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Zsoldos Endre

Leovitius az 1572–1573. évi üstökösről (fordítás bevezetővel)

Bevezetés

Cyprianus Leovitius (Cyprián Karásek Lvovický ze Lvovic) 1524. július 8-án szüle-
tett a csehországi Hradec Královéban. Édesapja Jan Karásek városi tanácsos majd 
polgármester, aki a nemességet (Lvovický ze Lvovic, latinul Leovitius a Leonicia) 
1547-ben kapta I. Ferdinándtól. Több helyen járt iskolába, majd a wittenbergi egye-
temre iratkozott be, ahol matematikát, csillagászatot és latint tanult. Itt megismer-
kedett Melanchthonnal is. Leovitiust többek között a Fugger család is támogatta, 
és beajánlották Ottheinrich (1502–1559) pfalzi választófejelemhez udvari matema-
tikusnak (asztrológusnak). A fejedelem halála után Lauingen gimnáziumában taní-
tott, ott is halt meg 1574. május 25-én.1

Noha Leovitius ma már kevéssé ismert, kortársai értékelték munkáit. Ephemeri-
seit (a bolygók pozíciója évekre előre kiszámolva) gyakran használták, asztrológiai 
munkái pedig igen népszerűek voltak. A fi atal Tycho Brahe is meglátogatta német-
országi körútja során. Érdemes megemlíteni De coniunctionibus magnis (Lauingae, 
1564) című művét, melyben felsorolta i. e. 47-től kezdve az égen megfi gyelt jelen-
ségeket, a fogyatkozásokat és üstökösöket. Ezekhez mindig tartozott – szerinte 
– valamilyen baljóslatú esemény: háborúk, járványok stb. Nem szorítkozott csak 
németországi történésekre, Magyarországot is többször említette. Munkájának po-
pularitását jellemzi, hogy 1573-ban Londonban is kiadták.2 

Leovitius itt olvasható rövid műve 1573-ban jelent meg két latin és egy német 
változatban,3 majd később Tycho Brahe is idézte teljes terjedelmében az 1572. évi 
új csillagról írott hatalmas munkájában.4 Noha Leovitius írása igen rövid, hatása 
mégis több száz éven át érezhető volt. Ennek oka nem megfi gyeléseinek pontossága 
vagy fontossága volt, ezek nem túl érdekesek, és például az a megállapítása, hogy 
„egy hónap alatt a csillag jelentősen elmozdult, három fokot északra a Cepheus csil-
lagkép felé” teljességgel értelmezhetetlen (a csillag semmi ilyesmit nem tett). Ami 
mégis fontossá teszi Leovitiust, az két korábbi csillag említése 945-ből és 1264-ből. 
Ő ugyan csak annyit állított, hogy ezen a környéken (Cassiopeia-Cepheus) jelentek 
meg, de hamarosan ugyanazon csillag – az 1572. évi új csillag – korábbi megjelené-

1 Günther Oestmann: „Cyprianus Leovitius, der Astronom und Astrologe Ottheinrichs”, in Pfalzgraf 
Ottheinrich: Politik, Kunst und Wissenschaft  im 16� Jahrhundert, Regensburg, 2002, 348–359.

2 Ez különös módon kapcsolódik az 1572. évi új csillaghoz, ld. Farkas Gábor Farkas: Régi könyvek, új 
csillagok, Budapest, Balassi, 2011, 89.

3 Farkas, i. m., 229.
4 Tycho Brahe, Astronomiae Instavratae Progymnasmata, Vranibvrgi-Pragae, 1602, 705–706.
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seinek kezdték tekinteni ezeket.5 Feltételezve, hogy ugyanarról a csillagról van szó, 
egy 300–315 éves periódust lehetett megállapítani, mellyel visszaszámolva Krisztus 
születéséig jutottak el. Ebben az esetben az új csillag valójában a mágusok csilla-
ga lehetett, ez pedig elővetíthette volna a második eljövetelt, ami amúgy is rögtön 
felmerült egyes megfigyelőkben.6 Előre is lehetett számolni, ez pedig a 19. század 
végére ígérte a csillag újbóli feltűnését. Történtek is kísérletek a jelenség megfigye-
lésére, de mivel semmi nem jelent meg, Leovitius és csillagai szép lassan feledésbe 
merültek. Érdemes megemlíteni, hogy hazánkban is ismertek voltak, és 1885-ben és 
1886-ban nem várt szerepet játszottak a csillagászat hazai történetében.7 

*  *  *

Az új csillagról� Cyprianus Leovitius a Leonicia véleménye az Úr 1572� esztendejének no-
vember és december havában látható új csillagról avagy üstökösről� Ugyanaz az Úr 1573� 
esztendejének januárjában és februárjában�

A császári felség kegyelmével és kiváltságával.
Nyomatott a Duna melletti Lavingában. 1573

Lukács 21, 25–26, 288

És lesznek jelek a napban, holdban és csillagokban; és a földön pogányok szoron-
gása a kétség miatt, mikor a tenger és a hab zúgni fog. Mikor az emberek elhalnak a 
félelem miatt és azoknak várása miatt, a mik e föld kerekségére következnek: mert 
az egek erősségei megrendülnek stb. Mikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézze-
tek fel és emeljétek fel a ti fejeteket; mert elközelget a ti váltságtok.

Dániel 2, 21–22
És ő változtatja meg az időket és az időknek részeit; dönt királyokat és tesz királyo-
kat; ád bölcseséget a bölcseknek és tudományt az értelmeseknek. Ő jelenti meg a 
mély és elrejtett dolgokat, tudja mi van a setétségben; és világosság lakozik vele!

Csillagászati megfigyelések, a látható új csillagra avagy üstökösre vonatkozóan: amelynek 
jelentőségéről asztrológiai vélemény következik�

5 Zsoldos Endre „Cyprianus Leovitius, Juan Caramuel y Lobkowitz, and the Return of Tycho’s Star”, 
in In Memoriam Hilmar Duerbeck (Acta Historia Astronomicae Vol. 64), ed. W. R. Dick and C. Ster-
ken, Leipzig, Akad. Verlagsanstalt, 2018, 325–339.

6 Barsi János és Farkas Gábor Farkas „Egy ismeretlen kézirat az 1572-es szupernóváról”, Magyar 
Könyvszemle 121, 2005, 435–442; Farkas, i. m., 59.

7 Zsoldos Endre „Kövesligethy Radó, Jókai Mór és az Androméda-köd”, Aetas 17, 2002, 206–211.
8 A bibliai idézetek a revideált Károli Gáspár-féle fordításból vannak: szentiras.hu/KG (megtekintve 

2019. november 13-án).
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Egy új csillag fénylett fel mostanában, ragyogó és hatalmas, nagyobb bármelyik 
bolygónál, melynek természetét az égben november 25-én és a következő néhány 
napban műszerrel kezdtem megvizsgálni. Különböző színei voltak: november vé-
gén a színe aranysárgának és fehérnek tűnt, december kezdetén vöröses volt, mint-
egy vérvörös. December közepe körül aztán egyfajta keveréket mutatott, mintha 
az említett színek vegyültek volna benne. Ebből arra lehet következtetni, hogy a 
szóban forgó csillag a Jupiter és a Mars által fénylett fel: e két bolygó, de főképp a 
Jupiter nem esik messze a Taurustól,9 amely alatt az új csillag fénylik. Mert az új csil-
lagnak az égben elfoglalt helye a Taurus 8. fokához van feljegyezve, és északi széles-
sége az ekliptikától körülbelül 50 fok. Saját testével pontosan a Cassiopeia székébe 
esik, és a széknek azt a részét érinti, ahol a Cassiopeia feneke kezdődik. És mivel a 
Cassiopeia csillagképe közel van a világ pólusához,10 és ezért számunkra mindig 
látható, és soha nem tűnik el az első mozgató okán: megesik, hogy az új csillag is 
mindig a horizontunk fölött mutatkozik, és kör alakban forog, és délutáni időben, 
amikor a Nap sugarai már lejjebb süllyedtek és meggyengültek, a szokottnál ko-
rábban látható, például két vagy három órával a dél után. Azonkívül a nevezetes 
csillag nagysága és fényessége, továbbá távolsága a Zodiákustól olyan volt, hogy a 
Nap sugarai nem tudják egészen elnyomni. A csillag semmi [olyan] mozgását, mely 
saját természetéből adódik, nem fi gyelhettem meg. Tehát egyazon helyen maradt 
közel két teljes hónapig. Most pedig úgy tűnt nekem, hogy egy hónap alatt a csillag 
jelentősen elmozdult, három fokot északra a Cepheus csillagkép felé, nagyságában 
és fényességében napról napra egyre inkább csökkenve, úgyhogy azt vélem, rövi-
desen el fog tűnni. Ám halványodása közben a vérvörös és piros minden árnyalata 
megfesti. E csillag hatásai kétségen felül nagyok és nyilvánvalóak lesznek. A históri-
ák elmondják, hogy I. Ottó császár idejében, Kr. u. 945-ben hasonló csillag lángolt 
fel az ég majdnem ugyanazon helyén. Ekkor Európa különböző tartományait nagy 
változások érték, többnyire rosszak, leginkább a Germániába beözönlő idegen né-
pek miatt. Sokkal gazdagabb híradást olvashatunk pedig a históriákban 1264-ből. 
Nagy és fényes csillag jelent meg az ég északi részén a Cassiopeia csillagkép körül, 
melynek hasonlóképpen nem volt üstöke és saját mozgás nélkül való volt: nem sok-
kal később Germánia két legkiválóbb és legvirágzóbb családját meggyilkolták, és 
Germánia választófejedelmei és hercegei között ellentétek támadtak, interregnum 
volt hosszú évekig, amelyet mészárlás követett. Achilles Gasser nevezetes és tisz-
telt medikus és fi zikus doktor úr e csillagból jósolt, mint ahogy mások feljegyezték 
nekem, kemény telet és néhány nevezetes ember halálát, amivel könnyen egyet-
értek. Mert a Cassiopeia csillagkép szaturnuszi csillagokból áll, melyek a hideg-
(ség)gel függnek össze, továbbá [mert] a királyi trónon ülő Cassiopeia nevezetes és 
hatalmas személyeket s a köztársaság mérsékelt kormányzatát jelöli, melyek közül 
egyeseknek a halál, másoknak pedig elnyomatás, csúf árulás általi tönkretétel vagy 
száműzetés jósolható. És egész Európára nézve bizonyos e csillag jelentése: külö-

9 A Bikától.
10 Azaz a Sarkcsillaghoz.
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nösen a Római Birodalomnak s néhány tagjának veszélyes és ártalmas jövő, azaz 
nyilván egykori szabadságuk elvesztése és az elviselhetetlen rabiga vállalása követ-
keznek. S nem lesznek mentesek a különféle nehézségektől és csapásoktól a Taurus 
csillagkép hatása alatt álló emberek, területek és városok, melyeknek felsorolásában 
a helyhiány és a félelem meggátol.

Rövid vélemény az új csillagról, három mondatban összefoglalva.

Jaj a királyságoknak és császárságoknak, melyeknek gyermek vagy idegen eredetű 
királya és császára lesz.

Ó milyen siralmas és iszonyú minden dolog látszata a különféle zűrzavarok és a 
szörnyű nyomások miatt, úgy a vallás ügyeiben mint a polgárok cselekedeteiben.

Nem múlik el Germániától a fejedelmi bot, míg eljő Siló.11

Végül, s ezt is gondosan feljegyezzük: a jelentéseiben fenyegető új csillag hatása 
néhány további évig fennáll majd, mivel a csillag maga már négy hónapja az égen 
ragyog, és eddig még nem enyészett el.

(De Nova Stella, Lavingae ad Danubium, 1573)

11 1 Móz 49,10: „Nem múlik el Júdától a fejedelmi bot, sem a vezéri pálcza térdei közűl; míg eljő Siló, és 
a népek néki engednek.”
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