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(Első közlemény, három hasonmással.) 

Köztudomású tény, hogy a babonák kialakulásánál a ter
mészetnek — mint Lehmann mondja1 — «ijesztő oldala» mily 
elsőrangú szerepet játszott s játszik még ma is. A természeti 
jelenségek helyes megfigyelése, okaik kinyomozása oly előfeltéte
lektől függ, melyekkel a kultúra alacsonyabb fokán álló nép
törzsek, vagy társadalmi rétegek nem rendelkeznek s így egyfelől 
a hiányos, vagy zavaros megfigyelés, másfelől a téves oksági 
kapcsolat a természeti jelenségek keletkezését és czélját oly 
tényleges vagy képzelt eseményekkel hozta összeköttetésbe, 
melyektől valójában — legalább a tudomány mai állása sze
rint — teljesen függetlenek. 

A babona kialakulásánál a kozmikus jelenségek sorában, 
már aránylagos ritkaságuk s látszólag szabálytalan megjelenésük 
következtében is, főleg az üstökösök játszottak nagy szerepet. 
«Ritkaságuk, különösségük, rejtélyes megjelenésük a legközömbö
sebb szellemet is bámulatba ejti... Épen azért, minden ország
ban, minden időben, az üstökös furcsa látványa, hajzatának 
sáppadt fénye, hirtelen föltünése az égen egy félelmes, a 
teremtésben régóta fennálló rendet veszélyeztető hatalom hatását 
tette a népek szellemére; és minthogy e jelenség tartama 
rövid, ebből az a hit származott, hogy hatása rögtönös vagy 
legalább is közeli; már pedig e világ eseményeinek lánczola-
tában mindig akad egy-egy tény, a mely valamely gyászos 
jövendőmondás teljesülésének tekinthető.»2 

Már a görögök és rómaiak is azt hirdették, hogy az üstö-

1 Babona és varázslat, 1: 37. 
2 E. Flammarion, Astronomie populaire. Paris, 1881. 595—596. 1. 
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kös megjelenése valami nagy szerencsétlenségnek: elemi csa
pásnak, véres háborúnak, hatalmas uralkodó halálának stb. az 
előfutára. Elvétve azonban már ekkor is valami bekövetkezendő 
szerencse vagy siker hírmondójának tekintették. Plutarchosban 
olvassuk, hogy Timoleon, aki a korintusiakat Sicilia ellen vezette, 
éjnek idején, mikor hajóival a nyilt tengerre ért, úgy látta, 
«mintha megnyílnék hajói fölött az ég s nagy, messze világító 
tűz áradna szét belőle. A tűzből azután egy, a mysteriumoknál 
használtakhoz hasonló fáklya bontakozott ki, lépést tartott a 
hajókkal s épen Itália környékén szállott alá, ott, a hol a mat
rózok ki akartak kötni».1 Ez a fáklyaszerű jelenség a Kr. e. 
344. évi üstökös volt s Timoleon kedvező előjelnek tekintette. 

E balvélemények a középkorban, sőt hosszú ideig az újkor
ban is közkeletűek voltak. A népek fölizgatott fantáziája a leg
csodálatosabb jelvényekké formálta át az üstökös alakját: a 
keresztények jatagánt, a törökök keresztet láttak benne, mások 
éles kardnak vélték, ismét mások a tűzokádó sárkánynyal hoz
ták rokonságba. Flammarion2 1526-ból közöl egy érdekes fa
metszetet, mely azt mutatja, hogy a rajzoló az üstökös rejtélyes 
világát emberfejekkel, tőrökkel s kardot forgató karokkal népesí
tette be. Az üstökösök jövendőmondó képessége is fokozódott. 
Már nem érték be azzal, hogy egy-egy uralkodó vagy pápa halá
lának, rossz termésnek, pusztító járványoknak, véres háborúknak 
a hírnökeit lássák bennük, hanem egyenesen az utolsó Ítélet elő
jelének tekintették s a közelgő világvégét olvasták ki belőlük. 

A közhit terjesztésének, megerősítésének a könyvnyomtatás 
is szolgálatába lépett. Alig hogy némileg elterjedt Gutenberg kor
szakos találmánya, a legelső fényesebb üstökösről, nevezetesen az 
1472-ikiről már is megjelent egy első kiadásában évnélküli ős
nyomtatvány, mely 1474-ben második kiadást, helyesebben után
nyomást is ért, sőt 1556-ban újra kiadatott.3 

A következő századokban azután szinte minden egyes, üstö
kös-járás alkalmából több-kevesebb röpirat látott napvilágot; 

1 V. ö. Plutarchos vergleichende Lebensbeschreibungen. Leipzig, é. n. 
Reclam. IV: 11. 

2 I. m. 600. 1. 
3 V. ö. Ludendorff, Die Kometen-Flugschriften des XVI. u. XVII. Jahr

hunderts. Zeitschrift für Bücherfreunde. XII : 501—502. 
16* 
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minél fényesebb, nagyobbszabású volt egy-egy ilyen tünemény, 
annál szélesebb körben keltett érdeklődést s annál nagyobb-
számú sajtótermék sietett az érdeklődés kielégítésére. A XVI. 
századbeli üstökösök közül irodalmi szempontból a legjelentősebb 
az 1577-iki volt, a melylyel Ludendorfi szerint1 nem kevesebb^ 
mint hatvan latin, franczia, olasz, angol és német nyelvű röp
irat foglalkozik. Érdekes, hogy ez irodalom egyik termékét. 
Misocaeus Vilmos művét Heltai Gáspár magyarra is lefordította s 
Kolozsvárott 1578-ban kinyomatta «Prognosticon az wy Cometa 
felöl való Jouendúlés, mely az elmúlt 1.5.77. Esztendőben Sz. 
András hauában tetzet meg Iouendôltetôt Dantzkába» stb. czimen. 
Egyetlen csonka példányát a M. Tud. Akadémia könyvtára őrzi.2 

A röpirat-termés ennél is bőségesebb volt az 1618. évben, 
a melynek második felében nem kevesebb, mint három üstökös 
tűnt föl szabad szemmel kivehető módon. Ludendorff az ez al
kalommal megjelent röpiratok számát mintegy százhúszra teszi.3 

Még ezt a számot is meghaladja az 1664-ben és 1665-ben föl
tűnt két rendbeli üstökösre vonatkozó irdalom, mely mintegy 
130 darabra tehető. 

Ez irodalomnak is van magyar terméke : Komáromi Csipkés 
György, «Az Iudiciaria Astrologiarol. és Üstökös Csillagok
ról való Jvdicivm. Mellyet Eggy méltóságos Zászlós Urnak 
kívánságára, s' kedvejért, levél formában, elsőben déak nyelven 
irt és az után, némelly becsületes Halgatoi kívánságára, Nem
zete javára, Magyarrá tett, bővített, és illyen rendben, formában 
az Isten dicsosségére ki-eresztett». Debreczen 1665.4 

Minden előbb említett példát meghalad azonban az 1680-iki 
üstökös, mely egymaga tízzel több röpiratot hozott felszínre, 
mint az 1618-iki három s ugyanoly méretű irodalmi érdeklődést 
keltett, mint az 1664. és 1665. évi két üstökös együttvéve.5 

i I. m. 504. 1. 
2 V. ö. Szabó Károly. Régi Magyar könyvtár. I. 76—77. 
3 I. h. 505. 1. 
* V. ö. Szabó Károly, i. m. 1: 427. 
5 Ez üstökös irodalmának Szabó K. szerint nincs magyar nyelvű ter

méke, de 1681-ből két hazai nyomtatványunk is van, melyek egyike német 
nyelven, másika tót nyelven foglalkozik a kérdéssel. Ezek : Schnitzler Jaco-
bus: Comet-Stern Predigt, Szeben 1681. (Régi Magyar Könyvtár II. 408. 1.) 
és Madevisia Friedrich : Tractatus Cometographicus. (U. o. 409. 1.) 
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Nem hiába volt az 1680-iki üstökös, 60 millió mérföldre terjedő 
csóvájával egyike a legimpozánsabb ilynemű jelenségeknek. Nálánál 
nagyobb szabású üstököst csak egyet ismerünk, az 1843-ikit, 
melynek üstöke 20 millió mérfölddel haladta meg az 1680-ikit. 

A ragyogó égi tünemény tehát ismét fölszinre hozta mind
azt a sötétséget, melyet a letűnt századok babonás hiedelmei 
az üstökösök természete s rendeltetése körül terjesztettek. 
A röpiratoknak szinte beláthatatlan sora részben a legkomolyabban 
hirdette, hogy az üstökösök földi szerencsétlenségek, csapások, 
betegségek előfutárjai, részben ismét azt a nézetet terjesztette, 
hogy az üstökösök bekövetkező nagyszabású, de örvendetes ese
mények hírhozói, míg ismét a röpiratok egy harmadik s igen 
tekintélyes csoportja Isten haragjának előjelét látta ez égi tüne
ményekben. 

A röpiratoknak csak igen kis hányada szállt szembe e néze
tek mindegyikével s tagadta az üstökösök jövendőmondó, vagy 
bűnbánatot kirdető jellegét. Azonban e józanabb okoskodás sem 
a tényekre, fizikai és logikai érvekre támaszkodott, hanem theo-
lógiai és ethikai szempontból fogta fel a kérdést. 

Mindez irányzatokról kitűnően tájékoztat a Magyar Nemzeti 
Múzeum Széchényi Orsz. könyvtárának egy gyűjteményes kötete, 
mely nem kevesebb, mint 34 ily röpiratot tartalmaz az 1680. 
évből. A gyűjtemény a szürke kéregpapirkötés előzékére ragasz
tott ex libris tanúsága szerint Zahnius Benedek Vilmos könyvtárá
ból származik s jelenleg Phys. 444. jelzet alatt őriztetik könyv
tárunkban. Alább e darabok részletes bibliográfiai leírását 
adjuk s itt-ott tartalmukból, beosztásukból is szolgálunk egy kis 
ízelítővel. 

Mielőtt közlésükbe fognánk, legyen szabad e röpirat-halmaz 
irodalom- és kultúrtörténeti fontosságára is rámutatnunk. 

Ehhez az üstökös-irodalomhoz fűződik ugyanis a «felvilágo
sodás» irodalmát előkészítő Pierre Baylenek a föllépése. A Diction
naire historique et critique hazánkban is sokat olvasott szerzője — 
Kölcseyre gyakorolt hatása ismeretes — első irodalmi munkáját 
épen e röpiratok gondolatvilága ellen irányította s már ekkor 
fényes bizonyítékát adta metsző Ítélőképességének, mely csupán 
a babona ellen látszott fordulni, de valójában magát az egész
séges hit gyökérszálait is megtámadta. Műve, mely első ízben 
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1681-ben látott napvilágot, a Pensées diverses écrites à un docteur de 
Sorbonne à l'occasion de la comète qui jmrut au mois de décembre 
MDCLXXX czímet viseli s az üstökösök ürügye alatt heves és kímé
letlen támadás a tekintély elve ellen a szellemi élet minden terén. 
Merő illúziónak tartja azt a felfogást, mely nem engedi meg, hogy 
egy századok óta fennálló nézetetsteljesen hibásnak minősítsünk. 
Mert szerinte a legtöbb évszázados tradiczió az emberiség zömé
nek kényelemszeretetén, gondolkodásbeli tunyaságán alapul. Át-
veszszük atyáinktól az előítéleteket, abban a kényelmes föltevés
ben, hogy ők már meggyőződtek helyességükről s nem gondol
juk meg, hogy apáink ép ily bizalommal vehették át őket nagy
apáinktól és így tovább. «Chacun suppose qu'on l'a examiné 
autrefois, et que les Anciens ont aszez pris les devans contre 
l'erreur; et là dessus c'est à l'enseigner à son tour à la pos
térité, comme une chose infaillible.»1 De nemcsak a közfelfogásba 
nem tudni miként átment hagyományok, hanem a tudósok 
által hirdetett tantételek is szigorú revizióra szorulnak. Csak ha 
meggyőződtünk róla, hogy a tudósok gondosan megvizsgálták s 
mérlegelték a tényeket, a melyekből állításaik következnek, tehet
jük ezeket magunkévá. Nem a szavazatok száma, hanem a minő
ség a döntő. A minőség eldöntése azonban a legnehezebb fel
adatok egyike s megoldása sok esetben lehetetlen. De igen való
színű, hogy a filozófia kérdéseiben a hiszékeny és babonás tömeg 
szavazata nem esik latba s a bölcsek kis csoportjának a nézete 
az irányadó.2 Arra. azonban Bayle adós marad a felelettel, hogy 
mit tegyünk azon épen nem ritka esetekben, a mikor e kisded 
csapat sincs egy véleményen? 

Szinte magától értetődik, hogy az üstökösök jövendőmondó 
erejéről szóló hitet elveti. Czáfolatában az ember végtelen kicsiny
ségét, jelentéktelenségét állítja szembe a természet beláthatatlan 
nagyságával. 

Egy Pascal ékesszólásával ostorozza az emberi hiúság e 
kinövéseit : «Plus on étudie l'homme — írja — plus on connoit 
que l'orgueil est sa passion dominante et qu'il affecte la gran-

1 Pensées diverses § C. Oeuvres diverses de M. P. Bayle. La Haye, 
1727. III. köt. 1. rész. 68. 1. 

2 U. o. XLVII-XLVIII. §. 35—36. 1. 



AZ 1680. ÉVI ÜSTÖKÖSJÁRÁS IRODALMÁHOZ. 247 

deur jusque dans sa plus triste misère. Chétive et caduque créa
ture qu'il est, il a bien pu se persuader qu'il ne sauroit mourir 
sans troubler toute la nature, et sans obliger le ciel à se 
mettre en nouveaux frais pour éclairer la pompe de ses funé
railles. Sotte et ridicule vanité! Si nous avions une juste idée 
de l'Univers, nous comprendrions bientôt que la mort ou la 
naissance d'un Prince est une si petite affaire, eu regard à toute 
la nature des choses, que ce n'est pas la peine qu'on s'en remue 
dans le Ciel!»1 De Bayle rakonczátlan észjárása csakhamar 
búcsút vesz tulajdonképeni tárgyától s más, fölöttébb veszélyes 
területekre csap át. így ebben a «világfiak és hölgyek» számára 
írt dolgozatában pendíti meg először azt a téves eszmét, hogy a 
vallás vajmi gyönge támasza a jó erkölcsnek. Kereken kimondja, 
hogy az emberi törvények nélkül a keresztény társadalom mi
hamar tönkre menne s ha a bűnösökkel szemben más orvosság 
nem volna, mint a hitszónokok és gyóntatóatyák intelmei, úgy 
egy olyan város, a minő Paris, alig két héten belül a legszomo
rúbb állapotra jutna.2 Az embert cselekvéseiben nem Isten, az Ég 
és a Pokol gondolatai vezérlik, hanem majd mindig szivének 
uralkodó szenvedélyei, vágyai, szokásai, egész temperamentuma.3 

A jót, csakúgy, mint a rosszat nem a vallás princzipiumai ked
véért cselekeszszük, hanem velünk született hajlamból, melyeta neve
lés, dicsvágy s az önzés erősít. Ezen megfigyeléseiből Bayle azt 
a következtetést vonja le, hogy az ember erkölcsi értékét hite 
nem befolyásolja: a született atheista ép úgy lehet jó vagy rossz, 
mint a pogány hitű, vagy akár a keresztény hivő.4 

Képzelhető, hogy ezek a szokatlan tanítások, melyek ily nép
szerű formában most kerültek először a nagyközönség gondolat
világába, nem maradtak heves támadások nélkül. Maguk a pro
testáns theologusok is, a kiket nem tévesztettek meg azok a 
restrikcziók, melyekkel Bayle a Szentélek malasztjával eltelt hívő
ket kiveszi a felállította szabályok alól, siettek megczáfolni a 
veszedelmes ellenfelet. Természetesen Bayle sem maradt adós a 
felelettel s előbb Additions aux Pensées diverses, majd Conti
nuation des Pensées diverses ez. munkáiban, melyek testes foliánssá 

1 U. o. 5r,. 1. 
2 U. o. GXXXII. §, 84. 1. 

s U. o. CXXXV. §. 87 1. 
4 U. o. CXLV. §. 94. 1. 
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dagasztották az egykori röpiratot, merészen tovább folytatta rom
boló munkásságát. Itt s egyéb polemikus munkáiban kifejtett esz
méit később aprópénzre váltva már említett Dictionnaire-}éhen 
raktározta el, mely szinte kimeríthetetlen fegyvertársa lett a XVIII. 
századi szabadgondolkodók, deisták és atheisták mozgékony 
táborának. 

1. 
2>er || 83on SCbertb gegen borgen || íauffetibe || Unglücíe* || ̂ RD= 

Sß£@SE||Dber||!!Rad(j gemeiner 9írt benaíjmte ©omet ober ©d)roan^ || 
©tern / roeídjer abetmaíjlé btefeê 1680fíen Saljreê oon 61| ^ooember 
an/btf$ auf ben 24 hujus leudjtenb || fid) íjat feben fafíen/|| SRebft 
anbetn ben beffen 8eud)tung oorgegangenen || CímeiéiÎBunbern. || 
(120x37 mm. nagyságú fametszet, mely két üstököst ábrázol.) || 
TO flüchtiger §eber befd)rieben unb enhoorffen || 33on || 3oí)űnn ©ottfrieb 
kauften / Pfarrern in Dopein (sic)/\\ Aanferlidjen gefr. ^oeten. || £all/ 
in Verlegung Simon $obann §iïbnerê /23ud)ï)ânbierê. || ©cbntcft bei) 
Gflftfíoff ©alfélbe @rbcn/1681.1! 

4-rét. 7 ív. )( A—F jelzéssel. 56 1. A munka a magdeburgi 
herczegség kamarai elnökének, Gustav Adolph von der Schulen-
burgnak, továbbá Friedrich Hohndorff, Johansen von der Asseburg 
es H. Johann Christoph Herhold udvari tanácsosoknak s még tíz 
kisebb notabilitásnak van ajánlva. Az ajánlólevél 1680 decz.. 
1-én kelt. 

A szöveg bevezetésből s három fejezetből áll. Annak ki
jelentésével kezdi, hogy az üstökösök megjelenése mindig vala
mely szerencsétlenség előjele. Visszautasítja azt az «abszurd» 
nézetet, hogy az ilyen égi tünemények szerencsét is jelenthetnek 
s még inkább kikel azok ellen, a kik az üstökösök jelentésébe 
vetett hitet babonának tartják. A maga véleményét, úgymond 
minden fakultás tudósainak szavával támogathatná, ha nem 
tartaná többre a tények felsorolását. Előszámlálja mindazt a bajt 
és szerencsétlenséget, melyet a Kr. u. 130., az 1618., az 1652., 
az 1661., az 1664., az 1665., az 1672., az 1675. és az 1677. évi 
üstökös fölidézett. ízelítőül legyen elég rámutatnunk, hogy szerző 
az 1661. évi üstökössel hozza kapcsolatba az ez évi magyar
országi háborút a római császár és a törökök között. Ép ily 
bajokat fog hozni a mostani — 1680. — üstökös is, melyet 
szerzőnk először november 6-án pillantott meg, de még csak 
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egészen homályosan. 12-én világosabban volt látható, «nitt einem 
bíinnctt unb íantlidjen ©djnmnle». 13-án a mag igen fényes 
volt, a farka előbb a Saturnushoz, néha-néha azonban a Jupiter
hez hasonló színezettel birt és így tovább. E bevezetés után 
három fejezetben foglalkozik az üstökösök eredetével, pályájával 
és jelentésével. Messzire vezetne, ha fölsorolnók mindazt, a mit 
az ép oly tudálékos, mint naiv szerző e három fejezetben össze
hordott. Csak egy kis részt idézünk. Midőn arról szól, hogy az 
üstökösök egy-egy bolygó színezetével bírnak, ezt a következőkép 
indokolja: «©DSESfc cjibt barumb einem Gometen etneê platteten 
$arbe/bamit mir üDíenfdjen ein wenig -ïtadjbenfen follen / moi)in @r/ 
bet fromme @D£S/fetn 2lbfei)en ijabe. £)enn une 2ílenfd)en finb 
ber Planeten Conplexionen ja feljr motjl befannt. SBill alfo <$DS££ 
baJ3 mir cin foldjeê Siedjt nid)t rote bie £ut) ein neu SEïjor anfefoen/ 
fonbern otel meíjr ein 9iaà)benfcn Ijaben follen/maö er root)l bamit 
metme/unb toct§ oor eine ©traffe ber Sommet oerfunbtge». A dol
gozatot egy tizenkétsoros költemény zárja be, czime: SDefr 
SCraurenben ©rtnnerung. 

2. 

COMETA REDIVIVÜS, || S5as tft/||£)er auê ber 9lfdjen oiet 
entfejjlídjer aie guoor |eroor || flammenbe|| unb || 9lufê neue fid) unferem 
©efidjte praefentirenbe ||Unglucf§ prophète || Dber || SDer naá) gemeiner 
Slrí genannte ©omet unb || ©djroanfc ©tem/tüeld)er feinen Gurs unb 
Sauff geanbert/unb Ijnadjbem er unter ber ©onnen ©trablen 3. 
SBodjen oerbeefet geroefen/nun meljr||be§ Slbenbê alêbalb nadj ber 
©onnen Untergang fid) fel)en laffet. || SDeffen ßauff/©tcmb/$arbe unb 
uermutijltdje S8e* || beutung aie in einem 3lnl)cmge enttoorffen roirb || 
$on || Sodann ©otlfrieb kauften / Wienern am SBotte || Oolteê in Dopten. 
Äegferl. gefronten ^oeten unb bei) ber SDeutfd) || geftnneten ©enoffen* 
fd)aft genannt || £)er Stamrenbe. || (Vonás) || 3n Verlegung ©imon 
3ol>ann |mbnerê. ||$aű/(8ebrucft bet) ©íjrtftopí) ©alfélbe ©rben. || 
9lnno 1681. 

4-rét. A—E jelzéssel. 40 L E mű Joh. Christian Gveinitz, 
Christian Zeis, Friedrich Ernst Knorr, Christophorus Wachsmuth, 
Johann Andreas Ockel és Melchior Redel Hall városi tanácsosok
nak van ajánlva. Az ajánlólevél kelte 1681. jan. 15. 

E munka beosztása hasonló az előbbi szám alatt ismertetettel, 
melyre, mint első részre hivatkozik is a jámbor szerző. Tárgy-
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menetét maga a szerző a következőkép jelzi: «SBifc wollen ij30 
ber ©ptcurifdjcn 33erad)tung folcíjer 3 e ^ e n u u 0 SBmtber entgegenfe|en 
eine turjje ©rjefjlung beffen/raaê auff @rfd)einung bret)er/ober aud) 
meíjr ©onrien nor Unglücf eifolget ift. £)arm raoííen rair aud) gurücfe 
in baê anbte Seculum ge^en/unb ba bie ©ometeníSebeutung unter-
fud)en/bamit alfo ber 2Baí)n/(9lle ob bie ©önteten aud) guteê 
bebeuten) fo rao£)l aud) rate im erfíen Steile gefd)eí)en / gehoben raerbe. 
&ann raolíen rair aud) bejj ©ometen neuen £auff/$arbe unb Sebeu? 
tung wt unb bejg geneigten £efcrö reiffem Judicio anrjeim [teilen.» 
Arra a következtetésre jut, hogy mivel az üstökös pályája az 
állatkör következő jegyein: ijjas, kos, vízöntő és halak, ment 
keresztül, elsősorban az e jegyek alatt álló országokat és városokat 
fogja veszély fenyegetni, így sok más között hazánkat is, mely 
szerző szerint az ijjas jegye alá tartozik. 

3. 
£>er raacfere ©iab bee £>@rrn /1 | Dber || $t'tfdHjtunenbe / unb gur 

(Straffe || bereitete 9îut |e/ | | Jeremiae cap. I. verf. 11. || Über bie/| | 
in Sünben unb ©id)erl)eit fdjlaffenbe 2Bett-90îenfci)en : || SßorgeftcUct 
burdj ben 19lm 18 (28) Decembr. biefeê §u @nb lauffenben 1680 
^afjreê /1| 3Jlit niel grofjerm/alê erftmalS; baljcr befto mefjr erfd)red> 
lidjerm || Sdjroanfc ober Sdjraeiff / hcvoorftrarjlenben || COMETEN. j| 
SBeídjen/||9tuf offtereê SBegeljren unb 2lnfud)en/fo niel in @ii* j| 
fertigfeit gefc&eben fonnen/©einem/burd) etliche £>immclêi3etd)en || 
ober ©ternen^itber fid) erftrecíenben Sauff nad)/r>om 2lnfang/bif3 
3um @nbc/|| nebenê £errn HIOB Subolffô Obfervationibus, bem 
Slbrtf; nad) / erftlid) ent* ||raorffcn: £>ernad) auf weiteres Verlangen/ 
cinen furzen/bodj nötigen/33e* ||rtd)t bengetíjan: ©nblid) eine befon-
bére Síbbiíbung berer/oon A. 1652. |j bife baí)er erfdjienenen ©d)raan§* 
unb Haarsternen/1| 3íngefuget || M. GEORG. SAMUEL ^irling / || non 
(Si'enadj. || (Vonal) || @9tggtt«R££. || 3n Verlegung beö Authoris. 

4-rét. 4V4 ív. Ivjelzés: A—E. 34 (származott) 1. A füzethez 
eredetileg egy rézmetszetű tábla volt csatolva ; példányunk mellől 
azonban ez a tábla hiányzik. 

A munka czélját a szerző e szavakban körvonalozza : 
«2Benn/raetd)er ©eftalt ober gorm / aud) / an raeldjem JpimmeleíDrtrj / 
biefer ©omet entftanben ; raie meierten £immeí§*3ei$cn o o e r Sternen* 
biíber er in feinem Sauff berühret / mit bem ungeheueren ©d)raeiff 
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ober Sdnoan| burdjfdjnitten / ober gaíjr burd)íauffen / ausfűíjrttájen ttnb 
anugfamen Söertdjt erftaíien: 80 bann/nme bie SBcbeuiung/mutf)* 
mafeítd) / fen / unb / ío oieí au§ ber langen ©rfaf)rení)eit ber ©eíeí)rten 
ttnb £immel8*riïnbiflen í)at ïônncn bemerket / aud) / ncBfí einer Unter * 
fudjung/beigetragen werben / rooíjímennenb barbieíen/unb bem gut 
gefilmten Sefer oor Slugen [telten. » 

Az előszó e passzusának megfelelően a munka első részé
ben a szerző az üstökös pályáját írja le, a mennyire azt Erfurth-
ban, hiányos műszereivel megfigyelhette; azután az üstökös 
jelentéséről, vagy hatásáról értekezik s arra a konklúzióra jut, 
hogy úgy Németországot, mint Spanyolországot, Itáliát és a 
Keletet, továbbá — mivel az üstökös első föltünésekor csóvája 
Francziaország felé hajlott — Francziaországot is veszély fenye
geti. Hogy miben áll ez a veszély, arra az értekező persze nem 
terjeszkedik ki. A mű függeléke tizenkét francziából fordított 
kérdés és felelet: «3»oolff Sternguderifdje SEraume über bte ©igen-
fdjctfft unb 3Burc!ung ber ©önteten». 

4. 
3)er roacfete Stab bee £)©rrn/stb. teljesen azonos czímlap 

az előzővel, csak a vonal alatti rész más; még pedig: 2Búr|; 
bttrg/|| (Sebrucft ben £>tob §ert$en. 1681. 

4-rét 41/* ív. Iyjelzés A—E. 34 (számozott) 1. Szövege s a 
szöveg szedése, beosztása, nyomdai dísze teljesen azonos az 
előzővel. A hozzátartozó rézmetszet e kiadás mellől is hiányzik. 

5. 
3)er toacEere Stab || beô £@9î^©ïïî/|| ober || $rifd)=gríinenbe | 

unb gm: Straffe || terettele !Rutt)c / j| Jeremiae cap. I. verf. 11. || 
íiber bte/1| in Sünben unb ©idjeríjeit fdjlaffenbe 2Beít=3Jlenfd)en : || 
oorgefteítet||burcí) ben || Sím 18 (28) Decembr. biefeê -ut ©nb laufen* 
nen 1680. ^aijree/|| mit oieí größerem/aie erftmaiê ; baí)er befto 
ine|t erfdjmfíidjerm || Sdnoanfj ober Sdnoeiff / í)eroorftraí)ienben |J 
•Somctcn. Il Söeíctjen /1| 2luff offlereâ SBegeijren unb 2lnfud)en/|| fo otel 
in ©ilfertigfeit gefdjeíjen tonnen/ || ©einem /burd) etlid)e Wimmele* 
3ctd)en ober Sternen-1| Silber fid) erftrecfenben Sauff nad)/oom 
Anfang/biß jum ©nbe/nebcns || £errn HIOB Subolffê Obfervatio-
nibus, bem Slbrtfj nad; / erftlid) ent* || loorffen: fjernad) auf toeitereê 
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Verlangen/einen furzen/bod) notfjigen 23ertd)t|j bengetfyan: ©nbíid) 
eine befonbete 2(bbilbung berer/non A. 1652||bt§ baijer erfdjtenenen 
Sdntmn^ unb £aar* || Sternen/angefuget||M. GEORG. SAMUEL 
SßirIing/||t)on ©tfenad) || (Vonal) || @«RggU3lSC || 3n Verlegung !Öen= 
jctmin §empeíő/33ud)í)anbíere. || Anno 1681. 

4-rét. 5Va ív. Ivjelzés A—G. 44 (számozatlan) 1. Két réz-
metszetű melléklettel. E nyomtatvány az előző két sz. a. ismer-

1. ábra. 

tetett munka lenyomata; de a francziából fordított függelék el
maradt. E helyett az utolsó lap alsó felét «Sín bem Sefer» czimen 
a szerző öt pontba foglalja egyrészt mentegetőzését a szöveg 
hosszúsága miatt, másrészt néhány sajtóhiba kiigazítását. 

A két rézmetszetű tábla közül a másodikat némileg kisebbítve 
1, ábránk mutatja. 

6. 
íhu*5íüerfaßte /1| benï̂ raurbige || ©űmeten^afel. || Alul : ©ebrucft 

im 3afc <££rtfti 1680. 
Ivrétű, egyleveles nyomtatvány, erősen körülvágott margó-
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val. A frakturszedésű szöveg kéthasábos. A czímfelirás alatt, a 
tábla közepére rézmetszetű kép van fölragasztva, melyet 2. ábránk 

némileg kisebbítve mutat be. A . szöveg azt 
tani, hogy az üstökösök Isten haragjának 

igyekszik bebizonyí-
hirnökei s a rossr. 



254 DR. GULYÁS PAL 

időjárás, drágaság, dögvész, háború, nagy urak halálának okozói. 
Ez általánosságok után sorra veszi a Kr. e. 84. évi, valamint a 
Kr. u. 7.1., 324., 413., 791., 979., 1000., 1314., 1339., 1506., 1531., 
1532., 1578. s az 1680. évi üstököst s utal azokra a nagy ese
ményekre vagy szerencsétlenségekre, melyek ez üstökösök nyomán 
támadtak. Az összeállítás nyomasztó hatását ezzel a befejező 
verssel igyekszik ellensúlyozni a névtelen szerző : 

SDod) @Dít/ber auf ben ©temen gefjet/ 
Unb fie nad) feinen SSiïïen breí)et/ 
Stan otle Straff in @nab oerfe^ren; 
SBann wir oom böfen £f)un aufboren/ 
Unb une ber @oüeS-$urcí)t befíetften: 
So ícenb't (5c roaê bte Sternen weifen. 

7. 
©infaítigee || Sebenfen oon Gomeíen||L. H. U. D. L. || 1681. 
4-rét l1/* ív. 10 (számozatlan) 1. A 2. 1. és a 9—10. 

1. üres. 
A névtelen szerző teológiai és fizikai szempontokból tár

gyalja azt a nézetet, hogy az üstökösök Isten különös haragjának 
s bűnbánatra való figyelmeztetésének hírnökei. Teológiai szem
pontból szerző tagadja e nézet helyességét, mivel a szentírás egyet
len helyéből sem lehet bebizonyítani, mivel továbbá a bűnbánatot 
csakis Isten szava idézheti föl s mivel végül az üstökösök a 
hitetlen pogányok előtt is láthatók, már pedig ezeket Isten, a 
kinek létezéséről nincs is tudomásuk, nem figyelmeztetheti a 
bűnbánat szükségességére. Szintily következtetésre jut a fizikai 
szempontok alapján. Épen ezért a szerző kárhoztatja az üstökössel 
való ijesztgetést: E tanítás egyrészt sok embert rendes tevékeny
ségében károsan befolyásol, másrészt a bűnösöket, ha nincs 
üstökös az égen, abba a balhitbe ringatja, hogy nincs szüksége 
a bűnbánatra. 

8. 
Benjamin ©eríadjö || Unoorgreifíidiee || Urtí)etí/|| 33on || SDer Gome* 

ten SButdhmg imb || Söebeutung. || (Díszlécz.) || Sdjrceibnig /1| ©ebrucft 
ben (%tfttan Dfeln/||3m M r e 1681. 

4-rét. 2 ív. Ivjelzés A-—B. 16 (számozatlan) 1. 
A szerző lengyelországi születésű lutheránus prédikátor volt, 
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a ki 1683-ban halt meg.1 Az üstökösökről szóló véleményét 
bevezetésének e szavaiban foglalja össze: «Sie Someten [irtb ein 
(Spiel ber 9ktut / roeldjeê fie/roenn e§ fie gut bcíud)t/anftellet/ben 
2lllmäd)ttgen ©DStSE gu preifen unb bie Sterblichen j$u gleichem 
Sooe/Ofme ba§ fie maê trauriges unb erfc^rocflidjeê furbebeuten 
füllten». E véleményt négy fejezetben fejti ki, a melyek elseje az 
üstökös eredetéről, másodika annak végokáról értekezik, a har
madik több előkelő és tudós egyén véleményét összegezi, a 
negyedik pedig azt a kérdést fejtegeti, ha vájjon az üstökösök 
valami rosszat j elenthetnek- e ? 

9. 

SDuncfeíer Slbrifí/ || Unb || $ur|e 23efc£)reibung/1| £)eô faft niemals 
eríjorten grofjen neuen |j Gometenő/1| 2Beld)er erfajtenen im Sljvift-
monat||be§ 1680. Sacrée. Alul: ©ebrudt im 1681. Salure. 

2-rét. Egylevelű nyomtatvány; erősen körülvágva. A lap 
felső részét egy hatalmas csóvával rajzolt üstökös képe tölti be. 

A kéthasábos szöveg egyszerű leirás az üstökös sziléziai 
megjelenéséről 1680. deczember 29-től 1681. január l-ig. 

10. 
Unma§geblid)eë ||33ebencfen/||Dfc bie (Someten jufunfftige Un* || 

glucïêfalle / aie ^rieg / Steuerung /1 | ^eftilenj / großer £errn S ôbt 
2C. ||oerfunbigen? 9Iu6 SBeranlaffung beê îûngftlutt nettíerfd)ienen |[ 
©D9»®Ä®Ä/|l'»uff oielfâltigeô 23egeíjren unb 2lnt)aíten fur|* || lic§ | 
eulfertig/unb einfältig entroorffen. j| Quid fibi STELLA velit NOVA, 
non ego judico, at opto : || Sit GRINIS FINIS, META COMETA 
mali ! il (Vonal) || ©ebrudt im 3o | ï 1681. || 

4-rét. Egy ív; A jelzéssel. 8 1. 
A névtelen szerző fejtegetéseit a következő idézet foglalja 

össze : «3a; Demente... / bafj bie ©önteten eine natűrlidje Urfad) 
feuen ber foígenben Unglűds* unb 3ammerfaíle/jeboá) lauge id) nidjt/ 
bafj fie ein Don @0£S£ geftiffteteê 3^í<íen fenn / roeídjes auê allen 
^tftorien befannt». 

11. 

©nmbítdje Sßiberlegung /1 | SDef̂  || leidiger $ett ijerauê gegebenen |[ 
Sebenfenê /1 | Db bie ßometen gufunffttge Ungludê* || $ätle / aie Ärieg / 

1 V. ö. Jöcher : Gelehrten-Lexikon 1750. II : 954. 
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Steuerung | ^efitlen^ /1| großer Ferren Stobt oeriünbigen ? || SD arg eft eilet || 
fßon einem 8iebl)aber beê (Sottltdjen SBortô. || (Fleuron). || ©ebrucft im 
3al)f 1681. 

4-rét. Egy ív; )( jelzéssel. 8 (számozatlan) 1. 
Az előző számmal egyező nyomdai kiállítású, alighanem 

ugyanazon műhelyben készült röpirat s amazzal polemizál. Azt 
vitatja, hogy igenis, az üstökösök bajt és szerencsétlenséget 
hoznak az emberekre. 

12. 
$£fjeoIogtíd)ee bebenden/|| über baê 3ûngftljm 0jjnc gfr̂ eig befr 

Auctoris, 3eit||unb £>rt§ in SDrud gegeben aífo genante || ©inflitige 
Söebencfen || oon || (Someten / || 2llê faífd)íid) eingebiíbeten / unb otjne 
(Srunb || ber ©grifft aufjgeruffenen Sufc'prebigern ; gufamt einem || 
Sateinif djen 3lní)ang roiber Marcell. Squarcialupum||unb Andr. 
Dudithium || ©Reflet burd)||M. JO. JACOB, buttern/Ulmens.|| be§ 
©firraürbigen Minifterii §u Síugepurg Seniorem, unb || Pfarrern ber 
<Soangelifd)en $ird)en gun^at* || fuffern genanbt. (Vignetta, mely virág-
galyak közt álló Justitiát ábrázol, baljában a mérleggel, jobb
jában mezítelen karddal.) $rancffurt am 9Jlat)n/||3tt Verlegung 
©ottlieb ©obelê / 23ud)ï)anbierë /11 SDrucïtô Sodann (Sorïin /119ln. 1681. 

4-rét. 15 ív. Ivek jelzése: egy félív jelzés nélkül, 21—3í, 
a—-f jelzés. 4 (számozatlan), 72 + 43 (számozott), 1 (számo
zatlan) 1. 

Az ulmi születésű szerző, augsburgi evangélikus lelkipásztor 
(1639—1703), e dolgozatát eredetileg a 10 sz. a. ismertetett 
névtelen röpirat ellen szánta, de minthogy németnyelvű czáfolatá-
val — az előszó szerint -— a frankfurti húsvéti vásárra nem 
készülhetett el, egy 44 lapra terjedő latinnyelvű függeléket is 
csatolt munkájához, melyben részint Marcellus Squarcialupus 
XVI. századbeli spanyol orvos és fizikus Opinio de Cometa in 
vniuersum, de que illó, qui anno CIO ID LXVII visus est ez. művét,1 

1 Eredeti (külön) kiadásban nincs meg könyvtárunkban, de megvan 
Borius András Jenában, 1565-ben megjelent gyűjteményes kötetében, mely 
Thomas Erastus, Andreas Dudithius értekezéseit, továbbá Julius Caesar 
Scaligerus, Benedictus Pererius, Simon Grynaeus, Philippus Mullerus, 
Thomas Fienus, Jo. Bapttista Bicciolus, Petrus Gassendus és Jacobus 
Primerosius véleményét foglalja össze az üstökösöket illetőleg. A 16 szá
mozatlan és 180 számozott lapra terjedő negyedrétű kötet czime a követ-
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részint Andreas Dudithius, a trienti zsinaton résztvett pécsi 
püspök De cometarum significatione commentariolus1 ez. mü
vét czáfolja. A névtelen német szerző azon állítását, hogy 
az üstökösök jelentésébe vetett hitet a szentirás nem támogatja 
Joel 2. fej. 28. v., Máté 24. fej. 29. v. és Márk 13. fej. 25. ver
sével igyekszik megdönteni; műve latinnyelvű részének első 
XV fejezetét Marcellus Squarcialupusnak szenteli, a kinek idézett 
művét Borius gyűjteményes kiadásából ismeri s csupán a 38—43. 
lapokat megtöltő XVI-ik fejezet beszél Dudithiusról. 

13. 
COMETA || SCEPTICVS. || Ober || Äu^er £ifcur&||Uber || 3«ngft* 

©rfd)ienenen|| (Someten. || (Vonás). ||M. DC. LXXXI. 
4-rét. 3 ív. Ivjelzés 21—@. 24 (számozott) 1. Két rézmetszetű 

melléklettel. 
A névtelen szerző, a ki a korabeli irodalomban megnyilvá

nuló véleményeket gondosan egybegyűjti latin idézetektől erősen 
tarkálló értekezésében, a két rézmetszetű mellékletről a következőkép 
nyilatkozik: «Ijtefige Obfervationes betreffenb j fo [teilen roir biefelbige 

kező: DE || SIGNIFICATV || COMETARVM || DISSERTATIONES ET JVDICIA j | 
DOGTORVM HOM1NVM : || collecta, emendata, & Cometomanticae noftri \\ Tem-
poris oppofita \\a\\ JO. ANDREÁÉ BOSIO. |j Singulorum nomina ac f'eriem |) 
IncUculus praefationibus fubjectus \\ indicabit. (Angyalfejet ábrázoló vignetta.) 
JENiE, || Typis & Sumtu GEORGII SENGEN WALDI, || An. Chr. C101DCLXV. — 
Borius gyűjteményével egy kolligátumban van még a következő, idevágó 
röpirat: I. N. J. 11 De \ \ STELLIS 11 Täm TJCitatis ; Quam Inuf'üatis, \\ ac \\ 
COMET1S. || PRO LOCO || In Ampli/Timâ Facultate PhiloCophicâ bene- \\ volé 
impetrato, \\ Ad. D. III. Junij A. C. M. DC. LIII. || In ALMA WITTENBERGEN-
SIUM || DiCputabü |j M. JACOBUS Wcî mottn / || Kembergá-Saxo. S. W. C. || 
Refpondente. || M. MARTINO LIEPENIO || Gorzâ-Brandenb. Marchico. || In 
Auditorio Majori || (Vonal) || WITTENBERGAE"|| Typis MICHAELIS 2Benbt|| 
Anno M. DC. LIII. 4-rét. 32 (számozatlan) 1. Jelzete : Var. 490. 

1 E munka nemcsak az előző jegyzetben említett gyűjteményben, 
hanem külön kiadásban is megvan a nemzeti múzeum könyvtárában. 
Czime: ANDREÁÉ DVDITII11 V1RI CLARISSIMI || DE || COMETARVM Sí-1| 
GNIFICATIONE COM- || MENTARIOLVS ||In quo non minus eleganter, quam 
docte & verè, Il Mathematicorum quorundam in ea re || vanitas refutatur. || 
Addimus D. THOMAE ERA8TI\ eadem de re fententiam || CNyomdászjegy). || 
BASILEAE||Ex Officina NETRI Pernç. || Anno 1579. 4-rét. 68 (számozott) 1. 
Jelzete: Math. a. 147± 

Magyar Könyvszemle. 1910. III. füzet. 17 
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oor in ben pfleg benliegenben Hupffer-JiQurcn | in roeldjen ber Situs 
Cometicus ber gcftalt exprimirt ift | ba§ bet) jeber Obfervation, bie 
Longitudo, Latitudo, ber motus diurnus unb bie länge beê Sd)ioeiffê 
gar tüoí)! gu erfenncn ift [unb in gradibus fan determinirt werben». 

14. 

SSennerffung || SDeê || Gometemíöefpotíe / ||Ober || ©riinbítdje @rôr* 
tetung || ber ^rage : || £sb ber Œomet ein / ober fein ©traffígeidjen || fen : 
©ttoaê ober nidjtê / guteê ober bofeê || bebeutete? || SBortnnen bie SSor̂  
5Bebeuílid)feit mit unoerroeiff; || lidjen 53eiüet§t£)umerrt begrunbet lotrb / j| 
SDte Ungriinbe aber ber Söiberfprädjer flarlid) ||>ntbedt ; || hieben bem aud) 
bie melfâltige (SJebcmtfen / oon bem||Uríprunge beë Gometenê/mtt ein* 
gefuíjret || roerben. || Huf SBeranlafíung beê neultdjft entftanbenen SBun* |[ 
ber^grofjen unb unüergíeidjíidjen || ©omet-Sternê / | |3ur 9lbumrnung 
oonrober ©idjerheit/ unb SSeforberung || 6^riftíid)er Söufífcrtiyfett berauó^ 
gegeben/1| 3)urd) || Theophilum Anti-Scepticum, || fonft %a 2*euifd) || 
(Soíttieb Unoerrud)! || genannt. || (Vonal). |[ ©ebrucí't im 3 a | ï 1681. 

4-rét. 9 ív. Ivjelzés 21—3- 67 (számozott) + 5 (számo
zatlan) 1. 

A szerző műve hosszú czimében kellőkép körülírt tételét 
a szentírásból s a kérdésre vonatkozó régebbi irodalomból vett 
számos idézettel bizonyítgatja s főleg Squarcialupus és Dudithius 
ellen foglal állást. 

15. 

Unoerantroorilidjer || ©ometen*5Bern>erffung || unfehlbare || 6itaff* 
§oíge.||Alul: ©ebrueft im %úfyt G£)rifti 1681. 

2-rét. Egyleveles nyomtatvány. Felső része hatalmas réz
metszet, mely a csillagos eget s a kép alsó jobb sarkában az 
üstököst ábrázolja, melynek csóvája átló gyanánt az egész met
szeten végigvonul. A szöveg háromhasábos. Rövid áttekintést 
nyújt az eddig megjelent üstökösökről s a nyomukban támadt 
bajokról. A névtelen szerző gondolatmenetét Claudianus e verse 
tükrözi : «Nunquam Coelo fpectatum impuné Gometum», melyet a 
költői hajlamú szerző ekként fordít le németre : 

@§ erftfjtene fein ©omet niemals an ben Siernen;S3ogen/ 
©er nidjt eine Straff naä) fid)/ober Unglucf íjat gebogen. 
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16. 

M. ©imon 23ornmeifter§ || Rect: ad Sp. S. || ©{jrtftíid^uertturtffí 
tige || @ometen43etraá)tung/|| auê @eíegenbeit|| befè im 9Jîonat decem
ber Il 1680íerjd)ienenen großen (üometen : || auffgefegt/1| unb || mit einem 
wenigen 3ufa§ / nunmehr jjum anbem* ||mai)l/üerbeffert berauê gége* 
ben. ||3n Verlegung/Sofyann £)offmann§ ^unft* || urtb 33ud)í)anbler / in 
Nürnberg. || (Vonal). 1681. 

4-r. 1 ív 8 1. — Szerző azok pártján van, a kik az üstö
kösök vésztjósló jelentőségét tagadják s a kérdés szabad vizsgá
lata mellett kardoskodnak, mert hiszen «biefe ©ad) ift fein dttau* 
Í)en§í9lrtiieí/ unb gehöret ad Philosophiam naturalem». 

17. 
M. Simon Sornmeifierâ/|| Rect. §um ^eiligen ©eift/|| SBertljei* 

otgíe || ©ometen^eírad)tung/|| Sßorinnen || (Tit.) |! §erm M. ^oijann 
^rifen/ ^ßrebigere || unb Profeff. Pub!, gu Ulm/1| ©eine | non ber||©o* 
nteten 23ebeutung/|| ijerauê gegebene (Spiftel/1| auf bie ^robe gefegt/ 
unb feine ©inumrffe genugltd) || beantroorlet roerben. || (Virágcsokrot 
ábrázoló dísz). Nürnberg /1| ©ebrucft bet) 3lnbreaê Anorçen. ||3Seríegt 
unb jju fínben bet) (Seorg © d) eurer. || 3m ^aí)x ©bttftí 1681. 

4-r. 6 ív. Ivjelzés : )(, A—F. 4 (számozatlan), 43 (számo
zott) 1. 

A németnyelvű mű élén két oldalra terjedő, latinul írt 
ajánlás áll, melyet Fürer Kristófhoz intéz a szerző. E munka az 
előző irat védelméből áll Johann Friken támadásai ellen, a 
melyek nincsenek meg kolligátumunkban. A hosszú vitairatot az 
Űrhöz intézett fohász rekeszti be, melyben kijelenti, hogy művét 
az Isten dicsőségére írta, a kinek áldását kéri úgy magára, mint 
az egész földkerekségére. 

18. 
93ernunfftige |[ ©rfantnijs unb eigentlid)e SBeroanbttiJ3/||SDef} bm 

H Decembris erfteemaí gu 2tbenb§ um 1. Uí)r ber SBroffern allíjter 
•ut || Nürnberg erfdnenenen entfegíidjen|| ©ometenâ. || Alul: @ebrucn/im 
Saíjr ©$riftt/1680. 

2-r. egyleveles nyomtatvány. A czím alatt a lap egész szé
lességét elfoglaló csinos rézmetszet, mely előterében az égre 

17* 
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bámészkodó népcsoportot, hátterében Nürnberg városát ábrázolja,, 
fölötte az üstökös által beragyogott csillagos éggel. (3. ábra.)' 
A kép alatt álló szöveg kéthasábos. 

A szöveg elmondja, hogy háromféle üstökös van, ú. m. 
«Comati, Barbati unb Caudati, ober fogenannte íjaarige/bärtige/ 
unb gefduoeiffte Sdjroanjí Sterne». Azután leírja, hogy a szóban
forgó üstökös mikor és az ég mely táján jelent meg, mekkora 
a csóvája s mi lehet a jelentősége. 

19. 
$í)iíofopí)ifd)ee unb £í)eoíogifdjee j| ^Bebenden/ || 3n roeldjem bie 

üorneíimfte SBe-- j[ beutungen || SSort ben Somé* || ten oorgetragen unb 
examiniret mer* || ben / roo / auf3 ma§ / unb rooíjer fie entspringen /11 aud) 
roarunt oie an ben Rimmel geftelít roerben ; &emadj |[ au§ ber gefun* 
ben SBeinunfft/^eiliger Sd)tift/unb ber ©rfat)rung || grunbíid) ermiefen 
mirb/bafj Sie fenén !| SBorboten ber Straff e / aud) 3d»rocfí || unb 3 o r n í 

3eid)en ©Dtteê. || Samt einem || Auráén 9ínbang /1 | ^Darinnen auf || ^errn 
M. Simon 33ornmeifterê / Rect. ad Spir. S. mj|9cutnberg îîertïjetbi* 
gung gur ©nfige geantwortet roirb/|j58on M. ^oíjann ^riefen | ^rebtger 
im 9ßunfter|jjju Ulm /unb betnn Gymn. Log. P. P. || UÖÜTl /1 | 3n SBer-
íegung @eorg 2Bilí)elm AŰÍmen / gebrucft bet) || Sljriftian 23aítí)afar 
Äufnen fel. ©rben/1681. 

4-rét. 32 ív. ívjelzés a—b, M—@e, 28 (számozatlan), 228 
(számozott) lap. A szerző művét azulmi városi tanácsnak ajánlotta. 

Bevezetőül lenyomatja irónk Simon Bornmeisternek 22. sz. 
a. leírt röpiratát (1—24. 1.); azután jő a tulajdonképeni munka, 
mely előszóból s tizenöt fejezetből áll. E fejezetek következők: 
I. De Etymologia Comètes. IL ^Botinnen bie Nennungen non ber 
©öntetett Ursprung ergebet unb examinirt werben. III. 3Son bem ßauff 
uub SBeroegung befj Someten. IV. $on bem Sdnneiff befj (Someten. 
V. SDafj bie Gometen nidjt bíoffe natürliche SDing fenén. VI. SDa§ bie 
ßometen fenén Sßerf ber 9Wmadt)t ©otteS. VII. $on ben geidjen. 
VIII. 23on ben SBunber^eiajen. IX. 9Baâ bie (Someten für 3eid)en 
fenén. X. 33on bem Stern/fo ben SBeifen in 9#orgen*8anb erfd)ienen. 
XI. 2)aJ3 bie Gometen ^om-geidjen fenén/wirb auf} ber &. Sdjrift 
bewiefen. XII. 33on ber ©rfafjrung. XIII. 25aJ3 unfere Nennung mit 
ber ©laubenősSRegel beffer übereinfomme / aie bie anbere. XIV. ©a bie 
fëintuûrff betrachtet werben. XV. 33on benen/weldje leïwen/bafê bie 



3. ábra. 
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ßometen ntdjtô bebeuten. E tartalomjegyzék kellőkép tájékoztat az 
egész mű gondolatmenetéről és irányáról. Érdekes a XV. fejezet
ben adott összeállítás azokról a tudósokról, a kik az üstökösök 
bárminemű jelentését tagadták. A sort, szerzőnk szerint, Epicurus 
nyitotta meg. Ide sorolhatók még Petrus Gassendus, Picus Mi-
randola, Thomas Erastus, I. C. Scaligerus, Andreas Dudithius, 
Marcus Squarcialupus, a Carthesianusok s «ber oerflud)te 3Jlenfd)» 
Spinoza. A 195. lapon kezdődik az «9lnficmg/m roelájem $erot 
M. 33ornmeifter fein / ©nüge gefdűeíjet», melyben Bornmeisterrel 
polemizál. 




