechávam takové astrologické specula-
tiones na jejich místě, potiusque vela contraham.

Všemohaucý Bůh, račiž naši milau vlast křídly své dobrotivosti, jako 
Orlice své mladé přikyti, nastávající nebezpečenství podle hojnosti 

milosrdenství svého zmenšiti i odvrátiti a naposledy nám všem 
šťastného a blahoslaveného skonání popříti.

Amen.

Přidavek

Poněvadž nětco místa pozustávalo, vidělo se za dobře o dívích a zazračných 
znameních, jenž se na nebi ukázali příznivému čtenáři krátce oznámiti: 
V městě Brandenburgu léta 1680. dne 1. decembris kule nějaka ohnivá z 
nebe spadla. V měste Rostoku 7 decembris o 6. hodinách večer podob-
ným způsobem. V témž městě tehdáž také po třikráte nebe se otevřelo 
k východní straně jakoby někdo arch papíru skladal a zase roztahoval z 
tehož opět nějaká bílá kule se ukázala, kteráž potom krůpeje z sebe pauštěla, 
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a padla k straně západní a půlnoční. V městě Stargardu v Pommořích 
7. decembris hvězda nějaká divná a ohnivá z nebe spadla, odkudž mnozí 
byli předešení a domnívali se, že již právě den Saudný nastává: a to nejen 
v tom městě, ale i v jiných jmenovitě Kolberku, Treptově a v Gdansku. 
Z Königsberku 26. decembris noviný přišli, že by tám také ohnivá kule z 
povětří vypadla. V Berlíně okolo Nového roku podobným způsobem se 
stalo. Z jakýchby příčin ty věci pocházeli, ačkoliv to autor obširně ukazuje, 
ale pro krátkost se pomíji. I to ještě musím přivésti, což z Elsasův jest přine-
šeno: jmenovitě žeby se v Švabých celé vojska s velikým křikem, hřímáním, 
blýskáním: Item mrtvé těla, černé kříže, a krvavé meče atd. v povětří uka-
zovali. Kdo žádá věděti coby ty věci vyznamenávali, odsílam takového do 
2 Knih Machab. kap. 5. v. 2. tam nalezne vypsáný přiklad tomuto podobný 
i také vyznamenání jeho. Vale.

KONEC
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T R A C T A T U S 
C O M E T O G R A P H I C U S ,

azaz e rendkívül hosszú és rettenetes üstökös megjelenéséről és újabb 
megmutatkozásáról, amely 1680 decemberében és 1681 januárjában volt 

látható. Német nyelven kiadatott Fridrich Madewisius által,  
most szlovák, avagy cseh nyelvre lefordíttatott és kinyomtattatott*

Zsolnán, Alžběta Dadankánál 1681. évben.

Ezen traktátus fejezeteinek és tartalmuknak ismertetése:

Első fejezet: Ezen különleges kométa,1 vagyis az új üstökös formájáról és 
viselkedéséről

Második fejezet: Ezen üstökös természetéről és keletkezéséről

Harmadik fejezet: Ezen üstökös helyéről, vagyis elhelyezkedéséről

Negyedik fejezet: Ezen üstökös méreteiről

Ötödik fejezet: Ezen üstökös haladásáról, vagyis mozgásáról

Hatodik fejezet: Ezen üstökös jelentéséről

* A latin szövegrészeket Szebelédi Zsolt fordította, akinek itt mondunk köszönetet.
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1. Caput
Ezen különleges kométa, vagyis az új üstökös formájáról  

és viselkedéséről

Bár 1680 decemberében sokan úgy vélték, hogy a novemberben több he-
lyen megjelent üstökös rögtön el is fog tűnni,2 mégis másként történt. Ami 
első megmutatkozását illeti, ez úgy volt, hogy a fent nevezett év december 
17-én este 8 óra körül egy jó barátom tudtomra adta, hogy valamiféle kü-
lönleges hosszú, fehér vonal mutatkozott az égen. Én ezt hallván azonnal, 
ahogy mi itt Berlinben mondjuk, az új piacra, vagyis a Rinkre siettem, ahol 
már sok bámészkodó embert találtam, és megállapítottam, hogy igaz a régi 
mondás, miszerint: Quot capita, tot sententiae,3 avagy ahogy mondják: 
Mundus regitur opinionibus.4 Mivel az egyik spectator, vagyis nézelődő azt 
mondta: ez valamiféle reflexio,5 vagyis ragyogás a hótól, és azt jelenti, hogy 
még sokáig tart a nagy hideg, és még gyakrabban kell a kályhánál melegedni. 
Egy másik azt mondta, hogy ez egy holdszivárvány,6 és időjárás-változást je-
lent. A harmadik azt mondta, hogy talán valahol tűz ütött ki, és annak a fé-
nye jelenik meg a levegőben. Végül odalépett mellém egy jó barátom, hogy 
megtudakolja, mit gondolok erről a dologról, mire én ezt válaszoltam: Ami 
ott látszik, az egy különösen hosszú üstököscsóva, amelynek centrumát 7 és 
a fejét még felhők és párák takarják a horizonton, és a következő napokban 
valamivel többet is láthatunk majd belőle. Ilyen választ adtam egy magas 
rangú személynek, aki azért küldte hozzám szolgáját, hogy megtudakolja 
tőlem, mit gondolok erről. Amikor el akartam menni az itteni várfalra, 
hogy ott jobban megszemléljem a fehér csóvát, abban a reményben, hogy 
még az este az üstökös feje is látható lesz horizontunk nyugati oldaláról, 
rögtön jött valami felhő, és teljesen eltakarta az üstökös csóváját, úgy, hogy 
semmi sem látszott belőle. Ezért sokakban megerősödött az a vélemény, 
hogy ez biztosan valami reflexio, azaz ragyogás a hótól, vagy valami más 
meteor8 a légkörben. Én viszont azt gondoltam magamban: ne sutor ultra 
crepidam,9 és mindjárt úgy véltem, hogy erről az üstököscsóváról még sok 
vélekedés és elképzelés lesz, azoktól is, akiknek semmi ismeretük sincs az 
égi pályákról, és semmiféle instrumentum10 sincs a kezükben, amivel az  

Üstököst látni - belív.indd   467 10/01/18   12:18 



468 / „ÜSTÖKÖST LÁTNI”

ilyen phoenomenát, vagyis jelenséget éppenséggel vizsgálni tudnák. Aztán 
már sokan azt is hozzátették, hogy jobb lett volna otthon maradni, mint 
feleslegesen fagyoskodni. De erről ennyi elég, lépjünk tovább.

A második napon, amely december 18. volt, úgy gondoltam, hogy ez az 
üstökös puszta létével és jelenlétével alkalmas lehet arra, hogy felnyissa sok 
spectator11 szemét és értelmét, és megszabadítsa őket sok téves elképzeléstől, 
de ezt sűrű felhők akadályozták meg, amelyektől nem lehetett látni sem 
az üstökös fejét, sem a csóváját.

Csak a harmadik napon, vagyis december 19-én, ádvent harmadik vasár-
napján12 mutatta meg magát olyan rendkívüli nagyságban, hogy minden 
szemlélőnek el kellett ismernie, hogy ez egy rettenetes és ijesztő kométa, 
azaz üstökös. Én azonnal megvizsgáltam a tubus, vagyis távcső13 segítségé-
vel (amely 12 láb hosszú volt), és azt vettem észre, hogy az üstökös feje in 
nucleo, vagyis a centrumban olyan nagy és fényes, hogy a Vega nevű csillag-
nak, azaz a Lucida Lyrának14 nagysága és fényessége semmivel sem múlja 
felül. A csóvája valamivel halványabbnak mutatkozott: de ex oculorum 
iudicio15 elhúzódott a Holdtól (amely akkor a Kos16 jegyében 27°30’ tar-
tózkodott) sokkal magasabban az Antinous17 csillagától, a Sas18 torka alatt, 
a Delfinen19 kívül, jobbra az asterismus Cassiopoeában20 (amely szörnyű 
nagy, új álló csillagot anno Christi 1572-ben21 látta és fedezte fel a nagyra  
becsült Tycho de Brahe22 csillagász, és hogy milyen rossz események elő-
hírnöke volt, az nem ismeretlen a történelemből) az üstökös csóvája 70 
égi fok hosszúságú volt, ami (1 fokra csak 900 mérföldet számolva) 63 000  
mérföld.

Ami szélességét illeti, a végénél valamivel szélesebb volt, mint magánál a 
fejnél, kométa módjára, szélessége legalább 5 égi fok, vagyis 4500 mérföld 
hosszan világított. Valóban elmondható, hogy ez az új üstökös alig marad 
el az anno 1618-as23 mögött, amely kevéssel a harmincéves háború kitörése 
előtt jelent meg Németországban, és amelyet egyébként az eddig észlelt 
legnagyobb üstökösnek tartottak, bár sok dologban e mostanit nem múlja 
felül, ahogy azt a következő vizsgálódások kellően alátámasztják. Annak 
az üstökösnek a hosszúsága 26 égi fokra volt a Bakban,24 a hozzávetőleges 
távolsága az ecclipticának25 nevezett körtől a polus punctus26 irányában 
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20;30. Nem messze állt továbbá a tertia magnitudós27 csillagocskától, amely 
az Antinous torkánál, a Sas nyaka alatt az Aequatornál28 volt. Az északi 
oldalon 7;30-ra azon üstökös fejétől a Lucida Aquilaenak29 nevezett  csillag 
mutatkozott. A Nap a Bakban volt, 8;40,50-nél. Ezen okból én sem alud-
tam egész éjjel, hogy azon üstökös lenyugvását tanulmányozhassam, ami 
sikerült is, mert a feje háromnegyed nyolckor a horizontról lehanyatlott 
a nyugati és az északi oldalon. De a csóvája egészen 11-ig látható volt a 
horizonton.

A következő nap, amely december 20. volt, reggel 6 óra körül újra látható 
volt az üstökös csóvája [bár a fejét nem lehetett olyan hamar látni], amiből 
sokan úgy vélték, hogy reggel keletről egy másik üstökös jelent meg, ami-
ben azonban nagyon tévednek, mert ugyanezen üstökös csóvája látszott 
ismét reggel, mint amely este is 5 és 6 között. Ez az üstökös a fent említett 
napon, december 20-án újra látható volt este öt órakor, amelynek appara-
tióját30 akkor az itteni berlini várfalon szorgalmasan tanulmányoztam, és 
azonnal felismertem, hogy a Zodiákus31 felé tart. Részben már a Vízöntő32 
3°-ban volt. Latitudo Borealis, vagyis az északi szélessége (amennyire a 
holdfényben meg lehetett állapítani) a Delfin csillagai alatt 21;30 volt. Én 
utána újra megláttam a nagy távcsövön33 keresztül, és felismertem, hogy a  
nucleus, vagyis a középpont az üstökös fejében tüzes részecskékből áll, ily 
módon nagyobb munkával a fejben végbemenő molecularum motust34 is 
vizsgálni tudtam, nem másképp, mint ahogy a tűz mozgását és lobogását 
a kemencében a nyíláson át szemléljük. Ezután az üstökös feje 8 óra után 
azonnal eltűnt, de a csóvája megmaradt, és fél 12-ig látható volt. Láthatók 
voltak még különféle csillagok, amelyek a csóván átfénylettek.

December 21-én este 5 óra táján megint a fent nevezett várfalon vár-
tam, hogy az üstökös megmutatkozzék, negyed 6-kor meg is láthattam 
ugyanazt, amelyet a távcsövön35 keresztül két különböző alkalommal is 
megpillantottam, és megállapítottam, hogy a napsugarak játszanak benne, 
úgy ragyogott, akárcsak általában a stella primae magnitudinis, vagyis egy 
első nagyságrendű csillag.36 Tehát in longitudine37 a Vízöntő 6°-án volt.38 
Latitudo eius Borealis, vagyis az északi szélessége 22° volt. Ebben a pozíció-
ban világított a Sas egy igen fényes csillaga az üstökös jobb oldalán, vagyis 
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északnyugatra az üstökös fejétől a Sasig, pontosabban az Altairig, egyenes 
vonalban 15;30-ra tőle. Nem hallgathatok arról, hogy ugyanazon este 9 
és 10 között holdszivárvány mutatkozott, amelynek színei halványabbak 
voltak ugyan, mint a napszivárványéi, de még így is könnyebben észreve-
hető volt. Ez létrehozott maga mellett per reflexionem39 még három másik 
szivárványt, ebből az egyik érintette az üstökös csóváját, és ilyen módon 
fordított keresztet alkotott vele.

December 22-én este 5 és 6 között újra megjelent40 eme üstökös ször-
nyen hosszú csóvájával együtt. Almucantharathja41 18;30 volt. Nyugati 
Azimuthja42 pedig 76. Maga az üstökös a Vízöntő 9;30 fokán volt, csóvája 
elnyúlt balra a Hattyú43 szárnyán keresztül, a Pegasus44 lábánál egészen  
a Cassiopeia fejéig, a fejét pedig még igen erősnek és nagynak lehetett (üve-
gen, vagy ahogy a német nyelvben mondják, Fernglaßon45 keresztül) látni.

December 23-án kora reggel a csillagos ég kicsábított abban a remény-
ben, hogy az üstökös csóváját a reggeli órákban de novo46 megpillantom, 
ami újfent 5 és 6 között a horizonton a Cassiopeia47 szeménél, egy quarta 
magnitudós48 csillagnál jelent meg. Bár ez a csóva a Hold nélkül fényesebb 
volt, mint az előző három este, mikor a Holddal együtt mutatkozott meg. 
Este 5 óra után azonban az üstökös feje újra megjelent, a Delfin és a Csikó49 
csillagképek között, a nyugati és a déli oldalon a csóva vége belenyúlt egy 
kicsit a Cassiopeia50 fejébe, elhajolt az Andromeda csillagképben az ecclip-
tica irányába, a vége pedig kissé a Perseus csillagkép felé fordult. 

December 24-én felhők takarták az eget (értsd: itt Berlinben), ezért 
lehetetlen volt bármiféle vizsgálódás. Még reggel is nagy felhők voltak.

December 25-én, vagyis Jézus születésének estéjén kezdetben erősen 
párás volt az ég, de hamarosan áthatolt rajta az üstökös, és két, a Csikó 
szemeinél elhelyezkedő quarta magnitudós csillag mellett mutatkozott.51 
Ezután elhaladt a Vízöntő 19°-a mentén, a latitudo Borealis52 25° 30’ volt.

December 26-án az üstökös feje közel volt a Pegasus fejéhez, nem mesz-
sze a csillagcsoporttól, amelyet az új szférákban Eufrátesznek53 neveznek. 
A csóvája a Pegasus lábai között húzódott, az Androméda bal vállán át 
egészen Perseus szablyájáig.
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December 27-én háromnegyed hatkor olyan fényesen és világosan 
mutat kozott meg az üstökös, hogy olyan fényességben még soha nem 
volt szemlélhető. A  feje a Pegasusnál volt található, a csóvája elhajlott 
az Androméda bal lábánál egészen Perseus fejéhez. Az üstökös csóváján 
keresz tül más csillagokat is meg lehetett szemlélni a Pegasus torkánál54 és 
az Andromédánál is. A longitudója, vagyis a hosszúsága az ecclipticában a 
Halak55 4°-a volt, latitudo B[orealis] 27;20. Az üstökös csóvájának a fejhez 
közeli része hatalmas villámokat bocsátott ki magából, ilyen módon a fej 
olyan volt, mint a kemencében lobogó tűz, mint valami villámlás.

December 28-án este 5 és 6 között, amikor az üstökös más napokban 
meg szokott érkezni, nagyon sötét volt, de mégis pontban háromnegyed 
hétkor feloszlott a felhőzet, és az üstökös megmutatta magát a Pegasus 
mellkasánál, vele szemben látható volt a secunda magnitudós56 csillag 
a Pegasus torkánál. Az ecclipticán az üstökös a Halak 8;30°-án volt, a lati-
tudo B[orealis] 28. fokán. E megfigyelésnél57 az üstökös csóvája olyan 
 különleges módon mutatkozott meg, mintha valamiféle tüzet árasztott 
volna magából, amely egyszer felette, másszor alatta, néha közvetlen körü-
lötte futott, nem másként, miként az égő rakéták, ezt néhányszor végezte, 
úgyhogy minden járókelő meg kellett csodálja.

December 29-én este a felhők erősen beárnyékolták az eget, ezért az 
üstökös formája vagy helyzete ezen a helyen nem volt kivehető. 

December 30-án este negyed hatkor megjelent újra az üstökös ezen a 
területen, délnyugaton (a Halak 16. fokán, a latitudo Borealis 29.30 fokán), 
éppen a Pegasus mellénél, a két közeli quarta magnitudós álló csillagnál.58 
A csóvája áthúzódott az Androméda bal vállán a Perseus fejével szemben. 
De már nagyon megfogyatkozott, nevezetesen 15 fokkal, vagyis ez a csóva 
csak 55 fokon át fénylett.

December 31-én nem akarta az üstökös megmutatkozásával zárni az 
óévet, hanem inkább elrejtőzött a sötét felhők mögé, de nem kétséges, 
hogy továbblépett a Pegasuson, és a Halak 20. fokán tartózkodott.

Január elsején, vagyis 1681 elején az ég megint nagyon borús volt, ezért 
semmit sem lehetett az üstökösből látni, de ahogy az elkövetkezendő meg-
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figyelésekből kikövetkeztethető, a Pegasus jobb első lábánál a Halak 24. fo-
kán, közel a secunda magnitudós59 csillagokhoz, a Pegasus négyszögén volt.

Január 2-án ez az üstökös a Pegasus mellén helyezkedett el, csóvájával 
átnyúlt éppen a Perseus nyakával ellentétesen, és egyértelműen észrevehető 
volt, hogy a csóvája megrövidült, és a feje is kisebbnek és halványabbnak 
látszott. 

Január 3-án negyed hatkor az üstökös a Pegasus négyszögében állt, két 
csillag mellett, amelyek quartae magnitudinis in ventre fere medio.60

Január 4-én este negyed hatkor a Pegasus stella dubia in quadratónak61 
mondott csillagánál volt, és a fejét az Andromedához fordította közel, 
olyan nagynak tűnt a távcsövön62 keresztül, mint a stella secunda mag-
nitudinis.63

Január 5-én az eget teljesen eltakarták a hófelhők, mindazonáltal este 
9-kor az üstökös újra látható lett, de csak egy negyed-félórára, éspedig közel 
az Androméda fejéhez. A csóvája, akárcsak a feje, halványabban fénylett, 
és ritkásabb volt, mint korábban, mintegy szétfésült hullámok módjára, 
a hosszúsága akkora volt, mint 30°.

Január 6-án felhős volt az ég, így nem lehetett látni.
Január 7-én fél hatkor az Androméda nyakánál mutatkozott az üstökös, 

miközben a csillagocskák, amelyek az üstökös fejéhez közel estek, a csillogó 
csóváján keresztül láthatók voltak.

Január 8-án az eget hófelhők takarták, ezért semmilyen csillag sem volt 
látható.

Január 9-én hasonló módon.
Január 10-én este egészen fél kilencig felhős volt az ég, majd később 

meglepetésre feloszlott a felhőzet, és megláttam az üstököst a Halak szemé-
nél, az északi részén, az Androméda bal oldalán, de nem látszott sokáig.

Január 11-én, 12-én, 13-án folyamatosan felhős volt az ég, ezért semmi 
sem volt megfigyelhető.

Január 14-én valamelyest szétoszlottak a hófelhők az üstökös felőli ol-
dalon, amelyet én a Piscis Borealis64 torka alatt figyeltem meg,65 a Lucida 
in cingulo Andromedae66 mondott csillag67 és a Deltoton68 között, amely 
a Kos szarvait zárja.
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Január 15-én megpillantottam, hogy ez az üstökös, megközelítve a Há-
romszöget, tőle csak 3;30 volt. Ekkor nagyon elhalványodott, ezért sokan, 
akiknek nem elég éles a látásuk, nem észleltek semmit abból, hogy ott 
valamiféle üstökös lenne. A fejét a távcsövön69 keresztül figyeltem meg, 
átmérőjének nagysága tertia magnitudós70 csillagnak felel meg, hossza az 
ecclipticában 26;30. Ariet[is] Latit[udo] Bor[ealis] 20°.

Január 16-án megint borult volt az ég, 17-én és 18-án szintén.
Január 19-én este 9 és 10 óra között felszakadozott a felhőzet, és valami 

kevéske észlelhető volt az ég azon részén, ahol az üstökös volt, fel lehetett 
ismerni, hogy távozásra készül, de már annyira meggyötört volt, hogy 
önmagához sem volt hasonló. Ebből én rögtön tudtam, hogy egy vagy 
legfeljebb két nap múlva eltűnik. Ez meg is történt január 22-én (20-án, 
21-én, felhős volt az ég), ekkor az ég kiderült, tehát mindent világosan 
látni lehetett: amikor a távcsövön71 keresztül az északi Háromszögön kí-
vül azon a helyen, ahol korábban az üstököst kerestem, megpillantottam 
egy kis felhőcskefélét, amely inkább felhőfoszlányhoz hasonlított, mint  
üstököshöz.

Ezután ennek a rettenetes üstökösnek január 20-án nyoma veszett (bár 
néhány helyen és országban, főleg Magyarországon egészen január 25-ig 
látható volt). Ha megjelenését november 8-tól számítjuk, akkor 73 napig 
volt látható Európában (bár ez több is lehet, mert sok helyen november 
8. előtt is észlelhető volt, vagy a leírtnál később távozott), és ez alatt az 
idő alatt 210 égi fokot futott be, aszerint, hogy a Mérleg72 csillagképnél 
kezdte a pályáját és a Bikáig73 jutott el. Ha tehát ezt az útját mérlegel-
jük majd, és egy égi fok 900 német mérföldet tesz ki (bár néhány nagyra 
becsült mathematicus, például Ricciolus74 1005 német mérföldnek szá-
molja) pályájának teljes hossza 189 000 mérföld. Ebből következik, hogy 
(ha 73 nappal  számolunk) mindennap 2589 és kicsit kevesebb mint fél mér-
földet repült, óránként kis híján 108 mérföldet repült, és minden percben 
negyed híján két mérföldet. Ez az úgynevezett de eius motu proprio, vagyis 
saját mozgása, de ha a motus communist, vagyis az éggel közös mozgást 
hozzáadnánk, akkor merem állítani, hogy ez a szám még nagyobb lenne.  
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De ezekről a dolgokról már több szó esett az elégségesnél, térjünk rá más 
témákra, amelyekről vélekedhetünk, vagyis:

Caput II.
Ezen üstökös természetéről és keletkezéséről

Honnan származnak az üstökösök? Vagyis, hogyan keletkeznek, arról kü- 
lönféle nézetek vannak. Egyesek azt tartják, hogy ezek valójában extrana-
turale, vagyis természetfeletti dolgok, ezért miraculumoknak, vagyis csodák-
nak nevezik. Mások azt tartják, hogy ezek (vagyis az üstökösök) természetes 
okokból jönnek létre. Ezeken belül azonban sokféle álláspont létezik, ame-
lyeknek minden állítását és vélekedését75 nem szükséges felsorolni. De a 
legvalószínűbbnek ez tűnik: az üstökös, vagy ismertebb nevén farkas csillag  
vagy kométa nem más, mint valamiféle égi felhő, sok gőzből áll (ame-
lyeket a felső égbolton a bolygók,76 leginkább a Nap bocsát ki magából), 
ezek a csillagok [azaz a bolygók] aspektusainak77 ereje által összegyűlnek, 
majd a napsugarak felgyújtják őket. Ezt a feltevést jelenleg sok különféle 
megfigyelés78 támasztja alá. Az is bizonyítja ezt mindenki számára, hogy 
a corpora coelestia, vagyis az égitestek exhalatiókat, vagyis gázokat bocsá-
tanak ki magukból, és ebből jön létre az atmoszférájuk, vagyis légkörük. 
Különösen a Napból kiáramló és szétszóródó foltok segítik ezt elő (bár 
manapság a tanult emberek között kételyek merülnek fel ezzel kapcsolat-
ban). Ugyanígy van ez a Hold kigőzölgései és atmosphaerája79 esetében, 
ebben senki, aki az égi pályákat megfelelő eszközökkel szemléli, nem fog 
kételkedni. Amit erről a két nagy égi világítóról (a Napról és a Holdról) el 
lehetett mondani, az per consequens80 más bolygókról és állócsillagokról 
is állítható. Még sok más példával lehetne ezt a dolgot magyarázni, de 
mivel ezt a traktátust per compendium81 szándékozom megírni, röviden 
a tűzhöz hasonlítom, amely a füstje nélkül elég kicsi. Így vannak ezzel a 
Nap és a csillagok is, alig léteznének a gázok, vagyis az exhalatiójuk nélkül, 
de ne felejtsük el, hogy az ilyen gázok nem egyformák, és nem is mindig 
nagy mennyiségben érkeznek. Mint ahogy a mi Globus Terraquaeusunk, 
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vagyis a Földünk, amelyen járunk, egyszer sűrűbb, másszor gyérebb gázo- 
kat bocsát ki magából, egyszer bőségesen, másszor szerényebben, amelyek-
ből a légkörben különféle meteora hypostaticak et emphatica (részben kar-
dokhoz, kopjákhoz, üstökösökhöz és fáklyákhoz, szivárványhoz hasonlók), 
azaz valódi és látszólagos légköri jelenségek jönnek létre. Így történik ez a 
nagy égitestek, a stella fixák, vagyis az állócsillagok esetében, ugyanígy in 
Galaxia, vagyis a Tejúton, ahogy mindenütt az égen természetük szerint 
exhalatiókat, vagyis gázokat bocsátanak ki, amiből kikövetkeztetem, hogy 
ahol ezek a gázok vagy exhalatiók felhalmozódnak, új, különös stella fixák, 
vagyis állócsillagok (csóva nélküli üstökösök) születnek. Ahogy 1572-ben 
történt in asterismo Cassiopoeae,82 amelynek helyén a mostani üstökös, 
amelyről fent írtam, a csóvájával megjelent. Ugyanígy egy másik 1600-ban, 
in pectore Cygni.83 Akárcsak a harmadik 1604-ben in Ophiucho.84 De a 
bolygók a maguk módján más effluviumokat, vagyis gázokat bocsátanak 
ki magukból, amelyekből üstökösök születnek, majd aztán more erratica-
rum, vagyis bolygócsillagok módjára egyszer itt, másszor ott ab eccliptica85 
vándorolnak.

És ha szorgos figyelmet fordítanak rá, megállapítható ex facie cometae,86 
hogy leginkább melyik bolygótól származik a materia.87 Ezen mostani 
üstökösnél alaposan megfigyeltem, hogy inkább a Szaturnusz és a Mars 
bolygók kigőzölgéseiből keletkezett, mint a Jupitertől és a Vénusztól. 
 Valójában a fent nevezett főbolygók constitutiója,88 egyben ezen üstökösé 
is, nagyon kevéssé ismert, ezért helyet kell szorítanunk arra, hogy átlag-
emberek számára különféle kérdésekkel ezt a leírt jelenséget a továbbiak-
ban meg magyarázzuk. Mindenekelőtt három dubium, vagyis kétely létezik, 
amellyel a fent bemutatott elméletet akarják megingatni, vagyis: (1) Ha a 
csillagok, in specie89 a Nap, a Hold és más bolygók ilyen gőzöket bocsá-
tanának ki magukból, hogy ezekből ekkora corpusok,90 konkrétan üstö-
kösök keletkeznének, akkor ebből az következne, hogy ezeknek (vagyis 
a csillagoknak) előbb kisebbedniük kellene, végül megsemmisülniük. 
(2) Eszerint minden évben meg kellene jelenniük üstökösöknek vagy új 
állócsillagoknak, mert az égitestek mindennap bocsátanak ki magukból 
exhalatiókat.91 (3) Ezenképpen az üstökösök megjelenése semmit sem 
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 jelezne a jövőre nézve, hanem olyan naturalis corpusok92 lennének, mint 
például a villámlás, a mennydörgés, chasma, vagyis felhők kigyulladása93 
és más hasonló dolgok.

Ami a cáfolatukat illeti, ezek nem éppen nodus Gordii,94 és kibogozá-
sukhoz sem lesz szükségem Nagy Sándor kardjára. Az első dubiumra95 per 
instantiam96 így felelek: Miért nem csökkent le vagy tűnt el a mi Globus 
Terraqueusunk, vagyis földgolyónk, amikor mindennap olyan sok párát 
enged a légkörbe? Mit mond erre az én antagonistám, vagyis vitapartne-
rem? Azt fogja mondani: Cape tibi hoc,97 nevezetesen: Az exhalatiókat, 
vagyis a gőzöket a légkörben valami összefogja, aztán egy ideig megtartja, 
majd feloldódnak és visszaesnek a földre, ahonnan valók. Ezért nemhiába 
mondják: Et redit ad Dominam, quod fuit ante suum.98 Hasonló mó- 
don a bolygópárák a magasban egyszer erre, másszor arra haladnak, vé-
gül összeállnak, condensálnak, vagyis összesűrűsödnek, és önmagukból 
valami féle jelenséggé99 alakulnak, majd feloldódnak, és nagyobb részben 
visszatérnek korábbi égitestükre, amelyből valók. Mert minden termé-
szetes test, természeténél fogva habet vim expultricem, et quasi purgat-
ricem, vel attracticem, vagyis képes taszításra, vonzásra és tisztulásra, és 
ezek után a maga státuszában, vagyis állapotában maradni. Más példákkal 
is lehetne ezt szemléltetni, de rövidre fogom. A második dubiumra rö-
viden így  válaszolok: Miért nincsenek mindennap felhők, szivárványok, 
villámlások és egyéb meteorok,100 annak ellenére, hogy a Föld mindennap 
és minden órában sok gőzt enged ki magából? Érthető, mivel a légköri  
gázok nem mindig úgy helyezkednek, hogy egyesüljenek, hanem legtöbb-
ször szétszórtan,101 úgy, hogy semmiféle meteor102 nem jöhet létre belőlük. 
Ugyanígy van ez a felsőbb egekben, sok bolygó és állócsillag kigőzölgései 
a napsugarak és a többi csillag hatására haladásukkal és mozgásukkal ide-
oda szanaszét szóródnak, így nem képesek felhalmozódni, hogy valami 
corpus103 vagy phoenomenon104 jöjjön létre belőlük. A harmadik dubiumra 
ezt válaszolom: A mindenható Isten maga cselekszik csodákat, és képes 
csodacsillagokat létrehozni, amikor csak akar, ahogy tette ezt Krisztus 
Urunk születése idején, amikor megjelent keleten a bölcseknek az új csoda-
csillag,105 amelyről az emberek minden évben karácsony idején tanulnak. 
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Ehhez hasonló a kard alakú csodacsillag, amely Jeruzsálem felett látszódott 
a város pusztu lása előtt, és amelyet jól ismerünk a történelemből.106 Ebből 
azonban még nem következik, hogy minden üstökös az égen valami csodás 
módon keletkezett, tudom, hogy az értelmes ember nem mondja minden 
furcsa dologra rögtön, hogy miraculumok, vagyis csodák. Mert miracula 
non sunt fingenda praeter necessitatem.107 Szögezzük le tehát, hogy az 
üstökösök természetes okokból jönnek létre, ahogy fent bizonyítottuk, 
de nem hihetjük teljes bizonyossággal, hogy semmit sem jelentenek.

Valójában a magasságos Isten bosszúállás céljából teremthet szelet, jég-
esőt, villámlást és mennydörgést, amelyekkel sokakat meg tud leckéztetni, 
de ettől még ezek kétségkívül természetes okokból létrejött dolgok. A szi-
várvány természetes dolog, ugyanakkor Isten által adott jel. Az Úristen 
mindig Summus Polarcha, vagyis minden dolgok legfőbb irányítója marad, 
ő képes az üstökös effectusait, vagyis hatásait emberekre vagy vidékekre 
kiárasztani, ha meg akarja büntetni az emberek istentelenségét. Ahogy 
én magam is úgy tartom, hogy az üstökösnek necessitate naturae, vagyis 
természetes okból vannak vehementissimi effectusai, vagyis igen jelentős 
hatásai, amelyeket azonban mi mindannyian isteni direkciónak, vagyis 
igaz parancsolatként kell hogy tartsunk. Innen jön a másik említett lehe-
tőség. Az Atya nem készít feleslegesen kométákat, mint ahogy vesszőt sem, 
bármennyire természetes módon jön is létre, mondjuk a vízparton nő.

Caput III.
Ezen üstökös helyéről, vagyis elhelyezkedéséről

Bár a régi bölcsek közül sokan, köztük Arisztotelész108 is, azt tartják, hogy 
az üstökösök helye, azaz mozgástere a légkörben van, de sok observationi-
bus recentium mathematicorum109 az a legvalószínűbb, hogy inkább az 
Aetherben, vagyis a magasabb egekben kell lenniük, amit én a mostani 
 üstökös alapján is igazolni tudok. Mert ugyanazon parallaxis, vagyis aspec-
tus diversitas110 ezt világosan bizonyítja, mivel az üstökös sok, egymástól 
távoli helyről vizsgálva egy csillagképnél volt, nevezetesen a Sasnál, a Delfin 
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és a Hattyú között, ahogy a Pegasusnál is stb. De azáltal tudom legbiztosab-
ban bizonyítani, hogy itt semmi mozgásváltozást a közeli állócsillagokhoz 
képest in motu communi111 nem figyeltem meg, pedig szorgalommal per 
instrumenta correcta et accurata112 észleltem, ebből arra következtetek, 
hogy ezen üstökösnek még a Holdnál is magasabban volt a helye. Mert 
ha olyan alacsonyan lenne, mint a Hold, kétségkívül a lenti pályán haladó 
állócsillagoktól jó egy fokkal közelebb helyezkedne el horizontunkon, és 
könnyen elfedné őket. Tegyük fel tehát, hogy olyan magasan volt a Föld-
től, mint a Hold in apogaeo113 (bár kétségkívül magasabban kell lennie, 
mint ahogy azt az előbb elővezettük), tehát a Földtől mért távolsága mégis 
legkevesebb 66 semidiamet[rum] Terrae,114 ami 56 760 mérföldet jelent. 
Én a Földtől mért távolságát 70 semidiamet[rum]nak számolom, ami  
60 200 mérföldet tesz ki.

Caput IV.
Ezen üstökös méretéről

Eleget foglalkoztunk a helyével és a helyzetével, térjünk rá a nagyságára, 
amelyre a csillagászati okfejtés alapján következtethetünk. Kezdjük a fejé-
nél. A nucleus, azaz az üstökös fejének központja a tubuson, vagyis a táv-
csövön keresztül világított, prima magnitudós115 csillag módjára (és így 
sokkal fényesebb volt, mint a Sas szíve, amelyet a secunda magnitudós 
stellák116 közé sorolnak), átmérője két ívpercet tett ki, tehát ebből meg 
lehet határozni az üstökös fejének méretét, ha megfontoljuk a következő, 
a csillagászatban ismert szabályokat: Egy kör radiusa,117 azaz a fél átmérője, 
mely sugár egy csillag esetében feleakkora, mint a látható csillag átmérője, 
úgy viszonyul egy körív tangenséhez, mint ennek a csillagnak a távolsága a 
valódi átmérőjének a feléhez. Közismert a trigonometriából, hogy ha neve-
zett sugárt 10 000 000 részre felosztjuk, az üstökös fél átmérőjének (amely, 
ahogy már megállapítottuk 1 minutum118 nagyságú) a tangens 2909 egy -
séget ad. Ha tehát ez az üstökös, ahogy fent megállapítottuk, 70 földsugár, 
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azaz 60 200 mérföld magasan van a Földtől, akkor így lehet érvelni: ha 
10 000 000 ad 2909-et – amennyit 60 200 fecit,119 az 17 ½ mérföld.120

Ha tehát a második sugarat is hozzászámoljuk, együtt 35 mérföldet ad 
ki, ez a valós átmérője az üstökös fénylő feje közepének, ebből 110 mér-
föld adódik a kerületre 7 a 22-höz arányban121 (így aránylik az átmérő a 
kerülethez), példánkban pedig a 7 a 22-höz arány a 35-höz a 110-et adja.

Ebből következik, hogy a convexitas, vagyis a felszín, ha az átmérőt 
megszorozzuk a kerülettel, 3850 négyzetmérföldet tesz ki, ha tehát a fe-
lület hatodát megszorozzuk az átmérővel, 22 458 köbmérföldet kapunk, 
propter corpulentiam, azaz a központ, vagyis az üstökös magjának térfo-
gatára. Valóban nagy fejecskéje kell hogy legyen, mint az erős  Góliátnak, 
akiét Dávid nem is bírta el. Ha ezután hozzávesszük a környező exhala-
tiókat is, amelyek körbevették a nucleust, vagyis a fej középpontját, mint 
az égő szenet a fehér füst és a szikrák, akkor az üstökös fejének spaciuma122 
az őt körülvevő exhalatiókkal együtt a távcsövön keresztül szemlélve úgy 
látszott, hogy akkora helyet foglal el, mint amekkorát a telihold szokott. 
Ebből kikövetkeztethető, hogy ha az egész fejét az exhalatiókkal együtt 
olyan nagynak lehet látni, mint a Holdat, akkor legkevesebb 25 852 497 
mérföldnek123 kell lennie. Ami pedig a csóvát illeti, ez egykor post quad-
ratem124 70 volt és több fok hosszúságú, azaz 64 000 mérföld körül 
lehet. De az üstökös esetében nem 15 mérföldnek kell egy fokot számolni, 
ahogy a gyakorlatlanok teszik (akiknek a iudiciumaik125 erről az üstökös-
ről gyakran keringenek az emberek között, de annyira sántítanak, hogy  
az értelmesebbek inkább kinevetik, mint hogy dicsérnék), mert, ahogy 
fent megállapítottuk, magasan van a Föld felett, magasabban, mint a 
Hold, ezért a kerületét sokkal nagyobbnak kell számolni, mint a földi-
eknek, egy foka is nagyobb kell hogy legyen, mint a Hold esetében, tehát 
legkevesebb 431 mérföld, ennél az üstökösnél azonban, amely valamivel 
magasabban van, mint a Hold, egy fok 900 mérföldre jön ki. Az üstökös 
csóvájának 70 foka tehát legalább 64 000 [sic!] német mérföldnek felel 
meg. A szélessége nem volt mindenhol egyforma, az üstökös fejénél ki-
csit keskenyebb volt, mint máshol, a fejnél csak 4 fok volt, de a végénél, 
a Cassiopeiánál126 december 20-án, amikor megpillantottam, 5 fok volt 
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a szélessége. Az első szélessége 3600, a második 4500 mérföldet tesz ki. Te- 
gyük fel, hogy az üstökös csóvája olyan magasan állt, mint a feje, de akkor 
azt is állítjuk, hogy a csóvája a légkörben jött létre. De mivel maga ez az 
üstökös is igazolta, amit én már az első fejezetben megírtam, az üstökös 
csóvája egy kevés mérfölddel magasabban szállt, a feje, ahogy megálla-
pítottam, a Hold felett állt, és a fent megállapított nagyságú maradt.

Caput V.
Ezen üstökös haladása és mozgása

De motu communi, azaz ezen üstökös általános mozgásáról és haladásáról 
nem szeretnék sokat beszélni, mert sokak előtt ismert, hogy más csilla-
gokkal egyidejűleg haladt, és circulus diurnusokat, azaz napi köröket írt 
le, ahogy mások is lejegyezték. Szívesebben beszélek de motu  proprio, azaz 
a saját mozgásáról, amellyel a signa Zodiaci127 között haladt. Én először 
1680. november 22-én láttam meg a Mérleg 21. [fokán], amikor a csóváját 
kiszélesítette contra spicam Virginis,128 vagyis a kalásszal szemben, ame-
lyet az égi Szűz tart a kezében. Utána a nagy felhők és a sűrű ködök miatt 
nem tudtam tovább megfigyelni: hírek érkeztek azonban Strassburgból, 
hogy a Skorpió129 csillagképpel szemben mutatkozott, majd a Nyilas130 
csillagképhez vándorolt, végül itt december 20-án a Bak jegyében látszott, 
az Antinous csillagánál a Sas alatt. Nagyon gyorsan mozgott, ugyanis  
24 nap alatt négy csillagképen repült keresztül, mivel ez az üstökös kezdet-
ben éppen ad ecclipticam131 a Skorpióban jelent meg, majd a Serpentariu-
son132 keresztül a Sas alatt az asterismum Antinoihoz futott, amely pálya 
a Zodiákus mellett elősegítette gyors haladását, mert mint a postakocsi, 
egyenes úton haladt, ahogy én a motum traiectionis cometarum133 az előző 
oldalakon134 elmagyaráztam. Ebből pedig könnyen megérthető, hogy ez 
az üstökös, amely decemberben ismét megfigyelhető volt, nem más, mint 
az, amely novemberben különféle helyeken látható volt. Bár nekünk ez 
az orbita cometae,135 éppúgy, mint az angulus136 és a nodus intersectionis137 
is problémát okozhat, de ha a motum irregularem cometarum138 nézünk, 
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megszüntethető ez a scrupulus,139 mivel a csillagá szatban az üstökösök 
mozgásáról köztudott: Quod angulus orbitae et ecclipticae, punctique 
inter sectionis toto durationis tempore fit variabilis, angulus crescendo, no-
dus retrocedendo.140 És persze egyik-másik üstökösnél több eltérés talál-
ható, mint másoknál, különösen, ha még valami exhala tiók, azaz gőzök 
ex stellarum vorticibus141 valamikor megsértik: amit ezen mostani üstökös 
egyértelműen bizonyított. Ezáltal én megmaradok azon vélekedésemnél, 
hogy ez (vagyis az üstökös) nem messze a Spica Virginis től, a Mérlegnél 
indult, bár valóban mi először ott vizsgáltuk meg, de a terminum a quo142 
inkább délen az Északi Vízikígyó143 csillag[képe]n, vagyis a Vízikígyón volt, 
majd azután per lineam traiectionis144 néhány fokkal a Spica Virginistől 
észrevettük, és mint ahogy most megjegyeztük, az ecclipticán a Skorpiónál 
ment keresztül, és innen per Serpentarium ad Antinoum sietett, amelyen 
1680. december 17-én mutatkozott. Akárhogy is, de sokaknak még így is 
lesznek kétségeik, és mondják: miért van az, hogy ez az üstökös novem- 
 berben a csóváját délkeletről délnyugatra fordította, decemberben meg-
jelenve pedig délnyugatról keletre húzta, ebből ki lehet találni, hogy ez  
a legutóbbi egy másik, új üstökös kellett legyen. De hogy ezt a kételyt 
 némely elmékből elűzhessem, meg akarom jegyezni, hogy a helyváltoztatás 
miatt, amelyet az üstökös a Nappal szemben végzett, nem történhetett 
másként, mint hogy a csóvája decemberben megforduljon, leginkább 
ezen okból: az üstökös a fényét a Naptól kölcsönözte, mint más, korábbi 
üstökösök, ezért a novemberben a Mérlegben megjelent üstökös a Nap 
felkelte előtt volt látható, tehát a csóvája szükségszerűen a Naptól (amely 
akkor a Nyilasban állt) dél és nyugat között fordult el. Így hát ezen üstökös 
per motum traiectionis145 megelőzte a Napot, és decemberben a nyugati 
oldalán mutatkozott, ezért szükségszerűen a csóváját nyugatról keletre 
kellett hogy húzza, mert ragyogását reflexio által, azaz a vele szemben álló 
napsugaraktól kapta, és azok táplálták. Amit maga ez az üstökös is meg-
erősített, mivel a csóvája mindig szokás szerint a Nap elhelyezkedésével 
ellentétes irányba hajlott el, ahogy fent már említettem. Többet is tudnék 
beszélni de motu proprio146 és az üstökös gyorsaságáról is, de eltekintek 
tőle, és rövidre fogom gondolataimat. 
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Ide kell még illesztenem legalább egy scrupulust a jóhiszemű olvasónak, 
mégpedig a következőt: miért van az, hogy a novemberben a Mérlegben 
mutatkozó üstökösnek nem volt olyan hosszú csóvája, mint amekkorát 
a decemberben látott üstökös húzott kelet felé, és valóban sokan ebből 
arra a végkövetkeztetésre jutnak, hogy a decemberben látott üstökös nem 
azonos a novemberben látottal. Erre azt felelik azok az urak, akik az üstö-
kösről nagyon hirtelen hoznak ítéletet, és néha olyan nervose147 mondanak 
iudiciumokat,148 mint a vak a színekről, valóban afféle magis muti quam 
pisces149 lesznek. Én ezért csak röviden szeretném eloszlatni ezt a scrupulust, 
oly módon, hogy ennek az üstökösnek nem is lehetett primo intuitu150 
olyan hosszú csóvája, mint utána, éspedig a következő okokból:

1. Mivel novemberben, amikor először mutatkozott, távolabb volt a 
Naptól, mint decemberben, mert novemberben a Mérlegben volt, a Nap 
pedig a Nyilasban, míg decemberben kezdetben az üstökös és a Nap együtt 
álltak ugyanabban a csillagjegyben, vagyis a Bakban. Ezért a csóvája is 
annyival hosszabbnak mutatkozott. Mert az bizonyos, hogy minél köze-
lebb van az üstökös a Naphoz, annál hosszabb csóvát enged ki magából a 
napsugarak tükröződése által: ahogy ez ex optica151 jól ismert dolog. Ehhez 
járul még:

2. Hogy amikor ez az üstökös a Mérleg csillagképből az ecclipticán elin-
dult, kétségkívül még több bolygógőzt szívott magába (simile enim gaudet 
simili152), és ettől a nucleusa, vagyis a kerülete jóval megnövekedett. Mert 
az 1618-ban mutatkozó üstökösnek, ahogy a nagyra becsült Cysatus153 mat-
hematicus leírta, sem volt mindig egyforma a csóvája, hanem egyszer hosz-
szabbnak, másszor rövidebbnek találta. Különösképpen 1618. december 
9-én, Cysatus híradása szerint, az üstökös csóvája 75 fok hosszúságú volt, 
de december 10-én 104 fokra nőtt, ahogy ezt Longomontanus154 tanúsítja. 
Nevezetesen ezek a gőzök szokásuk szerint az üstökös fejében gyűltek össze. 
De most sietve arra kell rátérnem, amire az üstököst szemlélő emberek 
többsége leginkább kíváncsi. 
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Caput VI.
Ezen üstökös jelentése

Most mindenki ezt fogja kérdezni: nos hát, barátocskám, mit jelez  nekünk 
ez a rettenetes üstökös? Bizonyos emberek sok mindenre szeretnének  ebből 
következtetni ex astrologia,155 de gyakran ajtóstól rontanak a házba, vagy 
inkább a pitvarba, amikor nem akarnak intra cancellos modestae coniec-
turae156 maradni, sem effectus naturales ab arbitrariis157 megkülönböztetni. 
Én azt vallom, hogy az ilyen astrologia nem illik hozzám, ezeket a futurum 
contingentiumokat kétségtelenül egyedül a magasságos Isten tudja.158 De 
úgy találják a coniecturákat159 az astrologusok, hogy az üstökös effectusai, 
vagyis hatásai (amelyek általában háborút vagy járványt jelentenek) azokon 
az országokon érződnek, vagyis azon csillagjegyek alatt fekszenek, ame-
lyeken az üstökös áthaladt. Ha ez alapján következtetünk, akkor ez az új 
üstökös minden oldalról egymástól távoli vidékeket fog érinteni, mert a 
Zodiákusnak több mint a felén átment, és legelőször azokra az országokra 
várnak rossz idők, amelyek a Mérleg jegyében fekszenek, vagyis: Elzász, 
Ausztria, Magyarország, Lettország, Szavoja, Dauphiné160 és  néhány város, 
mint: Strassburg, Bécs, Frankfurt am Main, Speyer, Feldkirch és Lissza-
bon. Utána ez a rossz a Skorpió jegyében fekvő országokat sújtja, amelyek: 
Norvégia, Nyugat-Svédország, Katalónia, Felső- Bajorország stb. Mivel az 
emlegetett üstökös annak rendje és módja szerint a Mérleg csillagjegyből 
a Skorpióba, majd onnan a Nyilasba és a Bakba (amelyben a múlt decem-
berben oly hosszú csóvával mutatkozott újra) haladt, ezért ugyanezt kell 
tapasztalniuk azoknak az országoknak is, amelyek ezek alatt fekszenek, 
vagyis: Litvánia, Szászország, Türingia, Hessen, Stájerország, Jülich,161 
Kleve,162 Bergen etc. Utána a Kos jegyébe ment, amely alatt ezek az orszá-
gok fekszenek: a német tartományok, Franciaország, Anglia, Kis-Lengyel-
ország, Felső-Burgundia, Svábföld, Felső-Szilézia, Firenze, Braun schweig, 
Utrecht, amelyeknek ugyanúgy tapasztalniuk kell az üstökös rossz hatásait. 
Én meghagyom a maguk helyén az elméleteket azokról a területekről, ame-
lyek ezen égi jegyek alatt fekszenek, mert tudom, hogy quid distent aera 
lupinis.163 De ahhoz, hogy az üstökös kiterjedéséről és viselkedéséről, úgy-
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mint a Zenithhez, azaz a függőleges ponthoz164 viszonyított mozgásáról és 
a csóvájának vonulásáról valamivel körültekintőbben alkossunk véleményt 
ex hypothesibus astrologicis,165 mindenre kiterjedően, jelenlegi mozgása 
mellett a históriáját és az előzményeit is vizsgálnunk kell a hatásaival166 
együtt, és nem csak mosolyogni ezeken. Az 1618-as üstökösről, amely nem 
sokkal a német háború előtt mutatkozott, kitűnő matematikusok állapí-
tották meg (különösen olyanok figyelték meg, mint a csillagász Kepler167 és 
hasonlóképpen Longomontanus), hogy szaturnuszi complexiója168 volt, és 
 megjelenése után kemény tél és havazás következett, majd az enyhüléskor, 
azaz a föld éledésekor (értsd tavasszal) sok helyen pestis és más súlyos be-
tegségek pusztítottak. Ha tehát ezt az új 1680–1681-es üstököst egy kicsit 
alaposabban megszemléljük, felismerhetjük, hogy egy ugyanolyan, nem 
kevéssé szaturnuszi complexiót mutat a feje. Ezért ugyanazoktól az effectu-
soktól, vagyis hatásoktól kell tartanunk, mert a rossz termés aligha fog elma-
radni. Bár nem szeretnék ad individua169 előreszaladni (mert ezek a dolgok 
Istennél vannak elrejtve), de mindezekből jövendölései szerint felfedezhe-
tők, hogy két nagy potentátnak (a délinek és a nyugatinak) szerencsétlen 
dolgokat, ha nem halált jelentenek. Továbbá, mivel ez az üstökös sok marsi  
és tüzes exhalatiókat hordozott magában, ahogy ez fent bebizonyosodott, 
és ezenfelül még néhány tüzes csillagjegyen (mint amilyen a Nyilas és a 
Kos) is áthaladt, ahogy néhány marsi természetű állócsillag között is, köz-
tük a Sas csillagképben találhatók, ebből lehet jósolni háborút és vérontást, 
tűzvészt, hamis szerződéseket és titkos conspiratiókat170 és egyéb hasonló 
dolgokat. Jóllehet a háború nemcsak a szárazföldön, hanem vízen is folyik 
majd, erre következtetni lehet nemcsak a víz elemű csillagjegyekből (mint 
amilyen a Skorpió és a Halak), amelyeken az üstökös keresztülhaladt, ha-
nem a csillagokból is, amelyek mellett látszódott, mint amelyek a Hydra, 
azaz Tengeri Kígyó, Delphinus, azaz Tengeri Disznó171 csillagképekben 
láthatók. De ez mind inkább csupán ex astrologorum hypothesi,172 mint 
ex ratione physica173 következik.

Nem hagyhatom itt figyelmen kívül azt az üstököst, amelyet 1577 novem- 
berében különféle matematikusok, különösen a kiváló Tycho de Brahe 
figyeltek meg, amely ugyanazon az égi pályán mozgott, mint a mostani, sőt 
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ugyanazokon az asterismusokon174 és alakzatokon ment keresztül. Akkor 
tehát az az üstökös 1577. november 13-án, amikor a Nap a Nyilasban állt, 
megmutatkozott in via lactea, azaz a Tejúton, a Nyilas feje felett: innen 
pár nap alatt gyors futással ad asterismum Antinoi sietett a Sas torka alatt, 
és onnan a Delfinen kívül a csóváját egyenesen a Scheat Pegasihoz175 húzta, 
majd 1578. január 26-án inter Scheat Pegasi et duas minutulas stellas quae 
sunt in Pegasi pectore176 eltűnt, amit a kiváló mathematicus Ricciolus in 
suo Almagesto novo177 tanúsít. Ekkor Sebastianus portugál király178 és Mo-
hamed mór király179 csatában elesett.180 Johannes de Austria181 meghalt in 
castris Belgicis.182 A Rajnánál és a déli spanyol vidékeken nagy felkelések és 
vérontások keletkeztek, ahogy ezt Rockenbachius,183 Buntingus,184 Ricci-
olus és mások említik. Add Urunk Istenünk, hogy ez a mostani üstökös, 
amely éppen ugyanezt az utat tartja, mint a fent nevezett, ne legyen elő-
jele hasonló consequentiáknak,185 vagyis veszélyeknek, ínségnek, halálnak 
és más rossz dolgoknak sem számunkra, sem szomszédjaink számára, 
bármennyire éppen efelé hajlik is. Egy kitűnő mathematicus az 1618-as 
üstö kösről azt írta, hogy ez a bizonyos üstökös a hosszú csóvájával éppen 
a német tartományok felett haladt el, azonban teljesen a horizont felett 
maradt, majd az északi vidékek körül haladt, ami ez által, vagyis a haladása 
és mutatkozása által, az északi országoknak, főleg a német területeknek 
szerencsétlenséget jelentett. Láttuk ennél az új üstökösnél, és be kell val-
lanunk, hogy az északi vidékeken, leginkább német tartományokban, a 
szörnyen hosszú csóvájával nagy riadalmat keltett. Az is nagyon ámulatba 
ejtő, hogy ez a mostani üstökös január 14–15-én és az azt követő napokon 
in asterismo Andromedae186 azon az úton haladt, mint az, amely az 1672-
es évben mutatkozott, de csak kevés ember látta. Ami ebből következett, 
arról Németalföldön, Elzászban és más német vidékeken még többet tud-
nak. Sapienti sufficit.187 

Elővezethetném az én speciális vélekedéseimet a Sas csillagáról (amely 
torka alatt a mostani üstökös 1680. december 19-én állt), mint ahogy más 
concurrentes resekről,188 de az ilyen asztrológiai speculatiókat189 a maga 
helyén hagyom, potiusque vela contraham.190
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Mindenható Isten, takard be kegyesen jóságod szárnyaival 
 kedves  hazánkat, mint a sas a fiókáit, a ránk váró veszélyeket 

kegyelmed  bőségével kisebbítsd vagy hárítsd el, és végül adj nekünk 
 mindannyiunknak szerencsés és boldog kimúlást.

Ámen.

Toldalék

Mivel maradt még egy kis hely, úgy látom, jó lenne a kegyes olvasót érte-
síteni a különös és csodás jelekről, amelyek az égen mutatkoztak: Bran-
denburg városában 1680. december 1-jén valami tűzgömb esett le az égből. 
Rostockban december 7-én este 6-kor ugyanez történt. Ugyanebben a 
városban háromszor egymás után megnyílt az ég a keleti oldalon, úgy, 
mintha valaki egy ív papírt széttépne, majd újra összerakna, ebből újra 
valamiféle fehér golyó mutatkozott, amely aztán cseppeket engedett ki ma-
gából, amelyek a nyugati és az északi oldalra hullottak.191 Stargard  városban 
Pomerániában december 7-én valami különös tüzes csillag192 hullott le az 
égből, amitől sokan megrémültek, és úgy vélték, hogy eljött az Utolsó 
Ítélet napja: ez nemcsak ebben a városban történt, hanem nevezetesen 
Kołobrzegben, Trzebiatówban és Gdańskban is. Königsbergből december 
26-án olyan hírek jöttek, hogy ott is tüzes golyó hullott alá a légkörből. Ber-
linben újév környékén ugyanez történt. Hogy milyen okokból történtek 
ezek a dolgok, ebből néhányat az autor193 bemutatna, de a rövidség miatt 
ettől eltekint. Még azt el kell mondanom, amiről Elzászból érkezett [hír], 
nevezetesen, hogy Svábföldön egy egész hadsereg jelent meg az égbolton 
nagy kiáltozással, dörgéssel, villámlással: item194 holttestek, fekete keresz-
tek és véres kardok. Aki tudni akarja, hogy ezek a dolgok mit jelentenek, 
annak javaslom a Makkabeusok 2. könyvének 5. fejezetének 2. versét,195 
ott hasonló példa található a jelentésével együtt. Vale.

VÉGE

Kovács Eszter fordítása
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Z S O L N A : 
E G Y  K Ü L Ö N L E G E S  N Y O M D A H E L Y

V.  E c s e d y  J u d i t

Zsolna mint nyomdahely több tekintetben is különleges. Egyrészt azért, 
mert egy külföldről érkező csoport saját erőből nyomdát létesített, és 
több mint száz évig fenn is tudta tartani egy idegen közegben – jóllehet 
a beilleszkedést az ott élők egy részének hasonló nyelve és azonos vallása 
megkönnyítette.

Zsolnai könyvdíszek
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Másrészt annyiban is különleges, hogy sem felszerelésében, sem sze-
mélyzetében semmilyen kapcsolata nem volt más hazai nyomdákkal. Ezt 
a körülményt persze az előbbiek magyarázzák. Maga a felszerelés és a 
megtelepedő nyomdászok is cseh földről érkeztek. Mégis szokatlan, mert 
egyébként a hazai nyomdák között sem ebben az évszázadban, sem az 
előzőben nincs egyetlen olyan könyvnyomtató műhely sem, amely vala-
milyen szállal ne kapcsolódna a többihez. Ezért tehát maga a felszerelés is 
egyedinek, különlegesnek számít hazai viszonylatban: hogy miért, arról a 
későbbiekben részletesen szólunk.

Hogyan lett Zsolna nyomdahely? A  cseh menekültek első célpontja 
ugyanis Szenice volt, innen azonban nagyon hamar Trencsénbe költöztek, 
az akkor még evangélikus Illésházy család birtokára. Más magyarországi 
nyomdák költözése alapján az a tapasztalat, hogy a nyomdák költöztetésére, 
helyváltoztatására igen nyomós oknak kellett lennie. Ebben a korban egy 
ilyen nyomdafelszerelés nagy rakományt és nagy értéket képviselt. Tren-
csénbe minden bizonnyal az ottani, már a 16. század óta virágzó iskola 
vonzhatta őket, amely az Illésházyak támogatását élvezte. Václav Vokál, 
az első exuláns nyomdász Trencsénben 1637-ben állt munkába, és  1664-ig 
maradt. A  Vág jobb partján emelkedő hatalmas vár uralta a települést, 
ahová azonban már 1649-ben betelepedtek a jezsuiták, és 1655-től novi-
ciátusuk is működött itt.

A Vág völgyében vezetett a középkor óta az úgynevezett Cseh út, amely 
Csehországot és Morvaországot kötötte össze Magyarországgal. Amikor 
a nyomdának új helyet kerestek az exulánsok, akkor is ezen az úton, de 
Trencséntől északabbra találták meg a megfelelő helyet. Zsolnán a körül-
mények egészen másak voltak, mint a korábbi, főúri várban lévő helyükön. 
Ez az élénk kereskedelemmel és kézműiparával kitűnő mezőváros, amely 
a mohácsi vész után veszítette el szabad királyi városi rangját, továbbra is 
számos, a kereskedelmet és a kézműipart támogató szabadalom birtokosa 
volt, nagyarányú szláv lakossággal. A termékeny zsolnai medencében fekvő 
településnek már Nagy Lajos 1381. május 7-én kelt oklevelében, a Privi-
legium pro Slavis, vagyis a szlávoknak járó kiváltságokban egyenlő jogokat 
biztosított a német és szláv lakosoknak. Nevezetes esemény volt itt az 
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1610. március 28. és 30. között Thurzó György nádor kezdeményezésére és 
elnökletével tartott evangélikus zsinat, amelyen tíz északnyugati vármegye 
lutheránus gyülekezetei képviseltették magukat. Három egyházkerületet 
hoztak létre, ami fontos előrelépést jelentett a magyarországi evangélikus 
egyházszervezet kialakulásában. A lakosság túlnyomó része evangélikus 
vallású volt akkor is, amikor a nyomda ideérkezett.

Zsolna tehát a nyomda harmadik, de nem az utolsó állomáshelye volt. 
1715 után még Puhóra költöztették a műhelyt. Hogy helyét háromszor 
változtatta, és négy helyen tevékenykedett, az egyáltalán nem szokatlan 
a korabeli hazai nyomdák életében, a kényszerű helyzetváltoztatásra a 
17. században is több példát találni. Zsolnára id. Jan Dadan költöztette át 
a nyomdát, 1665-ben már itt működött, egészen 1715-ig. Ide a rekatolizáció 
hulláma jóval később érkezett: 1686-ban nyitották meg gimnáziumukat a 
jezsuiták, majd 1704-ben a ferencesek is megtelepedtek.

Cseh-morva exuláns nyomda Magyarországon  
(1636–1742)

A fenti rövid vázlat után az exuláns nyomda részletesebb története is ér-
dekes számunkra. A cseh-morva menekültek több hullámban érkeztek 
Észak-Magyarországra: Csehországból 1625-ben, Morvaországból 1627–
1628-ban. A menekültek között nagy számban voltak cseh testvérek1 és 
lutheránusok. Nagy arányban voltak köztük tanítók, lelkészek, hivatal-
nokok és iparosok, kereskedők. Sokan telepedtek le a lednici Rákóczi- 
uradalomban, főleg a morva határhoz legközelebb eső Puhón, ahol 
Lorántffy Zsuzsanna pártfogását élvezték, ő a papoknak privilégiumot is 
adományozott.2 Ez  az uradalom Lednice városából és a hozzá tartozó 
14 helységből, többek között Puhóból állt.3 A testvériség vegyes társadalmi 
összetételű volt, legnagyobb hányadukat az iparosok és a papok képezték, 
de orvosok, nyomdászok, hivatalnokok, földművesek is megtalálhatók 
voltak köztük. A Magyarországon bevett négy vallás (katolikus, kálvinista, 
lutheránus, unitárius) nem foglalta magában a cseh testvériség irányza-
tát, ezért 1647-ben a szakolcai találkozón a kálvinista egyház, míg a velük 
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együtt érkező lutheránusok a már meglévő ottani egyházszervezet részévé 
váltak. A már adott nyelvi sokszínűség megkönnyítette beilleszkedésüket, 
bár annyiban elkülönültek a helyi lakosságtól, hogy nem tettek le a hazá-
jukba való visszatérésről.

Az exulánsok Puhón a Morva utcában laktak, ahol mintegy 25–30 házuk 
volt eleinte, később a levéltári adatok szerint ennél több ház után fizettek 
adót. Még a 18. század derekán is saját bírójuk volt, pecsétjük is fennmaradt 
Lorántffy Zsuzsanna 1650. évi oklevelében: Szent Györgyöt ábrázolja és a 
sárkányt, hatágú csillaggal, körirata: Sigillum Reipub(licae). Moravorum. 
Oppidi. Pucho (Pucho mezőváros morva közösségének pecsétje). 

Nyomdájuk mégsem Puhón létesült, hanem átmeneti szenicei próbál-
kozás után Trencsénben. A  nyomda tulajdonosa Václav Vokál cseh 
exuláns, aki apjával, a cseh testvériség egykori rektorával, Jan Vokállal 
 Magyarországon élt nagyjából 1624-től. Nyomdát állított fel Szenicén, ahol 
1636-ból tudni egy fenn nem maradt kiadványáról, majd 1637–1641 között 
Trencsénben folytatta munkásságát. Ugyanitt telepedett le 1615-ben Meli- 
char Vokálnak, az egykori prágai nyomdásznak az özvegye, Anna is.  Melichar 
Vokál nyomdász neve levéltári adatokban 1608-ban fordul elő.4 Saját nyom-
tatványa azonban nem ismeretes, feltehetően nem volt önálló műhelye.

Václav Vokál Pavel Čížek nyomdász és könyvárus segédje volt Prágában. 
Feleségül vette Čížek leányát, Dorotát, és önállósította magát. Vokál 1641. 
április 12-én kelt végrendeletében nyomdáját és kinyomtatott könyvkész-
letét özvegyére, Dorota Vokálovára hagyta (született Čížková), eredetileg 
ugyanis ő vásárolta a nyomdafelszerelést Prágában. Az özvegy tulajdoná-
ban volt a tipográfia az 1642–1647. években.5 Az özvegy 1648-ban feleségül 

Václav Vokál jelvénye
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ment a már korábban is a nyomdában dolgozó Benjamin Ab Hage ad-
digi faktorhoz, aki szintén prágai származású, képzett tipográfus, előzőleg 
kamarai írnok, majd a prágai könyvkereskedő céh mestere volt. Miután 
Prágát elhagyta, előbb Pirnába menekült, a cseh exulánsok szászországi 
központjába, majd onnan Trencsénbe ment. 1648 és 1654 között ő vezette 
a műhelyt, míg időközben Vokál özvegye (Ab Hage felesége) 1653-ban 
meghalt. A nyomdát Dorota bátyja, Václav Vokál sógora, Nikodém Čížek 
örökölte, aki korábban festőként és nyomdászként dolgozott Prágában.6

Čížek 1664-ben eladta a nyomdát Pavol Wetterininek, a Puhón lakó cseh - 
országi exulánsnak, a puhói testvériség egyház seniorjának. Pavol Wette-
rini száműzetése előtt Mlada Boleslav-i senior volt. Wetterini a nyomdát 
veje (Erzsébet nevű leánya férje), azaz id. Jan Dadan számára vette meg. 
Jan Dadan Lukas Dadannak, a morva testvérek prerovi papjának fia volt. 
Lukas Dadan 1628-ban érkezett Puhóra.7

Id. Jan Dadan, mint az első zsolnai nyomdász, 1665-ben kezdett dol-
gozni,8 és folytatta munkásságát egészen 1673-ig, haláláig. Utána özvegye, 
Alžběta Dadanka, szül. Wetterini tulajdonába került a műhely, majd az ifj. 
Jan Dadan 1683-ban kezdett nyomtatni. Dadan már Zsolnán született, és 
apjánál tanulta a könyvnyomtatást,9 1704. július 26-án halt meg, 42 éves 
korában. Felesége Žužana Maluch volt, Timotej Maluch zsolnai bíró és 
szenátor leánya. A házat, amely Zsolna úgynevezett alsó kapujának köze-
lében volt, feleségével együtt vásárolta 260 tallérért 1693-ban. Itt laktak, 
és itt volt a nyomda is10 1693 és 1717 között.11

Gyermekük nem volt, ezért a nyomdát a puhói Anna Dadanka, ifj. 
Dadan leánytestvére örökölte, aki Jan Chrastina özvegye volt. Anna 
Dadanka nemcsak a nyomdát örökölte, hanem a Maluch család tagjaitól, 
a többi rokontól a házat is magához váltotta. A  puhói Václav Krolop 
könyvkereskedő is részt vett a zsolnai nyomda munkájában: nála tanulta 
a nyomdászatot az ifjú Daniel Chrastina.12 Ifj. Jan Dadan távollétében és 
fiuk nagykorúságáig a zsolnai műhelyt az említett Václav Krolop és Viliam 
Kauder vezette. 

A nyomda további sorsát egyrészt nyomtatványaiból rekonstruálhatjuk, 
másrészt Daniel Krmann szuperintendens, zsolnai lelkész ifj. Jan Dadan 
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felett mondott halotti beszédéből (Zsolna 1704), amelyről még részlete-
sebben szólunk. 

Krmann az 1707. évi rózsahegyi zsinaton javasolta egy bizottság kiküldé-
sét, hogy egy, a lutheránus érdekeket szolgáló szlovák nyomda létesíttessék. 
Erre azonban nyilvánvalóan nem volt sem anyagi erő, sem lehetőség. Maga 
a zsolnai műhely is alig-alig adott hírt magáról. Működésének utolsó év-
tizedében inkább csak vegetált. 

1715-ig működött a nyomda – egy-egy év kihagyással – Zsolnán, majd 
Daniel Chrastina 1717-ben Puhóra költöztette a tipográfiát, oda, ahová 
egyébként is rokoni szálak fűzték a Dadan családot is. A zsolnai házat 
Anna Dadanka 1726-ban eladta, tekintve, hogy időközben a nyomdát 
is Puhóra szállították. Ezzel a zsolnai nyomda ötven év után (1665–1715) 
 befejezte tevékenységét. 

Az exuláns nyomda utolsó, puhói szakasza (1717–1742) arra az időszakra 
esett, amikor új, nem katolikus nyomdák többé nem létesülhettek, és a 
meglévők magyarországi léte is egyre nehezebbé vált. Nyomdásza a zsolnai 
nyomdát öröklő Daniel Chrastina lett, majd fia, Jan Chrastina következett, 
míg a felszerelés szinte változatlanul a zsolnai felszerelés maradt.

Az exuláns nyomda kiadványai

Az ötven évig tartó zsolnai korszakból 110 kiadványról van tudomásunk. 
Ez jóval kisebb produktivitást jelez, mint a trencséni korszak, amikor fe-
leannyi idő (27 év) alatt 206 kiadvány készült. Ennek egyik oka minden 
bizonnyal, hogy a protestánsok sorsa nehezebbé vált az 1670-es évektől 
kezdve. 

A nyomda trencséni korszakában cseh naptárat jelentetett meg évente, 
erre a célra gazdag illusztrációs készlete volt. A kiadványok között fontos 
helyet foglalnak el az alkalmi nyomtatványok (gyászbeszédek, gyászversek, 
köszöntők) cseh és latin nyelven. Közülük a cseh nyelvű gyászbeszédek 
korpuszáról alapos áttekintésünk van: a húsz gyászbeszédnyomtatvány, 
amelyek közül csak egy, a legutolsó készült Zsolnán, a többi viszont Tren-
csénben. Többségüket exuláns elhunyt fölött mondták el. A cseh exuláns 
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nyomda meghonosított Észak-Magyarországon egy olyan, szlovakizáló 
cseh nyelvű nyomtatványfajtát, amely egyszerre volt alkalmas reprezen-
tációs és kegyességi funkció betöltésére.13 Közülük az első a Jiřík Třanovský 
fölött mondott gyászbeszéd kinyomtatása volt.

Az alkalmi nyomtatványok mellett nagy számban találjuk meg a vizsga-
tételeket: ez a nyomda trencséni és zsolnai korszakára egyaránt jellemző. 
Széles az iskolák köre, ahol a vizsgákra sor került: a privigyei, a trencséni, a 
selmecbányai, az illavai, a besztercebányai és a turócszentmártoni evangé-
likus iskolák. A tanulás-tanítás könyvei sem hiányoztak: logikatankönyv, 
háromnyelvű beszédgyakorlatok, fizikakönyv, ritkaságként egy-egy orvosi 
oktatás, ábécéskönyv, katekizmus. Trencsénben két alkalommal jelent meg 
az evangéliumok és epistolák gazdagon illusztrált kiadása szlovakizáló cseh 
nyelven.14 Külön kell szólni arról a hat cseh nyelvű evangélikus énekes-
könyvről, amelyeket 1645-ben, 1647-ben, 1659-ben, 1660-ban és 1663-ban, 
tehát szinte minden második évben kinyomtattak. 

A Zsolnára költözést követően egészen az 1673-as évig – azaz idősebb 
Jan Dadan működése idején – a kiadványok megoszlása és műfaja nagyon 
hasonló a trencséni évekéhez. Legnagyobb számban evangélikus teológiai 
vizsgatézisek jelentek meg latinul, alkalmi versek, tankönyvek, katekizmu-
sok szlovakizáló cseh nyelven. Bár feltételezhető, hogy továbbra is minden 
évben kiadták a cseh nyelvű naptárt, a legelső fennmaradt példány az 
1670-as évre szól, viszont a nyomda 1671-re nemcsak cseh, hanem német 
naptárt is kiadott. A Zsolnán kiadott vizsgatételeket áttekintve változatos 
helyeken folytak a vizsgák: Turócszentmártonban, Radványban, Beszterce-
bányán, Rózsahegyen, Illaván, magában a zsolnai evangélikus iskolában 
és egy esetben Pozsonyban, 1666-ban. Ebben az évben Pozsonyban még 
nem működött az evangélikus Gottfried Gründer nyomdája, ő később 
ezek kinyomtatását helyben vállalta.
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Az üstökösről szóló traktátus (Zsolna 1681)  
tipográfiai jellemzői.  

A nyomtatvány tipográfiai leírása

Érdekes kérdés, hogy miért éppen Zsolnán jelent meg híradás az üstökösről. 
Azt hihetnénk, hogy a nagyszombati Akadémiai Nyomda előbb ragadja 
meg az alkalmat ennek a csillagászati vonatkozású műnek a kiadására. 
Maga a tünemény nemcsak Észak-Magyarországon, hanem Erdélyben is 
látható volt.15 Másik kérdésünk: miért éppen szlovakizáló cseh nyelven 
jelent meg? Ez feltétlenül a nyomdának és környezetének gyors reagálását 
mutatja. A Tractatus megjelenése ugyanis nemcsak az égi jelenséget kö-
vette igen gyorsan, hanem az azt tárgyaló német munka kinyomtatását is. 
Az 1680. december és 1681. január között látható üstökösről szóló német 
híradás 1681-ben jelent meg, és a zsolnai nyomtatványt már ugyanabban 
az évben kinyomtatták. A szerző, Friedrich Madeweis (1648–1705) műve 
német nyelven 1681-ben jelent meg Berlinben.16 A német eredeti címlapján 
nincs metszet, hanem a kötet belsejében található egy rézmetszet, amelyen 
azonban egészen más típusú az ábrázolás, vagyis a zsolnai kiadás címlap-
képének metszője ezt nem tekinthette mintának. 

A zsolnai kötet a nyomda saját kiadása. Valószínűleg a megjelentetés 
szándéka is a nyomdától-nyomdásztól ered – jelen esetben id. Jan Dadan 
özvegyétől. Témájához legközelebb a Zsolnán rendszeresen megjelenő 
szlovakizáló cseh nyelvű kalendáriumok Astrologické Prognosticum című 
fejezetei állnak. Ez az 1681. évre szóló naptárban például 63 lapot tett ki.17 
Az 1682-es évre szóló kalendáriumban is helyet kapott az aktuális Krátky 
Discursus o Kométe,18 amely ennek az üstökösnek a megjelenéséről szól. 
Kinyomtatása szokás szerint az előző évben, 1681. őszén történt, vagyis az 
üstökösnek köszönhetően az asztronómiai téma ebben az évben dominált.

A nyomda jól mérte fel, hogy erre a Tractatusra lehet kereslet. A csillagá-
szati esemény különlegessége foglalkoztatta az embereket, és a nyomdász 
minden bizonnyal biztos piacot talált kiadványának. Ezt mindenesetre 
elősegítette az a rögtön szembetűnő fametszet is, amely a címlapot díszí-
tette, és amely az ilyen aktuális híradásokat általában kísérni szokta.19
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Friedrich Madeweis Tractatus cometographicus… című, az üstökösről 
szóló zsolnai kiadását20 kézbe véve legszembetűnőbb a címlapot díszítő 
kométa képe, amely azonnal illusztrálja a címben foglaltakat. A 66×104 
milliméter méretű, keretezett fametszetet mintegy második keretként négy 
vonal határolja, amelyek nem tartoznak az illusztrációhoz, köztük az égtá-
jak cseh neve: fent Pol’edne (Dél), lent Půl’nocy (Észak), a kép bal oldalán 
Wychod (kelet), jobb oldalán Zapad (Nyugat). Az üstökös a kép bal felső 
sarkából kiindulva a kép közepéig halad, feje nagyjából a Skorpió fölött 
helyezkedik el. Az éjszakát vízszintes vonalkázás jelzi, ebből élesen kitűnik 
a Zodiákus jeleit magában foglaló, az ekliptikát jelölő szalag. 

A Zodiákus jelei egy ívben láthatók, körülötte a bolygók jelei: az üs-
tökös farkánál (a Zodiákus Bikájánál) a Jupiter, a Halak fölött a Hold, 
a Nyilas fölött, a kép közepén a Nap, a Szűz fölött a Mars és a Szaturnusz. 

A Tractatus cometographicus címlapmetszete, kissé nagyítva  
(eredeti mérete 66×104 mm)
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A Zodiákus jelei alatt a Baknál a Vénusz, a Nyilasnál a Merkúr. Körben, 
a sötét égbolton elszórva csillagok. Érdekes az az öt kis négyszög, amelyet 
mintha utólag, mintegy pótlásként iktattak volna be a fatáblába, ezért a 
vonalkázás is megszakad. Talán a metsző először eltévesztette a jeleket, ame-
lyek azonban csak kb. csillagméretűek lehettek, minthogy a bolygóknak 
nagyobb, világos udvaruk van. De lehet, hogy a fatábla hibáit küszöbölte 
ki így a metsző.

Ugyanő igyekezett érzékeltetni a Tractatusban leírt jellemzőket, hogy 
tudniillik az üstökösnek a csóvája egy kevés mérfölddel magasabban szállt, 
mint a feje, és hogy láthatók voltak még különféle csillagok, amelyek a csó-
ván átfénylettek. A fametszeten átívelő szalagban a Zodiákus jelei, kezdve 
baloldalt a Bikával, befejezve jobboldalt az Ikrekkel. Ezek az apró jelek 
azonban ellentétben az illusztráció egészével nem fába metszettek, hanem a 
nyomda készletében lévő öntött naptárjelek, amelyeket egyébként a kalen-
dáriumokhoz használtak.21 Az aprólékosabb fametszői munkát igénylő 
Zodiákus-jeleket, amint láttuk, nem is a metsző készítette,  hanem a met-
sző (vagy a nyomdász?) leleményesen belefoglalta a szalagba a nyomda 
meglévő, egyenként szedhető apró hónapjeleit, mert ezeket naptárakhoz 
is felhasználták.

A sávban a 12 naptárjel a nyomda 26 S 89 schwabachi típusához tarto-
zott,22 egyébként az egész traktátus szövegét ezzel a típussal nyomtatták. 
Ekkor már nagyon kopottak voltak ezek a jelek, hiszen a nyomda 1667 
óta használta őket. A készlet a zsolnai gyarapodás révén került be, de a 
nyomdának volt egy ennél kisebb fokozatú schwabachi típusa (13 S 78) is, 
amelyhez kalendáriumi jelek tartoztak.

A címlapon – a kor nyomtatási gyakorlatának megfelelően – antikvával 
szedték a latin szavakat, egyébként a szöveg különféle fokozatú schwabachi 
betűket vonultat fel. Az impresszum fölött meg-megszakadó vonalakból 
alkotott elválasztó lénia, alatta a nyomtatásra vonatkozó pontos adatok: 
W Žiline, u Alžbety Dádanky, Leta 1681, vagyis az égi tünemény megjele-
nése utáni évben lefordították németből, és Zsolnán csehül kinyomtatták.

A könyvben csak a címlap fent leírt metszete szerepel illusztrációként, a 
többi könyvdísz más zsolnai nyomtatványokból szintén ismert. Nyomdai 
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anyaga alapján pontosan beillik a műhely más, 1680 körüli kiadványai közé. 
Az viszont biztosra vehető, hogy a fametszet ehhez a kiadványhoz készült. 
Feltételeznünk kell tehát, hogy volt kéznél Zsolnán olyan fametsző, aki a 
feladatot meg tudta oldani. Technikai kivitelezése alapján nem  művészi 
igényű megoldás, arra azonban alkalmas volt, hogy a könyv tartalmát 
vissza adja és az olvasó érdeklődését felkeltse.

A nyomtatványban egyéb díszítmények is előfordulnak: két záródísz, 
az egyik a címlap verzóján, a tartalomjegyzék alatti téglalap alakú fona-
dékos dísz (30×85 mm),23 a másik az utolsó lapon a „Konec” szó alatti, 
háromszöget formázó, tulipánokból és margarétákból komponált záródísz 
(40×67 mm).24 Az előbbi már Trencsénben is megvolt, a nyomda 1660 óta 
használta, az utóbbi viszont újabb keletű dísz, itt tűnik fel először, majd 
1689-ig többször is alkalmazták.

Ezeknél különlegesebb az a fejléc, amely az A2r lapon, az első fejezet 
élén áll. Ez a hosszúkás díszléc levelek között madarakat, középen lángok 

Könyvdíszek a Tractatus cometographicusból
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közül kiemelkedő főnixmadarat ábrázol.25 Ennek is ez az első előfordulása 
tudomásunk szerint, majd még egyszer, 1685-ben alkalmazta a nyomdász 
Stob, T.: Templum Dianae című munkájában.26 Mindkét alkalommal, 
mostani nyomtatványunkban és az 1685-ös kiadványban is fekve, vízszin-
tes helyzetben fejlécként alkalmazták. Feltételezésünk szerint azonban a 
díszt eredetileg inkább függőleges, álló alkalmazásra készíthették, így fekve 
ugyanis meglehetősen nehéz felismerni az egyébként lendületes vonalak-
kal megrajzolt főnixmadarat. Tehát inkább függőleges alkalmazásra szánt 
keretdísz lehetett. A szövegek keretezésére szolgáló díszek viszont értelem-
szerűen párban fordultak elő, hiszen a szöveget két oldalról szegélyezték. 
Ilyen hosszúkás díszlécek, amelyek keretként is szolgálhattak, az újabb 
zsolnai díszek között is találhatók, olyan azonban nem szerepel, amely 
pontos párja lehetne egy esetleges címlapkeretnek.

A szöveg a kor gyakorlatának megfelelően iniciáléval kezdődik, egy dí-
szes latin A kezdőbetűvel, ami egyúttal azt is jelzi, hogy szerény iniciálékész-
lettel rendelkezett a zsolnai nyomda, hiszen a szlovák nyelvű, schwabachi 
betűtípussal szedett szöveghez nem antikva, hanem úgynevezett lombard 
díszbetű illett volna. Az itt alkalmazott A kezdőbetű is27 elég kopott, jobb 
oldala különösen, annak ellenére, hogy a fennmaradt nyomtatványok 
közül ez is itt fordul elő első ízben, majd utána még 1690-ig többször is 

Főnixmadarat ábrázoló fejléc a Tractatus cometographicusból

Nyomdai cifrákból összeállított díszsor a Tractatus cometographicusból
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feltűnik. Ebből a finom vonalú, stilizált levelekből álló, keretezés nélküli 
iniciáléból sem volt teljes sorozata a nyomdának, ez az A betű mint egyedi 
díszbetű szerepelt a nyomda felszerelésében.

A nyomdai cifrák a könyv két helyén fordulnak elő: egy szélesebb sáv a 
címlap verzóján, a tartalomjegyzék fölött, egy keskenyebb, de ugyanezek-
ből az elemekből álló díszléc pedig a C4r lapon. Ezek a betűkhöz hasonlóan 
fémből öntött apró arabeszkes elemek a trencséni korszakban is megvoltak 
már, és a nyomda útját végigkísérik.

Ami a nyomtatvány betűit illeti, három antikva és két schwabachi típus, 
azaz összesen ötféle betűtípus fordul elő benne, és mindegyikük már a 
címlapon megjelenik.

A zsolnai nyomda felszerelése

Bár az exuláns nyomdát egy szervesen összetartozó műhelynek tartjuk, 
amelynek volt trencséni, zsolnai és puhói korszaka, most a zsolnai felsze-
relés jellemzői érdekelnek bennünket leginkább. Az eddigiekben az 1681-
ben kinyomtatott Tractatus című nyomtatvány tipográfiai sajátosságaival 
foglalkoztunk, a következőkben tágabb keretek közt próbáljuk jellemezni 
a zsolnai nyomda felszerelését.

Eredetéről annyit tudni biztosan, hogy Václav Vokál (a későbbi trencséni 
nyomdász) felesége, Dorota Čížková Prágából egy megszűnt vagy használa-
ton kívüli nyomda felszerelését hozta a házasságba. A Trencsénben feltűnő 
nyomdai anyag tehát ebből a közelebbről nem ismert, de  valószínűleg prá-
gai műhelyből való. A cseh szakirodalom szerint28 is Prágában vásárolták 
a felszerelést, de erről közelebbit nem tudnak. 

Megjegyezzük, hogy nem az exuláns nyomda volt ebben a korban az 
egyetlen, amely prágai eredetű volt. Ferenczffy Lőrinc bécsi magyar királyi 
titkár is Prágában vásárolta nyomdafelszerelését 1628-ban, amikor Ferdi-
nánd király kíséretében Prágában tartózkodott.29 

Visszatérve Vokál felszerelésére, annak legrégebbi darabja egy jelvény, 
amely az előző században Jiřik Štyrsáé volt.30 Az 1531 körül elhunyt Štyrsa a 
cseh testvérek nyomdásza volt, és Mlada Boleslavban nyomtatott, gyakran 
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eltitkolva kilétét. Az ő jelvénye volt az a tengeri lényeket (tritonokat) és 
mesterjegyet ábrázoló téglalap alakú dísz, amelyet a Vokál-nyomda több 
alkalommal is használt 1642 és 1652 között Trencsénben. Štyrsa halála után 
a dísz 1580-ban tűnt fel legközelebb Burian Valda prágai nyomdásznál, de 
meglehet, hogy még az ő fia, Oldřich is használta, aki 1618-ban halt meg. 
Ezután legközelebb Václav Vokálnál fordult elő Trencsénben.

Az újabb kutatások a Magyarországra került exuláns nyomda egy másik 
részének eredetére is rávilágítanak. Annyit biztosan állíthatunk, hogy az a 
jellegzetes, 81 darabból álló fametszetes újszövetségi képsorozat, amelyet 
kétszer Trencsénben és egyszer Zsolnán használt a nyomda, Jirí Jakubův 
Dačický prágai nyomdász felszereléséből származik. Dačický ezt először 
Lucas Osiander: Postylla totiž krátcý weykladi na Ewangelia című, 1589-
ben Prágában kiadott művében használta.31 Dačickýnek ezt a fametszetes 
illusztrációsorozatát ismeri ugyan a cseh nyomdászattörténet,32 de a ma-
gyarországi exuláns nyomdában való továbbéléséről nem tud. A fametszet-
sorozatot egyelőre csak Dačický fia, Jan Otmar Jakubův műhelyéig lehet 
továbbkísérni, mert ugyanezek fordulnak elő annak Biblj malá című 
könyvében.33

Az exuláns nyomda további különlegessége, hogy cseh földről származó 
archaikus fametszetállományt őrzött meg.

A Magyarországon megtelepedő exuláns nyomda a maga 171 metszetével 
az illusztrációkkal gazdagon felszerelt műhelyek közé tartozott, minde-
nekelőtt a már említett 81 képből álló újszövetségi illusztrációsorozatának 
köszönhetően.34 

Ha az induláskor, a Trencsénben feltűnő fametszetű illusztráció-
állományt nézzük – és feltételezzük, hogy a kinyomtatni szándékozott 
könyvek és a beszerzett fametszetek között összefüggés van –, akkor meg-
állapíthatjuk, hogy a nyomda tervei között kiemelt szerepet kapott egyrészt 
az evangéliumok és epistolák illusztrált kiadása, másrészt a kalendáriumok, 
prognosztikonok kinyomtatása.

Erre több jel is mutat. Egyrészt a már említett újszövetségi képsorozat, 
amely az Evangéliumok és epistolák szlovakizált cseh nyelvű kiadását  díszíti. 
Ezt a gazdagon illusztrált könyvet Trencsénben kétszer is kiadták, még-
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Az evangéliumi képsorozat első, prágai előfordulása:  
Osiander, L.: Postylla totiz… (1589), A7a és A8b
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hozzá elég gyorsan egymás után: egyszer valamikor 1637 és 1641  között, és 
egyszer 1643-ban. Harmadszor már Zsolnán, 1676-ban. Másrészt a nyomda 
illusztrációi közül további negyven fametszet naptárkiadáshoz használ-
ható ábrázolás: 12 hónapkép, 12 állatövi jegyeket ábrázol, 12 további más 
hónapképsorozat és négy Hold-ábrázolás. 

Hozott-e a Zsolnára átköltözés újat a felszerelésben? Erre határozott 
igennel felelhetünk. A  változások egy része az átköltözés után egy-két 
éven belül jelentkezett. A változások (gyarapodás) jellege arra utal, mintha 
Dadan, az új tulajdonos egy másik, más eredetű, már használt felszerelés-
részt hozott volna magával, vagy jutott volna a birtokába valami módon 
Zsolnán. Egyébként indokolatlannak látszik, hogy miért szereztek volna be 
még két fametszetes Zodiákus-sorozatot, amikor egy szinte ugyanilyennel 
már rendelkeztek.

Ebben az ismeretlen eredetű felszerelésben dallam nyomtatására szolgáló 
kétféle kotta is volt, amelyet az átköltözés után két évvel megjelent éne-
keskönyvben35 használtak. Igaz, csak ebben az egyetlen énekeskönyvben. 
Ez tekinthető a legjelentősebb változásnak a felszerelésben. Ha a nyomdá-
nak már trencséni korszakában is lett volna kottája, akkor az ott megjelent 

Ugyanezek a képek Zsolnán, 1676-ban: 
Ewangelia a episstoly, H1a és A4b
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négy-öt énekeskönyvben nyilván felhasználták volna. Zsolnát megelőzően 
azonban hangjegynyomtatás nem folyt a nyomdában. Meg kell azonban 
jegyezni, hogy nem elég, ha egy nyomdának kottája van, nyomtatásukban 
jártas személy is kellett ahhoz, hogy a hangjegy, a dallam és az alányom-
tatott szöveg összhangban legyen. Tehát nem feltétlenül értett minden 
nyomdász ehhez. 

Érdemes megjegyezni az iniciálékkal kapcsolatban, hogy a zsolnai gyara-
podás nem a schwabachi díszbetűk számát növelte, hanem ötféle latin 
betűs iniciálé tűnt fel, legtöbbjük csak egy-egy betű. Mindegyikük annyira 
kopott és elhasznált, hogy másodlagos felhasználásra kell gondolnunk. 
Forrásukat egyelőre nem sikerült kideríteni.

Még a zsolnai berendezkedés első éveihez tartozott a – Trencsénben 
használthoz képest – újrametszett Tranoscius-jelvény, amely a Sors Pilari-
kiana című könyvet36 díszítette. A Golgotára helyezett, kelyhet ábrázoló, 
Trencsénből ismert metszet utánmetszését látjuk Zsolnán 1666-ban. Míg 
az embléma korábbi változatában Georgius Tranoscius neve is szerepelt, 
a zsolnai változatban ezt az írásszalagból elhagyták vagy kitörölték, de a 
metszet ettől eltekintve is más. Az utánmetszések gyakorlatától eltérően 
a későbbi változat az eredetinél finomabb, részletgazdagabb kidolgozású. 

A nyomdát mindjárt Zsolnára költözése után felszerelték egy olyan fa-
metszettel is, amely a város babérkoszorúval körülvett címerét ábrázolja. 
Bár csak egyszeri használatáról tudunk, de ez nem zárja ki a többszöri 
(ismeretlen) alkalmazást sem. A Tranoscius-jelvény utánmetszésével együtt 
itt is feltételezhetjük, hogy helyi mester munkája.

Bármi legyen is az eredete ennek az 1665-öt közvetlenül követő években 
Zsolnán feltűnt tipográfiai anyagnak – amelyhez még 29 új fametszetű 
könyvdísz is járult, és legalább négyféle új betűtípus is (schwabacher és 
antikva) –, külön kell választanunk az 1680-as évek újabb gyarapodásaitól. 

Ez a későbbi gyarapodás nagy számban bővítette a könyvdíszek körét. 
A könyvdíszek, záródíszek nagy bőségét tapasztaljuk Zsolnán: a Trencsén-
ben használt 19 dísz mellett itt 29 új metszet tűnik fel. Mindössze öt olyan 
van a 48 díszből, amelyet itt is, ott is használtak. Az 1680 táján feltűnő 
új díszek és metszetek, illusztrációk egy fametszőre utalnak. Bár nincs 
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Zsolna város címere (balra);  
J. Tranoscius eredeti jelvényének zsolnai utánmetszése, nevének kihagyásával

erről adatunk, de az üstökös és a sziklát és galambot ábrázoló metszet37 
annyira egyedi és alkalomhoz, illetve kiadványhoz kötött, hogy joggal 
feltételezhetünk egy, a nyomdát alkalmanként fametszetekkel ellátó mes-
tert. Személyét talán a nyomdában dolgozók között is kereshetjük, hiszen 
nyilvánvaló, hogy például id. Dadan özvegye, Alžběta, az üstökösről szóló 
traktátus és még 19 másik mű kiadója nem egyedül vitte a műhelyt, hanem 
legalább két további főből állhatott a személyzete, és közülük valamelyik 
akár érthetett is a fametszéshez. Nyomdászok létéről csak abból az időből 
tudunk, amikor ifj. Dadan távollétében más végezte el a tényleges nyom-
tatási munkát. Alžběta Dadanka ugyanis magát impreszorkának nevezte, 
ám valójában ő volt a tulajdonos.

A Zsolnán megjelenő metszetek közül legkésőbb, 1704-ben tűnt fel az 
a koronás, griffmadaras magyar címer, amely ettől kezdve a zsolnai (sőt 
később a puhói) kalendáriumok címlapját díszítette.

Az összesen 11-féle iniciálésorozatból hét csak Zsolnán tűnt fel, mind-
egyike antikva díszbetű, azaz funkcióját tekintve latin vagy magyar szöveg 
díszítésére való. Az  összesen 44 nyomdai cifrából Zsolnán húsz újabb 
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bukkant fel, a Trencsénben használtak közül tízet továbbra is Zsolnán 
használtak. 

A betűk terén történt a legkevesebb változás Zsolnán. Ez érthető is, mert 
egyrészt ez a legköltségesebb befektetés, másrészt ez a legtradicionálisabb 
része a nyomdafelszerelésnek, és lassabban cserélik le, mint a könnyen pó-
tolható könyvdíszeket. A nyomda összesen 34-féle betűtípusából, amely-
ben címbetűk és szövegbetűk egyaránt megtalálhatók voltak, Zsolnán 11 új 
típussal találkozunk, ebből címbetű öt, szövegbetű hat. A szövegbetűk 
közül kettő antikva, kettő schwabachi, egy fraktúr, egy kurzív – vagyis ará-
nyosan oszlik meg a nyomda különféle nyelvű kiadványainak megfelelően.

Daniel Krmann és a Kniha Života

Daniel Krmann38 1704-ben tért vissza száműzetéséből, és a zsolnai evan-
gélikus egyház elhívta papjának. A gyászbeszédek tanúsága szerint a meg-
halt Jan Dadan húga, Anna Dadanka és férje, Jan Chrastina bízta meg az 
elhunyt fölötti beszéd megtartásával, ezért is szól az ajánlás nekik. Ez a 
zsolnai nyomdában kinyomtatott Kniha Života to gest reč z Zgewenj 
S. Jana Kap. 3. v. 5 című beszéd az utolsó 1711 előtti szlovakizáló nyelvű 
halotti prédikáció.39 

Kortársak voltak: Dadan egy évvel volt idősebb az 1663-ban született 
Krmann-nál. Gyászbeszédében leírja a zsolnai nyomda szünetelésé nek 
okát: Dadannak, mint oly sok hitsorsosának, menekülnie kellett. Érdekes 

A zsolnai naptárak címlapját díszítő magyar címer
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ugyanakkor (erről a gyászbeszéd nem szól), hogy nyomdájának létét távol-
létében nem fenyegette komolyabb veszély. Hogy hol töltötte számkivetése 
éveit (1698 vagy 1699 és 1703 között), azt sajnos Krmann nem közli, csak 
annyit mond, hogy ez alatt az idő alatt mint császári írnok és aritmetikus 
működött. Krmann sorsa annyiban párhuzamos a nyomdász Dadanéval, 
hogy ő is csak a protestánsok javuló vallási helyzete, illetve annak reménye 
miatt térhetett vissza Wittenbergből 1704-ben. Ifj. Jan Dadan visszatérése 
ugyanis a Rákóczi-szabadságharc kezdeti sikereivel és reményeivel kap-
csolatos – akárcsak Krmann esetében. Krmann szerint Dadan hazatérve 
zsolnai nyomdájában rögtön kinyomtatott latin-szlovák nyelven egy imát 
II. Rákóczi Ferencért, hogy kimutassa lojalitását. Sajnos ez nem maradt 
fenn, és a nyomdász hamarosan, 1704-ben meghalt.40

A Krmann által mondott gyászbeszéddel azért kell röviden foglal-
koznunk, mert némi adalékot ad Dadan személyéről és a zsolnai nyom- 
da későbbi éveiről is. Dadan a város megbecsült polgára, a zsolnai nyomda 
tulajdonosa volt. Krmann beszédének alapgondolata, hogy Isten emlé-
kezetébe, mint valamilyen könyvbe be vannak írva azok nevei, akik tusa-
kodnak lelki ellenfeleikkel. Ez Dadan esetében utalás lehetett az erőszakos 
jezsuita térítésre. Textusa: „Aki győz, az fehér ruhákba öltözik, és nem 
törlöm ki annak nevét az élet könyvéből.”41 A prédikátor Dadant a híres 
nyomdászok közé sorolja, ugyanakkor hazáját el nem hagyó személyként 
jellemzi, aki szlovákul, latinul, németül és magyarul egyaránt jól beszélt. 
Az írnok laudációjában méltatja a könyvnyomtatást meghonosító Johann 
Faustusót (azaz Johannes Fustot) és Johannes Gutenberget.42 Mindezt 
Dadan személyére vonatkoztatja, de kitér arra is, hogy üldöztetése során 
felhagyott a nyomdászattal, inkább a menekültsorsot választotta. Nem 
tér ki menekülésének okára. Hazatérve hálából elkezdett nyomtatni egy 
II. Rákóczi Ferencnek tulajdonított – ismeretlen – művet a zsolnai mű-
helyben. 

A prédikációban említett nyomdák és nyomdahelyek közé, például az 
antwerpeni Plantin és más nevezetes officinák közé a Dadan-féle nyomda 
által felékesített Zsolna is bekerülhet. Dadan reprezentációjának legszilár-
dabb alapja természetesen az általa kinyomtatott, a gyülekezet javát szol-
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gáló, lelki épülésükre alkalmas könyvek sora. Ezekről azonban Krmann 
prédikációja nem nyújt részletes tájékoztatást. A Dadan-nyomda termékei 
közül mindössze kettőről értesülünk, arról a két utolsóról, amelyekkel 
a nyomdász közvetlenül a halála előtt foglalkozott, és amelyek előállítá-
sát egyhetes betegsége, majd halála az 1704-es év elején megakasztotta. 
A Perso nalia-részben olvasható érdekesség, hogy Krmann említi Dadan 
anyai dédapját, Matous Konečnyt (1569–1622), a cseh testvériség seniorát 
és az ő Kazatel domovní című könyvét.43 Az előbb 1618-ban, majd 1625-ben 
megjelent munka a cseh prédikátorirodalomnak megbecsült szövegem-
léke. Ezzel jelzi, hogy már Dadan felmenőinél is jelen volt az intellektuális 
kiválóság. A nyomdász munkája pedig az elsődleges fontosságú lelki javak 
közvetítése. 

Számunkra érdekesebb lett volna, ha Krmann bővebben ír Dadan 
pályá járól, hogy például hol tartózkodott bujdosása idején, vagy ha rész-
letesebben említi Dadan, illetve a zsolnai nyomda kiadványait. Ezt sajnos 
hiányolnunk kell a meglehetős általánosságok között mozgó, Dadan tipo-
gráfusi teljesítményét erősen eltúlzó dicsérő szavakból.

Két évvel a Kniha Života (magyarul Életnek könyve) előtt ugyanezzel 
az Életnek könyve címmel Kolozsvárott jelent meg Pápai Páriz Ferencnek 
Tótfalusi Kis Miklóst gyászoló költeménye.44 Ebben nemcsak emléket 
állít az elhunyt barátnak, de az első magyar nyomdatörténeti vázlatot is 
tartalmazza. Meggyőződésünk szerint nem lehet véletlen, hogy Krmann 
éppen ezt a címet választotta Dadant elparentáló gyászbeszédéhez, ismer-
nie kellett ezt a kolozsvári nyomdában megjelent művet, sőt az lehetett a 
mintája. Pápai Páriz Ferenc művének címében ugyanarra a textusra utal 
(Jel 3,5), amelyre később Krmann is. Egyik is, másik is egy nyomdász ha-
lála alkalmából íródott.45 A kettő tartalmában számos párhuzamosságot, 
azonosságot találunk, kezdve az egyiptomi hieroglifák fölemlegetésétől a 
könyvnyomtatás első nagy alakjainak nevéig, majd a kor leghíresebb német - 
alföldi nyomdászainak felsorolásáig. Pápai Páriz azonban a magyarországi 
könyvnyomtatás kiemelkedő személyeit, színhelyeit is néven nevezi, így 
Vizsolyt, a kolozsvári Heltai-nyomdát, Váradot és végül a sokféle erény-
nyel és tudással felékesített Tótfalusit. Költeményének utolsó versszakai 
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Pápai Páriz Ferenc: Életnek könyve (Kolozsvár 1702) második,  
Bod Péter-féle kiadásának szövegkezdete
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Krmann, Daniel: Kniha života (Életnek könyve). Zsolna, 1704
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közismertté lettek, hiszen Tótfalusi kolozsvári tumbájára is rávésték so-
rait. Az utókor azonban Pápai Páriz versét nem eredeti címén, az Életnek 
könyve címen ismeri, hanem ahogy Bod Péter közreadta ezt az időközben 
elveszett nyomtatványt: Erdélyi Féniks.

A zsolnai nyomda kiadványai rendkívül ritkák, szinte a felük egy vagy két 
példányban maradt fenn, és jó néhánynak a létezéséről csak korabeli emlí-
tésből tudunk. Abban a helyzetben vagyunk, hogy a trencséni nyomdász 
végrendeletében nemcsak az akkoriban nyomtatott és raktáron lévő köny-
veit, hanem azok példányszámát is megjelölte: 300–400–500 példányban, 
Lewis Bayly Praxis pietatis című kegyességi munkájának Comeniustól 
származó cseh fordításából viszont 800 példány készült.46 Mára a hat fel-
sorolt nyomtatvány közül csak ebből az utóbbiból maradt fenn példány, a 
többiről csak Vokál végrendeletének köszönhetően tudunk.47 Ugyanezt a 
példányszámot feltételezhetjük az exuláns nyomda zsolnai korszakában is, 
és különös szerencsének tarthatjuk, hogy az üstökösről szóló traktátusból 
az egész világon két példány fennmaradt.48
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T R A C TA T U S 
C O M E T O G R A P H I C U S 

–  A  S Z L O VÁ K  O L VA S Ó K N A K 
S Z Ó L Ó  É R T E K E Z É S

G a b r i e l a  Ž i b r i t o vá

Az 1681-ben a zsolnai nyomdában kinyomtatott Tractatus cometographicus 
figyelemre méltó alkotás.1 A zsolnai nyomda úgynevezett exuláns officina, 
vagyis a cseh rendek fehérhegyi veresége és a Megújított Tartományi Rend-
tartás bevezetése után Magyarországra menekülő protestáns cseh telepesek 
alapították. A nyomda 1637-ben indította el a tevékenységét Trencsénben, 
majd Zsolnán működött 1665 és 1715 között, azután átvitték a Trencsén 
vármegyei Puhóra,2 ahol 1742-ben3 a műhely befejezte a nyomtatást.

Az officina tulajdonosai cseh exuláns családok voltak, és ez befolyásolta 
a nyomtaványok nyelvét, illetve témáját. A zsolnai nyomda tevékenysége 
alatt a nyomtatványok 49 százaléka az úgynevezett biblikus cseh nyel-
ven jelentek meg (ezt az elnevezést használja a magyar szakirodalom),4 
47 száza léka latinul, 4 százaléka magyarul és németül. A Tractatus nyom-
tatási évével (1681) kapcsolatban elsősorban Alžběta Dadanka nyomdá-
szati tevékenysége kerül fókuszba. Dadanka vezetése alatt (1676 és 1683 
között) 15 nyomtatvány jelent meg a nyomdában, ebből 14 részben vagy 
egészben cseh nyelven. A zsolnai nyomda sajtója alól került ki például 
Philipp Kegel művének cseh fordítása, egy háromnyelvű szótár és több 
naptár. A nyomdában több világi mű látott napvilágot, így a Tractatus 
cometographicus kiadása sem meglepő. A nyomdász főként Zsolnáról és 
környékéről származóknak ajánlotta nyomtatványait. Az ajánlás ugyanak-
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kor nem feltétlenül jelentette azt, hogy a címzett pénzzel támogatta volna 
a kiadást. A  nyomdában figyelemmel kísérték az aktuális eseményeket, 
amit jól mutat a naptárak kiadása is.5

1681 előtt nem jelent meg csillagászati-asztrológiai témájú kiadvány Zsol-
nán. Ugyanakkor feltételezhetjük, hogy az asztronómia iránti érdeklődés 
kielégítésére (hasonlóképpen Európa többi részéhez) a legjobb eszköz az 
ilyen alkalmi értekezések kiadása lehetett. Zsolnán sok éven át nyomtattak 
naptárakat. Christoph Neubarthnak (1607–1681) és később fiának, Johann 
Neubarthnak a naptárai egyaránt népszerűek voltak a régióban. Német 
nyelven szerkesztették a kalendáriumokat, a Magyar Királyság területén pe-
dig magyarul is megjelentek.6 Zsolnán főként biblikus cseh nyelvű kalen-
dáriumok7 kerültek az olvasók kezébe, a fennmaradt példányok szerint az 
1670., 1672., 1680–1682. évekből, ami természetesen nem azt jelenti, hogy 
csak ekkor jelentek meg, hanem a műfajból adódóan ezek maradtak fenn. 
Ezekben a naptári rész mellett asztrológiai jóslatok is olvashatók.

Az 1680-as üstökös nagy érdeklődést keltett a Kárpát-medencében, 
Dadanka műhelye pedig gyorsan reagált erre az igényre. A kométát 1680 
novembere és 1681 januárja között lehetett megfigyelni. Madeweis írása 
és a zsolnai nyomtatvány egyaránt 1681-ben jelent meg. Különleges, de 
nem egyedülálló eset, hogy a Magyar Királyság területén ilyen gyorsan 
megjelentettek egy nyomtatványt egy csillagászati eseményről.8 Az üstökös 
feltűnése izgalmas téma volt évszázadok óta, így a nyomdatulajdonos, aki 
tehetséges üzletasszony is volt – a nyomtatványainak előszavát úgy írta 
alá, hogy „Minden időben szolgálatra kész” –, joggal feltételezhette, hogy 
nyomtatványa üzleti szempontból is sikeres lesz. Német földön, továbbá 
Európában és még Amerikában több kiadványt is kiadtak erről az égi je-
lenségről, de hogy Zsolnán miért éppen ez az értekezés jelent meg, arra 
sajnos nem tudjuk a választ.

A zsolnai nyomtatvány eddig sem volt ismeretlen, hiszen Szabó Károly 
leírta a Régi Magyar Könyvtárban,9 majd Rizner10 regisztrálta, végül Čap-
lovič11 bibliográfiájában találjuk a részletes leírást, de különösebb figyelmet 
nem keltett. Sokáig úgy tudtuk, hogy egyetlen példánya az MTA könyv-
tárában található, egykori tulajdonosa Ráth György magyar bibliofil volt.12 
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Ez a példány csonka, hiányzik az utolsó levele. Később kiderült, hogy az 
angol nemzeti könyvtárban őriznek egy teljes példányt.13 A provenienci-
ára vonatkozó kérdésre nem kaptunk választ. A következő kutatás témája 
annak a megválaszolása, hogy mennyire azonos Madeweis német szövege 
a Zsolnán megjelent cseh szöveggel. Fontos lenne annak kiderítése, hogy 
vajon az esetleges eltérések a fordító vagy a kiadó szándékát mutatják-e.14 
A zsolnai nyomda munkamegosztásáról nem sokat tudunk. A 17. századi 
nyomtatványok esetében általában rendelkezünk az impresszumadatokkal, 
ismerjük az esetleges mecénások, szellemi közreműködők (előszó, üdvözlő 
versek szerzői, illusztrátorok) nevét, ám a zsolnai nyomtatványnál mind-
össze az eredeti szerző és a nyomdász neve van feltüntetve.

Nyilvánvaló, hogy a 17. században bátran belenyúltak a szövegbe a ki-
adók, főleg, ha üzleti érdekük úgy kívánta. Asztronómiai szöveg esetében 
ugyanakkor nem volt a nyomdászoknak, a zsolnai nyomdában sem, sem-
milyen tapasztalatuk, de semmilyen példájuk sem, hiszen nem ismertek 
más, ilyen tartalmú cseh kiadványt. 1680–1681-ben erről az üstökösről más 
cseh nyelvű nyomtatványt nem ismerünk, ellentétben az 1618-as kométával, 
mivel arról több cseh kiadvány is elhagyta a sajtót. Érdekes, hogy a zsolnai 
nyomtatvány fordítója nem Madeweis eredetileg német nyelvű művének 
címét használta fel, hanem átvette ifjabb Simeon Partlicius15 matematikus, 
csillagász és orvos Hradec Královéban 1619-ben nyomtatott művének a 
címét.16 A nyomdásznak ügyelnie kellett az üzleti szempontokra is, vagyis 
fel kellett mérnie a lehetséges vásárlókat.

A most tárgyalt cseh nyomtatvány esetében a zsolnai nyomdász gyorsan 
reagált a különleges égi eseményre. Ahogyan a címlapon is olvashatjuk, 
a „szlovák, avagy cseh nyelvre lefordíttatott és kinyomtattatott” könyv 
kiadója számított szlovák olvasókra. Feltehetően nem okozott gondot jó 
német fordítót találni Zsolnán, bár a fordító nevét nem ismerjük. A nyom-
dász asszony fia, Jan Dadan színvonalas iskolákban17 tanult, művelt volt, 
így nem kizárt, hogy esetleg ő lehetett a mű fordítója. Ismeretes, hogy 
több nyelvet is elsajátított, tudott németül, magyarul, görögül, héberül és 
latinul.18 Számon tartjuk továbbá latin fordítását19 is, de nincs bizonyíték 
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a Tractatus fordításában való részvételére. Ő vezette egyébként a zsolnai 
nyomdát 1685-től.

Feltételezhető, hogy a Tractatus fordítója együttműködött a nyomdával, 
és az asztronómiai vagy asztrológiai hírek a szélesebb közönséghez szólhat-
tak. A nyomda aktivitása az 1680-as évekre csökkent, 1680-ban és 1682-ben 
csak a következő évre szóló cseh naptárt nyomtattak ki.20 Ez utóbbiban 
találunk egy figyelemre méltó, ám rövid értekezést az üstökösről (Krátky 
Discursus o Kométe). Az  ismeretlen szerző a négyoldalas szövege elején 
megemlíti, hogy már nem akart írni a kométáról, de meggyőzték ennek 
fontosságáról. Részletesen foglalkozik az előző években feltűnt kométák-
kal, és kitér az Európát ért szerencsétlenségekre is. Az üstökös – a közismert 
antik vélemények szerint – az időjárást is befolyásolja, így szerepe van az 
előrejelzésekben. A szöveg az üstökösökre vonatkozó szokásos toposszal 
végződik. A kométa feltűnését említi meg az 1682-es évre szóló naptárban 
található krónika is. A levéltári kutatás21 segítségével feltérképezhető lenne 
az asztronómiai-asztrológiai érdeklődés Zsolna területén és környékén. 
Lehet még ismeretlen levelezés, napló, kézirat.

A Tractatus nyelvi elemzését Jana Skladaná nyelvtörténész végezte el.22 
Skladaná kutatásai azt bizonyítják, hogy a nyomtatvány cseh nyelve sok 
esetben közeledik a szlovakizált cseh nyelvhez, vagyis a szlovák nyelv 
elemeit találjuk a szavak írásában, a szerkesztésében és a szókészletben.23 
A latin szavak betűi különböznek a csehtől, és a fordító megmagyarázza 
ezeket. Annak ellenére, hogy a szöveget cseh nyelven írták, az úgynevezett 
kulturális szlovák irodalmi/nyelvi emlékekhez sorolhatjuk. A Tractatus 
nyelve ismeretterjesztő stílusban íródott, amely a 16–18. században indul 
fejlődésnek.24 Az üstökös iránti érdeklődés annak eltűnése után sem csök-
kent, bár egyetlen feltételezett cseh nyelvű kiadvánnyal találkozhatunk. 
A Píseň o kométe (Ének a kométáról) című kiadvány 1680–1681-ben je-
lenhetett meg, ám mára csak kikövetkeztetett példányt feltételezhetünk.25 
Az üstökösök feltűnése még a későbbi évszázadokban is rettegéssel töltötte 
el laikus megfigyelőiket, akik magyarázatot vártak arra, hogy milyen ha-
tással lesz az életükre az égi jelenség.
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A   T R A C TA T U S 

C O M E T O G R A P H I C U S 
N Y E L V I  K É R D É S E I

K o vá c s  E s z t e r

A zsolnai nyomdában 1681-ben jelent meg az 1680-as üstökösről egy 
rövid traktátus cseh nyelven. A  szöveg elsősorban Friedrich Madeweis 
(1648–1705) német csillagász, polihisztor német nyelvű munkájának for-
dítása kihagyásokkal.1 Hat fejezetre oszlik, az első öt csillagászati elemzés 
(1. Ezen különleges kométa, vagyis az új üstökös formájáról és viselkedésé-
ről; 2. Ezen üstökös természetéről és keletkezéséről; 3. Ezen üstökös helyé-
ről, vagyis elhelyezkedéséről; 4. Ezen üstökös méreteiről; 5. Ezen üstökös 
haladásáról, vagyis mozgásáról), a hatodik pedig asztrológiai vélekedés 
az üstökös jelentéséről (6. Ezen üstökös jelentéséről). Az első fejezetek-
ben Madeweis összefoglalja azt is, mit érdemes tudni általánosságban az 
üstökösökről, hogyan és miből keletkeznek, hogyan mozognak, milyen 
magasan helyezkednek el. A hatodik fejezet, a szerző szavaival „amire az 
üstököst szemlélő emberek többsége leginkább kíváncsi”,2 az üstökös 
 jelentéséről szól, történelmi példákkal illusztrálva. Végül, „mivel maradt 
egy kis hely”,3 néhány hasonlóan érdekes csillagászati jelenségről számol 
be, amelyeket ekkoriban német területeken figyeltek meg.
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Česky anebo slovensky?

A címlapon a fordító azt mondja: „Német nyelven kiadatott Fridrich 
Madewisius által, most szlovák, avagy cseh nyelvre lefordíttatott és ki-
nyomtattatott.” A megfogalmazás szerint a két nyelv között akkoriban 
nem volt különbség, ami azonban nem így van. A szöveg ilyen szempontú 
alapos nyelvészeti elemzését Jana Skladaná végezte el.4 Szlovakizáló hatás 
az ř hiánya, ez azonban csak egy alkalommal fordul elő, amikor spatřowat 
helyett spatrowat áll. A  jotációhiányok5 is szlovakizmusnak számítanak, 
erre a přebehl/přeběhl szó előfordulásaiban talált néhány példát. Ugyan-
akkor megállapította, hogy ugyanezek a szavak máskor a cseh helyesírásnak 
felelnek meg. A jellegzetes szlovák ragozási sajátosságokra, mint a múlt 
idő (el végződése a cseh -l helyett) vagy az -ovat végű igék E/1 ragozásánál 
em személyrag a cseh -i helyett, nem talált példát. Mindemellett számos, 
csak a cseh nyelvre jellemző szókincsbeli és nyelvtani sajátságot gyűjtött 
ki a szövegből. Így megállapította, hogy szókincsében és nyelvtanában is 
egyértelműen a cseh szabályokat követi.6

A szöveg átvizsgálása után magam is erre az eredményre jutottam. Egyet-
len szlovakizmusnak tekinthető kifejezést találtam: „Nebeské Váhy leží, ja-
kož jsú:7 Elsasy, Rakouská země, Uherská krajina…”8 Emellett az r és a ř 
párhuzamos használatát figyeltem meg a Strelec/Střelec szónál is. Skladaná 
két példáját (spatřowat és přebehl) és a magamét (Strelec) nem tartom szlova-
kizmusnak, hiszen a ̌  jel hiánya az r vagy az e betű fölött nyomdahiba is lehet. 
Ezt erősíti a Skladaná által is megfigyelt tény, hogy ezeket a szavakat máshol 
a cseh helyesírásnak megfelelő alakban használja. Ezért egyet kell értenünk 
Gabriela Žibritovával, aki megállapította, hogy a „cseh, avagy szlovák nyelv” 
kifejezés itt csupán „üzleti fogás”,9 szerepe csak annyi, hogy jelezze, a könyv 
nyelvét a szlovákok és a csehek is meg fogják érteni.10 Igaza van Jana Sklada-
nának abban is, hogy egyértelműen csehnek nevezi a nyomtatvány  nyelvét. 
Ugyanakkor éppen ezért kifogásolható, hogy ezt a nyelvet mindketten  
„kultúrna slovenčinának” határozzák meg, és szlováknak nevezik mind a 
fordítás nyelvét, mind a fordítót.11 A könyvet szlovák olvasóközönségnek 
is szánták, ezért a szlovák kultúra része, kulturális szlovacikum (mint ahogy 
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hungarikum is, hiszen Magyarországon nyomtatták, és feltehetően a for-
dítás is Magyarországon készült), a nyelv megállapításánál azonban nem a 
kulturális közegből kell kiindulni. A nyomtatvány nyelve egyértelműen cseh.

Latin idézetek a fordításban és a német eredetiben

Olvasás közben rögtön észrevehető a latin idézetek és kifejezések soka-
sága, azért is, mert a korszak szokásainak megfelelően a nyomda a latin 
kifejezéseket latin betűkkel szedte, míg a cseh szöveg gót betűs. Felmerül 
a kérdés, volt-e ennek valami oka, vagy egyszerűen csak stilisztikai fogásról 
van szó. Lehet-e a latin idézetek és szakkifejezések elsődleges oka a cseh 
szakterminológia hiánya? A cseh változat fordítás, ezért a latin kifejezések 
vizsgálatát az eredeti német szöveggel összehasonlítva kell elvégezni.

Rögtön a cím kétnyelvű: „Tractatus cometographicus, to jest o zjevení a 
v nově ukázání, toho neobyčejně dlauhého a strašlivého comety. V měsíci 
decembris anni 1680, et in ianuario roku 1681 spatřeného.” A főcím latin, a 
terjedelmesebb alcím cseh, de benne a dátum félig latin, és a témát jelentő 
üstökös kifejezés is latinos alakban szerepel (cometa a cseh kometa helyett), 
de a cseh nyelvtan szerint ragozva. A német címben: „Die wieder-erschei-
nung der ungewönlich-grossen Stern-Ruthe, verstehe des neuen Cometen, 
im Monat December des 1680sten und folgendes im Januario des 1681sten 
Jahres…” az üstökös főnév latin betűkkel van kiemelve, de német ragozással, 
ugyanúgy, mint a csehben. Ezt és a lap alján található latin verssorokat 
kivéve nincs benne latin szöveg. A cseh címlapról tehát megállapítható, 
hogy az „üstökös” főnév ilyen kiemelése a német eredetiből való, míg a 
cím többi része a fordítótól származik. A  cseh fordító a némethez ha-
sonló, de mégis más címet adott munkájának. A latin címmel (Tractatus 
 cometographicus) valószínűleg Simeon Partliciusnak12 az 1618-as üstökösről 
szóló,13 azonos címkezdetű munkájára utalt.

A cseh és a német szöveg is gót, de a latin szavak latin betűsek. A német 
eredetit követve latinul írja a „fejezet”-et (Caput 1,2, stb.) és a hónapok 
neveit. A dátumoknál néha csak a latint használja, néha keveri a csehvel, 
például: „V měsíci decembris anni 1680, et in ianuario roku 1681. stb.”14 
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Gyakran tarkítja a szöveget latin szentenciákkal: Quot capita, tot senten-
tiae,15 vagy Mundus regitur opinionibus,16 Ne sutor ultra crepidam,17 
Miracula non sunt fingenda praeter necessitatem,18 et redit ad Dominam, 
quod fuit ante suum19 stb. Ezeket nem fordítja le, egy kivételével: „habet 
vim expultricem, et quasi purgatricem, vel attracticem, to jest, že ma moc 
vyhnaněnící přitahující a očistující”.20 Ebben nincs saját koncepció, csupán 
a német szöveget követi.

Tudományos tételek esetében szintén a német eredeti az irányadó. 
Csehül mondja el az üstökös magasságának kiszámítására vonatkozó, „csil-
lagászatban közismert szabályt”,21 amely az eredetiben is németül van,22 
de máshol latinul közli a tudományos tételt: Quod angulus orbitae et 
Ecclipticae, punctique interfectionis toto durationis tempore fit variabilis, 
angulus crescendo, nodus retrocrescendo.23

A cseh fordító legtöbbször a német eredeti alapján illesztette be a latin 
szövegrészeket, mégis vannak példák eltérésekre. Így például nem vette át 
a latin alakot a következő helyeken:

német füzetjel cseh füzetjel

praesentire sich A3a ukázal se A2b

motum molecularum in 
capite cometico

A4a motum molecularum  
v hlavě jeho

A3b

als wenn sonsten eine 
Stella primae magnitudi-
nis zu scintilliren pfeget

A4a Stella primae magnitu-
dinis, to jest hvězda 
první velikosti obyčejně  
se jiskřila

A3b

nicht weit von dem  
Aste rismo, weicher sonst 
in den neusten Globis  
Euphrates genennet wird.

B1a nedaleko od hvězdna-
tosti kteraž se v nových 
Sphaerách Euphrates 
jmenuje

A4a

welcher das Deltoton 
über den cornibus  
Arietis schleust

. ):(1b Deltoton na rozých  
Skopcových zavírá

B1a
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Máshol éppen ellentétes módon a fordító illeszt be olyan latin kifejezé-
seket, amelyek a németből hiányoznak. Néhány példa: 

német füzetjel cseh füzetjel

Der Schweiff oder 
Schwantz aber war etwas 
blaß anzusehen, doch 
erfrockte in sich nach 
blossen Augenmaaß 
ohngeachtet des hellen 
Wondenscheins

A3a Ocas jeho nětco bledy se 
ukazoval, ale roztahoval 
se ex oculorum iudicio 
od Měsíce

A2b

Gordische knoten B4a Nodus Gordii B2B

Johannes von Österreich D3a Johannes de Austria C3b

A fordító vezette be a centrum latin kifejezést, amit a német szerző nem 
használt, a német Distanz alakot következetesen nem csehre, hanem la-
tinra, distanciának fordította.24 A cseh fordító vezette be a perspektív kife-
jezést arra a csillagászati eszközre (távcső), amelyet a német szerző tubónak 
nevez. A tubo vagy tubus kifejezés is szerepel a cseh fordításban, a perspektív 
szinonimájaként, a perspektív szót Magyarországon valószínűleg jobban 
ismerték.25

A német szöveg több helyütt sokkal részletesebb. Általában csak egy-egy 
magyarázó mondat maradt ki, vagy stilisztikai rövidítésekről van szó, de 
akadnak példák jelentősebb tömörítésekre is. Így például a cseh fordító 
ezt írja az 1572-es új csillagról:

„amely új álló csillagot 1572-ben látta és fedezte fel a nagyra becsült Tycho 
de Brahe csillagász, és hogy milyen rossz események előhírnöke volt, azt 
a történelemből már ismerjük.”
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A német eredetiben Madeweis megnevezi ezeket a rossz eseményeket, 
vagyis Szent Bertalan éjszakáját és az Alba hercege által irányított német-
alföldi (mecheleni) tömeggyilkosságokat.26 A vizsgálat eredményeinek 
napokra bontott bemutatása során a december 27–28-i megfigyelések 
a német szövegben27 sokkal részletesebbek, mint a cseh fordításban,28 
akárcsak az első fejezet végén az összefoglaló.29

A két mű felépítése némileg különbözik. Madeweis az első fejezetet 
a  január 1-jei megfigyelésekkel befejezi, és további eredmények a végén, 
az 1681-es megfigyelésekről szóló kiegészítésben találhatók: Continuatio 
observationum cometae, anno 1681.30

A német szöveg nem említi, hogy Magyarországon január 25-ig lehetett 
látni az üstököst. Ez a fordító megjegyzése, talán személyes tapasztalata 
alapján.

A cseh fordító a szókincsben is egyszerűségre, tudományos pontosságra, 
ugyanakkor közérthetőségre törekszik. Ezért, és talán nyelvi ismeretek 
 hiányában, nem törődik a német szövegben található görög kifejezésekkel. 
A csillagászati szakkifejezéseket a német szöveghez hasonlóan a nemzetközi 
tudományosság nyelvéből, a latinból kölcsönzi, ugyanakkor az általában 
ismeretlen kifejezéseket lefordítja vagy megmagyarázza. Itt nem a forráshoz, 
hanem a feltételezett olvasói igényekhez alkalmazkodik. A Zenith kifejezés 
mellé nem fűz magyarázatot,31 más jelenségekhez, mint például exhala-
tiones,32 atmosphaeras,33 reflexio34 stb. viszont igen. Az előbbi esetekben 
a német szövegben is találunk fordítást a latin szakkifejezés mellett, de a 
cseh fordító néha olyan kifejezéseket is megmagyaráz, amelyeket a német 
szerző nem. Például: „Stella primae magnitudinis, to jest hvězda první 
velikosti”,35 „Corpora coelestica, to jest: nebeská těla” vagy „extranaturale, 
a neb nad přirozené věci”.36 A német eredetiben az első csak latinos, az 
utóbbi kettő csak német alakban szerepel.

A tudományos pontosság kedvéért latin szakkifejezéseket használ a 
helymeghatározáshoz (például ad Ecclipticam, v quadratu Pegasovim 
vedle dvau hvězd quartae magnitudinis in ventre fere medio, in asterismo 
Cassio poeae stb.). Ez a német szövegben is így van. A közismert csillagké-
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pek neveit néha két nyelven, néha csak csehül adja meg. A bolygók nevét 
latinos alakban használja. A latin kifejezéseket időnként latinul, időnként 
csehül ragozza. A mértékegységeknél a közismerteket és mindenki által 
használtakat (láb, mérföld) csehül adja meg, a csillagászati kifejezéseket 
latinul (magnitudo, latitudo Borealis stb.). A leggyakrabban használt mér-
tékegység, az „égi fok” a cseh és a német szövegben is kétnyelvű, kétféle 
betűtípussal szedve: himmlische grad / nebeský grad.

Mind a német eredeti, mind a cseh fordítás bővelkedik olyan latin ki-
fejezésekben, amelyeknek nincs különösebb szerepük, a szerző csupán 
színesíteni akarta velük a szöveget. Ilyenek például a spectator, dubium, 
scrupulum, Summus Polarcha kifejezések, valedicovat, praesentovat se igék 
stb. Ezeket a fordító a német szövegből vette át, megőrizve ezzel a forrás-
szöveg stílusát, egyedi jellegét.

Elmondható általában, hogy a cseh fordító nagyon pontosan, precízen 
dolgozott, bár időnként erősen rövidített, a szövegben csak kisebb válto-
zásokat eszközölt, feltehetően az olvasóközönséghez igazodva.

Germanizmusok

Az eredeti német szöveg ellenére a cseh fordításban alig találhatók germa-
nizmusok. Egy alkalommal meghagyja a német kifejezést, de cseh nyelvre 
is lefordítja („skrze sklo jazykem německým Fernglaß nazvané”).37 Itt való-
színűleg nem talált cseh megfelelőt erre a műszerre, és így akarta jelezni, 
hogy nem akármilyen üvegről, hanem a távcsőről van.

A hely kifejezésre a cseh místo helyett szinonimaként használja a német 
Platz szót, cseh helyesírással (plac). Ezt nem szedette más betűtípussal, és 
nem is magyarázta, így feltehetően általánosan használt kifejezés lehetett 
a cseh nyelvben.38 Bevezetésére azért volt szükség, mert a német szöveg 
két szót használ a hely kifejezésére, az Ort és a Platz, így a cseh fordítónak 
is két rokon értelmű kifejezést kellett keresnie.

A legelső megfigyelés helyének a német szöveg csak Neue Marck (Új 
Piac) nevű helyet adja meg, de a Nový trh39 mellé a cseh fordító magyará-
zataként beilleszti az aneb Rynk (vagyis Ring) szavakat is. A német szavak 
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bohemizálódásának jellegzetes eleme a szóvégi g átalakulása k hanggá (pél-
dául Šternberk, Kamberk, Rožmberk stb.), vagyis Berlin Ringnek nevezett 
részéről van szó. A fordító valószínűleg ismerte Berlint, talán az eredeti 
szöveghez is ott jutott hozzá.

A cseh csillagászati szókincs a 17. század végén

A csillagászati kutatásoknak Csehországban, azon belül is Prágában jelen-
tős hagyományaik voltak. II. Rudolf idején Tycho Brahe és Johannes Kep-
ler működésének köszönhetően a kutatások színvonala tovább emelkedett. 
A tudományos művek nyelve a latin volt, de a köznép számára már a 16. 
században készítettek rövidebb, előzetes szakirányú tanulmányok nélkül 
is könnyen követhető füzetecskéket csillagászati érdekességekről. A főleg 
asztrológiai fejtegetéseket tartalmazó kalendáriumok ilyen jellegű vizsgá-
latától eltekintünk – bár nyelvi anyagukat azok is a tudományos szókincs-
ből merítik –, és csak a kifejezetten csillagászati témájú nyomtatványokat 
vizsgáljuk.

A cseh nyelvű csillagászati írások többsége üstökösök megjelenésével 
foglalkozik.40 Feltűnő, hogy a mindenki számára megtapasztalható csilla-
gászati jelenségekre nem csak a latinul olvasó értelmiségi réteg várt választ. 
Az első cseh nyelvű nyomtatott ismertető az 1572. évi új csillagról jelent meg, 
szerzője Petr Codicillus z Tulechova.41 Ismerünk cseh röpiratot az 1577-es, 
az 1582-es és az 1607-es évi üstökösről is.42 Az Erdélyben látható 1595-ös 
légköroptikai jelenséget üstökösnek hitték, erről is készült cseh nyelvű tu-
dósítás.43 Ezek többsége nem tudományos munka, hanem  üstökösről szóló 
ének, asztrológiai fejtegetés és vallásos elemekkel keveredő apokaliptikus 
jövendölés. Az 1618-as üstökös (november 21.–december 15.) a nem sokkal 
korábban Prágában bekövetkezett események miatt különös hangsúlyt 
kapott. Erről három szerző műve jelent meg nyomtatásban cseh nyelven: 
Daniel Basilius z Deutschenberkának, a prágai egyetem matematikaprofesz-
szorának írása latinul és csehül,44 David Origanusnak, a frankfurti egyetem 
matematikaprofesszorának németből cseh nyelvre fordított traktátusa45 
és Simeon Partlicius ze Špicberka: Tractatus  cometographicus. O dwau  
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nowých Hwězdách aneb Kometách které se spatřowali na konci Roku 1618. … 
(Tractatus cometographicus. A két új csillagról, azaz üstö kösről, amelyet 
az 1618-as év végén észleltek.) Írása a zsolnai fordítóra is hatással lehetett.46

Simeon Partlicius az előszóban azt írja, hogy először Lipcsében akarta 
kiadni latinul, de barátai unszolásának engedve meggondolta magát, és 
az egyszerű cseh emberek kedvéért inkább csehül jelenteti meg Hradec 
Královéban.47 Csillagászati alapvetéssel, a fogalmak tisztázásával kezdi, ahol 
a tudományos asztronómia keveredik a szimbolikus jelentéseket kereső 
asztrológiával. Antik és bibliai példákat sorol fel, milyen szerencsétlen-
ségeket jelentettek a csillagászati jelenségek, például a napfogyatkozás, új 
csillag, üstökös stb. Ezután a latin csillagászati kifejezések magyarázata 
következik. Bemutatja a különböző légköri és csillagászati jelenségeket 
(például viharok, szelek fajtái, meteorok nevei, jelentésük és szimbolikájuk 
stb.), megmagyarázza a legfontosabb fogalmakat (Galaxis, aether, chasma 
stb.). Könnyen tudja egy szóval csehre fordítani a légköri jelenségeket, de 
a csillagászati fogalmakat vagy szó szerinti fordítással, vagy idegen szóval, 
esetleg körülírással adja vissza. Vagyis a cseh nyelv ekkor már rendelkezett 
a népszerűsítő írásokhoz szükséges alapvető szókinccsel, a ritka jelenségek - 
ket vagy csillagászati fogalmakat viszont latin formában használta.

Gabriela Žibritová rámutat, hogy az alapvető csillagászati szókészlet 
nem volt ismeretlen a szlovák olvasóközönség előtt sem, hiszen rendsze-
resen jelentek meg biblikus cseh, illetve cseh nyelvű48 kalendáriumok, 
amelyekhez csillagászati prognosztikont is nyomtattak.49

Az Országos Széchényi Könyvtár őriz egy példányt Comenius Ianua 
Lingua… című művének 1643-as lőcsei kiadásából, amelynek lapjai közé 
valaki külön lapon beillesztette a szlovák fordítást.50 A csillagos égről szóló 
fejezetben alapvető csillagászati ismereteket gyűjtött össze iskolás gyer-
mekek számára. Ennek nyelve itt nem olyan tiszta cseh, mint a zsolnai 
nyomtatványé, bőven találunk benne szlovakizmusokat, sőt talán azok 
sem tévednek, akik ezt a nyelvet már nem csehnek, hanem bohemizáló 
szlováknak nevezik. A  latin és a német szakkifejezések itt hiányoznak. 
Ócseh kifejezéssel adja vissza a bolygók neveit is, például Merkúr–Dobro-
pan (jó úr), Vénusz–Dennice (hajnalcsillag), Mars–Smrtonos (halálhozó), 
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Jupiter–Kralomoc (királyi hatalom), Szaturnusz–Hladolet (éhinség),51 
a csillagjegyek is cseh/szlovák formában szerepelnek, sőt a Zenith is punkt 
nad hlavmi, vagyis pont a fejünk felett.

A fordító személye

Gabriela Žibritová a fordító személyét kutatva abból indult ki, hogy a zsol-
nai nyomda is adott ki cseh nyelvű naptársorozatot, Neubarth naptárát, 
amelyet szintén német nyelvről kellett cseh nyelvre fordítani. Ennek fordí-
tója valószínűleg ugyanaz lehetett, aki a Wieder-Erscheinungot felfedezte 
és cseh nyelvre fordította. Mindemellett felhívja a figyelmet arra, hogy 
az 1682-es évre szóló naptár tartalmaz egy rövid összefoglalót az 1681-es 
üstökösről.52

Az 1681-es és 1682-es évre készült zsolnai kalendáriumok53 és a Tracta-
tus cometographicus nyelvi-filológiai összevetése megerősíti, hogy minden 
bizonnyal ugyanazon fordító munkái. A kalendáriumok nyelve is cseh, 
nélkülözi a jellegzetes szlovakizmusokat, mint például a ř, ů és ě betűk 
hiánya, 1/Instr. személyrag om (a cseh em helyett), múlt idő jele el (cseh l) 
stb. Nyelvtanilag és helyesírásilag is a cseh szabályokat követi. Szókincse is 
cseh, például a hónapok neveit vagy latin, vagy cseh formában adja meg.54 
A címlap tanúsága szerint elsősorban magyarországi terjesztésre szánták 
(Magyarország pirossal van kiemelve), de mellette számítottak a cseh, a 
morva és a sziléziai piacra is. A cseh szöveget időnként latin kifejezésekkel 
tarkítja. Ez a Tractatus cometographicusnál is megfigyelhető.

A 1682-es kalendáriumban található rövid leírás az üstökösről stílusában 
és szövegében is erős hasonlóságot mutat a Tractatus cometographicusszal. 
Célja ugyanaz, Neubarth is magas rangú személyek kérésére hivatkozva 
kívánja elmagyarázni az egyszerű embereknek, mi is az üstökös. Jelzője 
itt is neobyčejně dlauhý a strašlivý (rendkívül hosszú és rettenetes), az 
üstökösről szóló vélekedést ő is ugyanazzal a latin szóval (iudicia) adja 
vissza, pályájának leírásában is visszaköszönnek a Tractatus cometographicus 
jellegzetes kifejezései. Tartalmilag annyiban tér el, hogy a kalendárium 
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februárra teszi az üstökös eltűnését, míg a Tractatus szerint január 25. után 
már Magyarországon sem látták.55

Minden bizonnyal helytálló a feltételezés, hogy a fordító rendszeresen 
dolgozott a zsolnai nyomdának. Cseh anyanyelvű volt, valószínűleg exu-
láns családból. Ezt igazolja a szlovakizmusok hiánya, és hogy nincsenek 
olyan személyes kötődésre utaló jelzők Magyarország mellett, amelyeket 
más hazai nyomtatványokban megszoktunk. Például naša uherská krajina, 
naša slovenčina stb.

Bár keveset tudunk róla, kortársai egy érdekes csillagászati tudósítást, 
mi pedig egy tudománytörténeti és nyelvtörténeti szempontból is értékes 
forrást köszönhetünk neki.
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A Z  Ü S T Ö K Ö S R Ő L *

Z s o l d o s  E n d r e

A 12. századi normann filozófus, Guilelmus de Conchis véleménye:

A szerzők háromféle módon beszélnek az égi dolgokról, úgymint mito-
lógiailag, asztrológiailag és csillagászatilag. Nimroth, Hyginus és Aratus 
mitológiailag beszél róluk, azt állítván, hogy egy bikát helyeztek oda, 
és az égen csillagképpé változott [Taurus], és hasonlókat. Az ilyenfajta 
tárgyalás felettébb szükséges, mert ebből megtudjuk minden egyes 
csillagképről, hogy az ég mely részén található, miféle csillagok vannak 
benne, és azok hogyan vannak elrendezve.

Ugyanazokról asztrológiailag értekezni viszont annyit tesz, mint azok-
ról a dolgokról beszélni, amelyek úgy tűnnek, hogy közéjük [ti. égi dol-
gok] tartoznak, akár úgy van, akár nem. Sok olyan dolog tűnik ugyanis 
úgy, hogy az égi dolgokhoz sorolhatók, amelyek nem ott vannak, mivel 
a látásunk megtéveszt, ahogy ezeket Martianus és Hipparchus tárgyalta. 
Csillagászatilag értekezni ugyanezen dolgokról viszont annyit tesz, mint 

* Köszönettel tartozom Dobos verának (MTA Csillagászati és Földtudományi Kuta
tóközpont Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet) a folyamatos és segítőkész 
diszkusszióért. A cseh szövegek esetében Kovács Eszter, a latin szövegek esetében Sze
belédi Zsolt fordítását használtam, itt mondok nekik köszönetet.
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elmondani a csillagokról mindazt, ami igaz, akár látszanak azok, akár nem, 
miként azokat Iulius Firmicus Maternus és Ptolemaeus tárgyalja.”1

Ez a felosztás sokáig fennmaradt és használatos volt a csillagászatban. 
Egy közismert példa erre a hiányzó Pleiád, ami jól illusztrálja a „mitológiai 
beszédet”.2 Kisztei Péter is említi egy változatát prédikációjában:

Három képpen gondolhatunc pedig Kegyelmes Vram az üstökös Csilla-
gok felől, a’ mint egy régi Theologus ember meg-jegyzi: (Zanchius de 
Divinatione, pag. 44.) 1. Physice, a’ mennyiben tartozic a Természeti 
Tudományra. 2. Divinatorie gondoltattatnac, a’ babonáson jövendőlő 
Astrologusoktól. 3. Theologice, Szent Irási Tudomány szerint. Az első 
tekintetben gondoltattatván az üstökös Csillagok, azokrol valo Tracta 
szabados a Philosophusoknak, a mennyiben Philosophusok. A’ második 
tekintetben azokbol ezt, vagy ama’ gonoszt, éhséget pestist, ennec vagy 
ama’ Fejedelemnec, Királynac etc. halálát: ennec vagy amaz Országnac 
illyen vagy amollyan változását meg-határozva, és ugy prognosticálni, 
mintha az üstökös Csillagoktul efféle szomoru állapotoc ugy függenénec 
szükseges-képpen, tanquam effecta a suis causis, avagy mint Consequen-
tia necessaria, ab antecedentibus necessariis; ezeket, mondom, Kegyel-
mes Vram, igy prognosticálni merő superstitio, melly a’ Theologiával 
ellenkezic. Azért mint ollyan babonás hijában-valoságot, és hivságos 
babonaságot meg-veti a Theologusoknak, sőt jozan Philosophusoknak-is 
serege. Az harmadik tekintetben, Theologice, Szent Irási Tudomány 
szerint gondoltattatnac, a’ kegyes és istenfelő Keresztyén emberektül, és 
nem csak ugy, mint természetnec munkái; hanem ugy is, mint az Isten 
irgalmasságánac vagy haragjánac bizonysági, és jegyei.3

Kisztei forrása azonban nem Guilelmus de Conchis, hanem mint említi 
is, Girolamo Zanchi (1516–1590) itáliai protestáns lelkész De divinatione 
című munkája.4

Az itt újra kiadott írásoknál is jól megfigyelhető ez a hármasság. Aszt-
rológiailag gyakorlatilag mindegyikük tárgyalja az üstökösöket – még ha 
ezt nem vallják is be –, teológiailag Jakob Schnitzler és Kisztei Péter pré-
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dikációi, csillagászatilag pedig Schnitzler disputációja, és főleg Friedrich 
Madeweis kötetünkben olvasható műve.

Friedrich Madeweis a pomerániai Zamęcinben (Sammenthin) szüle-
tett 1648-ban.5 A gimnáziumot a közeli Stargardban fejezte be, majd a 
jénai egyetemen tanult. Utána 1672 és 1681 között igazgatóhelyettes volt 
az egyik berlini gimnáziumban, majd Hallében lett postamester. Ott halt 
meg 1705-ben.

A jénai egyetemen Erhard Weigeltől (1625–1699) tanult csillagászatot. 
Weigelnek számos nevezetes tanítványa volt, közülük a legismertebb fel-
tehetően Leibnitz. Madeweisre is hatással volt tanára, mint majd látjuk, 
hivatkozott is Weigel egyik művére.

Madeweis folyamatosan megfigyelte az 1680. évi üstököst, és megfigyelé-
sének eredményeit, valamint véleményét a jelenségről több publikációban 
is közreadta. Legelső benyomásait és az 1680. november végi észlelését 
Nigellae Cadmi Filiae6 című művében jelentette meg. Érdemes megje-
gyezni, hogy a címet a késő római költő, Ausonius7 egyik verséből vette,8 
ahol a Cadmi nigellas filias9 – azaz Kadmosz kis fekete lányai – a görög 
mitológia szerint a thébai király, Kadmosz által feltalált betűket jelentik. 
Következő írása az üstökösről a január elejéig tartó megfigyeléseket és az 
égitest részletesebb diszkusszióját tartalmazza.10 Van egy harmadik, jóval 
rövidebb műve az üstökösről,11 ez megjelent önmagában,12 de a másik 
kettő végéhez hozzákötve is. Ez a további januári észleléseket tartalmazza 
egy olyan megjegyzés kíséretében, mely a 18–19. században nagy publicitást 
kapott – erről egy kicsit később részletesebben. Még egy, félig-meddig az 
üstököshöz kapcsolódó írását érdemes itt megemlíteni. Ebben azt az állí-
tólag Rómában megtörtént esetet értelmezi, mely szerint egy tyúk olyan 
tojást tojt, melyen felismerhető volt az üstökös és néhány csillag.13 Erről 
természetesen nem csak ő számolt be, és nem is csak ezzel az üstökössel 
kapcsolatban ismerünk hasonló híreszteléséket.14

Az ismeretlen fordító az utolsó két írásból fordított. A Zsolnán meg-
jelent nyomtatvány decemberi és januári észleléseket tartalmaz, azokat, 
melyek a Wieder-Erscheinungban és a Continuatióban jelentek meg. 
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A Nigel lae ben említett november 22-i észlelés hiányzik. Az üstökös tulaj-
donságait ismét a Wieder-Erscheinungból vette.

Mint említettem, Madeweis műve nagyrészt „csillagászati beszéd”. Ő az 
egyedüli, aki használható megfigyeléseket publikált, és az üstökös és csó-
vájának méreteit ki is számolta. 

Az I. fejezet tartalmazza a megfigyelések leírását, és ez rögtön több érde-
kességet szolgáltat. Mint köztudott, ma a Nemzetközi Csillagászati Unió 
88 csillagképet fogad el, jól definiált határokkal. Madeweis idejében, és még 
később is, nagyobb tere volt az egyes csillagászok, térképészek képzeleté-
nek, és rendszeresen születtek új csillagképek is. Madeweis szintén említ 
egy-két nem standard konstellációt. Az egyik ilyen az Antinous, mely a 
Sas (Aquila) mellett volt található, és ma már teljesen beleolvadt az utób-
biba. Ez azonban, még ha mára eltűnt is az égről, hosszú időn át használt 
elnevezés volt. Madeweis ismert azonban olyan csillagképet is, mely csak 
rövid ideig létezett:

December 26-án az üstökös feje közel volt a Pegazus fejéhez, nem messze 
a csillagcsoporttól, amelyet az új szférákban Eufrátesznek neveznek.15

Az Eufrátesz (Eufrates)16 nem volt általánosan elfogadott csillagkép. 
A Tigrissel volt párban, de a Tigrist gyakrabban használták egyedül.17 

Sokkal érdekesebb ennél a december 27-i megfigyelése:

Az üstökös csóvájának a fejhez közeli része hatalmas villámokat bo-
csátott ki magából, ilyen módon a fej olyan volt, mint a kemencében 
lobogó tűz, mint valami villámlás.18

A német eredetiben a leírás egy kicsit hosszabb,19 de a lényeg itt is meg-
található: Madeweis egy kitörést (jet) észlelt az üstökösmagon.20 Hason-
lót megfigyeltek a Halley-üstökösnél.21 Madeweis után Robert Hooke is 
észlelte a jelenséget december 29-én és 30-án:
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Láttam a magból kiáramlani ugyanazt a fényáradatot, mint az előző 
éjszaka, ez olyan volt, mint egy tűzoltó készülékből hirtelen előtörő 
víz, ami aztán újra eltűnik, és eléggé hasonló a fényesség többi részéhez. 
Ezeket a kiszökelléseket nagy magasságokig tudtam követni, egészen a 
csóváig.22

Van rá példa, hogy Hooke észlelését tartják a kitörések első leírásának,23 
Madeweis azonban kétségtelenül előbb látta és előbb is publikálta.

Az üstököst január 20-án látta utoljára, a Zsolnán kiadott változatban 
azonban azt olvashatjuk, hogy „néhány helyen és országban, főleg Magyar-
országon egészen január 25-ig látható volt”.24 Az eredetiben ez a szöveg 
nem szerepel, így ez nyilván a fordító betoldása. Mivel tisztában van azzal, 
hogy Magyarországon meddig volt látható, feltehetjük, hogy a fordítás 
itt készült.25

A II. fejezet az üstökös természetéről és keletkezéséről szól. Itt érdemes 
megjegyezni, hogy noha Madeweis feltehetően evangélikus volt, nem 
követte a wittenbergi modellt, és az üstököst nem tekintette különleges 
bolygónak, mint Schnitzler:

Az üstökös, vagy ismertebb nevén farkas csillag vagy kométa nem más, 
mint valamiféle égi felhő, sok gőzből áll (amelyeket a felső égbolton a 
bolygók, leginkább a Nap bocsát ki magából), ezek a csillagok [azaz 
a bolygók] aspektusainak ereje által összegyűlnek, majd a napsugarak 
felgyújtják őket.26

Úgy vélte, azt is meg tudta állapítani, hogy inkább a Szaturnusz és a 
Mars kigőzölgéseiből keletkezett.27 Három ellenvetést említett és cáfolt 
meg, de egyvalamire nem tért ki: meddig „él” az üstökös? A legtöbb, amit 
megtudhatunk, hogy „ha a bolygópárák a magasban egyszer erre, másszor 
arra haladnak, végül összeállnak, condensálnak, vagyis összesűrűsödnek, 
és önmagukból valamiféle jelenséggé alakulnak, majd feloldódnak, és na-
gyobb részben visszatérnek korábbi égitestükre, amelyből valók”.28 Ezen 
elképzelés alapján nem várható, hogy az üstökös bármikor is visszatérjen, 
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mivel, mint Madeweis írta, feloldódnak és visszatérnek arra az égitestre, 
amelyből származnak.

A rövid III. fejezetben kifejti, hogy szerinte a Hold fölött található az 
üstökös, melynek távolságát 70 földsugárnak, azaz 60 200 (német) mér-
földnek veszi. Ez  átvezet minket a IV. fejezetbe, ahol az üstökös mére-
teiről olvashatunk. A  megfigyelés, amelyet felhasznál a számolásoknál, 
az üstökös fejének átmérője: két ívperc. Mivel arra hivatkozik, hogy egy 
egymagnitúdós csillag átmérője ennyi, és az üstökös fényesebb volt, mint 
egy kétmagnitúdós csillag, így elképzelhető, hogy Madeweis nem mért 
semmit, csak megbecsülte a fej fényességét. Ismervén ezt az adatot és az 
üstökös távolságát, kiszámolhatjuk az égitest átmérőjét. Madeweis hosz-
szas diszkussziója az egyszerű r = R·tg(α) képlettel írható le, ahol α az 
üstökösfej sugara ívpercben, R a távolság. Behelyettesítve a fenti értékeket 
17½ mérföldet kapunk a sugár méretére, épp úgy, mint Madeweis. Így az 
üstökös átmérője 35 mérföld, a kerülete 110 mérföld (a π-t 22/7-nek véve), 
a felszíne 3850 négyzetmérföld és térfogata 22 458 köbmérföld. A térfogat 
azonban nagyobb is lehet, ha a fej körüli gőzöket is beleszámítjuk, ekkor 

„legkevesebbb 25 852 497 mérföldnek kell lennie”.29 Valójában köbmér-
földet kellett volna írni, a minden különösebb magyarázat nélkül ideírt 
szám pedig a Hold térfogata Madeweis szerint.30

Az V. fejezetben ismerteti az üstökös mozgásáról való elképzeléseit. 
A megfigyelt mozgás részletes leírása után tisztázza, hogy az 1680. novem-
beri és a december végi üstökös azonos, és két ellenvetést meg is válaszol. 
Sajnos a fordításból kimaradt az eredeti német mű egyik legérdekesebb 
része, amiért Madeweist hosszú időn keresztül úgy tekintették, mint aki 
az egyik előfutára volt Newtonnak, és aki a parabolikus üstököspályák 
létét megsejtette volna.31 

Newton és még mások eredetileg két különböző üstökösnek gondol-
ták a novemberi és decemberi megjelenéseket. Ennek oka az volt, hogy 
Kepler és Hevelius után úgy vélték, hogy ezek az égitestek egy egyenes 
mentén haladnak, mivel semmiképpen sem olyan állandó objektumok, 
mint a bolygók. Másrészről voltak olyanok, akik elfogadták a wittenbergi 
álláspontot, hogy az üstökösök különleges bolygók – ebben az esetben, 
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mint Schnitzler is írta, a körpálya magától értetődő, és így a novemberi és 
decemberi üstökös azonossága is. Egészen más kérdés, hogy ellipszis vagy 
parabola alakú pályát Newton előtt javasolt-e valaki. A válasz az, hogy 
igen. Voltak próbálkozások több-kevesebb sikerrel.32 Az ellipszist mint 
lehetséges üstököspályát már 1610-ben megemlítette William Lower33 egy 
Thomas Harriothoz34 február 6-ra datált levelében:

[Kepler] elliptikus bolygópályái – úgy gondolom – egy utat mutatnak 
az ismeretlen üstökösmozgás megoldására. Mivel [Kepler] ellipszise a 
Föld mozgásánál inkább kör, a Marsnál elnyúltabb, és néhány más boly-
gónál még elnyúltabb lehet, így az állócsillagoknál levő üstökösöknél 
az ellipszis közel egyenesnek tűnhet.35

A levél első felét először Franz Xaver von Zach36 közölte 1822-ben.37 
A hiányzó részt S. P. Rigaud találta meg a British Museumban. Ő úgy 
vélte, Lowernek az ötletet az 1572. évi új csillag (szupernóva) magyarázatára 
kitalált egyik mechanizmus adta. Eszerint

ezek a csillagok nem újak, hanem régiek, de azért állandóan az éter leg-
felsőbb részében rejtőzködők és a hatalmas távolság miatt számunkra 
láthatatlanok voltak; amelyek később hozzánk leereszkedve láthatóvá, 
majd felszállva ismét láthatatlanná válnak.38

Bármi legyen is az inspiráció forrása, Lower egyértelműen Kepler-féle 
ellipszist említ, így ő biztosan az elsők között van, akik felismerték ezt 
a lehetőségét. Érdeme azonban csak ennyi, semmi több, pályákat nem 
számolt, és azt sem mondta meg, hogyan kellene ezt megtenni. Hasonló a 
helyzet a parabola esetében. Itt is van Newtonnál korábbi említés. Georg 
Samuel Dörffel (1643–1688) német evangélikus teológus és amatőr csilla-
gász volt az, aki az 1680. évi üstökös megfigyeléseiből egy olyan parabolát 
szerkesztett, melynek egyik fókuszpontjában a Nap állt.39

1759-ben jelent meg Tübingenben egy disputáció,40 melyet az elnöknek, 
Johann Kiesnek41 szokás tulajdonítani, noha a címlapon olvasható, hogy 
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az „Auctor et Respondens” Gottlieb Friedrich Rösler.42 Ez ellen szólna 
viszont, hogy Rösler még csak tizenkilenc éves volt ekkor. Bárki legyen is 
azonban a valódi szerző, ez volt az első írás, mely Madeweist jelölte meg a 
parabola mint üstököspálya első említőjének.43 Erre hivatkozott Zach is, 
amikor cikkében megemlítette Madeweist.44

Madeweis kétszer is tárgyalta az üstökös mozgását. Először a Nigellae-
ben45 azt írja, hogy a mozgása a petárdáéhoz hasonlít: először gyors, aztán 
lelassul. A Wieder-Erscheinung végéhez csatolt Continuatio is foglalkozik a 
mozgás kérdésével, itt egykori tanárára, Erhard Weigelre hivatkozik.46 Wei-
gel az 1664–65-ben látott üstökös kapcsán jegyezte meg, hogy az egyenes 
vonalon haladt, majd a végén ettől eltért, mintha egy oválist akart volna 
leírni.47 Fókuszpontról, paraboláról vagy ellipszisről egy szó sincs.48 Saj-
nos a fordító nem tarthatta nagyon érdekesnek az üstököspálya alakjának 
kérdését, ezt a részt nem fordította le.

A VI. fejezet az üstökös jelentését diszkutálja, de persze nem azért, mintha 
hinne benne: „Én azt vallom, hogy az ilyen astrologia nem illik hozzám, 
ezeket kétségtelenül egyedül a magasságos Isten tudja”.49  Ettől függetlenül 
részletezi, hogy mely országok, területek, városok fogják hatását érezni. 
Gyakorlatilag fél Európát felsorolja. Egy kis historiát50 is olvashatunk tőle. 
Az 1618-ban megjelent üstökösről megemlíti szatur nuszi tulajdonságait, 
majd felhívja a figyelmet a mostani, 1680. évi objek tum hasonló jellegére. 
Mivel az előző a harmincéves háború előtt tűnt fel, Madeweis – bár arra 
hivatkozik, hogy „ez mind inkább csupán ex Astrolo gorum hypothesi, mint 
ex ratione Physica”  51 – a hasonlóság okán nem fukarkodik a mostani 
üstökös miatt várható szörnyűségek leírásával. Az 1577-ben megjelent üstö-
kössel kapcsolatban felsorol néhány akkoriban meghalt nevezetes embert, 
vérontást stb., majd Istenhez fohászkodik, hogy hasonló dolgok ezúttal 
mégse következzenek be:

Add Urunk Istenünk, hogy ez a mostani üstökös, amely éppen ugyanezt 
az utat tartja, mint a fent nevezett, ne legyen előjele hasonló consequen-
tiáknak, vagyis veszélyeknek, ínségnek, halálnak és más rossz dolgoknak 
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sem számunkra sem szomszédjaink számára, bármennyire is éppen efelé 
hajlik.52

A fordításból kimaradt egy hosszú Weigel-idézet az 1672. évi üstökösről,53 
egy utószó és sajnos a térkép is. A fejezetet a sokat sejtető „elővezethetném 
az én speciális vélekedéseimet a Sas csillagáról…”54 állítással zárja.

A fordítás legutolsó része, a Toldalék az 1680. év előtti időkből említ 
érdekesebb vagy éppen félelmetesebb jelenségeket, főleg Németországból. 
Ennek forrása a Continuatio.55 Ezek a megfigyelt jelenségek azonban nem 
üstökösök voltak, hanem meteorok vagy légköri események. Rostockban 
például

háromszor egymás után megnyílt az ég (kiem. Zs. E.) a keleti oldalon, 
úgy, mintha valaki egy ív papírt széttépne, majd újra összerakna, ebből 
újra valamiféle fehér golyó mutatkozott, amely aztán cseppeket engedett 
ki magából, amelyek a nyugati és az északi oldalra hullottak.56 

Ez esetleg az 1677-ben megfigyelt északi fény leírása lehet.57
Az itt közreadott írások közül csillagászati szempontból Madeweis műve 

a legizgalmasabb. Erhard Weigel tanítványaként nyilván rendelkezett a 
megfelelő csillagászati képzettséggel. Nem is lelkesedett azokért, akik enél-
kül nyilvánítottak olykor határozott véleményt az üstökösről, ezek „azok 
az urak, akik az üstökösről nagyon hirtelen hoznak ítéletet, és néha olyan 
nervose mondanak iudiciumokat, mint a vak a színekről”.58 Az ő megfigye-
lései megbízhatóak, jól követhetők a más csillagászok (például Gottfried 
Kirch59) által publikált térképeken. Az üstökössel kapcsolatos véleményét 
főleg Weigel és Hevelius művei alapján alakította ki, de természetesen Ric-
ciolira is hivatkozik. A Madeweisnek tulajdonított felvetésről, miszerint 
az üstökösök parabolikus pályán mozognak, már rég kimutatták, hogy 
tévedés.60 Annál jelentősebb viszont az üstökösmagon megfigyelt kitörés, 
amelyet könnyen lehet, hogy ő publikált először. Bárki volt is a fordító, 
jó művet választott ki, és csak sajnálhatjuk, hogy nem lett magyarra is 
lefordítva ugyanebben az időben.

Üstököst látni - belív.indd   534 10/01/18   12:18 



J E G Y Z E T E K

Üstökös csillag

1  úgy gondolom, ha nem is mindig, de gyakran mégis keletkeznek üstökösök 
valamilyen természeti jelenség okán; de mégis Isten különleges akaratából, hogy 
velük jelezze ítéletét, melyet be fog teljesíteni a világon a mi vétkeink miatt.

2  Éji setétségben láttak feltűnni nem ismert / Csillagokat s a mennyboltot tűz lángi
val égni; / A levegőürben rézsút fáklyákat az égből / Szállani, rettentő csillagnak 
hosszú serényét / S üstököset, földnek mely megmásítja birodalmit. Marcus Annaeus 
Lucanus, Fárzália vagy polgárharc, fordította Márki józsef, Bp., rudnyánszky, 
1886, 44, 526–529.

3  Mint ha derült éjben baljós sugarú ragyogással / vérveres üstökös áll, vagy a Sírius 
égne az égen, / Mely nyavalyát, szomjat hoz a gyarló emberi nemre, / hogyha kel, 
és az eget gyászos fénnyel szomorítja. Publius vergilius Maro, Aeneis = vergilius 
összes művei, fordította Lakatos István, Bp., Magyar helikon, 1967, 301.

4  Mt 2, 1–2: A mikor pedig megszületik vala jézus a júdeai Bethlehemben, heródes 
király idejében, ímé napkeletről bölcsek jövének jeruzsálembe, ezt mondván: hol 
van a zsidók királya, a ki megszületett? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és azért 
jövénk, hogy tisztességet tegyünk néki. – Kisztei feltételezhetően a hanaui Bibliát, 
a vizsolyi második, Szenci Molnár Albert által javított 1608as (vagy 1612es) kiadását 
használhatta.

5  Egykor egy Csillag vándorló fényével (vándorló Csillag) vezette napkeletről / az 
asztrológus királyokat az úr bölcsőjéhez: / az a Csillag, mely a Teremtő bármely 
parancsának engedelmeskedik: / a halandók helyett is ez az Üstökös(csillag) tanít 
/ előre jelzi a küszöbönálló viharokat a szárazföldön és tengeren / a földet vérrel, 
dögvésszel és éhínséggel szomorítja. / Gondod van rá, hogy itt mindkét könyvet 
bemutassad / Péter: ki Péter igaz nevében legelteted a nyájat. A Tisztelendő úrnak, 
a szerző rokonának és nagyon kedves barátjának a kegyébe helyezte ezt a verset 
Petrus N. Almasi, a kassai református iskola rektora.

6  Sic explicat hunc locum, Theolog. eximius, Clar. joh. heidegg. in Disput de Signis 
Coeli, in Illust. Gymnas. Arnoldino, quod est Steinfurt Ann 1665 d. 7 jan proposita 
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§17. Sic et Claris. nec non exim. qua Theolog. qua Philosop. hier. Zanchius parte 
de op. Crea. v. 3. C. 2. p. 297 § Et ante Christum. – johann heinrich heidegger, 
Disputatio theologica de signis caelestibus, Steinfurti, wellenbergh, [1664/1665]. – 
johann heinrich heidegger (1633–1698) svájci teológus.

7  Alexan. ab Alexandro lib. 3. Genialium dierum cap. I. f. – Alessandro Alessandri, 
Genialium dierum libri sex, Lugduni Batavorum, ex officina hackiana, 1673. – 
Alessandro Alessandri (1461–1523) nápolyi ügyvéd.

8  Gen. 1. v. 14. – 1Móz 1,14: És monda Isten: Legyenek világító testek az ég mennye
zetén, hogy elválasszák a nappalt az éjszakától, és legyenek jelek, és meghatározói 
ünnepeknek, napoknak és esztendőknek.

9  Pet. Serarius in Dissertat. de Fatali et admiranda omnium Planetarum in uno 
 eodemque; Signo igneae triplicit ultimo, Conjunction. die II Decembr Ann. 1662. 
facta. – Petrus Serrarius, Brevis dissertatio de fatali et admiranda illa omnium 
planetarium in uno eodemque signo, igneae triplicitatis ultimo, coniunctione, die 1/11 
dec. anno 1662 futura, Amstelodami, 1662. – Petrus Serrarius (17. sz.) németalföldi 
vallási rajongó.

10  v. 15. 17. – 1Móz 1,15: És legyenek világítókul az ég mennyezetén hogy világítsanak 
a földre. És úgy lőn. 1Móz 1,17: És helyezteté Isten azokat az ég mennyezetére, hogy 
világítsanak a földre.

11  jac. 1. 17. – jak 1,17: Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, 
és a világosságok Atyjától száll alá, akinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka.

12  Esa. 13. 10. Eze. 32. 7. Matt. 24. v. 29. Lucae 21. v. 25. – Ézs 13,10: Mert az ég csillagai 
és csillagzatai nem ragyogtatják fényöket, sötét lesz a nap támadásakor, és a hold 
fényét nem tündökölteti. Ez 32,7: És mikor eloltalak, beborítom az eget, s csillagait 
besötétítem, a napot felhőbe borítom, és a hold nem fényeskedik fényével. Mt 24,29: 
Mindjárt pedig ama napok nyomorúságai után a nap elsötétedik, és a hold nem 
fénylik, és a csillagok az égről lehullanak, és az egeknek erősségei megrendülnek. 
Lk 21,25: És lesznek jelek a napban, holdban és csillagokban; és a földön pogányok 
szorongása a kétség miatt, mikor a tenger és a hab zúgni fog.

13  Nume. 4. v. 19. – 5Móz 4,19: Se szemeidet fel ne emeld az égre, hogy meglásd a napot, 
a holdat és a csillagokat, az égnek minden seregét, hogy meg ne tántorodjál, és le 
ne borulj azok előtt, és ne tiszteljed azokat, amelyeket az úr, a te Istened minden 
néppel közlött, az egész ég alatt.

14  Consulantur ha[n]c in rem Catalogus Cometar. Ludov. Lavatari; Chronol. Alstedii; 
Lycostenn de Prodigiis. & ostentis, Corneli’ Gemma de Divinis naturae Characte
rismis. – Ludwig Lavater, Cometarum omnium fere catalogus qui ab Augusto, quo 
imperante Christus natus est, usque ad hunc 1556. annum apparuerunt, ex variis  
historicis collectus, Tiguri, per Andream Gesnerum F. et Iacobum Gesnerum fratres, 
[1556]. – Ludwig Lavater (1527–1586) svájci református teológus. – johann heinrich 
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Alsted, Thesaurus chronologiae, herbornae Nassoviorum, [Christoph rab], 1624. 
– johann heinrich Alsted (1588–1638) német kálvinista tudós. – Konrad Lycosthenes, 
Prodigiorum ac ostentorum chronicon, Basileae, per henricum Petri, 1557. – Konrad 
Lycosthenes (1518–1561) elzászi humanista. – Cornelius Gemma, De naturae divi-
nis characterismis, Antverpiae, ex officina Christophori Plantini, 1575. – Cornelius 
Gemma (1535–1578) németalföldi orvos és csillagász.

15  Luc. 19. v. 44. – Lk 19,41: És mikor közeledett, látván a várost, síra azon.
16  v. 43. 44. – Lk 19,43: Mert jőnek reád napok, mikor a te ellenségeid te körülted 

palánkot építenek, és körülvesznek téged, és mindenfelől megszorítanak téged. 
Lk 19,44: És a földre tipornak téged, és a te fiaidat te benned; és nem hagynak te 
benned követ kövön; mivelhogy nem ismerted meg a te meglátogatásodnak idejét.

17  Petrus Bixarus historiae Persicae Libro 8. pag. 276. – Pietro Bizzarri, Rerum 
Persicarum historia, Francofurti, Typis wechelianis apud Claudium Marnium, et 
heredes Ioannis Aibrii, 1601. – Pietro Bizzarri (1525–1586) itáliai történetíró és kém.

18  vide Bonfinium Decad. 2. Libro 3. pag. 320. & seqq. – Antonio Bonfini, Rerum 
Ungaricarum decades quatuor cum dimidia, Basileae, per Bartholomaem Franco
nem, 1568, 320. – Kisztei itt elírhatta az utalást, ugyanis az 1568as Zsámbokyféle 
kiadásban a 320. oldalon a második tized 8. könyve van. Antonio Bonfini, Magyar 
történelem tizedei, fordította Kulcsár Péter, Bp., Balassi, 1995, 406. – Antonio 
Bonfini (1427/1434–1502) Magyarországon tevékenykedő itáliai történetíró.

19  weiner’ rolevink in Chron. ad Annum 1279. – werner rolevinck, Fasciculus 
temporum omnes antiquorum cronicas a creatione mundi usque ad annum Christi 
MCCCCXXIIII, Paris, jean Petit, [1523]. – werner rolevinck (1425–1502) német 
történetíró, karthauzi szerzetes.

20  joh. de Beka, de Episcopis ultraject. in Guidone Episc. 82. – Ioannes de Beka, wil
helmus heda, De episcopis Ultraiectinis, ultraiecti, ex officina Ioannis a Doorn, 
1644, 108–109. – johannes de Beke (14. sz.) németalföldi krónikaíró. wilhelmus 
heda (1460?–1525) holland történetíró.

21  wilhel. heda, in historia Episcop. ultraject. in Davide Episc. 55. meminit hujus 
Cometae. – Lásd a 20. jegyzetet.

22  Magyr’ junior Mathem. in Libello de Cometa Anni 1572. – johannes Magirus, 
Physiologiae peripateticae libri sex, cum commentariis, Francofurti, impensis Petri 
Musculi, excudebat joannes Bringerus, 1616, 255. – johannes Magirus, jun. (†1596) 
német orvos és természetfilozófus.

23  heidfeldius in Sphinge Theolog. philosop. edit. Ann. 1631. p. 12 13. – johann Gottfried 
heidfeld, Nonum renata, renovata, ac longe ornatius etiam quam unquam antea, 
exculta sphinx theologico-philosophica, herbornae, in Illustri herbornaea, 1631. – 
johann Gottfried heidfeld (1563–1629) német lelkész, teológus, író.
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24  Grammondus Parlamenti Tholosa, Praeses, lib. 3. historiar. Galliae, de Cometa. 
Ann. 1618. Item Bracheli’, in historia rerum suo tempore gestarum pag. 14. de eo
den[!] Cometa. Ann. 1618. – Gabriel Barthélemy de Gramond, Historiarum Galliae 
ab excessu Henrici IV Libri XVIII, Moguntiae, apud Christophorum Küchlerum, 
1673. – Gabriel Barthélemy de Gramond (†1654), francia történetíró. – Adolphus 
Brachelius, Historiarum nostri temporis, Coloniae, apud Ioannem Antonium 
Kinckium, 1652. – Adolphus Brachelius (†1654), történetíró, teológus.

25  Argumentando a genere ad speciem. – Az általánostól az egyediig tárgyalandó.
26  Lucae 21. v. 7. 11. – Lk 21,7–11: Megkérdék pedig őt, mondván: Mester, mikor lesznek 

azért ezek? és mi lesz a jel, mikor mind ezek meglesznek? ő pedig monda: Meglás
sátok, hogy el ne hitessenek benneteket: mert sokan jőnek el az én nevemben, kik 
ezt mondják: Én vagyok; és: Az idő elközelgett; ne menjetek azért utánok. És mikor 
hallotok háborúkról és zendülésekről, meg ne félemljetek; mert ezeknek meg kell 
lenni előbb, de nem jő mindjárt a vég. Akkor monda nékik: Nemzet nemzet ellen 
támad, és ország ország ellen; És minden felé nagy földindulások lesznek, és éhségek 
és döghalálok; és rettegtetések és nagy jelek lesznek az égből.

27  Quicquid praedicatur de genere, idem etiam de qualibet eius specie praedicari ne
cesse est. – Bármit állítunk az általánosról, annak egyes fajáról [ti. egyes egyedéről] 
is ugyanazt szükséges állítani.

28  Flavius josephus de Bello judaico Libro 7. cap. 12. – josephus Flavius, De bello 
judaico, 7,12.

29  Tertul. ad Scapulam cap. 3. – Tertullianus, Ad Scapulam, 3; Tertullianus 
művei, szerk. vanyó László, Bp., Szt. István Társ., 1986 (ókeresztény írók, 12), 359.

30  Georg. Phranses lib. 3 histor. cap. 3. Besold’ in histor. Constantinapolitano Turcica, 
ad Ann. 1145. §. 9. pag. 577. – Georgius Sphrantzes, Chronicorum … libri III. … Notis 
illustrata a Iacobo Pontano, Ingolstadii, ex typogr. Adami Sartorii, 1604. – Georgius 
Sphrantzes (1401–1477) görög történetíró. – Christoph Besold, Historia Constanti-
nopolitana, Argentorati, sumptibus haeredum Lazari Zetzneri, 1534. – Christoph 
Besold (1577–1638) német ügyvéd.

31  Polan’ Syntagm Theol. libro 5. c. 21. p. m. 300, Lit. A. – Amandus Polanus von 
 Polansdorf, Syntagma theologiae christianae, hanoviae, typis wechelianis, apud 
haeredes johannis Aubrii, 1615. – Amandus Polanus von Polansdorf (1561–1610) né
met protestáns teológus.

32  Matt. 24. v. 8. – Mt 24,8: Mind ez pedig a sok nyomorúságnak kezdete.
33  Nahum 1. v. 8. – Náh 1,6: Ki állhatna meg haragja előtt, és ki birhatná ki búsulásának 

tüzét? heve szétfoly, mint a láng, és a kőszálak is szétporlanak tőle.
34  Psalm. 18. v. 8. – Zsolt 18,8: Megindult, megrendült a föld, s a hegyek fundamentomai 

inogtak; és megindultak, mert haragra gyúlt.
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35  Danaeus Christian Physicae Part. I. Cap. 6. – Lambert Daneau, Physice christiana, 
sive christiana de rerum creatarum origine, Genevae, ex officina vignoniana, 1602. 
– Lambert Daneau (†1595) francia kálvinista teológus.

36  joseph. de Bello judaico, Libro 7. Cap. 12. – josephus Flavius, De bello iudaico, 7,12.
37  joan. 1. v. 29. – jn 1,29: Másnap látá jános jézust ő hozzá menni, és monda: Ímé az 

Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit!
38  juxta vulgatum hugonis de 2. [sic] victore. – hugo de Sancto victore (†1141) szász 

kanonok, teológus.
39  rom. I. v. 19. 20. – róm 1,19–20: Mert ami az Isten felől tudható nyilván van ő ben

nök; mert az Isten megjelentette nékik: Mert ami Istenben láthatatlan, tudniillik 
az ő örökké való hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva az ő alkotásaiból 
megértetvén megláttatik; úgy, hogy ők menthetetlenek.

40  Actor. 14. v. 17. – Csel 14,17: jóllehet nem hagyta magát tanúbizonyság nélkül, 
mert jóltevőnk volt, adván mennyből esőket és termő időket nékünk, és betöltvén 
eledellel és örömmel a mi szívünket.

41  Psalm. 19. v. 1. 2. 3. 4. 5. etc. – Zsolt 19,2–5: Az egek beszélik Isten dicsőségét, és 
kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. Nap napnak mond beszédet; éj éjnek 
ad jelentést. Nem olyan szó, sem olyan beszéd, amelynek hangja nem hallható: 
Szózatuk kihat az egész földre, és a világ végére az ő mondásuk. A napnak csinált 
bennök sátort.

42  Zanchi’ Lib. 3. c. 3. de Coelestib. & meteoricis impressionibus. – Girolamo Zanchi, 
De operibus Dei intra spacium sex dierum creatis opus, Neustadii in Palatinatu,  
apud Nicolaum Schrammium, impensis haeredum wilhelmi harnisii, 1602.  
–  Girolamo Zanchi (1516–1590) olasz protestáns teológus.

43  Gen. 1. v. 14. – 1Móz 1,14: És monda Isten: Legyenek világító testek az ég mennye
zetén, hogy elválasszák a nappalt az éjszakától, és legyenek jelek, és meghatározói 
ünnepeknek, napoknak és esztendőknek.

44  Zanchi’ Part. I. de operibus Creat. li. 2. Cap. 2. de Come. Prognost. Thesi I. pag. 
298. – Lásd a 42. jegyzetet.

45  Clariss. Gisbert’ voetius, in Exercitat. de Prognost. Cometar. Assert. I. pagin. 24. 
cap. 3. – Gijsbert voet, Exercitatio de prognosticis cometarum, Amstelaedami, apud 
johannem janssonium, 1665. – Gijsbert voet (1589–1676) holland kálvinista teológus.

46  David Christian Mathes. in Acad. Giessena, & Theol. Professor Extraord. in Tract. 
Physico, Astronomico historic. de Cometis. Ann 1673. in Praefatione. – David 
Christiani, Tractatus physico-astronomico-historicus … de cometarum, Giessae, 
ex officina typographica Chemliniana, 1653. – David Christiani (1610–1688) német 
lutheránus teológus és matematikus.

47  Zanch. ut supra pag. 298. §. Notandum vero. – Lásd a 42. jegyzetet.
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48  Sennert’ Libr. 2. Physicor. Cap. 2. – Daniel Sennert, Hypomnemata physica, Fran
cofurti, typis Caspari rotelii, 1636. – Daniel Sennert (1572–1637) német orvos.

49  Georg Fhelavi’meminit hujus Co in Concione in. Templo Mariano Dantisci habita, 
postea typis Ann. 1653. edita. – Georg Fehlau, Stern-Predigt von zwei himmlischen 
cometen, Dantzig, [s. typ.], 1653 (Estreicher, XvI, 185). – Georg Fehlau (1624–1672) 
gdański evangélikus lelkész.

50  Anno 1660ben, és 1661ben.
51  jerem. 47. v. 7 [v. 6.] – jer 47,6: oh szablyája az úrnak, meddig nem nyugszol meg? 

rejtsd el magadat a te hüvelyedbe, nyugodjál meg és hallgass!
52  Esa 5. v. 25. – Ézs 5,25: Ezért gerjedt fel az úrnak haragja népe ellen, és felemelé rá 

kezét, és megveri, hogy a hegyek megrendülnek, és holttestök szemétként fekszik 
az utcán. Mindezekkel haragja el nem mult, és keze még felemelve van.

53  v. 26. – Ézs 5,26: És zászlót emel a távoli népeknek, és süvölt a föld határán lako
zóknak, és ímé hamarsággal könnyen eljőnek.

54  Ann. 1663.
55  Ann. 1670, 71, 72, etc. sequent. Ez időben ment a’ Török Császár Lengyel országban 

öt száz ezer Töröckel és Tatárral, s’ megis hódoltatá. A’ Galliai Királyis ez idő 
tájban kezdett a’ romai Császár ellen hadakozni, s’ mais hadakozik.

56  Matt. 24. v. 8. – Mt 24,8: Mind ez pedig a sok nyomorúságnak kezdete.
57  jacobus Milichi’ Medicus & Profes. Matheseos witteberg. in Comment. ad Plinii 

Libr. 8. Ann. 1573. Cap. 25. – jacob Milich, Commentarii in librum secundum his-
toriae mundi C. Plinii, haganoe, ex officina Petri Brubacchii, 1535. – jacob Milich 
(1501–1559) német matematikus, csillagász, orvos.

58  Zanch. Part. I. de operib’ Creat. li: 3. Cap. 2. Num. 3. de Comet Prognost pag. 296. 
refert ex Libro Centum Pronunciat. Ptolomaei pronunciato postremo, Cl. Gisbert’ 
voetius eundem Librum intitulat; Centiloq. Ptolomaei Exerc. de Prognost Cometar. 
Capit. 3. pag. 44. – Lásd a 42. és a 45. jegyzetet.

59  Cl. voetius loc. modo citato Cap. 3. pag. 25. Aphor. 14. – Lásd a 45. jegyzetet.
60  Luc. 23. v. 12. – helyesen: Lk 21,11: És minden felé nagy földindulások lesznek, és 

éhségek és döghalálok; és rettegtetések és nagy jelek lesznek az égből.
61  Esa 8. 13. – Ézs 8,13: A seregek urát: őt szenteljétek meg, őt féljétek, és őt rettegjétek!
62  Cl. voetius in Exercitat. de Prognosticis Cometar. Capit. 4. pag. 47. – Lásd a 45. jegy

zetet.
63  heb. 12. v. 29. – Zsid 12,29: Mert a mi Istenünk megemésztő tűz.
64  heb. 10. v. 31. – Zsid 10,31: rettenetes dolog az élő Istennek kezébe esni.
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65  Psalm. 75. v. 9. – Zsolt 75,9: Mert pohár van az úr kezében, bortól pezseg, nedvvel 
tele; ha tölt belőle, még seprejét is issza és szopja a föld minden gonosztevője.

66  I. Petr. 4. v. 17. – 1Pét 4,17: Mert itt az ideje, hogy elkezdődjék az ítélet az Istennek 
házán: ha pedig először mi rajtunk kezdődik, mi lesz azoknak a végök, akik nem 
engedelmeskednek az Isten evangyéliomának?

67  Genes. 13. v. 20. – 1Móz 13,13: Sodoma lakosai pedig nagyon gonoszok és bűnösök 
valának az úr előtt.

68  Matt. 23. v. 32. – Mt 23,32: Töltsétek be ti is a ti atyáitoknak mértékét!
69  Ellenvet’. jerem. 10. v. 3. – jer 10,2: Ezt mondja az úr: A pogányok útját el ne tanul

játok, és az égi jelektől ne féljetek, mert a pogányok félnek azoktól!
70  Luc. 21. v. 11. – Lk 21,11: És minden felé nagy földindulások lesznek, és éhségek és 

döghalálok; és rettegtetések és nagy jelek lesznek az égből.
71  Sic argumentatur vir quidam SS. Theol. Doctor, ex Andr. Dudithio in suo de Come

tis judicio, pag. 55. §. 67. – Dudith András, De cometarum siginificatione com-
mentariolus, Basileae, ex officina Petri Pernae, 1579. Dudith műve a 13–50. oldalon 
található. A  megadott oldalszám Erastus művére vonatkozik. – Dudith András 
(1533–1589) pécsi püspök, polihisztor.

72  Apo. 11. v. 2. 3. – jel 11,2–3: De a tornácot, amely a templomon kívül van, kihagyd, 
és azt meg ne mérd; mert a pogányoknak adatott, és a szent várost tapodják negy
venkét hónapig. És  adom az én két tanúbizonyságomnak, hogy prófétáljanak, 
gyászruhákba öltözve, ezer kétszáz hatvan napig.

73  Apoca. 16. v. 12. 13. 14. – jel 16,12–14: A  hatodik angyal is kitölté az ő poharát a 
nagy folyóvízre, az Eufrátesre; és kiszárada annak vize, hogy a napkelet felől jövő 
királyoknak út készíttessék. És láték a sárkány szájából és a fenevad szájából és a 
hamis próféta szájából három tisztátalan lelket kijőni, a békákhoz hasonlókat; 
Mert ördögi lelkek azok, a kik jeleket tesznek; a kik elmennek a földnek és az 
egész világnak királyaihoz, hogy egybe gyűjtsék azokat a mindenható Isten ama 
nagy napjának viadalára.

74  v. 17. 18. – jel 16, 17–18: A hetedik angyal is kitölté az ő poharát a levegőégre; és nagy 
szózat jöve ki a mennyei templomból a királyiszéktől, amely ezt mondja vala: Meg
lett! És lőnek zendülések és mennydörgések és villámlások; és lőn nagy földindulás, a 
milyen nem volt, mióta az emberek a földön vannak, ilyen földindulás, ilyen nagy.

75  Cap. 20. v. 4. 5. 8. – jel 20,4–5: És láték székeket és azokon ülőket, kiknek adaték, 
hogy itéljenek; és (látám) azok lelkeit, kik lefejeztettek jézus bizonyságtételeért és az 
Isten igéjeért, kik nem imádták a vadállatot, sem annak képét, bélyegét sem vették 
föl homlokaikra vagy kezeikre, és éltek és országlottak Krisztussal ezer esztendeig.

76  vid Trifolium Alstedii: Clavem Apocalypticam josephi Medi: Brigthm. Pareum & 
alios Comment. in allegata loca. Apocal. – johann heinrich Alsted, Trifolium 
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propheticum id est canticum canticorum Salomonis, prophetia Danielis, apocalypsis 
Johannis, herbornae Nassoviorum, [typis G. Corvini], 1640. – Lásd a 14. jegyzetet.

77  Apoc. 18. v. 20. – jel 14,8: És más angyal követé azt, mondván: Leomlott, leomlott 
Babilon, a nagy város! mert az ő paráznaságának haragborából adott inni minden 
pogány népnek.

78  rom. 11. v. 25. 26. 27. – róm 11,25–27: Mert nem akarom, hogy ne tudjátok atyámfiai 
ezt a titkot, hogy magatokat el ne higyjétek, hogy a megkeményedés Izráelre nézve 
csak részben történt, ameddig a pogányok teljessége bemegyen.

79  vide. Exercita, Cometar. Cl. Gisb. voetii. c. 3. pag. 15 aphor. 5. 5. Et cap 5. per totum. 
Item Declamationem Andr. Libavii de Cometa Anni 1604. – Lásd a 45. jegyzetet.

80  Zanch. de Divinatione, pag. 44. johan de Mey, in. sua Physiloogia [sic] sacra. – Lásd 
a 42. jegyzetet. – johann de Mey, Sacra physiologia, Medioburgi Zeland, apud jaco
bum Fierensium, Bibliopolam, sub Insigni Globi, 1655. – johann de Mey (1617–1687) 
német református teológus.

81  Cl. joh. heidegg. in Disput de Signis Coeli § 17. sup. pag. 7. citata. – Lásd a 6. jegy
zetet.

82  Idem vir Claris. p. 74. §. 86. – Komáromi Csipkés György, Az iudiciaria astrologi-
arol és üstökös csillagokrol valo judicium, Debrecenben, Karanci György, 1665, (rMK 
I. 1023), 74. – Komáromi Csipkés György (1628–1678) debreceni református tanár.

83  Genes. 1. v. 14. – 1Móz 1,14: És monda Isten: Legyenek világító testek az ég mennye
zetén, hogy elválasszák a nappalt az éjszakától, és legyenek jelek, és meghatározói 
ünnepeknek, napoknak és esztendőknek.

84  Luc. 21. v. 11. 25. Lásd Esa. 13. v. 10. Ezech. 32. v. 7. joël 2. v. 30. 31. – Lk 21,11: És minden 
felé nagy földindulások lesznek, és éhségek és döghalálok; és rettegtetések és nagy 
jelek lesznek az égből. Lk 21,25: És lesznek jelek a napban, holdban és csillagokban; 
és a földön pogányok szorongása a kétség miatt, mikor a tenger és a hab zúgni fog. 
Ézs 13,10: Mert az ég csillagai és csillagzatai nem ragyogtatják fényöket, sötét lesz 
a nap támadásakor, és a hold fényét nem tündökölteti. Ez 32,7: És mikor eloltalak, 
beborítom az eget, s csillagait besötétítem, a napot felhőbe borítom, és a hold nem 
fényeskedik fényével. jóel 2,30–31: És csodajeleket mutatok az égen és a földön; vért, 
tüzet és füstoszlopokat. A nap sötétséggé válik, a hold pedig vérré, minekelőtte eljő 
az úrnak nagy és rettenetes napja.

85  vide si placet Catalogum Cometar. Ludovici Lavateri. Chronol. Alstedii. Lycos
ten de Prodigiis & ostentis. Cornelium Gemmam de Divinis naturae characteris
mis. – Ludwig Lavater, Cometarum omnium fere catalogus, qui ab Augusto, quo 
impe rante Christus natus est, usque ad hunc 1556. annum apparuerunt, ex variis 
historicis collectus, Tiguri, per Andream Gesnerum F. et Iacobum Gesnerum fratres, 
[1556]. – Ludwig Lavater (1527–1586) svájci református teológus. – Lásd a 14. jegyzetet.
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86  Cl. Gisb. voetius in Exerc. de Progn Cometar. C. 5. per totum Pag. 76. §. 88. – Lásd 
a 45. jegyezetet.

87  Causis secundis etiam uti solet Deus, &. – Isten másodrendű okokkal is él.
88  Zanch. de operi. Creation Lib. 3. C. 2. pagin. mihi 13. 15. – Lásd a 42. jegyzetet.
89  voluntas Dei est; Beneplaciti & Signi. – Isten akarata: szándékolt és mutatott.
90  rectius: promittit. – helyesebben: reményt nyújt, előre biztosít, kezeskedik vala

miről.
91  Ephes. 1. v. 11. – Ef 1,11: ő benne, akiben vettük is az örökséget, eleve elrendeltetvén 

annak eleveelvégezése szerint, a ki mindent az ő akaratjának tanácsából cselekszik.
92  Psal. 11 v. 3. – helyesen: Zsolt 115,3: Pedig a mi Istenünk az égben van, és amit akar, 

azt mind megcselekszi.
93  Simile – hasonló(képpen).
94  Luc. 21. v. 11. – Lk 21,11: És minden felé nagy földindulások lesznek, és éhségek és 

döghalálok; és rettegtetések és nagy jelek lesznek az égből.
95  Cassiod. Libr. 12. variarum Epist. 25. – Cassiodorus, Epistolae, 12, 25. – Flavius 

Magnus Aurelius Cassiodorus (490?–585?) római államférfi és író.
96  Pag. 79. § 91. – Komáromi, i. m., 79. – Lásd a 82. jegyzetet.
97  Generatio unius est corruptio alterius. – [Mert] az egyikük elmúlása a másikuk 

keletkezése.
98  Peucer. Cornelius Gemma, Milichi’ David Christiani, &c. – Kaspar Peucer (1525–

1602) német csillagász, orvos. Cornelius Gemma (1535–1578) németalföldi orvos és 
csillagász. jacob Milich (1501–1559) német matematikus, csillagász, orvos. David 
Christiani (1610–1688) német teológus.

99  jon. 3. v. 4. – jón 3,4: És kezde jónás bemenni a városba egy napi járóra, és kiálta és 
monda: Még negyven nap, és elpusztul Ninive!

100  2 reg. 20. v. 1., Esa 38. v. 1. – 2Kir 20,1: Ebben az időben halálosan megbetegedett 
Ezékiás, és hozzá menvén Ésaiás próféta, az Ámós fia, monda néki: Azt mondja 
az úr: rendeld el házadat, mert meghalsz és nem élsz. Ézs 38,1: Azon napokban 
halálos betegségbe esék Ezékiás, és eljött hozzá Ésaiás Ámós fia, a próféta, és mondá 
néki: Ezt mondja az úr: rendeld el házadat, mert meghalsz és meg nem gyógyulsz!

101  Matth. 5. v. 45. – Mt 5,45: hogy legyetek a ti mennyei Atyátoknak fiai, aki felhozza 
az ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ád mind az igazaknak, mind 
a hamisaknak.

102  habac. 3. v. 2. – hab 3,2: uram, hallám, amit hirdettél, és megrettenék! uram! Évek 
közepette keltsd életre a te munkádat, évek közepette jelentsd meg azt! haragban 
emlékezzél meg kegyelmességről!
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103  Pag. 80. 87. §. 103. – Komáromi, i. m., 87–88. – Lásd a 82. jegyzetet.
104  Communem virorum doctorum sententiam de Prognosticis Cometar. vid. apud Cl. 

Gisb. voetium in Exerc de Prog. Cometar. C. 3. pag. 24. 25. Et in meo hoc opusculo 
supra pag. 32. 33. 34. explicatam. – A tudósok általános véleményét az üstökösökből 
való jóslásról lásd Cl. Gisb. voetium in Exerc de Prog. Cometar. C. 3. pag. 24. 25. [lásd 
a 45. jegyzetet]. Az én művemben pedig kifejtve fentebb a 32. 33. és 34. oldalakon.

105  Pag. 85. §. 108. – Komáromi, i. m., 90. – Lásd a 82. jegyzetet.
106  Argumentum a particulari ad universalem concludens non valet. – Az egyedi alapján 

az általánosra kiterjesztett következtetés nem érvényes.
107  Luc. 21. v. 11. – Lk 21,11: És minden felé nagy földindulások lesznek, és éhségek és 

döghalálok; és rettegtetések és nagy jelek lesznek az égből.
108  Ezechiel. 24. v,. 9. – Ez 24,9–10: Azért így szól az úr Isten: jaj a vérontó városnak!  

én is nagy máglyát rakok! Bőven rakd a fát, gyújtsd meg a tüzet, főzd meg jól a 
húst, forrald a levet, és a csontok szétfőjenek.

109  Esa. 9. v. 3. – Ézs 9,13: hiszen e nép nem tért meg az őt verő Istenhez, és a seregeknek 
urát nem keresték.

110  jerem. 48, 11. – jer 48,11: Nyugodtan élt Moáb gyermekségétől fogva, és pihent az ő 
seprejében, és edénybőledénybe nem öntötték és fogságra sem ment, azért maradt 
meg az íze rajta, és nem változott el az ő szaga.

111  hos. 10. v. 9. – hós 10,9: Gibea napjaitól fogva vétkezél, oh Izráel! ott maradtak; 
nem érte őket Gibeában a harc a gonoszság fiai ellen.

112  Esa. 1. v. 4. 5. – Ézs 1,4–5: oh gonosz nemzetség, hamissággal megterheltetett nép, 
gonosz mag, nemtelen fiak! elhagyták az urat, megútálták az Izráel Szentjét, és 
elfordultak tőle. Miért ostorozzalak tovább, holott a bűnt növelitek? Minden fej 
beteg, és minden szív erőtelen.

113  habac. 3. v. 2. – hab 3,2: uram, hallám, amit hirdettél, és megrettenék! uram! Évek 
közepette keltsd életre a te munkádat, évek közepette jelentsd meg azt! haragban 
emlékezzél meg kegyelmességről!

114  Lev. 26. – vagy 3Móz 26,18: ha pedig ezek után sem hallgattok reám, hétszerte 
keményebben megostorozlak titeket a ti bűneitekért; vagy 3Móz 26,28: Én is elle
netekre járok búsult haragomban, és bizony hétszeresen megostorozlak titeket a 
ti bűneitekért.

115  joël. 2. v. 12. 13. – jóel 2,12–13: De még most is így szól az úr: Térjetek meg hozzám tel
jes szívetek szerint; böjtöléssel is, sírással is, kesergéssel is. És szíveteket szaggassátok 
meg, ne ruháitokat, úgy térjetek meg az úrhoz, a ti Istenetekhez; mert könyörülő 
és irgalmas ő; késedelmes a haragra és nagy kegyelmű, és bánkódik a gonosz miatt.

116  jerem. 18. v. 7. 8. – jer 18,7–8: hogyha szólok egy nép ellen és ország ellen, hogy 
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kigyomlálom, megrontom és elvesztem: De megtér az a nép az ő gonoszságából, 
amely ellen szólottam: én is megbánom a gonoszt, amelyet rajta véghezvinni gon
doltam.

117  joan. 3. 10. – jn 3,10: És látá Isten az ő cselekedeteiket, hogy megtértek az ő gonosz 
útjokról: és megbáná az Isten azt a gonoszt, amelyről mondá, hogy végrehajtja 
rajtok, és nem hajtá végre.

118  Esa 58. v. 8. – Ézs 58,8: Akkor felhasad, mint hajnal a te világosságod, és meggyógyu
lásod gyorsan kivirágzik, és igazságod előtted jár; az úr dicsősége követ.

119  Esa 60. v. 20. – Ézs 60,20: Napod nem megy többé alá, és holdad sem fogy el, mert 
az úr lesz néked örök világosságod, és gyászod napjainak vége szakad.

Kálvinista üstökösök – Kisztei Péter  
Üstökös csillagának világa

1  Kisztei S. Péter, Üstökös csillag…, Cassan, Bosytz István által, 1683 (rMK I. 1298); 
megtalálható: Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár, rMK 751; 
 Sárospataki református Kollégium Tudományos Gyűjteményei Nagykönyvtára, 
D 824 (teljes), D 527 (sérült); „Lucian Blaga” Központi Egyetemi Könyvtár, Ko
lozsvár [az Erdélyi Múzeum könyvtárából], BMv 7458.

2  Például Köpeczi jános, Disputatio philosophica de cometis…, Leyden, haer. Elsevir, 
1666 (rMK III. 2342); méltatta: r. várkonyi Ágnes, Az önálló fejedelemség utolsó 
évtizedei (1660–1711) = Erdély története három kötetben: Erdély története 1606-tól 
1830-ig, II, szerk. Makkai László, Szász Zoltán, Bp., Akadémiai, 1988, 942.

3  A csízió eredetileg 24 verssorból álló öröknaptár.
4  Bod Péter, Magyar Athenas, Nagyszeben, [s. n.], 1766; kiad. Torda István, Bp., 

Magvető, 1982 (Magyar hírmondó), 143; Szinnyei józsef, Magyar írók élete és 
 munkái, vI, Bp., hornyászky, 1899, 44; harsányi István, Kisztei Péter élete és mun- 
kája, Sárospataki református Lapok, 6 (1910), 325–327, 345–347.

5  Esze Tamás, Kisztei S. Péter = uő.,  Jeltelen sírok: Levéltári adatok református lel-
kipásztorok életéhez 1638–1708, Debrecen, Bethlen Gábor Irodalmi és Nyomdai rt., 
1941 (Theológiai Tanulmányok, 69; Csikesz Sándor Emlékkönyvek, 2), 7; Monok 
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26  Adam Mosley, Past Portents Predict: Cometary historiae and catalogues in the 

Sixteenth and Seventeenth Centuries = Celestial Novelties on the Eve of the Scien-
tific Revolution 1540–1630, ed. Dario Tessicini, Patrick j. Boner, Firenze, Leo 
S. olschki editore, 2013, 1–32.

27  Caius Plinius Secundus Természettudományának 2. könyve, fordította Gábli 
 Cecília, Pécs, Lomart, 2005, 67–68.

28  Thorndike, i. m., 87–184.
29  Zsoldos Endre, Starting the classification: New and old stars, and sometimes co-

mets, too, journal for the history of Astronomy, 41(2010), 105–116.
30  Bernard r. Goldstein, Evidence for a Supernova of A.D. 1006, Astronomical 

journal, 70(1965), 105–114.
31  Giovanni Battista riccioli, Almagestum novum, Tomus I, Pars posterior, Bononiae, 

ex typographia haeredis victorii Benatii, 1651, 130–132.
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32  Publius ovidius Naso, Római naptár – Fasti, fordította Gaál László, Bp., Magyar 
helikon, 1986, 75.

33  Zsoldos Endre, Temesvári Pelbárt csillagászati tudománya, Magyar Könyvszemle, 
129(2013), 36.

34  john j. Collins, Sibylline Oracles = The Old Testament Pseudepigrapha: Vol. 1, 
ed. james h. Charlesworth, Garden City, Ny, Doubleday & Co., 1983, 317–326; 
 Székely István, A  Sibyllakönyvek, hittudományi Folyóirat, 18(1907), 261–293, 
441–494.

35  Tycho Brahe, Astronomiae Instavratae Progymnasmata, Francofurti, apud Gode
fridum Tampachium, 1610, 814–815.

36  Sibyllina oracula, Sibyllina Oracula de Graeco in Latinum conversa, et in 
eadem annotationes, fordította Sebastien Châteillon, Basileae, ex officina Ioannis 
oporini, 1546, 38: „Sole sub occiduo vero vocitata cometa / Stella relucebit, gladii 
mortalibus index, / Et famis et mortis, praeclarorumque virorum / Atque ducum 
interitus magnorum, nobiliumque / Maxima praeterea mortales signa monebunt.” 
Nyersfordításomat Bogár judit (Pázmány Péter Katolikus Egyetem) ültette át vers
mértékbe, itt mondok köszönetet neki.

37  Például riccioli, i. m., 3–10; Stanisław Lubieniecki, Theatrum Cometicum, Ams
telodami, typis Danielis Baccamude, apud Franciscum Cuperum, Bibliopolam, 1668.

38  Günther oestmann, Cyprianus Leovitius, der Astronom und Astrologe Ottheinrichs 
= Tagungsband des Symposiums Pfalzgraf Ottheinrich: Politik, Kunst und Wis-
senschaft im 16. Jahrhundert, regensburg, Friedrich Pustet, 2002, 348–359.

39  Cyprianus Leovitius, De coniunctionibus magnis insignioribus superiorum plane-
tarum, solis defectionibus, et cometis, in quarta monarchia, cum eorundem effectuum 
historica expositione, Lavingae ad Danubium, excudebat Emanuel Salczer, 1564.

40  Cyprianus Leovitius, De nova stella, Lavingae ad Danubium, 1573, A2v–A3r: „his
toriae perhibent tempore ottonis primi Imperatoris similem stellam in eodem fere 
loco Coeli arsisse Anno Domini 945. ubi magnae mutationes plurimaque mala, 
varias provincias Europae pervaserunt: potissiumum propter peregrinas gentes  infusas 
in Germaniam.”

41  Zsoldos Endre, Kövesligethy Radó, Jókai Mór és az Androméda-köd, Aetas, 
18(2002), 206–211; uö, Cyprianus Leovitius, Juan Caramuel y Lobkowitz and the 
Return of Tycho’s Star = In Memoriam Hilmar W. Duerbeck, 2017 (előkészületben).

42  Székely László, A  kopernikuszi fordulat radikalizációja Giordano Bruno 
kozmológiájában = A kopernikuszi fordulat fél évezred távlatában, szerk. Laki 
jános, Székely László, Bp., Könyvpont, 2016, 139–181.

43  Friedrich wilhelm Bessel, Bestimmung der Entfernung des 61sten Sterns des 
Schwans, Astronomische Nachrichten, 16(1838), cols. 65–96.
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44  Kronk i. m., 369–373.
45  Eric G. Forbes, The Comet of 1680–1681 = Standing on the Shoulders of Giants: 

A Longer View of Newton and Halley, ed. Norman j. w. Thrower, Berkeley–Los 
Angeles–London, university of California Press, 1990, 312: „Prior to the appearance 
of the comet of 1680–81, cometary theory was speculative, empirical, and closely 
linked with astrology and superstition. only afterward did it become scientific, 
being founded on reliable astronomical observations and rigorous mathematical 
demonstrations.”

46  Isaac Newton, Philosophiae naturalis principia mathematica, Londini, iussu So
cietatis regiae ac typis josephi Streater, 1687, 487–510.

47  Pierre Bayle, Pensées diverses, ecrites à un Docteur de Sorbonne, A l’occasion de la 
Comète qui parut au mois de Decembre 1680, a rotterdam, Chez reinier Leers, 1683.

Comet-stern predigt…

1  Plinius, Hist. Nat., XII,1,11.
2  A Szíriusz (α Canis Maioris) a Nagy Kutya csillagkép legfényesebb csillaga.
3  Az Aldebaran (α Tauri) a Bika csillagképben található, annak a főcsillaga „a bika 

szeme”.
4  A Capella (α Aurigae) a Szekeres csillagképben található.
5  Ezek az 1P/1531 P1 (halley) és a C/1532 r1 üstökösök, lásd Gary Kronk, Cometography: 

A Catalogue of Comets, Volume 1: Ancient–1799, Cambridge, Cambridge university 
Press, 1999, 298–300, 301–303. – Az üstökösök jelöléséről: a P a periodikus üstökösre 
utal, amely már többször volt látható, a C olyanra, amelynek van számított pá
lyája, míg az X olyanra, amelyről túl kevés megfigyelés van pályaszámításhoz, de 
maga az üstökös feltehetően létezett. Az évszám utáni betű a félhónapot jelöli, így 
A és B januári, C és D februári, X és y pedig decemberi üstököst mutat (az I és a Z 
nincs használva). Az utána következő szám pedig a megjelenési sorrend ebben az 
intervallumban.

6  Girolamo Fracastoro, Homocentrica: Eiusdem de causis criticorum dierum per ea 
quae in nobis sunt, venetiis, [s. typ.], 1538, 59r–60v. – Girolamo Fracastoro (1476/8–1553) 
itáliai orvos, költő, matematikus.

7  Aristotle, Meteorologica, with an English translation by h. D. P. Lee, Cambridge, 
MA–London, harvard university Press–william heinemann, 1952 (Loeb Classical 
Library), 43–45. – Arisztotelész (Kr. e. 384–322) görög tudós és filozófus.

8  julius Caesar Scaliger, Exotericarum exercitationum libri XV, Lugduni, sumptibus 
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viduae Antonii de harsy, ad insigne scuti Coloniensis, 1615, 234–235. – julius Caesar 
Scaliger (1484–1558) itáliai orvos és humanista.

9  Christen Sørensen Longomontanus, Astronomiae Danicae appendix de assciti-
tiis coeli phaenomenis, nempe stellis novis et cometis, Amsterodami, ex officina 
 Typographica Guiljelmi I. Caesii, 1622, 37–38. – Christen Sørensen Longomontanus 
(1562–1647) dán csillagász.

10  johann Sperling, Institutionis physicae, wittebergae, excudebat johannis haken, 
1658, 542. – johann Sperling (1603–1658) német orvos, fizikus, a wittenbergi egyetem 
dékánja, majd rektora.

11  Tycho Brahe, Astronomiae instauratae progymnasmata, Francofurti, apud Gode
fridum Tampachium, 1610. – Tycho Brahe (1546–1601) dán csillagász.

12  Bartholomaeus Keckermann (1572 körül–1608) gdański német filozófus és teológus.
13  Keckermannnak nincs ilyen című műve.
14  Arisztotelész filozófiájának követői.
15  Brahe, i. m., 513.
16  Aquinói Sz. Tamás, Commentaria in libros Aristotelis de caelo et mundo = uő., 

Opera Omnia, Tomus Tertius, romae, ex Typographia Polyglotta, 1886, 36: „Sed 
Deus nihil facit frustra (...) similiter etiam natura nihil facit frustra.”

17  Martin Luther (1483–1546) német reformátor.
18  hermész Triszmegisztosz (háromszor magasztos vagy háromszor nagy hermész), 

minden bizonnyal mitikus alak, feltehetőleg hermész és az egyiptomi Thot isten 
(az írás feltalálója) hellenisztikus összevonásából jött létre.

19  Marcus Annaeus Lucanus (39–65) hispániai származású római költő.
20  Schnitzler téved, az idézet Claudius Claudianus (370 körül–404 körül) költőtől 

származik. Claudius Claudianus, De bello Gothico = Claudian Volume II, transl. 
Maurice Platnauer, Cambridge, MA–London, harvard university Press, 1998 
(Loeb Classical Library), 144. „Et numquam caelo spectatum impune cometem.” 
– Magyarul: Claudius Claudianus, A gót háború = Claudius Claudianus versei, 
fordította Mezei Balázs, Bp., Európa, 1998, 121: „És ami jelzi a vészt mindig, gyors 
üstökös izzó / csillaga jön onnét.”

21  Mohamed (570–632), az iszlám vallás legfőbb prófétája. – Azonban sem 631ben, sem 
633ban nem volt üstökös (lásd Kronk, i. m., 102.), és mivel Mohamed 632ben meg
halt, ez a megállapítás kronológiailag sehogy sem helytálló a 633. évre vonatkozóan.

22  jan hus (1369–1415) cseh pap, egyetemi tanár, reformátor. 1415ben égették meg 
Konstanzban.

23  Talán nyomdahiba.
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24  Esetleg az 1402ben megjelent üstökösre céloz Schnitzler, lásd Kronk, i. m., 
260–263.

25  Conrad Dieterich, Ulmische Cometen Predigte, gedruckt zu ulm, durch johann 
weber, 1619, 23–24.

26  A wittenbergi disputációkban Schnitzler tagadja ennek üstökös voltát.
27  Dieterich, i. m., 11.
28  johannes Garcaeus, Meteorologia, wittebergae, excudebat Iohan Scwertel, 1568, 

30v. – johannes Garcaeus der jüngere (1530–1574) német evangélikus teológus, aszt
rológus.

29  336ban látták az üstököst, lásd Kronk, i. m., 63–64.
30  I. Constantinus (272 körül–337) római császár.
31  johann weber, Cometen Predigt, Erfurt, in vorlegung johan Birckners Buchhän

delers, 1618, B3r. – johann weber (1583–1645) német evangélikus lelkész.
32  539 novemberében, lásd Kronk, i. m., 88–90.
33  Flavius Belisarius (505–565) bizánci hadvezér 536ban foglalta el rómát.
34  Georg weinrich, Erklärung des kleinern Kinder Catechismi…, Leipzig, gedruckt 

bey johann Glück, 1622, 74. – Georg weinrich (1554–1617) német evangélikus teo
lógus.

35  Thomas Erastus (1524–1583) svájci német orvos, teológus és filozófus. Erastusnak 
nincs ilyen műve. Schnitzler esetleg a következőre gondolhatott: Thomas Eras
tus, De cometarum significationibus iudicium = uő., Andreas Dudith, Marcello 
Squarcialupi, De cometis dissertationes novae, [Basel], ex officina Leonardi os
tenij, sumptibus Petri Pernae, 1580, 1–26.

36  Andreas Dudith, De cometarum significatione = Uo., 167–196. – Dudith András 
(1533–1589) pécsi püspök, magyar humanista.

37  I. Károly (742–814) frank császár.
38  Einhard (775 körül–840) frank történetíró, I. Károly krónikása.
39  johann wolf, Lectionum memorabilium et reconditarum, Lavingae, sumtibus Au

toris impressit Leonhardus rheinmichel, typogr. palatinus, I, 219. – johann wolf 
(1537–1600) német jogász, diplomata, történész. – Schnitzler hivatkozása pontatlan, 
ezt nem I. Károly mondta, hanem jámbor Lajos (778–840). Kronk, i. m., 128–130 
az X/838 v1 üstökössel azonosítja.

40  Dudith András, Rövid kommentár az üstökösök jelentőségéről = Janus Pannonius, 
magyarországi humanisták, s. a. r., jegyz. Klaniczay Tibor, Bp., Szépirodalmi, 1982, 
1171. „hogy röviden befejezzem: nincs olyan esztendő, amelyben valahol valamilyen 
fejedelem ne szülessék vagy esetleg meg ne halna, még akkor is, ha történetesen 
egy üstökös sem mutatkozik.”
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41  C/1652 y1, lásd Kronk, i. m., 346–347.
42  Feltehetően II. rákóczi György (1621–1660) erdélyi fejedelem 1657. évi sikertelen 

lengyelországi hadjáratára céloz.
43  C/1664 w1, Kronk, i. m., 350–357.
44  C/1665 F1, Uo., 357–360.
45  hans walther, Proverbia sententiaeque latinitatis medii aevi, II, Göttingen, 

vandenhoeck et ruprecht, 1964, 47–48.
46  hiob Fincel, Wunderzeichen: Warhafftige Beschreibung und gründlich verzeichnus 

schrecklicher Wunderzeichen und Geschichten, Gedruckt in jhena, durch Christian 
rödinger, 1556. – hiob Fincel (†1582) német humanista, orvos.

47  Michael Sachs, Alphabetum historicum, Leipzig, in verlegung Nicol und Christoff 
Nerlichs, 1617.

48  Gregor Strigenitz, Postilla evangelica: Das ist Ausslegung und gründliche Erkle-
rung der Evangelien…, Leipzig, bey Abraham Lamberg, in vorlegung Bartholomaei 
voigts, 1617. – Gregor Strigenitz (1548–1603) német evangélikus teológus.

49  Aurelius Prudentius Clemens (348–413) római születésű keresztény himnuszköltő.
50  Caspar Titius, Loci theologici historici, oder theologisches Exempel Buch, gedruckt zu 

wittenbergk, bey und in verlegung, job wilhelm Fincelij, 1657, 1379, 1471. – Caspar 
Titius (1570–1656) német evangélikus teológus.

51  Iv. Antiokhosz Epiphanész (Kr. e. 215–164) szeleukida uralkodó.
52  Periklész (Kr. e. 495–429) görög államférfi, hadvezér.
53  Plutarkhosz, Periklész = Párhuzamos életrajzok, fordította Máthé Elek, I, Bp., 

osiris, 2001, 297–337.
54  Strigenitz, i. m.

55  Nicephorus Callistus, Ecclesiasticae historiae libri decem et octo, Basileae, per 
Ioannes oporinum et heruagium, 1555, 185–186. – Nicephorus Callistus Xanthopulus 
(14. század első fele) görög egyháztörténetíró.

56  Antoninus Pius (86–161) római császár.
57  Lásd egy későbbi kiadásban Dominik Beer, Nürnbergisches Geist- und Lehr-rei-

ches, Neu-vermehrtes Hand-Buch, Nürnberg, in verlegung johann Andreae 
Endters, 1707, 926. – Dominik Beer (1598–1663) nürnbergi teológus.

58  Marco Polo, Marco Polo utazásai, fordította vajda Endre, Bp., Gondolat, 1984, 
62–67. – Marco Polo (1254–1324) velencei kereskedő, utazó, író.

59  A perzsa király neve nem Caliphas. Marco Polo – helyesen – kalifának mondja a 
királyt, itt Schnitzler forrása (Beer) a hibás.

60  Lásd fentebb az 57. jegyzetet. Beer, i. m., 908–926.
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Disputatio astronomica de stellis erraticis extraordinariis…

1  rMK III. 2097 – A szöveget Túri Klaudia lektorálta, akinek itt mondunk köszönetet.
2  Simon Basch (†1677) wittenbergi diák, később evangélikus lelkész Szászvárosban 

haláláig.
3  Publius ovidius Naso, Átváltozások, fordította Devecseri Gábor, Bp., Magyar 

helikon, 1964, 9.
4  Proverbia sententiaeque latinitatis medii aevi, II, hrsg. hans walther, Göttingen, 

vandenhoeck et ruprecht, 1964, 47–48 (no. 8952).
5  Plutarchi Chaeronei etica sive moralia opera, quae extant, omnia, Basileae, apud 

Thomam Guarinum, 1573, 387. – Plutarkhosz (46/48–125/127) görög középplatonista 
krónikás, életrajzíró.

6  Lucius Annaeus Seneca, Természettudományos vizsgálódások, fordította Kopeczky 
rita = Seneca prózai művei, Bp., Szenzár, 2004, II, 681, 687. – Lucius Annaeus Seneca 
(Kr. e. 4 körül–Kr. u. 65) római sztoikus filozófus, drámaíró és államférfi.

7  Arisztotelész (Kr. e. 384–322) görög tudós és filozófus.
8  helyesen a 6. fejezetből.
9  Démokritosz (Kr. e. 470/460–370 körül) ókori görög atomista filozófus.

10  Klazomenai Anaxagorasz (Kr. e. 500 körül–428 körül) preszókratikus gondolkodó, 
csillagász.

11  Aristotle, Meteorologica, with an English translation by h. D. P. Lee, Camb
ridge, MA–London, harvard university Press–william heinemann, 1952 (Loeb 
Classcal Library), 38–39.

12  rené Descartes, Principia philosophiae, Amstelodami, apud Ludovicum Else
virium, 1644. – rené Descartes (1596–1650) francia filozófus, természetkutató és 
matematikus.

13  hieronymus Cardanus, De subtilitate libri XXI, Parisiis, apud Mathurinum 
 Dupuys via Iacobaea et D. Ioannis lateranensis, 1551, 82v. – Gerolamo Cardano 
(1501–1576) matematikus, fizikus, orvos, asztrológus.

14  Schnitzler argumentuma ricciolitól származik, lásd Giovanni Battista riccioli, 
Almagestum novum, I, pars posterior, Bononiae, ex typographia haeredis victorii 
Benatii, 1651, 43. – Ahhoz, hogy az üstökös ilyen rövid ideig látszódjon, akkora 
epicikluson (a kör kerületén mozgó másik kör) kellene mozognia, hogy annak 
sugara nagyobb lenne, mint az állócsillagok távolsága. – Giovanni Battista riccioli 
(1598–1671) itáliai jezsuita, csillagász.

15  A Nap távolsága a horizonttól akkor, amikor egy bolygó vagy csillag először lát
szik hajnalban a horizonton (heliákus kelés: a Nap előtt kel fel). Lásd otto Neu
gebauer, A History of Ancient Mathematical Astronomy, heidelberg, Springer, 
1975, I, 234–236.
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16  Schnitzler ismét riccioli gondolatmenetét használja fel, de nem pontosan. Lásd 
riccioli, i. m., 43. Amikor az üstökös először megjelenik a horizonton, távol
sága a Naptól sokkal nagyobb, mint a bolygók esetében, és így nem tűnik el a Nap 
fényében.

17  Schnitzler először azt cáfolja meg, hogy azért nem látszanak, mert nem megfelelő 
helyen és távolságban vannak, aztán azt, hogy elvesznek a Nap sugaraiban.

18  Csak a 7. fejezetben. Aristotle, i. m., 48–57.
19  Scipio Claramontius, Antitycho Scipionis Claramontii Caesenatis, in quo contra 

Tychonem Brahe … demonstratur, cometas esse sublunares non coelestes, venetiis, 
apud Evangelistam Deuchinum, 1621. – Scipione Chiaramonti (1565–1652) itáliai 
csillagász.

20  Arisztotelész nézeteit követők.
21  Aristotle, i. m., 54–57.
22  Aristotle, i. m., 50–53.
23  Ernst Lautenbach, Latein-Deutsch: Zitaten-Lexikon: Quellennachweise, Mün

ster, Lit, 283: „Cui fortuna favet, Phyllida solus habebit”; vergilius 3. eklogájából 
származik (106–107): „Dic quibus in terris inscripti nomina regum / nascantur 
 flores, et Phyllida solus habeto.”, lásd Publius vergilius Maro, Bucolica – Georgica, 
Berlin–Boston, walter de Gruyter, 2013, 52: Magyarul uő., Vergilius összes művei, 
fordította Lakatos István, Bp., Magyar helikon, 1967, 17: „Mondd, s az a hely hol 
van (ha tudod, Phyllist te ölelgesd), / Merre királyi nevek díszítik a sarju virágot?”

24  Tycho Brahe, De mundi aetherei recentioribus phaenomenis liber secundus, Fran
cofurti, apud Godefridum Tampachium, 1610, 267–268.

25  Michael Maestlin (1550–1631) német csillagász és matematikus.
26  Christoph rothmann (1550/1560–1600 után) német matematikus.
27  Claramontius, i. m., 336–340.
28  1592. február 20ra datált levél, lásd Tycho Brahe, Tychonis Brahe Dani epistolarum 

astronomicarum libri, uraniburgi, 1596, 265–267. – Iv. vilmos (1532–1592) hessen 
kasseli tartománygróf.

29  Claramontius, i. m., 289–290.
30  johannes Kepler, Tychonis Brahe Dani hyperaspistes adversus Scipionis Clara-

montii Caesennatis Itali doctoris et equitis Anti-Tychonem, Francofurti, apud Go
defridum Tampachium, 1625. – johannes Kepler (1571–1630) német matematikus, 
csillagász és optikus. Galileo Galilei (1564–1642) itáliai fizikus, csillagász, matema
tikus, természettudós.

31  Argosz (a mindenlátó) Inakhosz fia, százszemű óriás pásztor volt a görög mitoló
giában. hazáját, Árkádiát többször is megmentette a pusztulástól, hála sok szemé
nek, amelyekkel éberen tudott figyelni.
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32  Michael Maestlinus, Observatio et demonstratio cometae aetherei, qui anno 1577. 
et 1578. constitutus in Sphaera Veneris apparuit, Tubingae, excudebat Georgius 
Gruppenbachius, 1578.

33  Cornelius Gemma, De prodigiosa specie, naturaque cometae, qui nobis effulsit altior 
lunae sedibus, insolita prorsus figura ac magnitudine, anno 1577 plus septimanis 
10. apodeixis tum physica tum mathematica, Antverpiae, ex officina Christophori 
Plantini, 1578. – Cornelius Gemma (1535–1578) leuveni orvos és csillagász.

34  Thaddeus hagecius, Descriptio cometae, qui apparuit anno Domini M.D.LXXVII. 
a IX. die Novembris usque ad XIII. diem Ianuarii, anni etc. LXXVIII, Pragae, excu
sum typis Georgii Melantrichi ab Aventino; uő., Apodixis physica et mathematica 
de cometis tum in genere, tum in primis de eo, qui proxime elapso anno LXXX. in 
confinio fere Mercurii et Veneris effulsit, plus minus LXXVI. dies duravit, Gorlicii, 
excudebat Ambrosius Fritsch, 1581. – Tadeáš hájek z hájku (1525–1600) cseh orvos, 
csillagász.

35  Tycho Brahe, Astronomiae instauratae progymnasmata, Francofurti, apud Gode
fridum Tampachium, 1610, 505; uő., De mundi, i. m., 367.

36  riccioli, i. m., 89.
37  Egy német mérföld körülbelül 7500 méter, vagyis a magasságát 98 kilométerre 

becsülte.
38  willebrord Snellius, Descriptio cometae, qui anno 1618 mense Novembri primum 

effulsit, Lugduni Batavorum, ex officina Elzeviriana, 1619, 36–38. – willebrord 
 Snellius (willebrord Snel van royen, 1580–1626) holland csillagász és matematikus.

39  Ioannes Bodin, Universae naturae theatrum, Francofurti, apud heredes Andreae 
wecheli, Claudium Marnium et Ioan. Aubr., 1597, 221–222. – jean Bodin (1529/1530–
1596) a 16. század második felének neves francia politikai gondolkodója.

40  Libertus Fromondus, Meteorologicorum libri sex, Antverpiae, ex officina Pala
tina apud Balthasarem Moretum et viduam Ioannis Moreti et Io. Meursium, 1627, 
108–109. – Libert Froidmont (1587–1653) katolikus teológus, a leuveni egyetem 
professzora.

41  II. Bereniké (Kr. e. 267/266–221) kürénéi hercegnő, egyiptomi királyné; Magasz 
kürénéi király és Apama királyné leánya, III. Ptolemaiosz hellenisztikus egyiptomi 
király felesége volt. III. Ptolemaiosz Euergetész (Kr. e. 284–222) az ókori Egyiptom 
harmadik királya a Ptolemaioszdinasztiából.

42  Lásd például Gaius julius hyginus, Hygini Astronomica, ed. Bernhardus Bunte, 
Lipsiae, in aedibus T. o. wiegeli, 1875, 66–67. – Szamoszi Konón (Kr. e. 3. század) 
görög csillagász. ő vette fel a Bereniké haját a csillagképek közé.

43  Damaszkuszi Sz. jános, Sancti Patris Ioannis Damasceni, Philosophi Pariter et 
Theologi suo Tempore facile summi, universa quae obtineri hac vice potuerunt opera, 
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Coloniae, ex officina Petri Quentel, 1546, 102. – Damaszkuszi Szent jános (645 
körül–749/754) szír keresztény teológus, szerzetes.

44  Brahe, Astronomiae, i. m., 511.
45  Az eredeti szövegben szereplő 1527 sajtóhiba, az új csillag 1572ben jelent meg.
46  Brahe úgy vélte, hogy az 1572. évi új csillag a Tejút anyagából jött létre, és látni is vélte 

azt a bemélyedést (hasadékot) a Tejút szélén, amelyből a csillag anyaga származott 
és amely a csillag megjelenése előtt nem volt megfigyelhető.

47  Brahe, Astronomiae, i. m., 795.
48  johann Sperling, Institutionis physicae, wittebergae, excudebat johannis haken, 

1658, 542. – johann Sperling (1603–1658) német orvos, fizikus, wittenbergi professzor.
49  Aratus, Callimachus and Lycophron – Aratus, transl. G. r. Mair, London–New 

york, william heinemann –G. P. Putnam’s Sons, 1921 (Loeb Classical Library), 
466–467.

50  A prózai fordításomat Bogár judit ültette át versmértékbe, itt mondok köszönetet 
neki.

51  Marcus Annaeus Lucanus, The Civil War – Pharsalia, London–Cambridge, wil
liam heinemann–MA, harvard university Press, 1928 (Loeb Classical Library), 40.

52  Marcus Annaeus Lucanus, Marcus Annaeus Lucanus Pharsaliája, fordította Bak
sai Sándor, Pest, ráth Mór, 1869, 19.

53  Caius Silius Italicus, Punicorum libri septemdecim: Volumen Prius, ed. N. E. La
maire, Parisiis, excudebat julius Didot, 1823, 543: „non unus crine corusco / Perno
rum eversor rubuit letale cometes.” – Silius Italicus (28 körül–103 körül) római 
konzul, szónok és latin költő.

54  Seneca, i. m., 685.
55  Szögmérésre szolgáló műszer.
56  A Schnitzler által megadott oldalon Tycho Brahe a bolygók és nem az üstökös 

átmérőjét tárgyalja.
57  Christen Sørensen Longomontanus, Astronomiae Danicae appendix de asscititiis 

coeli phaenomenis, nempe stellis novis et cometis, Amsterodami, ex officina typo
graphica Guiljelmi I. Caesii, 1622, 31.

58  Ez sajtóhiba, Longomonatus három ívpercet adott meg átmérőként, lásd Longo
montanus, i. m., p. 37: „angulus BAC 1 ½ min. quum sit dimidium visibilis diametri 
Cometae CBD”. A betűk a 37. oldalon látszó ábrára vonatkoznak, A a Föld, CBD az 
üstökös átmérője, BC pedig a sugara, ami a Földről BAC szög alatt látszik.

59  johannes Baptista Cysatus, Mathemata astronomica de loco, motu, magnitudine, 
et causis cometae, qui sub finem anni 1618. et initium anni 1619. in coelo fulsit, In
golstadii, ex typographeo Ederiano apud Elisabetham Angermariam viduam, 1619, 
2. – johann Baptist Cysat (1587 körül–1657) svájci jezsuita, matematikus és csillagász.
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60  Brahe, De mundi, i. m., 202.
61  Téves hivatkozás, amelyet Schnitzler ricciolitól vehetett át.
62  Bartolomaeus Scultetus, Cometae anno humanitatis I. C. M. D. LXX. VII. a 10. 

VIIIIbris per Xbrem in 13. Ianuarii sequentis anni ... descriptio, Gorlicii, excudebat 
Ambrosius Fritsch, 1578, F4r. – Bartholomäus Scultetus (1540–1614) német csillagász, 
térképész.

63  Snellius, i. m., 36–38.
64  Longomontanus, i. m., 37.
65  Cysatus, i. m., 69.
66  Claramontius, i. m., 255–258. helyesen 2. könyv, a 7. sajtóhiba.
67  Caius Plinius Secundus, Caius Plinius Secundus Természettudományának 2. könyve, 

fordította Gábli Cecília, Pécs, Lomart, 67. – Idősebb Plinius, teljes nevén Caius 
Plinius Secundus Maior (23/24–79) római író, polihisztor, ókori enciklopédista.

68  Nero (37–68) római császár.
69  Seneca, i. m., 688–689.
70  Marcus Antonius Muretus, M. Antonii Mureti ad librum septimum Naturalium 

Senecae quaestionum notae = Lucius Annaeus Seneca, L. Annaei Senecae philosophi 
scripta quae extant, Parisiis, apud Aegydium Beys, via Iacobaea ad insigne Lilij albi, 
1587, 475. – Muretus szerint az eredeti LXXX (nyolcvan) nap elé valahogy odake
rült egy C (száz), így jött ki a CLXXX (száznyolcvan) nap, azaz hat hónap. – Marc 
 Antoine Muret (1526–1585) francia humanista.

71  Commentarii Collegii Conimbricensis Societatis Iesu, in libros Meteororum Aris-
totelis Stagiritae, Lugduni, ex officina Iuntarum, 1593, 29. – A  Conimbricensis a 
coimbrai jezsuiták összefoglaló neve.

72  riccioli, i. m., 24.
73  Mivel Timur 1336ban született, ez talán Batu kánra vonatkozik. A  tévedés már 

ri cciolinál megtalálható, Schnitzler feltehetően tőle vette át. – Timur Lenk (1336–
1405) mongol fejedelem.

74  Nicolaus Copernicus, De revolutionibus orbium coelestium libri VI, Norimbergae, 
apud Ioh. Petreium, 1543. A 4. fejezet szól a körmozgásról, „Quod motus corporum 
coelestium sit aequalis ac circularis, perpetuus, vel ex circularibus compositus.” – 
Nikolaus Kopernikusz (1543–1543) lengyel matematikus és csillagász.

75  Galileo Galilei, Il saggiatore, roma, Giacomo Mascardi, 1623.
76  Cysatus, i. m., 58–61.
77  johannes Kepler, Ad Vitellionem paralipomena, quibus astronomiae pars optica 

traditur, Francofurti, apud Claudium Marnium et haeredes Ioannis Aubrii, 1604, 335.
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78  Kepler, i. m., 335.
79  johannes Camillus Gloriosus, De cometis dissertatio astronomico-physica, venetiis, 

ex typographia varisciana, 241, 247. – Giovanni Camillo Gloriosi (1572–1643) itáliai 
matematikus és csillagász.

80  riccioli, i. m., 130.
81  Seneca, i. m., 691–692.
82  Seneca, i. m., 692. A mai kiadásokban ez a 25. fejezet vége.
83  riccioli, i. m., 3–23.
84  C/1652 y1, lásd Gary w. Kronk, Cometography: A Catalogue of Comets Volume 1: 

Ancient–1799, Cambridge, Cambridge university Press, 1999, 346–347.
85  vIII. Károly (1470–1498) francia király itáliai hadjáratára 1494ben került sor.
86  julius Caesar Scaliger, Exotericarum exercitationum Libri XV, Lugduni, sumpti

bus viduae Antonii de harsy, ad insigne scuti Coloniensis, 1615, 234–235.
87  Schnitzler pontatlanul idézi ricciolit, lásd riccioli, i. m., 23. Az üstökös mozgása 

során a két koordináta (rektaszcenzió és deklináció, a földi hosszúság és szélesség 
megfelelői az égen) folyamatosan változik.

88  Petrus Apianus, Astronomicum Caesareum, Ingolstadii, [Peter Apian], 1540. – Pet
rus Apianus (1495–1552) német humanista, matematikus és térképész.

89  hieronymus Fracastorius, Homocentrica, venetiis, [s. typ.], 1535, 59r–59v.
90  Longomontanus, i. m., 37–38.
91  García de Silva y Figueroa (1550–1624) spanyol diplomata, III. Fülöp követe Per

zsiában.
92  Iszfahán.
93  riccioli, i. m., 23.
94  Plinius, i. m., 65–66. helyesen a 22. fejezet.
95  A erüthrai Szibilla a legtiszteltebb látnokok egyike volt, a kisázsiai Iónia egyik 

városában, Erüthraiban született.
96  Sibyllina Oracula de Graeco in Latinum conversa et in eadem annotationes, ed. 

Sébastien Castellion, Basileae, ex officina Ioannis oporini, 1546. A Schnitzler által 
közölt részlet két külön részből tevődik össze. Az első négy sor a II. könyv 34–37. 
sora (p. 17), de az utolsó két sor eltér a nyomtatott változattól. A második rész a III. 
könyv 334–337. sora (p. 38). Schnitzler forrása itt is riccioli.

97  Kőrizs Imre (Apokalipszisek, szerk. Dörömbözi jános, Bp., Telosz, 1997, 143) és 
Zsoldos Endre fordítását összefűzte és átdolgozta Bogár judit.

98  Brahe, Astronomiae, i. m., 814–815.
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99  johannes Kepler, De cometis libelli tres, Augustae vindelicorum, typis Andreae 
Apergeri, 1619, 99.

100  Caius Iulius Caesar (Kr. e. 100–44) római hadvezér és politikus.
101  Brahe, Astronomiae, i. m., 325–326.
102  órigenész, Kelszosz ellen, fordította Somos róbert, Bp., Kairosz, 2008, 56. – óri

genész (184 körül–254) görög nyelven író ókeresztény író, exegéta.
103  Brahe, Astronomiae, i. m., 327. – Théodore de Bèze (1519–1605) svájci teológus.
104  Schnitzler itt téved, Théodore de Bèze a verset az 1572. évi új csillagról írta, lásd 

Gábor Farkas, Endre Zsoldos, The New Star of 1572 and Hungary, journal for 
the history of Astronomy 38 (2007), 479.

105  Feltehetően saját De stellis fixis novis című disputációja utal: jacob Schnitzler, 
Disputatio astronomica de stellis fixis novis, wittebergae, typis johannis haken, 1659.

106  Kepler, Ad Vitellionem, i. m., 264–266. helyesen a 6. fejezet.
107  Galilei, Il saggiatore, i. m., 106.
108  josephus Flavius, A zsidó háború, fordította révay józsef, Budapest, Talentum, 

1999, 476: „…egyszer kard alakú csillag állt meg a város fölött, és egy üstökös egész 
éven át fennmaradt az égen…”. helyesen a 6. könyv 5. fejezete. – josephus Flavius 
(37 körül–100) zsidó történetíró és hadvezér.

109  Brahe, Astronomiae, i. m., 330, 626.

Válogatás az 1680-as üstökösre vonatkozó  
rövidebb forrásokból

1  Czegei vass György és vass László naplói 1659–1739, közli Nagy Gyula = Magyar 
történelmi évkönyvek és naplók a XVI–XVIII. századokból, III, Bp., Magyar Tud. 
Akadémia Könyvkiadóhivatala, 1896 (Magyar történelmi emlékek = Monumenta 
hungariae historica, Második osztály: írók, 35), 13.

2  Tóth Ernő, I. és II. Apafi Mihály erdélyi fejedelmek naplója az 1632–1694. évekről, 
Erdélyi Múzeum, 17(1900), 220.

3  Chroniken und Tagebücher (1143–1867) = Quellen zur Geschichte der Stadt Brassó, 
hrsg. auf Kosten der Stadt Brassó von dem mit der herausgabe beutrauten Ausschuss, 
I, Brassó, bei heinrich Zeidner, 1903, 204.

4  uo., II, 120.
5  Eduard Albert Bielz, Beitrag zur Geschichte merkwürdiger Naturbegebenheiten 

in Siebenbürgen, hermannstadt, Erbin, 1862, 71.
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6  Chroniken und Tagebücher = Quellen zur Geschichte der Stadt Brassó, hrsg. auf 
Kosten der Stadt Brassó von dem mit der herausgabe beutrauten Ausschuss, II, 
Brassó, bei heinrich Zeidner, 1909, 383.

7  Tóth Ernő, Hidvégi id. Nemes János naplója az 1651–1686. évekről, Történelmi 
Tár, 25(1902), 569.

8  Cserei Mihály, Erdély históriája [1661–1711], s. a. r., jegyz. Bánkúti Imre, Bp., 
Európa, 1983 (Bibliotheca historica), 156.

9  réthly Antal, Időjárási események és elemi csapások Magyarországon 1700-ig, 
Bp., Akadémiai, 1962, 381.

10  hanns Tschány’s Ungarische Chronik von Jahre 1670 bis 1704, s. a. r. Páuer Iván, 
Pest, Eggenberger, 1858, 48–49.

11  Tschány, i. m., 63.
12  hain Gáspár, Lőcsei krónikája, kiad. Bal jeromos, Förster jenő, Kauffmann 

Aurél, Lőcse, reiss, 1910–1913, 480.
13  Uj és o kalendarium, mellyet Christus születése után való 1682. irt, Neubarth 

Christoph, es most is Magyar országra, Erdélyre és egyéb tartományokra alkal-
maztatott, Lötsén, Brewer Sámuel által [1681], [40v] (rMK I. 1289).

14  Krištof Neubarth, Nowý Kalendář Na Rok 1682, w Ziline u Alžbety Dadanky, 
1681, h7v (rMK II. 1515a).

Régi magyarországi csillagászati nyomtatványok

1  jelen esetben a csillagászati kifejezés gyűjtőfogalom, amely nemcsak a csillagászati 
és meteorológiai eseményeket, hanem az asztrológiai vélekedéseket is lefedi.

2  Székely István, Chronica ez vilagnac yeles dolgairol…, Cracoba, Striykouiai Lazar, 
1559 (rMNy 156).

3  heltai Gáspár, Chronica az magyaroknac dolgairol…, Colosvarot, heltaj Gasparne, 
1575 (rMNy 360).

4  Uo., 32, 67, 109, 143, 164, 171–172, 168, 178.
5  johannes honterus, Rudimenta cosmographica…, Corona, [honterus], 1542 

(rMNy 50). – Korábbi változata először 1530ban jelent meg Krakkóban, a ver
sesre átdolgozott szöveg mintanyomata pedig 1541ben látott napvilágot Brassóban 
(rMNy 44).

6  Kiadásairól lásd Gernot Nussbächer, Versuch einer Bibliographie der ausländischen 
Ausgaben der Werke des kronstädter Humanisten Johannes Honterus = Honterus 
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emlékkönyv, szerk. w. Salgó Ágnes, Stemler Ágnes, Bp., oSZK, osiris, 2001 (Libri 
De Libris), 150–190.

7  jacobus Pribicerus, Tractatus de cometa, qui sub finem anni a nato Christo 1577. 
conspectus est, continens simul brevem eamq(ue) generalem expositionem de causis 
cometarum, Novisolii, in officina Christophori Sculteti, 1578 (rMNy 409).

8  wilhelm Misocacus, Prognosticon: Prognosticon, az wy cometa felöl valo iöuendü-
lés, mely ez el múlt 1577. esztendöben Sz. András havában tetzet meg iövendöltetöt 
Dantzkába az Vilhelmus Misocakus mester által, és dedicáltatot az felséges és ha-
talmas István királynac, Lengyel ország kirallyánac, Colosvárat, heltaj Gaspárne, 
1578 (rMNy 414).

9  Marcello Squarcialupi, De coeli ardore, hoc anno 1580. X. Septembris die in Dacia 
viso, Marcelli Squarcialupi illustriss. princip. Transyluaniae etc. archiatri opinio, 
Cibinii, in officina Georgii Greus, 1581 mense Ianuarii (rMNy 498).

10  M. Joannis Bocatii poetae laureati caesarei Hungaridos libri poematum V..., 
 Bartphae, (jacobus Klöss, 1599), rMNy 846(59). – Nyomdahiba következtében 
rosszul szerepel a költemény címében a dátum, amely nem 1595, hanem 1596. Lásd 
erről Farkas Gábor Farkas, Régi könyvek, új csillagok, Bp., Balassi, 2011 (huma
nizmus és reformáció, 32), 127.

11  joannes Bocatius, Hornus cometa 1608, Cassoviae, joannes Festus, 1618 (rMNy 
1157).

12  Kemény Lajos, Adalékok a kassai könyvsajtó történetéhez, Magyar Könyvszemle, 
26(1901), 65; hajnóczy Iván, Bocatius János: Hornus Cometa, 1618, Magyar Könyv
szemle, 65(1941), 187–189.

13  M. Zemplén jolán, A magyarországi fizika története 1711-ig, Bp., Akadémiai, 1961, 
120–139. – Frölich a Föld forgását elfogadta, de a keringéséről nem beszél. Zemplén 
túloz, amikor kopernikánusnak mondja. (A szerk.)

14  David Fröhlich, Anatome revolutionis mundanae, statum genuinum, non so-
lum bissextilis post Christum natum MDCXXXII verum etiam annorum omnium 
effluxorum et subsequentis seculi ex infallibilibus astronomiae principiis ad vivum 
quasi repraesentans: Huic annexum est par assertionum mathematicarum lectu 
iucundissimarum de antipodibus et telluris quotidiana circumversione, Leutschoviae, 
apud Laurentium Brewer, 1632 (rMNy 1549).

15  részletesen ismertette M. Zemplén, i. m., 134–137.
16  Uo., 126–134.
17  Apáczai Csere jános, Magyar Encyclopaedia: Az  az, minden igaz es hasznos 

Böltseségnek szep rendbe foglalása és Magyar nyelven világra botsátása Apatzai 
Tsere Janos által, ultrajecti, ex officina joannis a waesberge, 1655 (rMNy 2617).
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18  johannes Amos Comenius, Ianua linguarum reserata aurea, sive seminarium 
linguarum et scientiarum omnium... sub titulis centum, periodis mille comprehensa: 
Editio quarta, prioribus… sesquimille circiter vocabulis auctior cum versione Germa-
nica et titulorum indice... ex impressione Lipsiensi excusa Coronae MDCXXXIIX 
typis et sumptibus Hermanni: Auffgeschlossene güldene Sprachen-Thür oder ein 
Pflantz-Garten aller Sprachen und Wissenschafften… Die vierte Außfertigung, 
Cronstadt, Michael hermann, 1638 (rMNy 1717). – ugyanez a változat jelent meg 
1644ben (rMNy 2064) és 1655ben Lőcsén (rMNy 2581), 1658ban, (rMNy 2755), 
illetve 1672ben és 1688ban ismét Brassóban, de ez utóbbi kettőből jelenleg nem 
ismeretes példány. A kiadásokat Berlász Piroska és if j. horánszky Nándor  sorolta 
fel, Comenius Magyarországon kiadott műveinek lelőhelybibliográfiája, Bp., oPKM, 
1970, 45–50, illetve Bartók István ismertette „Sokkal magyarabbul szólhatnánk 
és írhatnánk”: Irodalmi gondolkodás Magyarországon 1630—1700 között, Bp., 
 Akadémiai–universitas, 1998 (Irodalomtudomány és Kritika), 37–40.

19  rMNy 2039. Ezt a kétnyelvű szöveget még ugyanebben az évben kiadták Bárt
fán (rMNy 1983), Lőcsén (rMNy 2002), 1648ban Gyulafehérvárott (rMNy 2211), 
1649ben (rMNy 2265), 1661ben (rMNy 2985), 1672ben, lásd Pukánszkyné Ká
dár jolán, Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárának I–III. kötetéhez: 
A Todoreszku-Horváth Könyvtár ismeretlen régi magyar nyomtatványai, Magyar 
Könyvszemle, 37(1930), 140; Lőcsén, 1673ban Kolozsvárott (rMK I. 1146), 1693ban 
(rMK I. 1440), 1698ban (rMK I. 1530) ismét Lőcsén, 1700ban Debrecenben (rMK 
I. 1552), majd még többször a 18. század folyamán, vesd össze Berlász, horánszky, 
i. m., 28–44.

20  Szövegkiadását lásd Joannes Amos Comenius opera didactica omnia, Pragae, 
Academia Scientiarum Bohemoslovenica, 1957, mod. otokar Chlup, Tom. I, Pars 
I, col. 256 (a továbbiakban ODO).

21  Eruditionis scholasticae pars II, ianua, rerum et linguarum structuram externam 
exhibens, in usum scholae Patakinae edita, Patak, Georgius renius, 1652 (rMNy 
2430).

22  Szövegkiadása: ODO Tom. II, Pars III, coll. 477–478.
23  Eruditionis scholasticae pars III, atrium, rerum et linguarum ornamenta exhi-

bens, in usum scholae Patakinae editum, Patakini, chalcographia prin[cipis], 1652 
(rMNy 2431).

24  Szövegkiadása: ODO Tom. II, Pars III, coll. 631–634.
25  Vestibuli et Ianuae linguarum lucidarium, hoc est nomenclatura rerum ad autopsiam 

deducta, [Patakini], [typ. principis], 1653 (rMNy 2484).
26  vD 17 23:284186h.
27  vesd össze joannes Amos Comenius, die Ausgaben des Orbis sensualium pictus: 

Eine Bibliographie, bearbeitet von Kurt Pilz, Nürnberg, Stadtbibliothek, 1967. – 
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Ezek közül a latin mellett magyar szöveget is tartalmazó kiadása (egyébként már 
a huszadik) 1669ben Nürnbergben látott napvilágot: johannes Amos Comenius, 
Orbis sensualium pictus trilinguis, hoc est omnium fundamentalium in mundo rerum 
et in vita actionum pictura et nomenclatura Latina, Germanica et Hungarica, cum 
titulorum juxta atq(ue) vocabulorum indic: Die sichtbare Welt in dreyen Sprachen, 
das ist aller vornehmsten Welt-Dinge und Lebens-Verrichtungen Vorbildung und 
lateinische, deutsche und ungarische Benamung, samt einen Titel- und Wörter-Re-
gister: A’ láthato világ háromféle nyelven, az az minden derekassab ez világon lévö 
dolgoknak és ez életben való tselekedeteknek le ábrázolása és deák, német és magyar 
megnevezése a’ fellyül való irásoknak és szóknak laystromával, Noribergae, sumtibus 
Michaelis et joannis Friderici Endteri, 1669 (rMNy 3587).

28  Brassó, 1675 (magyar és német nyelven): rMK II. 1353 – Szeben, 1684 (ábra nélkül): 
Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtár c. munkájának I–II. kötetéhez, 
Bp., egybeállította Sztripszky hiador, 1912, II. 2115/322 – Lőcse, 1685 (latin, német 
és magyar nyelven): rMK I. 1339 – Lőcse, 1685 („deák, német, magyar és tót” nyel
ven): rMK I. 1338 – Kolozsvár, 1698 (Tótfalusi Kis Miklós kiadásában, kép nélkül): 
rMK I. 1523.

29  Lippay jános, Calendarium oeconomicum perpetuum, az az esztergami érsek urunk 
ö nagysaga Posoni gondviselöjének majorságrúl irt laistroma, minden esztendöre, 
kibül minden major gazda hórúl hóra egész esztendö által mit munkálottasson az 
majorság körül, meg tudhattya: Most újjonnan magyár nyelven ki bocsáttatott, 
NagySzombatba, az Akademiai bötükkel Schneckenhaus Menyhárt venceszló, 
1662 (rMNy 3054).

30  rMNy 2788.
31  Az azonosítás kérdésével Kiss Farkas Gábor foglalkozott: Johann Misch Astrophilus 

Nagyszombatban, Magyar Könyvszemle, 121(2005), 142–144.
32  johann Misch, Prognosis astrologica ex Martio-Saturnino cometa, observato Tyr-

na viae anno currente 1661. a die 3 Februarii usque ad 17. ejusdem ab Astrophilo 
Academico ibidem, in qua ex erecto coeli themate ad primum concinnati phaenomeni 
conspectum et ab inductione viginti et amplius sae culorum demonstratur verum 
esse illud Claudiani: Nunquam terris spec tatum impune cometen, Tyrnaviae, typis 
academicis Melchior venceslaus Schneckenhaus, 1661 (rMNy 2995). – A kiadványról 
bővebben Kiss Farkas Gábor írt, i. m., 153–155.

33  Zsoldos Endre, Cristina Blaga, Jacob Schnitzler Wittenbergben, Magyar Könyv
szemle, 122(2006), 26–30.

34  johann Seivert, Nachrichten von Siebenbürgen Gelehrten und ihren Schriften, 
Pressburg, weber–Korabinski, 1785, 381. – Csillagászati működéséről lásd Zsoldos, 
Blaga, i. m., 16–31.
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35  jakob Schnitzler, Quinarius thesium astronomicarum de eclipsi Solis, quae contigit 
anno MDCLIV mense Augusto, die 12., in gratiam astronomicae veritatis propositus 
in … Cibiniensium gymnasio, praeside m. Jacobo Schnitzlero, … rectore, respondente 
Luca Hermanno Birthalbensi, ad diem 20. Augusti ... anno 1664, Cibinii, [Szenci 
Kertész], 1664 (rMNy 3180).

36  jakob Schnitzler, Decas quaestionum philosophicarum illustrium… exposita in … 
Cibiniensium gymnasio … praeside m. Jacobo Schnitzlero…, respondente Valentino 
Franck Cibiniensi ad diem 7. Decembr, Cibinii, apud Abrahamum Kertesz Szen
ciensem, 1663 (rMNy 3128).

37  Komáromi Csipkés György, Az iudiciaria astrologiarol és üstökös csillagokrol valo 
judicium, mellyet eggy meltoságos zászlos urnak kivánságára s’ kedvejért levél for-
maban elsöben déak nyelven irt, és az utan némelly becsületes halgatoi kivánságára 
s’ kedvejért nemzete javára magyarrá tett, bövitett és illyen rendben, formában az 
Isten dicsösségére ki-eresztett Comaromi C. György S[zent] I[rást] M[agyarázó] D[oc-
tor] E[s] D[ebreceni] P[raedicator], Debrecenben, Karancsi György, 1665. – Korábban 
felmerült, hogy e munka már 1661ben is napvilágot látott, azonban már Szabó 
Károly is cáfolta ezt: rMK I. 1023; Szabó Károly, Komáromi Csipkés György  magyar 
nyelven kiadott munkáiról, Századok, 7(1873), 346; vesd össze még rMNy 3195.

38  A kiadvány tartalmát részletesen elemezte Kiss Farkas Gábor, 31. jegyzetben i. m., 
159–161. – A hazai természettudományos ismeretterjesztésben való jelentőségéről, 
forrásairól M. Zemplén jolán írt, 13. jegyzetben i. m., 112–114.

39  Israel hiebner, Propositiones XIII. Astronomiae Transylvanicae Israelis Hiebneri 
de Schneberg, contra iudicia temeraria An. secundo post numerum corruptum 666. 
Anno mundi 5636, Incarnationis anni completi 1668 die Juliani 13. Maii, Gregori-
ani 23. ejusdem, Naturae tertia die mensis tertii, [hermanstadt, typ. civitatis, 1668] 
(rMNy 3491).

40  Seivert, 34. jegyzetben i. m., 222; joseph Trausch, Schriftsteller-Lexicon oder 
biographisch-literärische Denk-Blätter der Siebenbürger Deutschen, II, Kronstadt, 
Gött, 1870, 221–223.

41  ján Nosticius, Uranoscopia Christosophico-Philosophica, etc. quam in examine 
ventilandam proposuit Iohannes Nosticius… d. 12. Maii 1668. Resp. Iohanne Trans-
alpino Badin. Schol. Solnen. Alumno, Solnae, e typographaeo Iohannis Dadan, 1668 
(rMNy 3502).

42  Gary w. Kronk, Cometography, Volume 1: Ancient–1799: A Catalog of Comets, 
Cambridge, university Press, 1999, 369–373.

43  Az égitestet a csillagászati szakirodalom C/1680 v 1 számon tartja nyilván. Mind
három ehhez kapcsolódó kiadvány bővebb tanulmánnyal ellátott szövegkiadása 
is szerepel e kötetben.
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44  Apró díszítőelem, más néven körzet vagy ornamens, amit öntéssel készítettek és a 
szöveg tagolására használtak. (A szerk.)

45  Wahre und eigentliche Abbildung eines Lufft-Zeichen oder Wunder-Sterns, welcher 
sich sambt vielen andern entsetzlichen Lufft-Gesichtern unterschiedlichen warhaffti-
gen Bericht nach, in Ungern über Vestung Neuheusel, den ersten Jenner, dann wieder 
den 10. Hornung, dieses mit Gott angefangenen 1682sten Jahres zu Leopoldstadt 
über den Galtgotzienser Gebirge etzliche Tage nach einander frühe umb 4. Uhr den 
Stern gegen Mehren den Schweiff aber gegen die Türckey wendende mit entsetzli-
chen Erstaunen aller Leute sich sehen lassen, bey der Sonnen Auffgang aber wieder 
verschwunden, nachgedruckt in herrmanstadt, durch Stephanum jüngling, 1682. 
– A kiadványt Gernot Nussbächer ismertette: Der Halley-Komet in Siebenbürgen: 
Zwei Kometen-Drucke von 1681 und 1682, Karpatenrundschau, 1/3(1986), 8, egyetlen 
ma ismeretes példánya a nagyszebeni megyei levéltárban (Serviciul judeţean Sibiu 
al Archivelor Naţionale) található, jelzete: MSS varia 40.

46  Eigentlicher Abrisz und warhafftiger Bericht von dem Wunder-Stern, welcher sich 
den 5. Tag Martii dieses 1682. Jahrs zu Wienn in Oesterreich hat sehen lassen, Zu 
Kronstadt, in der herrmannischen Druckerei, [1682]. – A kiadványt julius Gross 
írta le: Kronstädter Drucke 1535–1886, Kronstadt, Zeldner, 1886, 213. újabban Per
ger Péter ismertette: Csodás csillag Bécs felett = Serpentarius viginti quatuor stellis 
decoratus: Baráti ajándék Farkas Gábor Farkasnak, szerk. Ekler Péter, varga 
Bernadett, Bp., Szerkesztők és Szerzők, 2015, 40–41.

47  Nussbächer i. m., 8; Kronk, i. m., 373.
48  Itt kell megjegyezni, hogy Szinnyei józsef (Magyar írók élete és munkái, Bp., 

hornyánszky viktor, 1896, Iv, 897) és az ő nyomán Aloysius Zelliger (Pantheon 
Tyrnaviense, Tyrnaviae, typis Soc. s. Adalberti, 1931, 28) is leírja hevenesi Gábor 
bécsi jezsuita professzornak az időjárási jelenségek között csillagászati témákat is 
tárgyaló, Meteora rationibus et experientiis physicis illustrata című munkájának 
első, 1690es nagyszombati kiadását. Ebből azonban a mai napig nem ismeretes 
példány, és más forrás sem erősíti meg ezt a kijelentést, ezért minden bizonnyal e 
kiadás nem létezett. Feltehetően a valóban létező bécsi 1690es kiadás (rMK III. 
3614) és a 18. századi nagyszombati kiadások (1727, 1728) összekeveredése okozhatta 
a félreértést. Így e kiadvány nem tartozik vizsgálódásunk körébe.

49  Serfőző józsef, Szentiványi Márton S. J. munkássága a XVII. század küzdelmei-
ben, Bp., Korda Ny., 1942; M. Zemplén, 13. jegyzetben i. m., 144–150; Csaba György 
Gábor, Szentiványi Márton csillagászati nézetei a „Miscellanea”-ban, Bp., Magyar 
Csilla gászati Egyesület, 1998.

50  rMK II. 1652, rMK II. 1700, rMK II. 1862, rMK II. 1907, rMK II. 2132, rMK II. 
2133, rMK II. 2384.

51  A  hazai kalendáriumok tartalmi kérdéseiről Dukkon Ágnes írt összefoglaló 
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monográfiát: Régi magyarországi kalendáriumok európai háttérben, Bp., ELTE 
Eötvös, 2003. – Természettudományos szempontból M. Zemplén jolán ismertette: 
13. jegyzetben i. m., 94–107.

52  A kezdetektől 1670ig kinyomtatott kalendáriumokról jól lehet tájékozódni az 
rMNy vonatkozó köteteinek tárgymutatójából, ahol nyelv, azon belül kiadási hely 
szerint felsorolva olvashatók a kalendáriumokat leíró tételek számai.

53  rMNy 137. – E kiadványok igen nagy száma és egymáshoz nagyon hasonló címe 
miatt címleírásuk a következőkben nem szerepel, hanem csupán az ezeket leíró 
alapvető bibliográfiák megfelelő tételszámaira való utalás lesz olvasható. –  Székely 
István 1540–1550 között Krakkóban kiadott naptára öröknaptár, ezért nem említem 
(rMNy 63).

54  rMNy 441.
55  rMNy 315.
56  vesd össze M. Zemplén, 13. jegyzetben i. m., 131–133.
57  Többek között több naptárban is felbukkannak azok a részek, amelyek külön

böző dolgokból, így égitestekből is, igyekeznek jósolni vagy az időjárás változását 
előre jelezni (Praesagia ex Sole, ex Luna), például rMNy 3049, rMK II. 1367, 
rMK II.  1379 stb. hasonlóképp szinte mindegyiknek része az a táblázat, amely 
az orvosságok bevételére és az érvágásra alkalmas napokat sorolja fel az aktuális 
csillagállásból kiindulva.

58  Meg kell jegyezni, hogy a magyar sorozat tartalma, a naptárrész beosztása  ezekhez 
képest hagyományosabb jellegű, az ott olvasható tudományos szövegrészek itt 
 hiányoznak. Így – bár bizonyosan lehet csillagászati ismeretekre bukkanni ben
nük – ezekre az ismertetés nem tér ki.

59  rMNy 3472.
60  Kiss Farkas Gábor, 31. jegyzetben i. m., 158; Az álneveket Kiss Farkas Gábor azono

sította: uo., 140–166. Az 1662–1663ra kiadott latin kalendáriumokat (rMNy 2993, 
rMNy 3049) azonban a mellékletek szövegének elemzése alapján Kiss más szerző 
munkájának tartja, vesd össze rMNy 2724.

61  rMK II. 1367.
62  rMK II. 2232.
63  Serfőző, 49. jegyzetben i. m., 18. – Ezt az is bizonyítja, hogy a Szentiványi neve 

alatt megjelent Curiosiora et selectiora variarum scientiarum miscellanea című, 
fentebb említett munkában (rMK II. 1652) az 1675ös naptárnak a szövegei jelentek 
meg először.

64  Andrea Argoli (1570–1657) Nápolyban orvoslást, matematikát és csillagászatot ta
nult, 1621től 1627ig pedig matematikaprofesszor volt a római egyetemen. Több 
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munkája is számításba jöhet, a kezdeti időkre legvalószínűbben az Ephemerides 
annorum L.: … ab anno 1630 ad annum 1680 címűt (velence, 1638) használták.

65  rMNy 3049, A4v–B2v. – A prognosztikon tartalmáról és forrásairól bővebben szólt 
Kiss Farkas Gábor, 31. jegyzetben i. m., 156–157.

66  róma, 1646, Kircher (1602–1680) rómában, a Collegio romanóban volt a keleti 
nyelvek és a matematika professzora, de igazi polihisztorként filozófiával, mate
matikával, fizikával, csillagászattal és történeti tárgyakkal egyaránt foglalkozott. 
A magyarországi egyházi és világi vezetőkkel kapcsolatban állt, több hazai jezsui
tával levelezett. vesd össze Carlos Sommervogel, Bibliothèque de la Compagnie de 
Jésus, Iv, Bruxelles, oscar Schepeus, Paris, Alphonse Picard, 1893, 1050.

67  vesd össze rMNy 3052.
68  ján Čaplovič, Bibliografia tlačí vydanỳch na Slovensku do roku 1700, Martin, 

Matica Slovenská, 1972, 2056. – VI. Praesagia ex stellis, D2v–D3r.
69  rMK II. 1367, Caput VI. De cometis, C1r–C2r.
70  rMK II. 1379, Appendix, numerus, magnitudo, distantia et velocitas, motus stellarum 

tam fixarum, quam errantium, D2v.
71  § II. De praesagiis temporum ex planetarum mutuo congredientium et diversum 

aspectum habentium constitutione per singulas lunationes, lunationumque dies, E2r–v 
– § III. De quatuor adhuc aliis praesagiis astrologicis temporum, E3r–v.

72  rMK II. 1407 A2r–A3v.
73  rMK II. 1423, E1r–G3r.
74  rMK II. 1509, Dissertatio physico-mathematica: De cometarum natura ac proprie-

tatibus, Pars prima: De cometis in genere, E1r–G3v.
75  Uo., F4r–G3v.
76  Altera pars dissertationis de proximo cometa in particulari (uo., G4r–h4v), érdekes

ségként említhető, hogy egy olyan állítólagos hírről is beszámol, miszerint rómá
ban egy tyúk olyan tojást tojt, amelynek héján az üstökös és az aktuális csillagállás 
is látható volt (h3v).

77  Uo., h4r–v.
78  1682–1686 között a nagyszombati kalendáriumok Grazban és Münchenben jelen

tek meg, ezért ezek nem tartoznak a tanulmány tárgykörébe. Lásd rMK III. 3286, 
rMK II. 1574, rMK III. 3410.

79  rMK II. 1619, F3r–v.
80  rMK II. 1636, G4r–v.
81  rMK II. 1668, D2v–D3v.
82  rMK II. 1967, D3r–D4v.

Üstököst látni - belív.indd   572 10/01/18   12:18 



jEGyZETEK / 573

83  1698ra szóló naptár (rMK II. 1932).
84  Az 1700ra kiadott kalendárium (rMK II. 2008), G4v.
85  rMK II. 1652, rMK II. 1700, rMK II. 1862, rMK II. 1907, rMK II. 2132, rMK II. 

2133, rMK II. 2384.
86  David Frölich, Calendarium perpetuum, supplens vicem computi ecclesiastici atque 

oeconomici… ad incluti regni Hungariae meditullium modernum directum…, Bart
phae, typis jacobi Klössii [jun.], 1639 (rMNy 1756).

87  David Frölich, Hemerologium historicum in computum ecclesiasticum, sive calen-
darium perpetuum, Bartpha, jacobi Klössii [jun.], 1644 (rMNy 2047).

88  Cisio magyar nyelven és az ég járásának és csillagoknak különb-különb természeté-
nek folyásából való practica, melyből gyermekeknek születéseknek természetek és a 
napoknak mivolta megismertetnek, azaz magyar planétás könyv, Kolozsvár, heltai, 
1592 (rMNy 684). – Bővebben lásd Borsa Gedeon, A magyar csízió kialakulásá-
nak története, Az országos Széchényi Könyvtár Évkönyve, 18(1974–1975), 265–347.

89  rMNy 684, h2v–I1v.
90  Uo., F4v – ugyanezt az 1631. évi kolozsvári naptárban (rMNy 1477, E7v lapon) újra 

lenyomtatták.
91  Uo., M3r, M4r.
92  rMNy 643.
93  Frankovics Gergely, Hasznos es fölötte szikseges könyv, az Isten fiainak es utet 

felö hiveknek lelki vigaztalasokra es testi epöletökre…, Monyorokereken, Manlius, 
1688 (rMNy 617).

94  joannes Bocatius, Hexasticha votiva…, Bartphae, excudebat jacobus Kléz, 1612 
(rMNy 1029).

95  rMNy 1199, rMNy 1556.
96  vásárhelyi Kerekes Ferenc, A szomorúságról örömre változó versek…, Szebenben, 

Thilo, 1618 (rMNy 1170).
97  rMNy 940.
98  Cisio, azaz astronómiának tudományának rövid értelemmel való leírása: A csil-

lagoknak, planétáknak és égbeli jeleknek &c. külömb külömb természeteknek fo-
lyásáról, az embereknek négy féle complexiójáról, természetiről és tulajdonságiról, 
mindenik holnapban micsoda rendtartással az ember éljen mind ételben, mind 
italban, mind az aluvásban, förödésben, tisztulásban és érvágásban: A híres ne-
ves Király Hegy János írásából magyar nyelvre fordíttatott és sok helyeken meg-
augealtattatott, Lötsen, Brever Lörintz, 1650 (rMNy 2318). – részletesen ismertette 
Borsa Gedeon, A csízió kiadástörténete, Az országos Széchényi Könyvtár Évkönyve, 
20(1976–1977), 307–378.
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99  Lásd erről bővebben Borsa, A magyar csízió kialakulásának története, i. m., 321–330.
100  Elhelyezkedésük: C2vC3r, E5r–v, I2r–I6v.
101  Borsa, A magyar csízió kialakulásának története, i. m., 344.
102  Borsa, A csízió kiadástörténete, i. m., 307–378.

Jacob Schnitzler és az üstökösök

1  johann Seivert, Nachrichten von Siebenbürgischen Gelehrten und ihren Schriften, 
Pressburg, im weber und Korabinskischen verlage, 1785, 376–387.

2  Először jacob Schnitzler, Tractatio astronomica de globo coelesti, wittebergae, 
typis johannis röhneri academ. typograph., 1661, címlapja: „M. jacobus Schnitzlerus 
Cibiniensis, Gymnasii Metropolitani in Transylvania vocatus rector.”

3  Szilágyi Sándor, Erdély irodalomtörténete IV, Budapesti Szemle, 4(1858), 228: „el
lenei galádsága már két év múlva ki tudta vinni, hogy hivatalától megfosztatott s 
csak midőn Apafi az enyedi tanszékkel kinálta meg, némult el azok hangja, a tanács 
rábeszélte annak el nem fogadására s felállitá kedvéért a philosophiai tanszéket.” 
Lásd még Zsoldos Endre, Cristina Blaga, Jacob Schnitzler Wittenbergben, Magyar 
Könyvszemle, 122(2006), 16–31.

4  jacob Schnitzler, Disputatio astronomica de stellis erraticis extraordinariis seu 
cometis, wittebergae, typis johannis haken, 1659.

5  Zoványi jenő, A főiskolai disputatiók és szerzőik, Protestáns Szemle, 45(1936), 12–16.
6  Zsoldos, Blaga, i. m., 18–20. részletesen tárgyalja a szerzőség kérdését.
7  jacob Schnitzler, Disputatio astronomica de stellis fixis novis, wittebergae, typis 

johannis haken, 1659, B4r: „dictum est in Dissertatione nostra Cometica”.
8  uő., Comet-Stern Predigt von dem Ungewöhnlichen und grossen Himmels-Zeichen 

oder neuen Comet- und Wunder-Stern, In herrmanstadt, gedruckt bey Stephano 
jüngling, 1681.

9  uö, De Cometis, i. m., A2r–A2v.
10  uö, De Cometis, i. m., A2v.
11  Martin Luther, Exegetica opera latina, Tomus II, Erlangae, sumtibus Caroli hey

deri, 1829, 298–299: „cum Deus vult, ardet cometa in signum terroris.”
12  Philipp Melanchthon, De cometa, qui fuit conspectus anno 1556 = Epigramma-

tum reverendi viri Philippi Melanthonis libri sex, witebergae, haeredes Iohannis 
Cratonis excudebant, 1579, Tr: „Nulla aetas vidit flagrantem impune Cometen, / 
Non leue venturum nunciat ille malum.”

13  jacob Schnitzler, Disputatio astronomica de stellis fixis, wittebergae, typis jo
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hannis röhneri, acad. typogr, 1659, B2v: „Considerantur stellae fixae vel absolute, 
vel relative. Absolute consideratae sunt vel ordinariae vel extraordinariae. Ordi-
nariae sunt, quae ab initio mundi semper conspicuae fuerunt et adhuc conspiciun
tur. Extraordinariae, quae singulari Dei dispensatione ad certum tantum tempus 
conspiciuntur.”

14  johann Andreas Quenstedt, Theologia didactico-polemica, wittebergae, sump
tibus johannis Ludolphi Qvenstedii, autor. filii, 1691, 535.

15  Komáromi Csipkés György, Igaz hit, az az, Olly CCXLI. Magyar Predikaciok, 
Mellyekben A’ Keresztyéni igaz Hitnek és Vallásnak minden ágazati ugy bé-foglal-
tatnak…, Szebenben, nyomtattatott Szenczi Kertesz Abraham által, 1666, 150–151.

16  Giovanni Battista riccioli, Almagestum novum, Tomus I, Pars posterior, Bononiae, 
ex typographia haeredis victorii Benatii, 1651.

17  Csaba György Gábor, Szentiványi Márton csillagászati nézetei a „Miscel-
lanea”-ban, Bp., Magyar Csillagászati Egyesület, 1998, 46.

18  Zsoldos Endre, Starting the Classification: New and Old Stars, and Sometimes 
Comets, too, journal for the history of Astronomy, 41(2010), 105–116.

19  Ismael Boulliau, Ismaelis Bullialdi ad astronomos monita duo, Parisiis, apud Sebas
tianum MabreCramoisy, regium typographum, via Iacobaea sub Ciconiis, 1667, 7.

20  Schnitzler, Comet-Stern, i. m., A3v–A4r.
21  M. Zemplén jolán, A magyarországi fizika története 1711-ig, Bp., Akadémiai, 1961, 

228–230. A  szóban forgó disputáció: Köpeczi jános, Disputatio philosophica de 
 cometis, Lugduni Batavorum, apud viduam et haeredes johannis Elsevirii, academ. 
typograph., 1666.

22  Schnitzler, De cometis, i. m., Br.
23  uő, De cometis, i. m., B4r.
24  Adam Mosley, Past Portents Predict: Cometary historiae and catalogues in the 

Sixteenth and Seventeenth Centuries = Celestial Novelties on the Eve of the Scien-
tific Revolution 1540–1630, ed. Dario Tessicini, Patrick j. Boner, Firenze, Leo S. 
olschki Editore, 2013, 1–32.

25  Schnitzler, De cometis, i. m., Cv.
26  Mt 2,2: hol vagyon, a ki született, a zsidók királya? mert láttuk csillagát napkeleten, 

és eljöttünk imádni őt.
27  Schnitzler, De cometis, i. m., C3r.
28  uő, De stellis fixis novis, i. m., B4v: „Concludimus, stellam magorum fuisse prorsus 

singulare aliquod corpus, in aere tantum non in coelo haerens a Deo creatum, ut 
magis in via praeluceret…”
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29  Lucius Annaeus Seneca, Természettudományos vizsgálódások = Seneca prózai művei, 
II, fordította Kopeczky rita, Bp., Szenzár Kiadó, 2004, 677.

30  Andrea Argoli, Pandosion Sphaericum, Patavii, typis Pauli Frambotti bibl., 1653, 
288.

31  Daniel Sennert, Thirteen Books of Natural Philosophy, London, printed by Peter 
Cole, and Edward Cole, 1661, 66.

32  Schnitzler, De cometis, i. m., C3r–C3v. Az ígért „saját hely” nyilván az új csilla
gokról szóló disputáció.

33  Tabitta van Nouhuys, Copernicanism, Jansenism, and Remonstrantism in the Se-
venteenth Century Netherlands = Heterodoxy in Early Modern Science and Religion, 
ed. john Brooke, Ian Maclean, oxford, oxford university Press, 2005, 145–168.

34  Schnitzler, De cometis, i. m., C2r; riccioli, i. m., 31.
35  Sibyllina oracula, Sibyllina Oracula de Graeco in Latinum conversa, et in 

eadem annotationes, fordította Sebastien Châteillon, Basileae, ex officina Ioannis 
oporini, 1546, 17.

36  Schnitzler, Comet-Stern, i. m., 2r.
37  Az üstökösről részletes bibliográfiát ad Ph. Carl, Repertorium der Cometen-Ast-

ronomie, Muenchen, M. rieger’sche universitaetsBuchhandlung, 1864, 80–85. és 
james howard robinson, The Great Comet of 1680. A Study in the History of 
Rationalism, Northfield, MN, Press of the Northfield News, 1916, 120–126.

38  Schnitzler, Comet-Stern, i. m., A2v.
39  Uo., A3r.
40  Zsoldos Endre, A  ’Pécsi Egyetemi Beszédek’ csillagászati tartalmáról, Magyar 

Könyvszemle, 126(2010), 293–311; uő., Temesvári Pelbárt csillagászati tudománya, 
Magyar Könyvszemle, 129(2013), 23–46.

41  Schnitzler, Comet-Stern, i. m., A4v.
42  Uo., A3v–A4r.
43  Uo., Br–Bv.
44  Uo., Bv.
45  Uo., B2v.
46  Uo., C2v.
47  Kisztei Péter, Üstökös csillag, Cassan nyomtattatott Bosytz Istvan által, 1683, 75–76.
48  Mosley, i. m., 1–32.
49  Schnitzler, Comet-Stern, i. m., Cr.
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50  Friedrich Teutsch, Die siebenbürgisch-sächsischen Schulordnungen: Erster Band 
1543–1778, Berlin, A. hofmann et co., 1888, 103: „Clarissimus dominus Cibiniensis”.

51  Seivert, i. m., 376.
52  Szilágyi, i. m., 228.
53  M. Zemplén, A magyarországi fizika, i. m., 143–144.
54  M. Zemplén, uo., 143.
55  uő, A  felvidéki fizika története 1850-ig, Piliscsaba, Magyar Tudománytörténeti 

Intézet, 1998, 91.
56  Seivert, i. m., 381.

Tractatus cometographicus…

1  Az átírás során a transzkribáció elveit követtük: a szöveget alapvetően a mai cseh 
helyesíráshoz igazítottuk, úgy, hogy amennyire lehet, megőrizzük eredeti jellegét, 
nyelvállapotát. Ennek megfelelően w=v, v=u, j=í, cz=č, ss=š, továbbá a ney előtagból 
nej, az ay indulatszóból aj lett. A kis és nagybetűket, a központozást, a hosszú 
rövid magánhangzókat a mai cseh nyelv szabályai alapján javítottuk, ugyanúgy az 
y és i betűket is. Az egyértelmű nyomdahibákat javítottuk. Az átírás Kovács Eszter 
munkája. A szöveget Käfer István és Mészáros Andor lektorálta, a traktátus tudo
mánytörténeti értékeire pedig Gabriela Žibritová (Bratislava) és Ladislav Druga 
(Slovenská ústredná hvezdáreň, hurbanovo) hívta fel a figyelmünket, akiknek itt 
mondunk köszönetet.

2  Az eredeti szövegben latin nyelven, latin betűtípussal szedett szövegeket, szavakat 
dőlt betűvel jelöltük.

3  A németben 17,30. A3r.
4  Az eredeti szövegben meoly. Értelem szerint javítottuk.
5  A németben Globis Euphrates B1r.
6  Az eredeti szövegben: efflavia. Értelem szerint javítottuk.
7  Az eredetiben: rozdílaých. Értelem szerint javítottuk.
8  Az eredetiben: Rokenbachius.

Tractatus cometographicus… (Fordítás)

1  A metla (= virgács, seprű) az üstökös régies, illetve tájnyelvi megfelelője. Ezt kométá-
nak fordítom, míg a mai cseh nyelvben használt kometa kifejezést mai magyar 
megfelelőjével, üstökösként adom vissza. (A fordító megjegyzése.)
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2  Az eredeti szövegben valedicovati. Itt a szerző a latin szótőhöz cseh ragot illeszt. 
Ezt a gyakorlatot a későbbiekben is alkalmazza.

3  Ahány ember, annyi vélemény.
4  A világot a vélemények irányítják.
5  Tükröződés.
6  A telihold fénye a levegőben lévő pára vagy esőcseppeken törik meg.
7  Központját.
8  Minden légköri jelenséget meteornak hívtak.
9  „varga, ne tovább a kaptafánál!”; vesd össze Plinius, Hist. Nat., XXXv,85: „ne supra 

crepidam sutor iudicaret”. C. Plinii Secundi Naturalis Historia, v., kiad. D. Det
lefsen, v, Berolini, apud weidmannos, 1873, 126.

10  Eszköz.
11  Nézelődő.
12  A juliánus naptár szerint ez ádvent negyedik vasárnapja. A szerző elszámolhatta.
13  Az eredeti szövegben Perspectiv.

14  Az α Lyrae, más néven vega. A lucida egy adott csillagkép legfényesebb csillaga.
15  Puszta szemmel ítélve.
16  Latin neve Aries.
17  Az Antinous ma már nem használt csillagkép, beleolvadt a Sasba (Aquila).
18  Aquila, a Sas csillagkép latin neve.
19  Latin neve Delphinus.
20  A Cassiopeia csillagképben.
21  Krisztus 1572. évében.
22  Tycho Brahe (1546–1601) dán csillagász.
23  Feltehetően a C/1618 w1 üstökösre gondolt a három, 1618ban megjelent kométa 

közül, lásd Gary w. Kronk, Cometography: A Catalog of Comets, Volume 1: An-
cient–1799, Cambridge, Cambridge university Press, 1999, 338–341.

24  Latin neve Capricornus.
25  Ekliptika: a Nap látszólagos útja az égen.
26  Északi pólus.
27  hárommagnitúdós. – A  legfényesebb csillagokat nevezik egymagnitúdós csilla

goknak, míg a szabad szemmel látható leghalványabbakat hatmagnitúdósnak.
28  Aequator a földi Egyenlítő kivetítése az égre, vagyis az égi egyenlítő.
29  Az α Aquilae, más néven Altair.
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30  Megjelenését.
31  Állatöv, az égboltnak az ekliptikát északról és délről övező, néhány fok szélességű 

sávja.
32  Latin neve Aquarius.
33  Az eredeti szövegben Perspectiv.
34  részecskemozgást.
35  Az eredeti szövegben Perspectiv.

36  A legfényesebb, egymagnitúdós csillag.
37  hosszúságban.
38  Mivel a vízöntő 300°nál kezdődik, ez 306°ot jelent.
39  visszatükröződés segítségével.
40  Az eredeti szövegben praesentoval.
41  A csillag magassága a horizont fölött.
42  A szögtávolság a horizonton, általában déltől mérve.
43  Latin neve Cygnus.
44  A Pegasus csillagkép.
45  Távcső.
46  újra.
47  Az eredeti szövegben Cassiopoea.
48  Négymagnitúdós.
49  Latin neve Equuleus.
50  Az eredeti szövegben Cassiopoeae.
51  Az α és β Equulei.
52  Északi szélesség.
53  Egy javasolt, de el nem fogadott csillagkép a Pegasushoz közel.
54  Talán a ζ Pegasi.
55  Latin neve Pisces.
56  Kétmagnitúdós.
57  Az eredeti szövegben observací.
58  A μ és λ Pegasi.
59  Kétmagnitúdós.
60  Négymagnitúdósak csaknem a hasának a közepén.
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61  „A Pegasus négyszögében található kétséges csillag.” A leírás alapján nem azono
sítható.

62  Az eredeti szövegben Perpectiv.

63  Kétmagnitúdós csillag.
64  Az északi halak csillagkép.
65  Az eredeti szövegben observoval.
66  Az Androméda öve legfényesebb csillagának.
67  β Andromedae, más néven Mirach.
68  A háromszög (Triangulum) csillagkép görög neve.
69  Az eredeti szövegben perspectiv.

70  hárommagnitúdós.
71  Az eredeti szövegben Perspectiv.

72  Latin neve Libra.
73  Latin neve Taurus.
74  Giovanni Battista riccioli (1598–1671) olasz jezsuita, csillagász.
75  Az eredeti szövegben sentencii.
76  Az eredeti szövegben planetův.
77  A bolygók egymáshoz viszonyított helyzete.
78  Az eredeti szövegben observacími.
79  A légköre.
80  végeredményben.
81  Tömören.
82  A Cassiopeia csillagképben 1572. november elején feltűnt Tychoféle szupernóva.
83  A hattyú csillagkép kebelében. Ez a P Cygni változócsillag.
84  A Kígyótartó csillagképben. Ez az 1604ben felfedezett Keplerféle szupernóva.
85  Az ekliptikán.
86  Az üstökös külsejéből.
87  Anyaga.
88  Minősége.
89  Nevezetesen.
90  Testek.
91  Gázokat.
92  Természetes testek.
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93  Plinius, Hist. Nat., II,26; Caius Plinius Secundus, A természet históriája, váloga-
tott részek az 1–6. könyvekből, csillagászati és földrajzi ismeretek az ókorban, vál., 
ford., bev. és jegyz. váczy Kálmán, Bukarest, Kriterion, 1973 (Téka), 75: „Néha az 
ég is meghasad, és ezt a jelenséget Chasmának nevezik.”

94  Gordiuszi csomó.
95  Kételyre.
96  Buzgón.
97  Fogadd ezt.
98  És visszatér az úrhoz, ami korábban az övé volt.
99  Az eredeti szövegben phoenomenon.

100  Légköri jelenség.
101  Az eredeti szövegben disponované.
102  Légköri jelenség.
103  Test.
104  Égi tünemény.
105  A betlehemi csillag, Mt 2,1–11.
106  Flavius, De bello judaico, vII,12; josephus Flavius, A zsidó háború, fordította 

révay józsef, Bp., Talentum, 1999, 476. „egyszer kard alakú csillag állt meg a város 
fölött, és egy üstökös egész éven át fennmaradt az égen”.

107  „A szükségesen túl nem kell csodákat kitalálni.”
108  Arisztotelész (Kr. e. 384–322) görög tudós és filozófus.
109  Mai matematikusok megfigyelései alapján.
110  Látható eltérés. ha egy objektumot a Földről különböző helyekről vagy különböző 

időkben figyelünk meg, máshol fogjuk látni az égi háttérhez képest, ez a parallaxis 
jelensége. Minél távolabb van tőlünk, annál kisebb az eltérés.

111  Közös mozgásban.
112  hibátlan és pontos műszerekkel.
113  Földtávolban.
114  A Föld fél átmérője.
115  Egymagnitúdós.
116  Kétmagnitúdós csillag(ok).
117  Sugara.
118  Ívperc.
119  Ad.
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120  Egyszerűsítve: ismerjük az α szöget (1 ívperc), a csillag r távolságát (60 200) mérföld, 
akkor a csillag sugara r = r·tg α, azaz 17,5 mérföld.

121  22/7 a π ekkoriban használt közelítése.
122  Nagysága.
123  Ez a hold térfogata Friedrich Madeweis szerint. Lásd erre Friedrich Madeweis, 

Nigellae Cadmi filiae de sydere crinito, Berolini, Impensis ruperti völckern Bib
liopol., 2r. A mérföld helytelen, valójában köbmérföldről van szó.

124  Kvadráns (mérőműszer) szerint.
125  Elképzeléseik.
126  Az eredeti szövegben Cassiopoaea.
127  A Zodiákus jegyei.
128  A Szűz csillagképbeli Spicával szemben. Ez az α virginis, más néven Spica, a Szűz 

csillagkép legfényesebb csillaga.
129  A latin neve Scorpius.
130  A latin neve Sagittarius.
131  Az ekliptikán.
132  A  Serpentarius az ophiuchus (Kígyótartó) alternatív elnevezése, ma már nincs 

használatban.
133  Az üstökösök mozgását.
134  utalás Madeweis Nigellae Cadmi filiae című művére.
135  Üstökös pályája.
136  Szög.
137  Csomópont.
138  Az üstökösök szabálytalan mozgására.
139  Kétely.
140  A pálya és az ekliptika szöge éppúgy, mint metszéspontjuk, a teljes idő alatt változó, 

a szög nő, a csomópont hátrafelé halad. Az eredeti németben retrocendo van.
141  A csillagok örvényeiből.
142  A kezdő időpont.
143  A latin neve hydra.
144  Egyenes úton haladva.
145  A pályáján haladva.
146  A saját mozgásáról.
147  vehemenciával.
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148  Ítéleteket.
149  A halaknál is némábbak.
150  Első ránézésre.
151  Az optika (törvényéből).
152  hasonló a hasonlónak örül.
153  johann Baptist Cysat (1587 k.–1657) svájci jezsuita, matematikus és csillagász.
154  Christen Sørensen Longomontanus (1562–1647) dán csillagász.
155  Az asztrológiából.
156  A józan értelmezés keretei között.
157  A természetes hatásokat a bizonytalanoktól.
158  Az eljövendő dolgokat.
159  Értelmezéseket.
160  Egykori tartomány DélFranciaországban.
161  hercegség Északrajnavesztfáliában.
162  hercegség Alsórajnavesztfáliában.
163  Miben különbözik a pénz a babtól. utalás arra, hogy a farkasbabot vagy fügebabot 

játékpénznek is használták. vesd össze: „És a különbséget jól látja a pénz, meg a bab 
közt.” horatius, Összes művei, fordította Bede Anna, Bp., Európa, 1989, 286.

164  Az eredeti verticálního punctu.

165  Az asztrológusok feltevéseiből.
166  Az eredeti szövegben effecty.
167  johannes Kepler (1571–1630) német matematikus, csillagász.
168  Tulajdonsága.
169  Az egyedi dolgokhoz.
170  Összeesküvéseket.
171  A cetek (Cetacea) rendjébe tartoznak a disznódelfinfélék (Phocoenidae). A német 

szövegben Meer-Schwein található.
172  Az asztrológusok feltevéséből.
173  A fizika törvényéből.
174  Csillagképeken.
175  A β Pegasi csillag, más néven Scheat.
176  A β Pegasi csillag és a Pegazus mellénél található két kisebb csillag között.
177  Giovanni Battista riccioli, Almagestum novum astronomiam veterem novamque 
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complectens observationibus aliorum, ex typographia haeredis victorii Benatii, 1651, 
10.

178  I. Sebestyén (1554–1578) portugál király.
179  Abu Abdallah Mohamed Szaadi (†1578) marokkói szultán 1576ig.
180  Alcácer Quibir, 1578. augusztus 4.
181  Ausztriai jános (1547–1578) spanyol hadvezér.
182  A belga katonai táborban. – johannes de Austria a vallóniai Namur közelében halt 

meg tífuszban.
183  Abraham rockenbach (1536–1611) német matematikus, jogász.
184  heinrich Bünting (1545–1606) német evangélikus teológus, krónikaíró.
185  Következményeknek.
186  Az Androméda csillagképben.
187  A bölcsnek elegendő.
188  Felmerülő dolgokról.
189  Töprengéseket.
190  Inkább behúzom a vitorlám.
191  Ez utalás lehet a rostockban 1677ben megfigyelt sarki fényre.
192  Meteorhullás.
193  Szerző.
194  Továbbá.
195  2Makk 5,2–3: Történt, hogy negyven napon át levegőben száguldó, aranyba öltözött 

lovasokat és századonként felsorakozott, felfegyverzett sereget láttak az egész vá
rosban. A lovasok csatasorban álltak, s mindkét irányban támadtak és védekeztek. 
Lendültek a pajzsok, lándzsából egész erdő volt, a nyilak repültek, az arany páncélok 
csillogtak, s volt mindenféle vért.

Zsolna:  
egy különleges nyomdahely

1  A Confessio Bohemica elfogadása (1575) után II. rudolf védelmet nyújtott ennek a 
huszitizmusban gyökerező protestáns vallási irányzatnak, a fehérhegyi csatavesztés 
után azonban üldöztetés vagy önkéntes száműzetés várt a testvériség vallási vezetőire 
és a hívekre is. Nagy számban menekültek német földre vagy FelsőMagyarországra, 
ahol az exulánsokat protestáns főurak és az erdélyi fejedelmek is pártfogásukba 
vették. Lásd még jelen tanulmány 2. és 3. jegyzetét.

Üstököst látni - belív.indd   584 10/01/18   12:18 



jEGyZETEK / 585

2  jana Kurucárová, Českí exulanti v Žiline a okoli = Žilinská kníhtlačiareň rodiny 
Dadanovcov, Zborník z odborného seminára vydaný pri príležitosti 350. výročia 
narodenia Jána Dadana ml., Žilina, Krajská Knižnica v Žiline, 2012, 15–24.

3  Papp Ingrid, Cseh exulánsok a felső-magyarországi városokban = Kultúrjav: Írás-
beliség és szóbeliség irodalma – újrahasznosítva: Fiatalok Konferenciája 2014, szerk. 
Bartók Zsófia Ágnes, Fajt Anita, Görög Dániel, Maróthy Szilvia, Bp., reciti, 
2015 (Arianna Könyvek, 9), 137–143; Dienes Dénes, I. Rákóczi György és a cseh-
morva atyafiak = Művelődésünk múltjából, szerk. Csorba Csaba, Földy Ferenc, 
Ködöböcz józsef, Sárospatak, Magyar Comenius Társaság, 1999 (Bibliotheca Co
meniana, 8), 4.

4  Knihopis, 315.
5  Kurucárová, i. m., l6.
6  Papp Ingrid, Egy felső-magyarországi könyvműhely szerepe a 17. századi luthe-

ránus reprezentációban = Egyház és reprezentáció a régi Magyarországon, szerk. 
 Báthory orsolya, Kónya Franciska, Bp., MTA–PPKE Barokk Irodalom és  Lelkiség 
Kutatócsoport, 2016 (Pázmány Irodalmi Műhely: Lelkiségtörténeti  Tanulmányok, 
12), 315–323.

7  Gulyás Pál, A  trencsén-zsolnai könyvnyomda, Magyar Könyvszemle, 67(1943), 
118–123.

8  Božena Sobolová, Dadanovská exultanská tlačiareň v Žiline = Žilinská kníhtlači-
areň rodiny Dadanovcov. Zborník z odborného seminára vydaný pri príležitosti 350. 
výročia narodenia Jána Dadana ml., Žilina, Krajská Knižnica v Žiline, 2012, 50–54.

9  Nataša Lajdová, Božena Sobolová, Ivana jančulová, Hospodárske, kultúrne 
a politické pomery na Slovensku v období pred príchodom a českýych a moravs-
kých tlačiarov na Slovensko. Žilina v 17. storočí, podmienky pre založenie a činnosť 
tlačiarne – Tlačiarne na Slovensku do konca 18. storočia Dadanovci a tlačiarne 
na Slovensku v literatúr = Žilinská kníhtlačiareň rodiny Dadanovcov. Zborník z 
odborného seminára vydaný pri príležitosti 350. výročia narodenia Jána Dadana 
ml., Žilina, Krajská Knižnica v Žiline, 2012, 4–14.

10  Peter Štanský, Dadanovská knihtlačiareň a knihtlačiarne v Žiline do roku 1948 = 
Žilinská kníhtlačiareň rodiny Dadanovcov: Zborník z odborného seminára vydaný 
pri príležitosti 350. výročia narodenia Jána Dadana ml., Žilina, Krajská Knižnica 
v Žiline, 2012, 41–64. Az 52. lapon az egykori Dadanház látható (1989es felvétel).

11  Stansky, i. m. – A ház előző tulajdonosa Andreas harhovsky, az evangélikus egy
ház elöljárója volt. Neve a Kniha Životában is előfordul: Krmann mint Dadan 
patrónusát említi.

12  Kurucárová, i. m., 15–24.
13  Papp, Cseh exulánsok, i. m., 137–143.
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14  Az első kiadás nyomtatási évét valószínűleg 1637 és 1641 közé tehetjük, példánya 
azonban nem maradt fenn, lásd rMNy 1793. – A második trencséni kiadás (kézirásos 
címlapja szerint) 1645ben jelent meg: rMNy 2116.

15  Farkas Gábor Farkas, Pozorovania kométy z roku 1680 v Karpatskej kotline v 
dokumentoch a záznamoch, Knižnica, 16(2015), č. 2, 35–38.

16  Die Wieder-Erscheinung der ungewöhnlich-grossen Stern-Ruthe verstehe Des Neuen 
Cometen, im Monat December des 1680sten und folgends im Januario des 1681sten 
Jahres. Nebst denen Seltenheiten oder so genandten Wunderzeichen in der Lufft 
welche sich hie und da sehen lassen … ans Licht gestellet, Berolini, impensis ruperti 
völckern bibliopol., 1681.

17  Čaplovič, 2533.
18  Čaplovič, 2535, rMK II. 1515a.
19  Gabriela Žibritová, Žilinská tlačiareň a Tractatus cometographicus, Knižnica, 

16(2015), č. 2, 39–41.
20  w Žiline 1681, u Alžbety Dádanky (rMK II. 1498).
21  A 26 S 89 schwabacher típus naptárjelei ezek. Ez a schwabacher típus Trencsénben 

még nem volt meg, hanem a zsolnai gyarapodás része. Ennek ellenére 1681ben már 
meglehetősen kopottak voltak az apró jelek, némelyike alig felismerhető.

22  A betűtípus reprodukcióját lásd v. Ecsedy judit, A régi magyarországi nyomdák 
betűi és díszei XVII. század, 1. köt.: Nyugat- és Észak-Magyarországi nyomdák, Bp., 
Balassi–oSZK, 2010 (hungaria typographica, 2), (a továbbiakban: Hung. typ. 2), 533.

23  Az exuláns nyomda felszerelését részletesen, reprodukciókkal lásd Hung. typ. 2, 
68–71, 144–156, 471–537.

24  Hung. typ. 2, Zsolna Iv. 43. dísz.
25  Hung. typ. 2, Zsolna Iv. 34. dísz (18x122 mm).
26  rMK II. 1577.
27  Hung. typ. 2, Zsolna vI. 8. iniciálé (19×19 mm).
28  Petr voit, Encyklopedie knihy, Praha, Libri, 2006, 998.
29  holl Béla, Ferenczffy Lőrinc: egy magyar könyvkiadó a XVII. század első felében. 

Bp., Akadémiai, 1979.
30  voit, i. m., 998.
31  Lucas osiander, Postylla totiž krátcý weykladi na Ewangelia. wytisstěno w Sta

rém Městě Pražském, v Giřjka j. Dačického, 1589. – A megvizsgált példány Praha, 
Narodní knihovna Čr, 65 E 1928 = Knihopis, K 6662.

32  voit, i. m., 195.
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33  Lucas osiander, Biblj malá, Praha, wytisstená w starem Městě Pražském v jana 
otthmara [1599]. – Lelőhelye: Praha, Národní knihovna Čr 54 B 108 = Knihopis, 
K 666, lásd még voit, i. m., 195–196.

34  Hung. typ. 2, Zsolna I/37–117. illusztrációk.
35  jiřík joannides, Dwogj spis včiněny, w Žilině, v jana Dadana, 1667 (rMNy 3398).
36  rMK II. 1094 (1666) = rMNy 3332.
37  Hung. typ. 2, I/169. illusztráció.
38  Krmann Dániel evangélikus szuperintendens (1663–1740), II. rákóczi Ferenc 

 fejedelem híve. Előbb Miaván lelkész, majd a protestánsok üldöztetése miatt szám
űzetésben töltött több mint egy évtizedet. A vallási toleranciát hirdető szécsényi 
országgyűlést követően 1704ben hazatért, meghívták Zsolnára lelkésznek, majd 
1706tól a biccsei egyházkerület szuperintendense lett. A rákócziszabadságharc 
után katolikus főurak vádjai alapján börtönbüntetésre ítélték, a pozsonyi börtönben 
halt meg 1740ben. Életrajzát lásd Zsilinszky Mihály, Kermann [Krmann] Dániel 
evangelikus püspök élete és művei 1663–1740, Bp., Kókai Lajos, 1899.

39  rMK II. 2224.
40  Gulyás, i. m., 118–123.
41  jel 3,5.
42  Papp, Egy felső-magyarországi, i. m., 317–318.
43  Matous Konečny, Kazatel domovní, Králowé hradcy nad Labem, Martin Klein

wechter, 1618 = Knihopis K 4278.
44  Pápai Páriz Ferenc, Életnek könyve, mellybe bé-iratott példás emlékezetre méltó 

neve a nemzetes, tiszteletes, Tudos M. Totfalusi Kis Miklós uramnak, Kolozsvár, [s. 
n.], 1702. Ez a kiadása nem maradt fenn, de Bod Péter újra kiadta jegyzetekkel: Er-
délyi Féniks [Nagyenyed], 1767, rMK I. 1653. Előszavában Bod Péter megemlíti, hogy 
Pápai Páriznak ezek a versei mind kézírásban, mind nyomtatásban kezében voltak.

45  Papp Ingrid a Dadan halálára írt gyászbeszédet a Tótfalusi Kis Miklós halálára 
Csepregi Turkovics Mihály és mások által írt gyászbeszédekkel veti össze. Lásd 
Papp, Egy felső-magyarországi, i. m., 320–323.

46  rMNy 1906; lásd még rMNy 1792, 1793, 1805, 1808, 1811 tételeket.
47  josef Macůrek, České země a Slovensko (1620–1750), Brno, universita j.E. Pur

kyně, 1969, 163.
48  Egy végén csonka példány az MTA Könyvtárában a ráth 813 jelzeten, és egy teljes 

példány Londonban a British Libraryben az rB.23a.24.198 jelzeten.
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Tractatus cometographicus  
– a szlovák olvasóknak szóló értekezés

1  A zsolnai nyomtatvány első átfogó elemzése (nyomdászati, nyelvészeti, asztronó
miai szempontból) szlovák nyelven jelent meg 2015ben: Kolektív, Tractatus come-
tographicus … (Žilina 1681) v dimenziách dobového Uhorska, Knižnica, 16(2015), č. 2, 
35–44. – Itt mondok köszönetet a MTA Könyvtár és Információs Központ, illetve 
az országos Széchényi Könyvtár segítségéért, hogy a rendelkezésemre bocsátották 
a digitális másolatokat, és így lehetővé tették ezt a kutatást. (A szerk.)

2  Gulyás Pál, A  trencsén-zsolnai könyvnyomda, Magyar Könyvszemle, 67(1943), 
118–123.

3  v. Ecsedy judit, A régi magyarországi nyomdák betűi és díszei XVII. század, 1. 
köt.: Nyugat- és Észak-Magyarországi nyomdák, Bp., Balassi–oSZK, 2010 (hungaria 
typographica, 2), 68–71,144–156, 471–537.

4  Például a Régi Magyarországi Nyomtatványok, III, 1636–1655, heltai jános, holl 
Béla, Pavercsik Ilona, P. vásárhelyi judit, Dörnyei Sándor, v. Ecsedy judit és 
Käfer István közr., Bp., Akadémiai, 2000, 1655, 1662, 1684, 1702, 1705.

5  A zsolnai nyomdászat történetéről lásd még v. Ecsedy judit tanulmányát köte
tünkben.

6  Lásd ján Čaplovič, Bibliografia tlačí vydaných na Slovensku do roku 1700, Zv. 2, 
Martin, Matica slovenská, 1984, regiszter 1025–1027.

7  Megjelent magyar nyelvű kalendárium is 1686ban (rMK I. 1358).
8  jó példa erre jacobus Pribicerus, Tractatus de cometa, qui sub finem anni a nato 

Christo 1577, Novisolii, excusum in officina Christophori Sculteti, 1578 (rMK II. 
144).

9  rMK II. 1498.
10  Ľudovít vladimír rizner, Bibliografia písomníctva slovenského na spôsob slovníka 

od najstarších čias do konca r. 1900, III, Martin, Matica slovenská, 1932, 132.
11  Čaplovič, 2534. Friedrich Madeweis, Tractatus cometographicus, to jest O zje-

vení a v nově ukázání, toho neobyčejně dlauhého a Strašlivého Comety. V Mesící 
Decembris Anno 1680 et in Januario Roku 1681 spatřeného. V Nemeckém jazyku 
vydaný od Fridricha Madewisia Nyní pak na Slovenský neb Český jazyk přeložený 
a Vytlačený, v Žiline, u Alžběty Dádanky Leta 1681, A4–C4.

12  MTAK, ráth 813.
13  British Library, rB.23.a.24198. – vlasta okoličányová (univerzitná knižnica v Bratis

lave) hívta fel a figyelmünket az angol példányra, itt mondunk neki köszönetet. 
A példány végén (C4v), a nyomdai cifra alatt látható kis vörös pecsét azt mutatja, 
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hogy 1973 után vásárolta meg a kötetet a könyvtár. Monika Biesagának, a British 
Library munkatársának köszönjük az adatot.

14  Madeweis személyére és munkásságára lásd még Zsoldos Endre tanulmányát a kö
tetben.

15  Simeon Partlicius z Špicberku (1590–1640 után) morva protestáns teológus, 
 csillagász, naptárszerkesztő. Műveire vonatkozóan lásd Knihopis, 6873–6892. václav 
Pumprla, Knihopisný slovník českých, slovenských a cizích autorů 16-18. století, 
Praha, Akademia věd České republiky, 2010, 822–823.

16  Simeon Partlicius, Tractatus cometographicus. O dwau nowých Hwězdách aneb 
Kometách které se spatřowali na koncy Roku M. DCXVIII, hradec Králové, Martin 
Kleinwechter, 1619. Knihopis Digital, K 06892.

17  Daniel Krman, Kniha života žilinského tlačiara Jána Dadana ml. Faksimile kázne 
z roku 1704, Bratislava, Skupina faktorov kníhtlačiarní…, 1948, 50 (1).

18  július valach, Staré tlačiarne a tlačiari na Slovensku, Martin, Matica slovenská, 
1987, 157.

19  Philip Kegel művét fordította latinból cseh nyelvre és kinyomtatta Zsolnán 1686
ban. Čaplovič, Bibliografia, i. m., 2546.

20  Čaplovič, 2533, 2535.
21  Itt érdemes megemlíteni a szegedi könyvtörténeti kutatások Magyar Királyságra 

vonatkozó forráskiadványait: Adattár XVI–XVIII. századi szellemi mozgalmaink 
történetéhez, 11, 12, 13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 13/5, 15, 17/1, 17/2, szerk. Monok István, Szeged, 
jATE–Scriptum–oSZK, 1983–2010.

22  jana Skladaná, Jazyková analýza pamiatky Tractatus cometographicus… z roku 
1681, Knižnica, 16(2015), č. 2, 42–43.

23  Az értekezés nyelvi kérdéseire lásd még Kovács Eszter tanulmányát kötetünkben.
24  Skladaná, i. m., 43.
25  Knihopis Digital, K 09686.
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Szlovák vagy cseh?  
A  Tractatus cometographicus nyelvi kérdései

1  Friedrich Madeweis, Die Wieder-Erscheinung Der ungewöhnlich-grossen Stern-
Ruthe verstehe Des Neuen Cometen, im Monat December des 1680sten und folgends 
im Januario des 1681sten Jahres Nebst denen Seltenheiten oder so genandten Wun-
derzeichen in der Lufft welche sich hie und da sehen lassen, Berlin, völcker, 1681 
(vD17 14:073299F).

2  uő., Tractatus cometographicus, to jest: O zjevení a v nově ukázaní, toho neobyčejně 
dlauhého a strašlivého comety. V měsíci decembris anni 1680, et in januario roku 
1681 spatřeného. V německém jazyku vydaný od Fridricha Madewisia, nyní pak 
na slovenský neb český jazyk přeložený a vytlačený, v Žilině, u Alžběty Dádanky, 
1681, C2v.

3  uo., C4r.
4  jana Skladaná, Jazyková analýza pamiatky Tractatus cometographicus… z roku 

1681, Knižnica, 16(2015), č. 2, 42–43.
5  Bizonyos betűk (e, r) felett a lágyító ˇ  jel hiánya.
6  Skladaná, Jazyková, i. m., 42–43.
7  Csehül „jsou” lenne.A „jsú” forma nem minden esetben szlovakizmus, lehet ar

chaizmus is. A 14–16. században ment végbe a cseh nyelvben az ú=ou hangválto
zás. A 17. század végén már jellemzően az ou végződés volt használatban. Ezért a 
kiegészítésért Tölgyesi Tamásnak (universität wien) tartozom köszönettel. Egy 
zsolnai nyomtatvány esetében azonban gyaníthatjuk, hogy talán szlovák hatásra 
kerülhetett be a „jsú” kifejezés, de nem zárható ki a nyomdahiba lehetősége sem.

8  Madeweis, Tractatus cometographicus, i. m., C2v.
9  Gabriela Žibritová, Žilinská tlačiareň a Tractatus cometographicus, Knižnica, 

16(2015), č. 2, 40.
10  A 17. századi magyarországi biblikus cseh nyomtatványok nyelvi kérdéseiről lásd 

még Käfer István, Adalékok a barokk szlovák–magyar vonatkozásaihoz, In: Dona 
nobis pacem, Piliscsaba, PPKE BTK, 1998, 62–69; uő, Magyar szlovákságismeret, 
Bp., SZIT, 2012, 55–63; uő,“…in Slavonico exprimere…”: A szlovák irodalmi mű-
veltség kezdetei, In: Dona nobis pacem. Magyar–szlovák kérdések, Piliscsaba, PPKE 
BTK, 2005.

11  Ez a kifejezés bevett a szlovák szakirodalomban. A szlovák környezetben kelet
kezett cseh nyelvű szövegeket is „kultúrna slovenčina”nak, vagyis „kulturális 
szlovák”nak nevezik.

12  Simeon Partlicius z Špicberku (1590–1640 után) morva protestáns teológus, csilla
gász, naptárszerkesztő. 1614ben a prágai egyetemen szerzett magiszteri fokozatot, 
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majd szintén Prágában a Szent henrik iskolát irányította. 1617ben a többi tanárral 
való nézeteltérései miatt távozott, és Fridrich Kolonna z Felsu fiainak nevelője lett. 
1619ben a hradec Královéi iskolát vezette, 1621ben orvosi doktorátust szerzett a 
bázeli egyetemen. A fehérhegyi csata utáni években helyzete egyre nehezebb lett 
Csehországban, ezért 1622ben elhagyta az országot, előbb rostockban az egye
temen, majd más német városok iskoláiban tanított. 1627ben Londonba ment 
Pfalzi Frigyes fiának nevelőjeként. Műveit lásd Knihopis, 6873–6892. václav Pump
rla, Knihopisný slovník českých, slovenských a cizích autorů 16–18. století, Praha, 
Akademia věd České republiky, 2010, 822–823.

13  Simeon Partlicius ze Špicberka, Tractatus cometographicus. O dwau nowých 
Hwězdách aneb Kometách které se spatřowali na koncy Roku MDCXVIII…, hradec 
Králové, Martin Kleinwechter, 1619.

14  Madeweis, Tractatus cometographicus, i. m., A1r.
15  „Quot capita tot sensus …” Madeweis, Die Wieder-Erscheinung, i. m., A2v.
16  uő., Tractatus cometographicus, i. m., A2r; uő., Die Wieder-Erscheinung, i. m., A2r.
17  uő., Tractatus cometographicus, i. m., A2v; uő., Die Wieder-Erscheinung, i. m., A2v.
18  uő., Tractatus cometographicus, i. m., B3v; uő., Die Wieder-Erscheinung, i. m., B4v.
19  uő., Tractatus cometographicus, i. m., B3v; uő., Die Wieder-Erscheinung, i. m., B4r.
20  uő., Tractatus cometographicus, i.m., B3r; uő., Die Wieder-Erscheinung, i. m., B4r.
21  uő., Tractatus cometographicus, i.m., B4r.
22  uő., Die Wieder-Erscheinung, i. m.; C2r.
23  uő., Tractatus cometographicus, i. m.; C1v.
24  A német szövegben is latin betűvel van, így lehet, hogy még félig latin kifejezésnek 

érezték. Madeweis, Die Wieder-Erscheinung, i. m. C2r; uő., Tractatus cometog-
raphicus, i. m., B4r.

25  „Na to ja sem jej hned tehdáž skrzo Tubum aneb Perspectiv (jenž byl dvanácte noh 
dlauhý) spatřoval” (Madeweis, Tractatus cometographicus, i. m., A2v) németül ez: 
„Tubo oder Sternrohr” (uő., Die Wieder-Erscheinung, i. m., A4r). A németben 
„Tubo” áll ott, ahol a csehben „Perspektív” még uő., Tractatus cometographicus, i. 
m., B1v = uő., Die Wieder-Erscheinung, i. m., ):(1v; uő., Tractatus cometographicus, 
i. m., B4r = uő., Die Wieder-Erscheinung, i. m., C2r.

26  uő., Die Wieder-Erscheinung, i. m., A3r.
27  uő., Die Wieder-Erscheinung, i. m., B1r–B2r.
28  uő., Tractatus cometographicus, i. m., A4r–v.
29  uő., Die Wieder-Erscheinung, i. m., ():(1v):(2v); uő., Tractatus cometographicus, 

i. m., B1v.
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30  uő., Die Wieder-Erscheinung , i. m., ):(1r.
31  A  német szöveg igen. uő., Die Wieder-Erscheinung, i. m., B2r „Semith (vulgo 

 Zenith)”.
32  uő., Die Wieder-Erscheinung, i. m., B3r, uő., Tractatus cometographicus, i. m., B2r.
33  uő., Tractatus cometographicus, i. m., B2r.
34  uő., Die Wieder-Erscheinung, i. m., A2r; uő., Tractatus cometographicus, i. m., A2r.
35  uő., Tractatus cometographicus, i. m., A3v; uő., Die Wieder-Erscheinung, i. m., A4r.
36  uő., Tractatus cometographicus, i. m., B2r.
37  uő., Tractatus cometographicus, i. m., A3v.
38  A „plac” kifejezés a korai újfelnémet Platz szó cseh átvétele. Erről bővebben lásd 

Tölgyesi Tamás, Lexikální germanismy v dnešní češtině (Studie kontaktolingvis
tická), Piliscsaba, PPKE BTK, 2009, 218.

39  Madeweis, Tractatus cometographicus, i. m., A2r; uő., Die Wieder-Erscheinung, 
i. m., A2r.

40  Az 1681es üstökösről Csehországban eddigi ismereteink szerint két röpirat jelent 
meg, amelynek nem maradt ránk példánya, lásd Píseň o kometě, jež ̈ na tisíc a dvad-
ceti míl svůj ocas rozložila, z r. 1680–1681. s.l.a., 1681? (Knihopis, 9686); Žibritová, 
i. m., 41; talán Csehországban jelent meg a következő, hely és nyomdamegjelölés 
nélküli röpirat: [Novina jistá a pravdivá o hvězdě a kometě s velikým, prvé nikdy 
nevidaným ocasem netoliko léta minulého 1680, ale i léta přítomného 1681 v Římě 
a téměř v celé vlaské, též i francké zemi, v svaté římské říši, v království českém, 
v arciknížetství rakouském, v knížetství slezském a margrabství moravském i na 
jiných mnohých místech s uleknutím všech na ní patřícím [!] viděti se dala na jeden 
tisíc a dvaceti mil…, vytištěná, 1681] (Knihopis, 18741).

41  Petr Codicillus z Tulechova, O hrozné podiwné kometě, v Praze, 1572 (Knihopis, 
6476).

42  Lásd Petr Codicillus z Tulechova, O hrozné a přediwné Kometě, kteráž spatřijna 
gest na obloze Nebeské w Auterý po památce Swatého Martina, Létha Páně ny-
něgssýho, 1577, Knihopis, 4165; valentin Šubar, Kázanij o hrozné Kométě, kteráž 
se začala vkazowati ten den po Swatém Martině s wečera, Léta Páně … 1577. 
… wytisstěno w Starém Městě Pražském, v Giřijho Melantrycha z Awentýnu, a 
M. Danyele Adama Pražského, 1578 (Knihopis, 16011); Petr Codicillus z Tulechova, 
O Kométě Wlasaté a strassliwé, kteráž se vkázala Létha tohoto 1582. … w Starém 
Městě Pražském, Buryan walda wytiskl., 1582 (Knihopis, 4163); Theodor Maius, 
Krátká Spráwa O Kométě neb Hwězdě nowé s Ocasem kteráž Roku tohoto 1607. 
Měsýce Zářij poneyprwé pod Prsy wětssý Nedwědice spatřijna byla… wytisstěná v 
Danyele Sedlčanského, Praha, 1607 (Knihopis, 5147).
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43  Nowiny gisté z Země Sedmihradské z Leženij Polnijho a z Kosowa y od Ostřehomu 
od 18. až do 28. Dne Měsýce Ržigna. … Léta tohoto 1595. w Starém Městě Pražském, 
Buryan walda wytiskl. (1595?) (Knihopis, 6451).

44  Basilius z Deutschenberka, Lixivium pro abluendo male, sano capite anonymi 
Cujusdam Pseudosophi. Qui tractatu Considerarationis [!] suae, de Asterisco Comato-
magico conscriptae in praefatione admonitoria Scriptum modestum de Cometa Anno 
1618. apperinte [!] conceptum virulento perstringit calamo. – Praeparatum Studio 
Danielis Basilii de Deutschenbergk Academiae Pragensis Mathematum Professoris 
pub. Cum adnexa sub finem Scommatum analysi de statu controversiae, Pragae, 
Typis Pauli Sessii Typographi Academici, Anno 1620. Knihopis, 997. Ennek cseh 
változata: Basilius z Deutschenberka, Saud Hwězdářský přirozený: O strassliwé 
s ocasem Kométě kteráž se po welikém proti sobě patřenj Sľunce s Hladolétem 28. dne 
Měsýce Listopadu na Znamenj Wáhy w Létu tomto bauřliwém a zkormauceném 
1618. wyskytľa. Jakéhoby ta spůsobu a přjrozenj byľa a co by budaucně wyznamen-
áwaľa pro wýstrahu a nabjdnuti ku pokánj, s bedliwosti sepsaný. Od –…. wytisstěný 
w Praze, v jana Střjbrského, [1618] (Knihopis, 998).

45  David origanus, Kratičký wegtah o kométě kteráž se léta minuľého 1618. 21. dne 
měsýce listopádu na obľoze nebeské vkázaľa a až do 15. dne měsýce prasynce, téhož 
Léta trwaľa…, wytisstěno w Nowém Městě Pražském, v Danyele Karľa z Karlssper
gku. Léta Páně, 1619 (Knihopis, 6652).

46  Simeon Partlicius ze Špicberka, Tractatus cometographicus. O dwau nowých 
hwězdách aneb kometách které se spatřowali na koncy roku 1618. Jtem o gegich a 
zatměnjch měsyce aučincých které se powlekau až do léta 1624. Coby w sobě wjce 
obsahowal tento traktát nagdess na druhé straně, wytisstěn w Městě hradcy nad 
Labem w jmpressy Martina Kleinwechtera, [1619] (Knihopis, 6892).

47  Uo., A2r.
48  Žibritová a szlovák gyakorlatot követve ezt „kulturna slovenčina”nak, vagyis 

szlováknak nevezi.
49  Žibritová, i. m., 40.
50  joannes Amos Comenius, Janua linguae reserata aurea, Leutschoviae, 1643, 

 (facsimile) tan. Käfer István, szerk. varga Bernadett, Bp., oSZK, 2009.
51  Az ócseh bolygóneveket lásd Minucý a Pranostyka Doktora Thadeásse Hágka z 

Hágku, K Létu Páně, 1565. E1v–E2r.
52  Žibritová, i. m., 40. Itt a szerző a „kultúrna slovenčina” kifejezésből kiindulva 

a kalendáriumokat és a traktátust is szlovák nyelvűnek mondja, illetve a fordítót 
is szlovák fordítóként emlegeti. Én a szövegből kiindulva a nyomtatványok valós 
nyelve alapján cseh fordításról beszélek.

53  Nowý kalendář na rok po narozenj K. P. 1681. na horyzont Slezský, Vherský, Mo-
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ravský, a Český s pilnosti sepsaný a wydaný. Od Krysstoffa Neubartha… w Žilině, 
v Alžběty Dádánky. Nowý kalendář na rok po narozenj K. P. 1682 na horyzont 
Slezský, Vherský, Moravský, a Český s pilnosti sepsaný a wydaný. Od Krysstoffa 
Neubratha… w Žilině, v Alžběty Dádánky.

54  Lásd mindkét naptárban a prognosztikon második részét. Nowý kalendář … 1681, 
i. m., E1–E4v; Nowý kalendář… 1682, i. m., E4r–E7v.

55  Madeweis, Tractatus cometographicus, i. m., B1v.

Friedrich Madeweis észlelései és véleménye az üstökösről

1  vuilhelmus Aneponymus, Dialogus de substantiis physicis, Argentorati, excude
bat Iosias rihelius, 1567, 70–71: „Tribus modis loquuntur authores de superioribus: 
scilicet, fabulose, astrologice, astronomice. Fabulose loquuntur Nimroth, Igynus, 
Aratus, taurum illuc esse translatum et in signum mutatum asserentes, et similia. 
Quod genus tractandi maxime est necessarium: eo enim scimus de unoquoque signo 
qua in parte coeli sit, quid stellae sint in eo, et quomodo dispositae. Astrologice vero 
de eisdem tractare, est ea quae in eis videntur, sive ita sint, sive non, dicere, multa 
enim in superioribus videntur esse, quae ibi non sunt, quia fallitur visus, sic de eis 
Martianus tractavit, et hypparchus. Astronomice autem tractare de iis, est ea quae 
de stellis vera sunt, sive illa videantur sive non, pronuntiare: qualiter ea tractant 
Iulius Firmicus, Maternus, et Ptolaemeus.”

2  Zsoldos Endre, Starting the classification: New and old stars, and sometimes co-
mets, too, journal for the history of Astronomy, 41(2010), 105–116.

3  Kisztei Péter, Üstökös csillag, Cassan nyomtattatott Bosytz István által, 1683, 3v–4r.
4  Girolamo Zanchi, De divinatione, hanoviae, apud Guilielmum Antonium, 1610, 

44.
5  Luther Noack, jürgen Splett, Bio-Bibliographien Brandenburgische Gelehrte der 

Frühen Neuzeit: Berlin-Cölln 1640–1688, Berlin, Akademie verlag, 1997, 251–263; 
Siegmund Günther, Madeweis, Friedrich M., Astronom = Allgemeine Deutsche 
Biographie, XX, Leipzig, verlag von Duncker & humblot, 1884, 35.

6  Friedrich Madeweis, Nigellae Cadmi filiae de sydere crinito, Berolini, impensis 
ruperti völckern bibliopol, 1681.

7  Adamik Tamás, Római irodalom a kezdetektől a Nyugatrómai Birodalom bukásáig, 
Pozsony, Kalligram, 2009, 741–749.

8  Ausonius, Epistularum XIV. – Ausonius Theoni = Ausonius II, transl. hugh G. 
Evelyn white, London–New york, william heinemann–G. P. Putnam’s Sons, 
1921 (Loeb Classical Library), 44–53.
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9  Ausonius, i. m., 50.
10  Friedrich Madeweis, Die Wieder-Erscheinung des ungewöhnlich-grossen Stern-

Ruthe verstehe des neuen Cometen, Berolini, impensis ruperti völckern bibliopol, 
1681.

11  uő., Continuatio observationum cometae anno M. DC. LXXXI, Berolini, impensis 
ruperti völckern bibliopol, 1681. hozzákötve a Wieder-Erscheinunghoz, lásd a 
Zsolna: egy különleges nyomdahely c. tanulmány 16. jegyzetét.

12  Az edinburghi Crawford könyvtár katalógusa szerint ralph Copeland, Catalogue 
of the Crawford Library of the Royal Observatory Edinburgh, Edinburgh, Published 
by Authority of her Majesty’s Government, 1890, 128.

13  Friedrich Madeweis, Ovum mirabile, Romae Gallina (ceu ferunt) natum, Berlin, 
bey rupert völckern Buchhändlern, 1681.

14  Sara Schechner Genuth, Comets, Popular Culture, and the Birth of Modern Cos-
mology, Princeton, Princeton university Press, 1997, 120–121; Sztrokay Kálmán, 
Üstökös-legendák, uj Idők, 16(1910), 492–494.

15  Friedrich Madewisius, Tractatus cometographicus, v Žilině, u Alžběty Dádanky, 
1681, A4r.

16  Egy javasolt (de el nem fogadott) csillagkép a Pegazushoz közel. Lásd Andreas 
Cellarius, Harmonia Macrocosmica seu Atlas universalis et novus, Amstelodami, 
apud joannem janssonium, 1661, 187.

17  john C. Barentine, Lost Constellations: A History of Obsolete, Extinct, or Forgotten 
Star Lore, heidelberg–New york–Dordrecht–London, Springer, 2016, 425–427.

18  Madewisius, Tractatus, i. m., A4r.
19  uő., Wieder-Erscheinung, i. m., B1r–B1v.
20  Az üstökösökről való legújabb eredményeket, többek között a kitörésekről is, lásd 

Tóth Imre, Az üstökösök megismerésének mérföldkövei 2.: Üstököskutatás az űr-
korszakban = Meteor Csillagászati Évkönyv 2016, szerk. Benkő józsef, Mizser 
Attila, Bp., MCSE, 2015, 243–281.

21  Például h. C. wilson, Sketches of the Jets in the Head of Halley’s Comet, Publica
tions of the Astronomical Society of the Pacific, 18(1910), 477–479.

22  robert hooke, The Posthumous Works of Robert Hooke, London, printed by Sam. 
Smith and Benj. walford, (Printers to the royal Society) at the Princes Arms in 
St. Paul’s Churchyard, 1705, 156: „I saw the same Stream of Light issue out of the 
Nucleus as I had the Night before, and this in the manner of a sudden Spouting of 
water out of an Engine to quench Fire, which would presently disappear, and be 
much like the rest of the Blaze. These Dartings I could perceive to rise to a consi
derable height into the Blaze or Tail.”
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23  David A. j. Seargent, The Greatest Comets in History: Broom Stars and Celestial 
Scimitars, New york, Springer, 2009, 114.

24  Madewisius, Tractatus, i. m., Bv.
25  Lásd Kovács Eszter tanulmányát a kötetben.
26  Madewisius, Tractatus, i. m., B2r.
27  Uo., B2v.
28  Uo., B3r.
29  Uo., B4v.
30  Madeweis, Nigellae, i. m., 2r. Az utolsó két számjegy felcserélődött, itt még 25 852 

479 található.
31  uő., Continuatio, i. m., 2r–2v.
32  Genuth, i. m., 111: „...the periodic return of comets – advocated unsuccessfully 

by ward, Cassini, Petit, and Bernoulli, and successfully by Newton and halley”.
33  Sir william Lower (1570–1615) amatőr csillagász, az angol parlament tagja. Thomas 

harriottal együtt a távcsöves észlelések egyik úttörője.
34  Thomas harriot (1560–1621) angol csillagász.
35  S. P. rigaud, Supplement to Dr. Bradley’s Miscellaneous Works: With an Account 

of Harriot’s Astronomical Papers, oxford, At the university Press, 1833, 43–44: „his 
elliptical iter planetarum for me thinkes it shewes a way to the solving of the un
known walkes of comets. For as his ellipsis in the Earths motion is more a circle & 
in mars is more longe & in some of the other planets may be longer againe so in 
thos Commets that appeare fixed the ellipsis may be neere a right line.”

36  Zach jános Ferenc (1754–1832) magyar származású csillagász. Lásd vargha Domo
kosné, Zách János Ferenc csillagász 1754–1832, Piliscsaba, Magyar Tudománytör
téneti Intézet, 2003; The European Scientist: Symposium on the Era and Work of 
Franz Xaver von Zach (1754–1832), eds. Lajos G. Balázs, Peter Brosche, hilmar 
w. Duerbeck, Endre Zsoldos, Frankfurt am Main, verlag harri Deutsch, 2004.

37  Franz Xaver von Zach, Lettre V. De M. le Baron de Zach, Correspondance Astro
nomique, Géographique, hydrographique et Statistique, 7(1822), 113.

38  Giovanni Battista riccioli, Almagestum novum, Tomus I, Pars posterior, Bononiae, 
ex typographia haeredis victorii Benatii, 1651, 174: „has stellas non fuisse novas, sed 
antiquas, perpetuasque latentes tamen in profundissimo aetheris, et ob immensam 
distantiam inconspicuas; quae postea descensu ad nos evaserint visibiles, et iterum 
ascensu invisibiles”.

39  Georg Samuel Dörffel, Astronomische Betrachtung des Grossen Cometen  welcher 
im ausgehenden 1680. und angehenden 1681. Jahre höchstverwunderlich und entsetz-
lich erschienen, [Plauen], Daselbst gedruckt und und verlegt durch johann Christian 

Üstököst látni - belív.indd   596 10/01/18   12:18 



jEGyZETEK / 597

Meisen, 1681. Lásd még Angus Armitage, Master Georg Dörffel and the Rise of 
Cometary Astronomy, Annals of Science, 7(1951), 303–315.

40  Theophilus Fridericus roesler, De cometis, et arcenda exinde electricitate ad expli-
candum systema mundanum a nonnullis advocata, Tubingae, typis Erhardianis, 1759.

41  johann Kies (1713–1781) német matematikus és csillagász.
42  Gottlieb Friedrich rösler (1740–1790) német matematikus és fizikus.
43  roesler, i. m., Cr; Noack, Splett, i. m., 254.
44  Zach, i. m., 137–138.
45  Madeweis, Nigellae, i. m., 3v–4r.
46  uő., Continuatio, i. m., 2r–2v.
47  Erhard weigel, Vollstreckung des Anhangs von der Gegend Gestalt und Lauff des 

Cometen biß zum Ende, jehna, in verlegung Thomas Matthias Götzen druckts 
Samuel Krebs, 1665, [A2v].

48  Ahogy ezt már korábban heinrich wilhelm Brandes (1777–1834) is megállapította, 
lásd heinrich wilhelm Brandes, Ueber die Frage, wer zuerst die Cometenbahnen 
als parabolisch angesehen hat = Beobachtungen über die Sternschnuppen, angestellt 
von mehreren Naturforschern und mit Untersuchungen über die Resultate derselben, 
Leipzig, verlag von johann Ambrosius Barth, 1825, 160–164.
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