
AZ 1680. ÉVI ÜSTÖKÖSJÁRÁS IRODALMÁHOZ. 
D R . GULYÁS PÁLTÓL. 

(Befejező közlemény, egy szöveg-közti hasonmással.) 

20. 
íöernunfftí urtb Sd)rifftmafftger 23erid)t|| $on (Someten/|| Unb 

úriemberijeit non bem jenigen ungeheueren || Sdjroeif'Siern || SDerfid) nedjft* 
oerroidjenen SBinter* unb ©íjrift^onat || 1680. unb biefen Senner 
1681. in Oft unb 9Beft||fjat feljen laffen/11 9ltten benen/fo fid) über 
Sonne / 9Jlonb unb Sternen || nerrounbem / unb iíjren 9ídmad)ligen 
Sdjopffer unenbíid)er|| %uxd)t batűber preifen/jjum beften |j 3Xuffô ein* 
flítigfte nerfaffet unb auff begehren in SDrudE gegeben. || (Fametszet, 
mely fekete alapon ábrázolja a csillagos ég egy részét, közepén 
az üstökössel.) Sd)au/íiber ©íjrtft unb tneref'/raie foídjer SdjrecEe* 
Stern/1| SDen Urfprung unb ben Sauff Ijab oon bem íjodjften £ © $ 9 ^ ; || 
S)eêmegen furdjte @D££/unb nidjt bie Stern' am ^>tmmeí/||So 
fteíjft bu feft/unb gieng bie gan|e SBcít j$u trümmel!|| (Csillagokból 
összerakott vonal.) |[ ̂ 9I3^U9î@/@ebrucï:tben ^ofjann ^einrid) Stocí. 

4-rét. 5 ív. Ivjelzés : 91—@. 40 (számozott) 1. A mű Mária 
Amália hesseni tartománygrófnénak van ajánlva. 

A mű tíz fejezetre oszlik. Ezek: I. ©ifíaret einige SBorier/ 
bie man in ber Stern^unft unb allÉjter 511 brauchen íjat. II. SBoíjer 
foídje ©omet« über SdjroetffíSterne íommen unb entfielen ? III. SBoroon 
földje Sternen ben grefjltdjen Sdjrocif íjaben? IV. 2Bo unb wie bie 
©ometen Iauffen? V. 3 U weídjer 3eit ©ometen entfielen y unb mie 
lange fie gu fteíjen pflegen? VI. Stöte 3rr* unb Sdjtoeiff; Sterne gu 
erfennen unb gu unterfdjeiben férjen? VII. SBaâ bod) foíd)e Sdjroeifí 
Sternen bebeuten? VIII. ÏBo ber fegige ©omet entftanben / unb raaê 
er für einen Sauff gehalten? IX. 2Bte grofj foldjer ©omet geroefen/ 
unb mie gefcfjramber geiauffen? X. 2ßae raoí ber neue ©omet wurden 
unb mit fid) bringen werbe ? Aránylag leghosszabb a hatodik fejezet, 
melyben szerző azt fejti ki, hogy az üstökösök Isten haragjának 



318 DR. GULYÁS PAL 

a jelei, de egyben tagadja, hogy ez általánosságon kívül közelebb
ről is meg lehetne határozni, hogy miféle bajok s kikre fognak 
lesújtani. 

21. 
(Sí)t*íftli(í)e || Gotnetcní^rebtgt j| Über (sic) ben gmffett || ©tejjík^en 

Gümeícn / |j SDer com 16. SDecembr. oorigen ^aíjreo 1680. btf; lang 
in ben || Januar tum biefeő Safyreő mn Rimmel gefeíjen toot'ben/ |j 
darinnen auf} ©ötteő SBoti bargetíjan unb er* || mtefen wirb / baf} ein 
foldjcr (Somét bte ftrafft ber|| Statur mett übertreffe / unb ein ©ott* 
Iidjes || ubernaturíid)ee SSercf fen. || ©eíjaítcn am III. Sontag nad) 
Epiphan. 1681. in ber||Stabt* unb §aupt*$ird)en jju @ieffen/|| oon|| 
KILIANO sJiubraufen / SS. || Th. D. unb Profeff. bafélben. || (Renais-
sance-stílű fleuron.) |j $rancff urt / ©ebrucft ím ^aí)v 1681. 

4-rét. 2J/2 ív. Ivjelzés: 2Í—G. 20 (számozott) 1. 
A szónoklathoz Rom. I. 18. szolgáltatta a szöveget. 

22. 
A. QI'II COMETES || Index, Dux & Judex, || Ober || £ren 

8d)rifftmäffige|j ßometens^rc* || bigten/|| liber (sic) bte SSort aufj bem 
brttten Gcipitcl beô Saíomüntfd)cn || ̂ rebiger^ud)ê : j| ©03:3: ttjut 
alléé fein p feiner 3eit/unb läffct || ber iöíenfdjen £>er| fid) angfíen/ 
une e§ gcs || íjén folle in ber Söeít ; bann bet ïOîenfd) fan||bocf) ntdjt 
treffen baê Sßercf / ba& @C3:3: || íí)ut / weber anfang nod) énbe. || Scampi 
einer üorí)ergefe|ten ^rebigt || oon bem SBeifeníStem /1| ©ehalten || 
$on||ANTONI «Reifem / Lie. || ber Seit ^aftorn ju S . 3acob in 
Hamburg. || (Vonal.)|| @ebruc!t || Sluff Sofien ©ottfrieb Sdnu>nö/| | 1681. 

4-rét. 9V-2 ív. Ivjelzés A, 21—3- 76 (számozatlan) 1. 
A hamburgi gimnázium rektorának, Voigt Gottfriednek ajánlva. 

A czímben jelzett «Weiser-Stern» a napkeleti királyoknak 
Krisztus születését hirdető csillag. Erről szól az első szentbeszéd : 
«^kctiigt / gehalten am ©ebadjtnuë^ag ber (Srfd)ctnung Cíhrifti ben 
SBetfcn auf} 9-Horgenlanb gefefyen / auft b^m gerooímlidjen geft*@üan* 
gettó». A másik három szentbeszéd közül az elsőt január 14-én, 
a másodikat 20-án s a harmadikat 28-án tartotta. 

23. 
93ort || ber SÖetfcn auê SOZorgenlanbe 2llten/||unb || bem je|tgen 

9ïeuen || SSunber*©lernen /1| unterrtdjtete / auê ©Dtteê SBort /1 | am alfo* 
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genanten || Zeitigen breij i tônig^age/ || beâ Sa^teê 1681 || ©eine 
©Ijriftlidje 3uí)orer|j 2). ©gtbtus Straud) /1 | ber $trdjen jur £>. £>ret)* 
faítigfeít Paftor, ||unb bee Gymnafii Rector. || (Virágmotivumból 
egyberakott vonaldísz.) ||S)3I9í2:33©/1| Srucítö unb neríegte £aoib* 
^nebrtd) 9í£)ete. 

4-rét. 33A ív. Ivjelzés 21—SD. 2, 28 (számozott) 1. 
A prédikáczióhoz Máté 2 : 1—2. verse szolgáltatta a szö

veget. 
24. 

llnterfcf)tebüd)e || Sefájreibung* unb Gebeit* || iungen/ || ©omol)! 
ber ©DSJMSföS-Ji tnê ©emem/||9ll8 infonberi)ett||SDeê bijjcmíiero nid)t 
fonber groffeô (ümifeisen|| erfdjtenenen/unb weit unb breit || observirten || 
Sßunberißömeten/1| 9JHt $íeiB gufamnten getragen /1 | unb || ©ebrucí't 
int 3a£)r 1681. 

4-rét. 6 ív. Ivjelzés : 9Í—$. 2, 46 (számozott) 1. 
A füzet tartalma a következő : I. Erhard Weigelius hires 

jenai mathematikus értekezése az üstökösökről általában s az 
1680-ikiról különösen. (1—16 1.) II. Ismeretlen szerző műve, 
melyben az üstökösökről elhangzott véleményeket állítja össze. 
(16—22 1.) III. Az 1680-iki üstökös leírása ismeretlen szerzőtől 
és helyről. (23—25 1.) IV. Ugyanaz ismeretlen szerzőtől, Ham
burgból. (25 1.) V. Ugyanez üstökös alakjáról G. S. Dörffelius 
plaueni prédikátor tollából. (26—37 1.) VI. Egy «előkelő» boroszlói 
prédikátor véleménye. (37—38 1.) VII. Thobias Reuthel drezdai 
mathematikus megfigyelései. (39—42 1.) VIII. Rövid leirás isme
retlen szerzőtől és helyről. (42 1.) IX. Johannes Vulpius véle
ménye. (42—46 1.) 

A gyűjtemény szerzői közül Dörfíél érdemel különös figyel
met, aki Plauenben 1681-ben kiadott egyik röpiratában 1 legelső
nek fejti ki azt a nézetet, hogy az 1680. üstökös pályája para
bola, melynek egyik gyűjtőpontjában a nap áll. Dörífelnek itt 
lenyomatott értekezésében az üstökös pályájára vonatkozó ez a 
föltevés még nincs benne. Pontos leirását adja ugyan megfigye
léseinek, de a pálya alakját s alakulásának okait nem kutatja. 

1 2lftrortomií<í)e $$etract)tung beâ @rof?en ©önteten / SöeWjer int abcjeljenben 
1680. unn aru\eí)enbeit 1681. Qaljv í)öcf)ft erumnnerltct) unb entfettet) erjcl)tencn. 
V. ö. Ludendorff, i. h. 
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Az üstökös állományát illetőleg Weigelius föltevéséhez hajlik, 
mely szerint «ein ©omet nid)tê anberâ fei) / aie eine aus ben 
^uineten-Gorpern / fonberítd) ber ©muten / gufammengefafyrene / unb oon 
berfélben erleuchtete §immeíeí2Öoí(fe.» (30 1.) Az üstökös jelentését 
illetőleg pedig közvetítő álláspontra helyezkedik. «9Im fidjerften 
tft alisier — úgymond — bie -^íttteíftrafje / bafc man bie 33ebeutung 
ber ©önteten ntcf;t gan& ins 2Bmb fdjlage/nodj alíeS auS^ugrabeln 
fid) unterfange. 3«S gemein baoon j$u reben/ fo tft md)ts üermut= 
Itd)ereS/aIs eine bôfe öebeutung. 2)as beftârtfet alíer SBoífer íjer-
gebrad)ter Set)faíí/unb bie bet) jeber Sftatur fid) regenbe furd)tfame 
©rftaunung / roogu aud) fompt bie aus ben 2öeltí@efd)td)ten angemertfte 
ôfftere ©rfatjrung / unb baljers erfíanbenea ©pridjroort : neue (Xometen / 
böfe $ropí)eten... 9BaS aber in fpecie ein Jeber (Somét oor SBofeS 
bebeute / bas laffet fid) ctuff gufunffttge $eiten mit feinem gíaubroürbigem 
©runbe beftimmen.» (31—32. I.) 

25. 

(Stilizált viráglevelekből összeállított keretben:) @eifíííd)e|| 
(Sometení^rebigt /1| ober || íur|e unb ©tnfaíttge || 33efd)reibung || SDatitt 
gentelbet wirb | tote bie Cometen befd)affen||fet)n nad) iíjrent SSefenj 
U^rfürung/Drt/||^auffí©eftaít unb 3eit aud) nias fie roir= J| efen unb 
bebeuten|| 2Ils junger / ^eftiien^ tàrieg / groffer ^errn S£obt Un* || 
geroitter unb ßrbbeben. || SSeldje burd) SBercmlaffimg fd)rifftíid) Der* 
faffet unb $itn\\%md übergeben. || (Durva fametszet, mely egy 
ötágú csillagot ábrázol háromszögalakú csóvával.) || $rancffurt 1681. 

4-rét. 16 ív. Ivjelzés )(, )( )(, %—C. 128 (számozatlan) lap. 
A prédikáczió az 3í-íven (33 1.) kezdődik. Tartalmáról a 

hosszú czím kellőkép tájékoztat. Figyelemreméltó benne az elő
zőleg megjelent üstökösök jegyzékbe vétele, mely természetesen 
azzal a. czélzattal készült, hogy kimutassa, miféle bajok jártak 
az egyes üstökösök megjelenésével kapcsolatban. 

26. 
I. N. SS. T. A. A ! j| Informationum de Cometâ nuper 

lucente || Theologico-Practieum, || 2)oS ift || @in ©fjrtftltdjer 33ertd)t 
oon bem ncuítd) $tt Gnb bee 1680*fien/unb im 3ín* ]|fang bec 
1681 íften 3al)rő || ©ntfefclid&en (üometen || unb |[ ^imíifd)en ^roptjeí 
ien/1| rote berfeíbe / (nad) 3tníeítung be§ -ö. ©üam= || geíit iDíattE) : 
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c. 2. o. 1. btjs 12 an bem íioíjen §eft*||unb ©etftltdjen ^reuben^ag || 
ber Dffenbaíjrung unb (SrfMeinung 3íefu || S^rifíi gu oerlefen unb 
perflaren|| nerorbnet/) || Une alle gw wahren unb lebenbtgen 33ufj 
unb taglid)er||23efferung beê Sebenê anfrtfdjen unb aufmuntern folie / | | 
auf tnfilnbtgeâ 33egcl)ren || ©titrer enfériger ©tjrtften || norgetmefen || unb 
p m S r̂uci beforbert || non j| ($eorg ©tmon Venger / Eccleiïafte, Minft : 
Rotenb : || Sen : & Confiftoriali. || (Vonal.) || ©cbrucft %u Rotenburg ob 
btr Zauber im 3at)r 1681. || bet) 9ïoaï) non MIenau. 

4-rét. 2 ív. Ivjelzés 21—33. 16 (számozott) 1. 
A czímlap versoján szerző Martinus Hyllerus Strigoniensis 

reichenbachi prédikátornak 1618-ban, az akkori üstökösjárás 
ötletétől tartott beszédéből idéz egy részt, mely egyúttal szerzőnk 
álláspontját is körvonalozza. Ezek szerint az üstökös «ein greulid) 
3eid)en beê erfd)racílid)en $tstn& ©otteê tniber bie 2BeIt non inegen 
iíjrer Sünben unb unbufjf értig en Sebenê/ba er fid) aufmachet / bie 
9tutf)e unb fein ©djroerb in bie §anb nimt / fcfjromget unb féljen 
laft/unb biefeíbe l)eimfud)en unb ftraffen null». 

27. 

©eiftltdjer $eirad)tung§*8uft / || Dber [| ©etftíia)e Auslegung / | | 
Sefj || (Eomet^roí || »íjetene/1| unb £>immlifd)en 2lmbaffabeurê /1 | SSeídjen 
ber grofje £immelêi$ônig / unb |>@tr aller||Ferren/aie ber 2BeIt|| 
23uj3- unb SBarnungeí^rebiger / SDen 12. S£ag be§ 3ïîonatê Secembtïê 
2lnno 1680. || §euer4íraaíenb/Su6fértig 511 betrachten unb rjoájju* 
ad)ten; || fiat an feine £)immeíe^ontgítd)e Oteftbenfc || gefefcet, || Sefdjrte* 
ben nnb erfllret || ©urd) || M. Z. G. || (Vonal.) || ©ebrucft im 3 4 * 1681. 

4-rét. 2 ív. Ivjelzés : 21—23. 15 (számozott) 1. Fejtegetéseinek 
jellemzéséül szolgáljon ez a rész: «SDiefer ^iutmel ^rontjet bringt 
unb erforbert Síjrifti SDemutí) unb ©cmftmutf). 3d) nri'mfdje jebermann 
ßljrtfti SDemutl) : fonberlid) aber / bafc bief er Gsœmû^tûpfyd I bura) 
unfere 8ebenS*beffernbe íöujs / abroenbe bie 25ambifd)e ^efitlen| / unb 
gebe ober bringe une gefunben Drictïtaal* unb äRtttemadjtsSufft. 2. 
Sam. ©am. 24/14.» stb. 

28. 

©mes || ©bien £od>2ßeifen OiatEjë || Ser Mnferl. grenen/unb 
bes # . SWetdjS || ©tabt Subecf / | | ©i)riftlid)e|| 2lnorbnung /1| 2Bie es bei) 
inftetjenbcm / in 2lnfet)ung bes jungfti || erfdjienenen groffen unb fajredf* 
Itcfjert jj ©ometenë/1| Unb beforglid) obijanbenen níelfáítigen ©traf* || fen 

Magyar Könyvszemle. 1910. IV. füzet. « 1 
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beft bura) unfere Sünbe -ut 3 o n i ÎI getreten 0)Dtteê/1| 2'íuff ben 
10. 3'e&r. btefeö 1681. 3a£)̂ "̂ â jj angefefetent || 33uB? unb 23et;£age|; 
Wú ítnftclhtng unb ^erubung beë || offentíidjcn @CtteSí2)tenftee in 
ben Üircben || gehalten werben fül. 

4-rét. Egy ív; jelzése: 9£. 8 (számozatlan) 1. 
Ez érdekes apró nyomtatvány tulaj donképen nem más, mint 

a Lübeck városától 1681. febr; 10. napra elrendelt egyházi 
engesztelő-ünnepségek részletes programmja. A kijelölt bűnbánó 
nap csütörtökre esett s mint minden más nagy ünnep, már az 
előző nap délben vette kezdetét. A legnagyobb templomi haran
gok húzattak meg s előkészítő szentbeszéd tartatott Jereiu. III. 
37-ről. Csütörtökön reggel négykor kondultak meg a harangok s 
az istentisztelet ötkor veszi kezdetét reggeli énekekkel és külön 
e napra kijelölt bűnbánati zsoltárokkal ; ezután tartatik a pré-
dikáczió Máté III. 12. verséről, végül imák és áldás mondatnak 
és zsoltárok éneklésével zárul a reggeli istentisztelet. A délelőtti 
istentisztelet hasonló programmal reggel hétkor kezdődik. A szent
beszédhez ezúttal Mózes IV. 14. 11—12. verse ad anyagot, 
A délutáni istentisztelet a «szokásos időben» tartatik meg. Ezúttal 
a prédikáczió Jeremiás X. 1., 2., 3. versén fog fölépülni. — 
E programmot követi az istentiszteleteken énekelhető zsoltárok 
jegyzéke s végül Luther Márton munkáiból három, az üstökösökre 
vonatkozó nyilatkozat. 

29. 

3ettet'íSd)rer)ev / jj 3n einer || Gümeten^rebigt / j| 28eíd)e || 9íuf 
einen allgemeinen ï&ufc %afc unb S3et? |jtag/fo in ber ^odfjloW. (Sraff« 
fdjafft ©rbad) / aujs Skr* || cmlafíung etneê ben 16. Decembr. 1680. 
3lbenbê gegen 5. Uí)í||ren erfdnenenen ctjdjrod'íidjen ©ometenâ / ben 
12. £ag Jan. 1681 hoct)fex)í || erlid) celebrirt roorben ju aJiidjeífiabt 
in ber Stabt4ltrcí)en bei) || SBoIdfcetdjcr ^etfammlung oorgeftelíet || $on 
NICOLAO liften / Pfarrern $u ^ugeníjeimb j| an ber SBcrgftrafícn. | 
©ambt || eingehängten 2tnmercfungen / non ber ßometen Ur= || fprung ; 
©eftaít / Nahmen/ Sauff / @efd)roinbigíeit /1 | %aá I ©lanfc / @vofíe/2öeíi= 
rung unb || Sebeuíung. || (Rézmetszet, mely az üstököst ábrázolja, 
a mint elnevezésüknek megfelelően illusztrált csillagképek közt 
tovaszáguld.) || STarmCiftabt / j| SDnuitê unb nerlegtê benning 9)ííiUer/ 
ftürftí. Suchbr. 1681. 



AZ 1680. ÉVI ÜSTÖKÖSJÁRÁS IRODALMÁHOZ. 8 2 3 

4-rét. 8 ív. Ivjelzés %—£>. 2, 61 1. A munka Anna Dorothea 
Christina Gräfin zu Erbach-nak van ajánlva. 

A prédikáczióhoz a szöveget Ezech. VI. v. 11., 12. adta. 
Az üstökösökre vonatkozó megjegyzések a 25. lapon kezdődnek. 
Fölvételüket szerző a következőkép indokolja: «foígenbe 2ln* 
mercfungc (sic) 33on benen Gometen ütegeméin / fyat man auff üegeíjren 
unb oerfdjtcbenes ílnfudjen / biefem QtiAtvfâveqex mit anfügen wollen / 
wegen fo oieíer trjeilê ungereimter / aud) i&eiíe argeríid)et unb gu 
me^erer ©icfjerliett oeraníafíenberUrtE)etí/fo einige fjm unb roieber oon 
fiel) uetTteí)men íaffen/nur fo oiel einem (Síjriftíiebenben ^er^en baroon 
§u loiffen nügítd) / barinnen man fid) beflieffen/bep, benen angebogenen 
(Srempeln oon Gameten / alíemaí)! ben ©rfolg mit anjufüi)ren / bte 
Astrologifdje Judicia benen uberlaffenbe / bereu eigentliche ProfefRon 
ei ift». Hogy milyen szelleműek ezek a megjegyzések, azt vilá
gosan elárulja a következő szám alatt ismertetendő röpirat czime, 
mely emerre válaszol. 

30. 
SiMcberíjoltee unb oert()eibigteâ oí)nma§gebliá)e§ || bebenden/|| 

$on ber |[ (SometeuíSebeutung /1| Sßibei* bte bei) einer unter bem 
Flamen |j 3etter=®cí)rei)et7 || oor roenig STagen ausgegangenen || ©önteten* 
^rebtgtihingelangten 3lnmercfungen oon ber Gometen Ur* || ©prung 
2c. íütb ^ebeutung. || £arm pgíetd) btefe §rage etoiter wirb : ob 
man Xfyo-- jj íogifd) unb Gí)riftlid) banbeíe/baf? man biejentgen/ roeíd)e 
entí |j weber oon ber Gometettí^ebeutung nid)t§ galten/ ober tfrr Judici-1| 
um bauou otfj auff befd)ebene grunblidje Uberwetfung [| fufpendiren | 
oor ber ganzen erbarn 2Beít||oor Nltí)eifien offentítd) || au^fájrepe ? || 
Doct. Sennertus Prac. 1. 5. part. 4. eap. 24. ||Is Deum honorât, 
qui opera ejus, qualia ab ipfo condita funt, j| contemplatur, 
admiratur & célébrât: in Deum verő in jurius eft, & im-||pius 
(addo ego. íüperftitiofus) qui rebus vires, quas nee à||DEO, 
nee ab arte aeeeperunt, tribuit. || (Fleuron.) || (Sebrucft im ^ai)v 1681. 

4-rét. 2 ív. Ivjelzés: 91—23. 16 (számozott) I. 
Jelen röpirat szerzője azonos a 10. sz. a. ismertetett 

Urtmafägebücbes 33ebenfen stb. ez. irat szerzőjével. Polémikus füzete 
megírására Nicolaus List 3e^er-8d)rei)er-je indította, mely őt 
durva firkásznak nevezi,1 a miért tagadni meri az üstökösök 
jelentőségét. 

1 L. a mii 38. lapján. 
21* 
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31. 

@tf)riffkgegrünbete j| (Sebanfen / || 33on ben j| legten Qtlttn bcr 
SBelt / unb i| Untergange berfeíbtgen /1| SBeldje oon bem j| &odigele£)tten 
©arbinal NICOLAO CUSANOJa« fetner 3eit aufgefefcet / unb toaft 
cor eine 23efd)affen§ett|| ber Reiten ?auff/oon bem 1452 3afjr/biô 
auf baê ïunff* ||tige 1700. unb 1734. nadj ber geburt unferê 
$@9t9fôTC||unb £etianbeê 3@<SU &&ÏÏ3&%3 «jaBen werbe/|| mit 
unnergreiffíidjen üftutfjtnaffungen entworffen / beren tijetlê pH unfern 
Reiten fd)on fo ergangen / t|eifê aber nod) fort gefjett/1| unb gum lí)eií 
aud) nod) in ïurgem folgen môgten: || 2)enen tjat unterftfnebíidje unb/ 
gur ©rlâuterung befe || Authoris, notijwenbtge SMfcurfen worinnen 
gugíeid) oon beë|| Surfen oermutltdjen Untergang gebanbelt wirb/j| 
9Jîit einer «orrebe || beigefuget /1| ®. 33. || (Vonal.) || Nürnberg / j| £n 
Verlegung ©eorg ®d)eurerê / ftunftljanblerê. || ©ebrueft im ^atir (Shrifti 
MDCLXXX1V. 

4-rét. 4*/s ív. Ivjelzés 21—@. 36 (számozott) 1. 
A két lapra terjedő előszó szerint Nicolaus de Cusa bíboros 

e műve eredetileg latin nyelven 1457-ben jelent meg nyomtatás
ban. Erről az 1457-iki kiadásról azonban Hain semmit sem tud. 
Ellenben megjelent a Hain-nál 5893 sz. a. regisztrált. Opuseida 
varia ez. hely-, év- és nyomtató nélküli kiadvány első részében, 
a mennyiben a De coniecturis libri duo ez. traktátus azonos a 
másutt De conjecturis novissimorum temporum ez. a. idézett 
dolgozatával, melyben azt igyekszik szerző bebizonyítani, hogy 
az Antikrisztus még 1734 előtt megsemmisül s az egyház leg
nagyszerűbb helyzetbe kerül. A bibliográfusok1 csupán e dolgozat 
franczia fordításáról emlékeznek meg, melyet Fr. Bohier saint-
maloi püspök készített s 1562-ben adott ki először Parisban, 
valamint e fordítás két ujabb lenyomatáról az 1700. és 1763. 
évekből. Jelen német kiadást sem Brunet, sem Graesse nem 
említi. Úgyszintén nem említik az e kiadás előszavában jelzett 
1582. évi német fordítást sem, melyet Marcus flullus lignitzi 
plébános adott ki. Jelen fordítás nem egyéb, mint a Rullus-féle 
ujabb lenyomata, de némi kihagyásokkal — mint az előszó S. B. 
jegyű szerzője magát kifejezi : «mit iïbergetjen besjenigen / w >ö man 
«ben nid)t fo notfrwcnbtg befunben». 

1 V. ö. Brunet, Manuel 5 II : 454. 
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32. 

©Ijriftlidje || ßometen*23etrad)tung /1 | SBorínncn || 3tod) genau ge* 
fyaítener ilnterfudjunçj mit gerotj^ || üerftd)erten/aud) bem ^eiligen SBort 
(Sotteê ben* |j fttmmenben ©mnben bargettjan /1 | 3)aJ3 iungftserfci)ienener 
GometíStern ein unfeíjí* || bares $eicí)en fe9e II ^e& úber bie Símben 
ber SKenfdjen gefaxten @ottítd)en||3orn§/unb bemnad) frenítd) fdunere 
(Straffen nerfunbige/toeídje im fall || beharrlicher Unbujsfertigf ett / über 
bie fiebere SBelt nad)bríicEltd) auf^ufd)ütten ; || 2íudj tote gebací)íee $áá)tn 
forooí non betten gottíofen SBelt* aís || frommen ©otteSíföinbern erbau* 
ítd) || an§ufef)en. | |3u Siettet ber SSaríjeit / unb 2Iufferbauung bejs|| 
«TCedtften eilfertig entroorffen || SBon || M. JOHANNE JAGOBO STATT-
MANNO, || Halà-Suevo, S. S. Theol. Studiofo. I| (A 29. sz. a. leírt 
mű czímlapján látható rajz azonos mása.) || (Sjebrucft im 3»aí)r 
(ilrtfii 1681.' 

4-rét. 11 ív. Ivjelzés 21—8. 86 (számozott), 2 (számozatlan 
és üres) 1. 

A munka öt fejezetből áll. Ezek: I. $on ber Sftatur ber 
(EometíStern. IL 33on ben getanen ütegeméin/unb non bem @runb 
atíer SBebeutung. III. $8on ber grunbli$utnterfud)ten Sebeuíung beê 
Íúngftíerfd)ienenen @omet*Stem§. IV. íBon grünbltd) erttnefener Sebeit* 
tung beft iùngft*erfd;ienenen ©omet*Sterne. V. 33on ber mit 9iu|en 
gebr;iucl)Iicf)en/unb gur ©rbauung ber SJcenfdjen btenlidjen 23ebeutung 
beê jungft*erfci)tenenen ŒometiSternê. 

33. 

Monitor hominum noviffimus. || 35aë ift : || ßurfcer Seriét j| 
33on bem IJUngemobnlid) groffen || @ometen/|j SSelcfjer in oertmcimer 
28tnterêi3eit er» |j festetten / rote er feinen Staub unb 8auff||nací) bem 
Zodiaco unb JEquartore gebaut : || Unb bann||2Baê feiner 33ebeutung 
fjalben non une CSfjrtftlid) ||unb erbaulidj gu merfen fene. || 33ef^rieben || 
non || M. 3>acob ^onoib/in Gymnafio Ulmenfi || Mathem. Prof. Publ. 
& VI. Caff. Praec. |j (Fleuron.) || Ulm /bet) ©Ijrtftian S3altt)'afar bűimen 
feeí. ©rben/1681. 

4-rét. 4 ív. Ivjelzés: 21—-S). 29 (számozott), 3 (számozatlan) 1. 
A mű Ulm város tanácsának van ajánlva. A füzethez az 

üstökös útját magyarázó rézmetszetű tábla (4. ábra) van mellékelve. 
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Szerző fejtegetéseit egy szonettel zárja be, függelékében pedig 
Marcus Maniliusnak az üstökösre vonatkozó költeményét adja 
Schneuber János Mátyás strassburgi tanár német fordításában. 

34. 

SSorfteUung jj SDefj j$ngft*erfdjienenen || [Q]önteten | 2Bte betfelbe / 
rom 16. Novembris, Anno |j 1680. bif? auf ben 7. Februarii, Anno 
1681. bura) [|unberfd)tebíid)e ©eftiiTt/unb mebr aie ben fialb (idjlba- !| 
ren Rimmel mit manntglid)ê groffem (fni* || fe$en burcliuxmbert /1[ 
Stngemercfet unb mit feinem ganzen Sauff||in einem $ttpfer*$íatt 
entmorffen ; || SDeme beigefügt || @ine mafirbaffte (Srjefjhmg unb 
S9efd)reií || bung/bef? im Decembri obigen 3aí)re§ entfton* || benen 
ioeitíbefd)fet)ten || ©rbbrudjê bet) íöíaubenren. || SBon || M. ^ofiann SOíanern/ 
bamaíigen ^far*||rem p 2and)ingen auf ber 3116 I anjeßo | aber ut 
S)uf3Íingen jj (Fleuron.) Il UŐ9DÍ/il Sei) (Slirifticm Saítfcafar Mutjnen îel. 
erben/1681. 

4-rét. 7 ív. Ivjelzés : 21—©. 56 (számozott) 1. E«y réz-
metszetű melléklettel. 

A munka három részből áll, ú. m. : egy «astronomica 
relatio»-ból, vagyis az üstökös pályájának leírásából szerző ész
lelései alapján, egy fejezetből, mely azt vitatja, hogy az üstökö
sökről a puszta józan ész kielégítő magyarázatot nem adhat s 
végül egy harmadik fejezetből, mely a szentírás alapján akarja 
kimutatni az üstökösök jelentését. Az utolsó félívet a ezímlapon 
jelzett földcsuszamlásról szóló leirás tölti meg. 

A kolligátum utolsó négy darabja hasonló gondolatkörbe 
vezet, mint az előbb ismertetett röpiratok, de az 1680-iki üstökös
járással nem függenek össze. Épen azért csak egész röviden 
soroljuk föl czímszerint őket: 

1. Gáspár Heunisch: äßolgegrünbeteo bebenden/über bem 
antrettenben 1670. 3;af)t / Oh in bemfelben Ser 3ungfíe £ag 31t 
íjoffen ober -ut uermutí)en fen? Nürnberg. (É. n.) 

2. Georg Hardy: £ t i 9íufftid)tige Unnorfaí[d)te ©ngellanbifdje 

1 Díszes kezdőbetű. 
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4. ábra. 
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2öní(rfogcr / SDaS tft: ©in Prognofticon über btó 3 a | t 1671. (H. 
és é. n.) 

3. 2Barf)affttge @rael)íung grcenet SBor ber Stabt » J ^ C \ Y I U 
. . . roargenommener 2Bunber*3etd)en. (H. n.) 1672. 

4. Unuorgretfflidjeő boci) SdjttffttnifítgeS bebenden Über bai 
ned)ft4ommenbe M.D.C.LXXIII. 3a | r / íC. (H. n.) 1673. 

5. Gottfried Erhard Fészke: ©eê (Großen SBunbertljâtigen 
©olteê raoíjíbetradjíungeítourbtge Söunbcr in ber 3latut. Leipzig. 1679. 




