
DUKKON ÁGNES 

ASZTROLÓGIA ÉS KERESZTÉNY HTT A RÉGI KALENDÁRIUMOKBAN 
(FRÖLICH D Á V I D ) 

A kalendáriumok kialakulása s a csíziótól az egy meghatározott évre szóló köny
vecskékig tartó fejlődése a 15. és 16. századra esik, a humanizmus és a reformáció 
nagy korszakának idejére, amikor az antikvitás feléledése, „újjászületése" a kultú
ra és vallás területén óriási kihívást jelentett; a régi és az új világnézet összecsapása 
vagy egyeztetési kísérlete alapvető felfedezésekhez és tudományos eredményekhez 
vezetett. Kopernikusz, a „múltba néző forradalmár"1 is kétféle vonzás erőterében 
jutott el korszakalkotó megfigyeléseüg: a Platóntól az újplatonikusokon, Szt. A gos-
tonon és Albertus Magnuson át egészen Marsilio Ficinóig és Pico della Mirandoláig 
ívelő fénymetafizika és a keresztény hit együttes hatása, összefonódása vezeti el a 
heliocentrikus rendszer felállításához2 — mely ettől kezdve az asztronómiának és az 
asztrológiának is új távlatokat és új feladatokat adott. A kalendárium műfaja is eb
ben a tudományos forrongásban alakul, s kezdetben teljes mértékben a magaskultúra 
protektorátusa alatt áll, amennyiben készítői a kor jeles tudósai is egyúttal, mint Re-
giomontanus, Kopernikusz előfutára,3 akit az újkori kalendárium megteremtőjeként 
tisztelhetünk, továbbá id. Joachim Camerarius, a görög auktorok — köztük Ptole-
maiosz — műveinek latinra fordítója és kiadója és Seth Heinrich Calvisius, akinek 
kronológiáit és kalendáriumait a 17. század első felében többször is kiadták Frank
furt am Main-ban, Lipcsében. A kalendárium éppen ebben az időben, a 17. század 
első évtizedeiben vált át a korábbi évszázadban kialakult matematikai-asztronómiai 
jellegről — melyhez természetesen asztrológiai jóslások is kapcsolódhattak — egy ki
fejezetten populáris, a hétköznapi élethez erősebben kötődő s egyre szélesebb körben 
terjedő kiadványtípusra. Mivel azonban elsőrendű feladatuk marad az időjelzés, az 
idő mérését pedig az égitestek mozgásából levont következtetések teszik lehetővé, 
ezért a csillagászattal s az asztrológiával kapcsolatos témák a 18. század első feléig 
megőrzik fontosságukat, bár nem azonos mértékben, mint korábban. 

Az asztronómia és az asztrológia fogalma a naptárak legtöbbjében nem vált éle
sen szét egymástól, ám versengésükről, az asztrológia elítéléséről is vannak bőven 
adataink. Ez a mérkőzés azonban ugyanolyan ősi, mint maga a két tudomány; az 
ókorban Karneadész hozta föl a legtöbb érvet az asztrológia ellen,4 de a középkor
nak és a reneszánsznak is megvannak a nagy, asztrológia-ellenes gondolkodói, mint 
a bizánci csillagász, Theodórosz Metokhitész ' vagy Pico della Mirandola.6 A 17. szá
zadi kalendáriumokban is felvetődik a kérdés: hogy fér össze egymással a csillagjós
lás és a keresztény hit? A naptárprognosztikonokban olvasható magyarázkodások, 
okfejtések azt mutatják, hogy két világkép harca folyik a szerzők tudatában s nagy 

^IMONYI Károly, A fizika kultúrtörténete. Bp., 1978. 150. 
2WiIhelm MAURER, Mélanchthon und die 'Naturwissenschaft seiner Zeit. In Archiv für Kultur

geschichte, 44. (1962.), 199-226. 
3SIMONYI, 150. 
4 Franz Boix — Carl BEZOLD, Csillaghit és csillagfejtés. Helikon, 1987. 3Z 
5SlMONYI, 114. 
6 MAURER, 210. 
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valószínűséggel az olvasóéban is, mivel a fentebb mondottak alapján bizonyítható, 
hogy a naptárak ekkor válnak a „tömegkultúra" részévé, s a bennük szereplő témák 
a közgondolkozás problémáivá. 

A régi kalendáriumok prognosztikonjait vizsgálva óhatatlanul szembetalálkozunk 
azzal a kérdéssel, hogy vajon mennyire komoly vetélytársa az asztrológia a keresz
tény világképnek, s egyáltalán, világkép-e az asztrológia a 17. században, vagy csak 
divatjelenség? 

Az általam eddig átvizsgált mintegy másfélszáz 17. századi naptár mindegyike 
a keresztény szellemiség mellett tesz hitet (nem is lett volna tanácsos az ellenkező
je!), még a formai jegyei is azonosak legtöbb esetben: a prognosztikon elején és végén 
egy fohász, imádság vagy bibliai idézet alkotja a keretet az asztrológia számára, hogy 
ezzel a csillagok befolyását Isten mindenhatóságának rendelje alá. Egy 1650-es bé
csi magyar nyelvű naptárban Virus Püchler így fejezi be prognosztikonját a „földi 
termésekről": 

Az mint ez Feöllyül megh irtt Esztendőnek nagy részinek folyasibul megh ertet
tűk, minemö alhatatlan, hidegh, nedves és alkalmatlan jobrészére, az Planéták és az 
Eghy czillagok jövendölnek, keönyü eszünkbe vennünk, minemö nem szinten ked
vünk szerént való földi termeseket várhatunk ez következendő 1650. Esztendőben, 
hanemha az ur Isten megh jobettván életünköt, az Eghi czillagok és jeleken kivülis 
megh áldhat bennünköt meg adván az sz. bekeseget táplálásunkra való sz. aldását-
is megh adhattya eö sz. Feolséghe, melyre, noha az Prognosticonokban nem ighen 
bisztathatnak bennünköt Astronomusok de Istenben való reménséghre mutatnak. 

Astra regunt corpus, mens libera, sidera vincit 
Est Deus in coelis, hunc coele tutus eris 

Um Himmel ist das Firmament 
Zur Menschen Nutz von Gott erkennt 

Kein Gewalt noch Krafft in dem Gestirn 
Daß sollt dein Gemüth von Gott abführen.7 

(OSzK, RMKI. 834, C3) 

Ugyanakkor épp ez a buzgalom árulja el, hogy az asztrológia mint lehetséges má
sik, lappangva létező, alternatív világnézet — nem kicsiny rivális. Az a tény, hogy 
időről időre feléled, mint valami főnikszmadár s hallatlan népszerűségre tesz szert, 
azt bizonyítja, hogy az emberi lélek mélyén ott szunnyad valami az ősi, mágikus 
szemléletből; tehát magában az emberben megvan a kellő talaj, befogadó készség az 
asztrológia kísértése, csábítása számára. Ezért olyan érdekes és tanulságos a kétféle 
hit — a fatalisztikus, a lélek ősibb állapotához visszakanyarodó csillaghit és az el
lenkező irányba, a szabad akarat irányába tartó, s ezzel Isten és ember kapcsolatát 
személyessé formáló keresztény hit mérkőzését figyelnünk a 17. századi naptárak
ban. S ha még azt is hozzászámítjuk, hogy e naptárszövegek másként éltek, hatottak, 
mint a magaskultúra termékei, mert legtöbb esetben eleve azzal a szándékkal jöttek 
létre, hogy hamarosan köztulajdonná, egy adott közösség témájává legyenek, műve
lődéstörténetünk valóban értékes forrásai között tarthatjuk számon őket. 

7 A latin és német sorok értelme a következő: 'A csillagok a testen uralkodnak, a szabad érte
lem/lélek legyőzi a csillagképeket, Van Isten a mennyben, ezért az égtől védve leszel' 'Mivel az ég 
az ember javára Istentől rendelt mennybolt, ezért a csillagokban sem oly hatalom, sem erő nincs, 
mely eltéríthetné lelked Istentől/ 
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Az asztrológia, mint téma a 17. századi naptárakban valósággal virágkorát éli. Az 
előző évszázadokban még inkább csak a tudósok egymással folytatott levelezésében 
kerül szóba, mint Váradi János és Marsilio Ficino esetében,8 vagy Luther és Melanch-
thon eltérő vélekedésében — mindenesetre az akadémiák és tudós körök világát nem 
nagyon lépi át. A 18. századra viszont a kalendáriumi asztrológia fokozatosan el
veszti jelentőségét, részben mert más témák háttérbe szorítják, később, a század kö
zepén Mária Terézia rendelettel tiltja ki a jóslásokat a naptárakból. Talán megkoc
káztathatjuk azt a feltevést, hogy a 17. század arculatához még sokkal jobban hozzá
tartozik e vívódó kettősség, mint az utána következőéhez: érdeklődés, sőt, vonzódás 
mindenféle okkult, misztikus, mágikus tevékenység és tudomány iránt s ugyanak
kor valami erős, mélyről jövő Isten-szomjúság is, vagy más vetületben egy józan, re
ális világlátás, kritikai szellem és az irracionalitás iránti fogékonyság és kíváncsiság 
együttlétezése. Természetesen az éles, egymást kizáró állásfoglalások is beletartoz
nak a hitviták és tudományos viták tragédiákat is termő korszakába (elég Giordano 
Bruno vagy Galilei példájára hivatkoznunk). E két ellentétes vonzás együttes jelen
léte a kalendáriumokban nagyszerűen tükröződik, akár a század elejét, akár a végét 
nézzük, ezt mutatják a Közép-Európában kiadott latin, német, lengyel és magyar 
naptárak — a színskálát jó volna még kiegészíteni olasz, francia és angol változatok
kal is. A naptárszövegek minősége természetesen eltérő, nagyon vegyes, a naptár
szerző, ül. kiadó műveltségének mértéke szerint, de az alapképlet megegyezik. 

E téma részletesebb bemutatásához a 17. század első feléből Frölich Dávid ka
lendáriumai szolgáltatnak gazdag anyagot, mivel viszonylag hosszú időn —negyed
századon — keresztül és több nyelven (német, latin, magyar, szlovák) kiadott nap
tárai közül jelentős számban maradtak fönn példányok, másrészt Frölich jelentősége 
a hazai és nemzetközi tudománytörténetben indolkolja, hogy épp vele kapcsolatban 
vizsgáljuk meg asztrológia és keresztény hit összetalálkozását. 

Frölich Dávidról,9 a jeles késmárki polihisztorról a következőket írja M. Zemplén 
Jolán, egyik legszakszerűbb és legalaposabb méltatója: 

„Magányos alakja a 17. századnak, korát sok szempontból megelőzte. [...] ...ta
nítványa, utódja nem volt, és az utókor még sokkal mostohábban bánt vele, mint 

8 Váradi János Rcinóhoz írt levelében a keresztény hitet félti a pogány végzethittől, s azt az óhaj
tását fejezi ki, hogy az antik bölcselet felújítása ne a dőre kíváncsiságot szolgálja. Ficino válaszában 
kifejti, miért tartja az asztrológiát összeegyeztethetőnek a keresztény vallással, és a végzetet a gond
viseléssel. A levélváltás az 1484-es Platón-fordítás és kiadás okán keletkezett. In BÁNFI Florio, Joan
nes Pannonius — Gbvanni Unghero: Váradi János. ItK 1968. 194-200. Ezért az adatért Pajorin Klárának 
tartozom köszönettel. 

9 Frölich Dávid életrajzáról a legfrissebb adatokat a Slovensky Biograficky Slovník II., Matica Slo-
venska, Martin, 1987-es kiadású lexikon tartalmazza. A főbb mozzanatokat emelem ki belőle, mel
lőzve az elavult szellemű kommentárokat: Frölich Dávid 1595-ben született Késmárkon, 1648-ban 
halt meg Lőcsén; apja Johann Frölich tanító, pap, a szepességi kryptokálvinista körhöz tartozik. Fe
lesége Judit Bertram, a késmárki szenátor és orvos leánya, házasságukból egy fiuk és két lányuk 
született. Tanulmányait előbb Késmárkon, majd 1616-tól Elblangban, 1620-22-ig az Odera mellet
ti Frankfurtban, 1627-28-ig Wittenbergben folytatja. 1618-ban a balti országokban járt, 1622 és 27 
között német és cseh városokat látogat meg, 1628-29-ben Magdeburgot, Jénát, Altdorf ot, Lipcsét, to
vábbá néhány osztrák és magyar várost, így Pozsonyt is. 1630-ban Erdélyben járt, 1631-32-ben a 
közép-szlovákiai bányavárosokban. 1629-től Késmárkon tanít s a már korábban megkezdett naptár
kiadásból él. Később III. Ferdinándtól megkapja a „császári és királyi matematikus" címet, s vele 
évjáradékot Földrajzi, fizikai tárgyú könyvei Bártfán, Nürnbergben és Boroszlón jelentek meg, mint 
kalendáriumai, melyek utánnyomásban Közép-Európa szerte elterjedtek. Méltatói jelentős esemény
ként tartják számon, hogy 1615-ben megmászta a Magas-Tátrát, s az ekkor végzett légnyomásmérési 
kísérleteit s egyéb tapasztalait későbbi műveiben megírta. 
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Honterusszal, akinek műveivel legalább a szorgalmas filológusok, egyháztörténészek 
foglalkoztak. Frölich egész munkássága azonban kizárólag a földrajz, a csillagászat 
és kisebb mértékben a történelem területére esik, és ő is osztozik az elfelejtés mostoha 
sorsában, amely eddig Magyarországon a reális tudományok korai, úttörő művelői
nek kijutott"10 

Frölich természettudományos értekezéseinek és a naptáraiban föllelhető asztro
nómiai, fizikai traktátusainak fizikatörténeti értékelésével Zemplén Jolán törleszti az 
utókor adósságának egy részét, az asztrológiával kapcsolatos nézeteit azonban félre
ismeri s a kalendáriumi műfajnak tett engedményként kezeli, melyet szerinte Frölich 
sem vett komolyan. A prognosztikonok egyéb szövegei (történeti, néprajzi és mitoló
giai témák) nem tartoznak kutatási területéhez, így ezekről nem esik szó könyvében. 
A késmárki tudós művelődéstörténeti szerepéről pedig Tarnai Andor könyvében11 

találunk értékes utalásokat. 
Ezeket a területeket kellene tehát egy alapos és régóta időszerű Frölich-monográ-

fiának feltárnia, hogy a látszatra teljesen különböző témák, az ún. racionális és irra
cionális ismeretek az egész életmű összefüggésében kapjanak megvilágítást. A jelen 
tanulmány csupán az egyik kérdéskör — az asztrológia — vizsgálatára tesz kísérletet, 
de még itt sem a teljesség igényével, a téma szerteágazó mivoltából következően; a 
történelemmel, folklórral és a mitológiával kapcsolatos szövegekről csak főbb vonat
kozásokban szólok. 

Az OSzK-ban RMK DL 1352 jelzet alatt őriznek egy colligátumot Dobai Székely 
Sámuel gyűjteményéből, mely Frölich német nyelvű, Boroszlóban kiadott naptárait 
tartalmazza 1623-tól 1640-ig. (Tarnai Andor szóbeli közlése szerint ez a colligátum 
egyúttal Frölich naplója is volt, az ő kézírásos bejegyzései találhatók az e célra üre
sen hagyott oldalakon.) Témámhoz fölhasználtam még Frölich Bártfán kiadott latin 
kalendáriumait, egy ugyanott megjelent magyart s a nürnbergiek közül hármat — 
két német és egy latin nyelvűt (ez utóbbit ÜL Ferdinándnak ajánlja a szerző).12 Az 
1655-ös évre szóló nürnbergi kalendáriumnak az az érdekessége, hogy ez is Frölich 
neve alatt jelenik meg, ahogy a címlapon olvashatjuk „Verfertiget von Davide Frö
lich, des Königreichs Ungarn Astronomo", holott a „császári és királyi matematikus" 
ekkor már hét éve halott' A kiadó, Wolfgang Endter a korábbi években megjelent 
Frölich-naptárakból kompilálta össze anyagát, melyre nem nehéz rájönni, ha össze
hasonlítunk egy igazit ezzel a pszeudo-Frölich-hel. Mindenesetre ez is a késmárki 
polihisztor népszerűségéről tanúskodik; naptárai a 17. század harmadik évtizedé
től kezdve mintát jelentettek nemcsak a Magyarország területén működő és kalen
dáriumkiadással is foglalkozó nyomdák számára, hanem külföldieknek is, példa rá 
Nürnberg és Boroszló. 

Frölich Dávid kalendáriumai arról győzik meg a mai kutatót, hogy szerzőjük ala
posan ismerte a Bibliát (a filozófia, matematika és orvostudomány mellett teológiát is 
tanult Odera-Frankfurtban és Wittenbergben), s rendkívül tájékozott volt a földrajz
ban, csillagászatban és történettudományban is. Az 1620-tól 1640-ig kiadott boroszlói 
naptárak prognosztikonjai, ha folyamatosan, egymás után olvassuk őket, egy kisebb
fajta enciklopédia körvonalait mutatják. Az alábbi témák szerepelnek a naptárakban: 

10 M. ZEMPLÉN Jolán, A magyarországi fkika története 1711-ig. Bp., 1961.120. 
11 TARNAI Andor, Extra Hungárián non est vita... Modern Filológiai Füzetek 6., Bp., 1969. 
12 Valamennyi naptár az OSzK-ban található, a III. Ferdinándnak dedikált példány (RMK III. 1598) 

különösen érdekes, mind tartalma, mind a benne lelhető kézírásos bejegyzések miatt Zsidó hó
napnevek s febr. 22-nél Festum Purim minori sor olvasható benne. Mivel Frölich jártas volt a héber 
nyelvben s kultúrában, elképzelhető — bár nem bizonyított — hogy tőle származnak a feljegyzések. 

597 



1. Földrajz + néprajz 
Részletes leírásokat találunk egyes északi országokról és népekről az 1630-31-es 

naptárakban (Izland, Grönland, No vaja Zemlja, Lappföld, az Északi-tenger szigetei, 
Oroszország). Ennek forrása Olaus Magnus svéd püspök 1555-ben Rómában megje
lent könyve, a História de gentibus Septentrionalibus, earumque diversis statibus, conditio-
nibus, moribus..., németül 1567-ben adták ki Strassburgban. Frölich szövegének címe 
majdnem teljesen megegyezik a könyvével, de meg is nevezi mindig, honnan meríti 
ismereteit, továbbá nem másol, hanem válogat, szerkeszt és kommentál. A további 
érdekes leírások: 

1632 — Historische Beschreibung der Tartam 
1633 — Beschreibung der Türeken und gefangenen Christen 
1634 — Continuatio der Türckischen Historien 
1635 — Historische continuatio, von der Türeken Glauben, Sitten und Ceremonien 
1636 — Von den Juden Sitten, Wandel und Aberglauben 
1637— Continuatio des Jüdischen Aberglaubens und ihre Sitten 
1640 — (Amerikáról!) Kurze Historische Beschreibung der Neuen Welt, wo diesel

be gelegen, wenn sie erfinden, und was sich darinnen bey den Menschenfressern mit 
einem Deutschen zugetragen. Ebben a leírásban előbb földrajzi adatokat közöl — tá
volság Európától, időeltérés, nagyság —> majd ismerteti a felfedezés történetét, mely 
a velencei Antonius Zeno 1390-es utazásával kezdődik s folytatódik Columbus, Ves-
pucci, Capralis, Magellan, Cortez, Pizarro s végül Wilhelm Schout és Johan le Mair 
1616-os expedíciójával. Ezután következik a címben ígért kaland az emberevőknél: 
Johannes Stade homburgi származású német utazó 1547-49-es amerikai útjáról ké
szített feljegyzéseit használja föl Frölich, hogy hasznos és izgalmas olvasmányokkal 
lássa el naptárait. A tatár, török és zsidó témák közreadásában is szakszerűen jár el, 
forrásait mindig pontosan megjelöli (kötetet, lapszámot is!), saját véleményét, esetle
ges tapasztalait is hozzáteszi. 1618-ban utazást tett a Baltikumban, s mikor az északi 
népek babonáiról értekezik a naptárakban, saját megfigyeléseivel egészíti ki Olaus 
Magnus történeteit. 

2. Történelem 
A történelemmel kapcsolatos témák inkább a latin kalendáriumokban játszanak 

fontos szerepet, így az 1642-es nürnbergiben, valamint Bártfán, ugyancsak a 40-es 
évek elején megjelentekben. Ez utóbbiakból olyan példányokat ismerek, melyek II-
lésházy Gáspár kézírásos bejegyzéseit tartalmazzák.13 A következő témák szerepel
nek bennük: Históriáé Memorabiles, De VII Miraculi Mundi, Bellorum Turcicorum 
Continuatio, Descriptio Amuratis HL Imp. Turc. és Históriáé Bellicae. Forrásai közt 
megnevezi Plutarchost, Lemniust, Bonfinit, Poggio Bracciolinit, Guicciardinit, Sabel-
licót, Bembót, Sigoniust, Albert Crantzot és Rieseberget. Tehát alaposan tájékozódott 
az ókori és humanista történetírók munkáiban. A német kalendáriumaiban kevesebb 
a történeti téma, 1623-ban közöl egy krónikafélét Magyarország és a szomszédos or
szágok történelméből (Etliche Gedenckwirdige Geschichten von unserm Vaterland 
Ungern und benachbarten Landen). A tarka, de sok érdekes dolgot is tartalmazó 
krónikából érdemes a Bocskai István fejedelemre vonatkozó adatot idézni: „Den 30. 
dieses (Novemb.) vor 17 jähren ist Boczkay Istwan König in Hungern, nachdem er 
viel guts der Religion wegen gestifftet, von dieser Welt geschieden." (D2a) (Kiemelés tő
lem — D. Á.) A vallásszabadságért harcoló Bocskainak szentelt megemlékezés alátá-

13 Az erről készített tanulmányom megjelenés alatt áll az ELTE Tanárképző Főisk Történelem 
Tanszékének kiadványában 
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masztja Szabó András megállapítását, mely szerint Frölich Dávid apja, Frölich János 
leibnici rektor közvetítésével annak a kryptokálvinista körnek a szellemi örökségét 
viszi tovább, mely a 16. század végén Ambrosius Lam Sebestyén körűi alakult ki.14 

Ebbe a képbe jól beleillik a Thököly Istvánnak szóló ajánlás, mely ugyancsak az 1623-
as boroszlói naptárban olvasható, valamint az 1628-as naptáré Brandenburgi Katalin
nak, Bethlen Gábor fejedelem feleségének, továbbá az IUésházy Gáspárhoz fűződő, 
még nem kellően feltárt, inkább csak sejtett kapcsolat az 1630/40-es évek forduló
ján. Az 1640-es években kiadott nürnbergi naptárakban a harmincéves háború törté
netéből közöl eseményeket „Chronik des jetzigen Teutschen Kriegs" címmel; ezeket 
a folytatásos krónikákat használja föl a már említett 1655-ös „pszeudo-Frölich" is. 
Az 1646-ban Bártfán nyomtatott magyar nyelvű Kis Kalendáriumában is van „Rövid 
Chronica Mely esztendőnként szokott a Kalendariom közepiben helyheztetni: most 
megjobbittatott (RMK I. 783a). Kiindulópontja azonos a legtöbb naptárkrónikáéval, 
373-tól, a „magyarok Szkítiából való kijövetelétől" kezdve sorolja föl a nevezetes tör
ténelmi eseményeket, de legrészletesebben a törökkel folytatott harcokról ír. 

3. Csillagászat 
Frölich „kalendáriumi enciklopédiájának" legérdekesebb fejezeteit az asztronómi

ai és asztrológiai kérdések tárgyalása alkotja. Rendszerint a prognosztikon címlapján 
is hirdeti, milyen témákkal foglalkozik a szokásos jóslásokon kívül, sőt, magát a cí
met is a tartalomhoz igazítja: pl.: 

1626 — Judicium Astrologo-Physicum (RMK ÜL 1395) 
1632 — Das Grosse Prognosticon Astrologicum (RMK Hl. 1475) 
1637 — Judicium Astromanticum... Darinn nicht allein der Planeten und Fixster

nen Lauffkräffte und Wirckung in dieser untern Welt, sondern auch an
mutige Philologische Problemata proponiert und explaniert werden. (RMK 
m. 1520, kiemelés tőlem — D. A.) 

1640 — Fasti, vulgo Calendarium Astro-Meteorologicum (RMK U. 550) 
Ezekben a fejezetekben izgalmas leírásokat találunk az asztrálmitológiától kezd

ve kora legújabb csillagászati felfedezéseiig, mint Galilei távcsöve, Kepler törvényei, 
a Jupiter holdjai, a Föld forgása, stb. Az élvezetesen és részletesen előadott aszt-
rálmitológiai és tudományos kérdéseken kívül a babonás hiedelmekről is bőségesen 
ír, sok hivatkozással Bodinus (Jean Bodin) „De la demonomanie des sorciers..." c. 
könyvére (Paris, 1580, németül: Strassburg, 1586, latinul: Frankfurt am Main, 1590) és 
Olaus Magnus fentebb már említett művére. Itt egyebek között igyekszik rávilágítani 
bizonyos hiedelmek pszichológiai hátterére, mint pl. a Karácsony vigiliájához fűző
dő babonára, mely szerint bizonyos emberek farkassá vagy macskává változhatnak, 
vagy a boszorkányok ördögi praktikáival előidézett viharra és jégverésre. Frölich — 
az egyszerű emberek épülésére — komolyan veszi a kérdést, és Szt. A gostonra hivat
kozva cáfolja az efféle átváltozások és boszorkányságok valóságos mivoltát, lélektani 
okokkal magyarázza, mint a fantázia aberrációját, kedélybetegséget (1636-os naptár, 
RMK Hl; 1512.) 

E témakörök csoportosítása után megállapíthatjuk, hogy nem véletlenül alakult 
Frölich kalendáriumainak toldalékanyaga ilyen enciklopédia-szerűén: közvetlen ha
tással volt rá J. H. Alsted, akit barátjának és pártfogójának nevez az 1632-es nap
tárban — „Cl. Dn. Alstedius Fautor et Amicus meus . . . " — s akivel személyesen is 

uJohann Jacob Grynaeus magyar kapcsolatai. Közreadja SZABÓ András. Adattár a XVI-XVIII. szá
zadi szellemi mozgalmak történetéhez. Szeged, 1989. A Frölich Jánosról szóló jegyzet a 175. oldalon 
van. Köszönöm Szabó Andrásnak, hogy felhívta a figyelmemet erre és a már idézett W. Maurer-
tanulmányra. 
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találkozott A német professzor Bethlen Gábor fejedelem meghívására, de már annak 
halála után, 1630-ban költözött Gyulafehérvárra, s ugyanebben az évben jelent meg 
egyik legnagyobb hatású műve, az Eq/clopaedia Universa, mely Comenius és Apáczai 
Csere János számára is mintaképet jelentett, sokat merítettek belőle. Frölich többnyi
re csillagászati kérdésekkel kapcsolatban hivatkozik Alstedre. 

A továbbiakban e sajátos, kalendáriumi enciklopédiából azokat a részleteket sze
retném kiemelni, melyek az asztrológia és a keresztény hit témájához kapcsolódnak. 
Az itt kifejtett állásfoglalásai azért is tarthatnak számot érdeklődésre, mert tudatosan 
kapcsolódnak egy ún. egyeztető hagyományhoz, az asztrológiát részben kultúrtörté
neti értékként, részben Isten fennhatósága alá rendelt, iránymutató, figyelmeztető jel
rendszerként kezelő, türelmesebb, megengedő szemléletmódhoz. Ebben olyan elődei 
vannak, mint Melanchthon {,,... aki Wittenbergben híres előadásokat tartott az aszt
rológiáról, és olyan alázatos-hívő szemmel nézett föl a csillagokra, mint Ronsard"15), 
Tycho Brahe és Kepler. 

S most lássunk néhány példát arra, hogyan fejeződik ki Frölich hitet és értelmet, 
fantáziát és reális ismereteket összhangba hozó világnézete a kalendáriumok lapjain! 

Kezdettől fogva szinte minden naptárában bibliai idézetek, majd a szerző fohásza, 
imádsága foglalja keretbe a prognosztikon jövendöléseit. A leggyakrabban ismétlődő 
szentírási idézet az 5 Mózes 28, az áldás és átok a nép cselekedeteiért. Van, amikor 
szó szerint idézi, máskor tartalmi összefoglalásban, kb. így: „ha Istenre hallgatsz, ég 
és föld kedves lesz hozzád, ha pedig nem, akkor fenyegető kilátásokra számíthatsz"; 
ezt tetszés szerint variálja, részletezi, prédikátori hévvel és meggyőződéssel. Miután 
a csillagállásokból kiolvasható jóslásokat elmondja a szokásos témákról (betegségek, 
termés, háború és béke) a Gondviselésre bízza a dolgok végső alakulását: a csilla
goktól függetlenül az imádság, az istenfélelem és a bűnbánat föltétlenül szükséges 
dolog, mint az ember részéről lehetséges „együttműködés" a felsőbb hatalommal; ez 
a szabad akarat révén feladata és osztályrésze is az embernek. Hiszi, hogy ha mind
ezt megtesszük, akkor a jutalom sem marad el. Az 1623-as naptár kedvesen naiv 
megfogalmazásában így hangzik: 

„Wo wir solches fleißig thun werden, so wird auch Gott der Allmächtige nach un-
serm Wunsch dem Ackerbau mehrer gedeiung geben, und aus seiner Speiskammer 
uns reichlicher versorgen" (Ha mindezt szorgalmasan megtesszük, akkor a minden
ható Isten a mi kívánságunkra a termőföldnek nagyobb termékenységet ád s minket 
az ő éléskamrájából gazdagabban ellát). (RMK HL 1352, D4b) 

Ugyanebben a naptárban a betegségekkel kapcsolatos jövendölést is ilyen mora
lizáló hangnemben kezdi: a betegség a bűn, a mértéktelenség okozata s büntetése is 
egyúttal (... die Krankheit eine Straffe der Sünden ist"). Ezt a gondolatot ismétli az 
1646-os bártfai magyar naptárban is: 

„Valaki azért ezeket, s ezekhez hasonló nyavalyákat el akarja távoztatni, józanon 
és mértékletesen elljen, minden bűnöktől magát meg-oltalmazza; mert bűnért szál 
reánk minden nyomorúság és nyavalya, mint ezt Syrách szépen bizonyíttya, mond
ván: A' ki az ő teremtőjének szemei előtt vétkezik, az orvost el nem kerülheti, etc. 
(RMK I. 783a) 

A mértéktelenség bűnéről gyakran szól Frölich a naptárszövegekben, pl. amikor 
arról értekezik, miért lett rövidebb az emberi élet az ősatyákéhoz képest, akik a Biblia 
tanúsága szerint több száz évig éltek. Ennek egyik okát az emberi természet meg
romlásában látja (mértéktelenség a régiekhez képest), a másikat a külső természettől 
való elszakadásban, az Isten által a teremtett világba helyezett éltető erők és forrá
sok elfelejtésében. E biblikus szellemű magyarázat után fölvázol egy tudományos 

1 5 F. BOLL — Carl BEZOLD, 46. 
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okfejtést is: elképzelhetőnek tartja, hogy akkor más időmérés alapján számították az 
éveket, s a mainál rövidebb egységekre kell gondolni. Marcus Varró szerint újholdtól 
újholdig (kb. 29 nap) tartott egy hónap, s ezekből könnyebben összeadódnak a ma
tuzsálemi életkorok, Plinius szerint viszont a régi emberek hosszú élete mese. Frölich 
azzal zárja le e kérdést, hogy nem az a fontos, milyen sokáig élünk, hanem milyen 
helyesen: „...nicht wie lange, sondern wie fein und auff was für weise wir gelebet 
haben" (1628, EMK IE. 1420, Q a ) 

Az 1624-es naptárban a prognosztikon elején külön eszmefuttatást olvashatunk a 
planéták és Isten hatalmának mibenlétéről, egymáshoz való viszonyáról, s az asztro
lógia védelmében gyakran idézett latin mondattal kezdi értekezését: „Astra regunt 
homines, sed regit astra Deus". Tehát minden teremtmény ura egyedül Isten, ezért 
csakis őt illeti tisztelet, nem úgy, mint a pogányságban, amikor a Jupitert, a Holdat 
vagy más égitesteket istenként tiszteltek. Frölich ezt babonának tartja, majd a 147. 
és 148. zsoltárból vett idézetekkel dicséri a „mennyei seregek, boldog, tiszta lelkek" 
Urát, „aki beborítja az eget felhővel, esőt készít a föld számára és füvet sarjaszt a he
gyeken". A 148. zsoltár nagyon jó támasznak bizonyul ebben az érvelésben, mert 
egyes teológusok szerint „a zsoltáros a babiloni természetimádás ellensúlyozásaként 
azt akarta szemléletesen kiemelni, hogy minden teremtmény a teremtőt dicsőítheti 
egyedül, és a teremtőt megillető dicsőítést nem lehet teremtménynek adni."16 A nap
tárkészítő pedig azzal fejezi be mondanivalóját, hogy az egyszerű embereknek ez le
gyen az asztrológiai jóslatok summája. Figyelemreméltó, hogy Frölich milyen gyak
ran emlegeti az egyszerű embereket (einfeltige Leute) a naptárakban: hol a hamis 
asztrológia tévelygéseitől akarja megóvni őket, hol ismereteiket gyarapítani minden
féle hasznos mezőgazdasági és orvosi tanáccsal. Az 1630-as kalendáriumban elma
rasztalja a kontár naptárkészítőket, akik a kaldeus, arab asztrológiából szedik össze 
jóslataikat s rontják a képzett és komoly asztronómusok hitelét („. . . manche Ca-
lendarschreiber ihre jährliche nützliche unnötige Prognostica aus den Chaldaischen, 
Arabischen, zum theil zweiffelhafftigen zum theil gar nichtigen abergläubischen sig-
nificatoribus zusammen schmelzen und schmieren, den Finfeltigen damit das Maul 
aufzusperren, wie sich denn über solche Calendarschreiber höchlich in ihren scrip-
tis beschweren die hoch und wohlgelährten auch weitberühmbten Astronomi als da 
sind Kepplerus, Origanus, Ursinus, Straussius, Veiherus, Euchstadius, Krügerus, Sat-
lerus, Cnollius etc." RMK ffl. 1452, d ) 

Elgondolkodtató tény azonban, hogy miközben az elvi kérdéseket szigorúan tisz
tázza az ún. babonás asztrológia és tudós asztronómia, továbbá asztrológia és ke
gyesség egymáshoz való viszonyában, mégis több ízben belebocsátkozik az asztroló
giai jóslásoknak olyan közegébe, mely a Frölich által tisztelt tudománytól már igen 
távol van, s melyet valószínűleg maga sem tart komolynak. Az 1625-26-os naptá
rakban a szokásos jóslások mellett (évszakok, földművelés, betegség, háború) igen 
terjedelmes listát találunk a különféle társadalmi csoportokba tartozó emberek vár
ható szerencséjéről vagy rossz napjairól. Az efféle horoszkópok —a „babonás asztro
lógiának" tett kis engedmény — a naptárak kelendőségét jobban biztosították, mint 
a komoly tudomány, s Frölich Dávidnak évekig ezek jelentették az egyetlen jövede
lemforrást. 

A tudomány, a hit és az asztrológia kapcsolatáról igen részletes és érdekes szö
veget találhatunk az 1627-es naptárban. A szerző előbb történeti vonatkozásokkal 
foglalkozik, leírja a kalendárium nevének és fogalmának eredetét, összefüggésben az 
ókori népek időszámítási rendszereivel (pl. honnan számították a rómaiak és a zsi-

16Dr. MÓDIS László, A Zsoltárok Könyvének magyarázata. In A Szentírás magyarázata. Jubileumi kom
mentár. III. k. Ref. Zsinati Iroda Sajtóosztálya, Bp., 197Z 583. 
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dók a hónapok kezdetét). Ezután rátér annak elemzésére, hogy miből erednek a ka-
lendáriumi időjóslások tévedései, hibás prognózisai. Hat pontban foglalja össze az 
okokat, s érvelési módja tárgyilagos, racionális gondolkodását is szépen tükrözi. E 
szöveg fizikatörténeti vonatkozásait M. Zemplén Jolán fentebb említett könyvében 
feltárta és értékelte, ezúttal művelődéstörténeti aspektusból vizsgáljuk meg. 

A be nem vált jóslatok első és legfőbb oka Isten szabad akaratában rejlik, melyet 
nem befolyásol semmi („ . . . der nicht an die causas secundas gebunden"), s a 135. 
zsoltárral támasztja alá gondolatát („Mind megteszi az Úr, amit akar..."). A második 
az asztrológiai ismeretek tökéletlenségében rejlik, ez viszont az ősszülők bűnbeesé
sének következménye, mert az emberi értelem akkor homályosodott el úgy, hogy 
nemcsak a jövendő dolgokat, hanem a jelenvalókat sem képes helyesen megítélni. 
Sokszor előfordul ugyanis, hogy két ellentmondó konstellációból az asztrológus nem 
tudja a helyeset kiválasztani. A harmadik ok a csillagászati (= asztronómiai) tudo
mány hiányosságában keresendő. Frölich azt írja, hogy ellenőrizni kell a bolygópá
lyákkal kapcsolatos számításokat, mert a Kopernikusz mérései alapján készített táb
lázatok pontatlanok, ő ugyanis még körpályákkal számol, mint Ptolemaiosz, rend
szerének újdonsága a Nap-központú világkép. Kepler pedig felfedezte a bolygók 
elliptikus pályamozgását, s az ő számításai pontosabbak, mint nagy elődjéé. Frölich 
ismeri ezeket az eredményeket: Kepler 1619-re dolgozta ki három törvényét, majd 
1627-ben kiadta mestere, íycho Brahe táblázataival együtt. Frölich szerint a kalen
dáriumszerzők többsége továbbra is a kopernikuszi mérések alapján számol, ebből 
erednek téves prognózisaik. Erre akad is néhány példa a 17. század során: így az 
1641-es bécsi és csepregi naptár egymástól teljesen különböző konstellációt olvas ki 
a csillagokból az év jellegére vonatkozóan. Az elsőt Jan Tonski készítette, s ő a Vé
nuszt tartja az év uralkodó bolygójának, a másodikat Frölich Dávid, aki a Marsot és 
a Jupitert látja ebben a helyzetben. Az eltérés egyik lehetséges oka a kopernikuszi és 
kepleri számítási módszerek különbségében van. 

Az asztrológiai tévedések negyedik okaként az állócsillagok földre gyakorolt ha
tásának nehezen kiszámítható voltát említi. Sok olyan állócsillag van, amit az eszkö
zök tökéletlensége miatt nem vagyunk képesek észlelni, ugyanakkor tudomásul kell 
vennünk, hogy Isten a természetben semmi haszontalan vagy fölösleges dolgot nem 
teremtett, s az eddig még föl nem fedezett jelenségek is hatnak ránk. Az ötödik ok a 
helyi hatások, a földből felszálló párák időjárást meghatározó, de előre mégsem lát
ható befolyása, a hatodik pedig a szél és a levegő tevékenysége, mely kielégítő mete
orológiai ismeretek nélkül szintén kiszámíthatatlan. Végül összefoglalásként mondja, 
hogy az asztrológia számára épp az időjárásra vonatkozó jóslatok okozzák a legtöbb 
gondot, s egy későbbi kalendarista panaszai szerint is emiatt vált közmondássá a pi
aci kofák között, hogy „hazudsz, mint a kalendárium" (1659, Nagyszombat). Goethe 
FflMsf-jaban is rossz minősítést kap a Csillagjós: 

Amit hadar — igen badar 
Naptári jós — kontár tudós — 
ígérni tud — de nagy hazug..."17 

Amint már említettem, a Frölich-féle kalendáriumi enciklopédia egyik nagy té
mája a bolygók mitológiája, s itt gazdag ókori anyagra támaszkodik (Vergilius: Ge-
orgikon, Macrobius: Saturnalia, Plutarchos: Comment. de superstit., Tacitus, Cicero és 

17 GOETHE, Faust. A tragédia második része. Főid.: KÁLNOKI László. Bp., 1967. 188. A német ere
deti: Kalenderei — Chymisterei — Das hört ich oft — Und falsch gehofft —. GOETHE, Faust. Gesamt
ausgabe. Insel Verlag, Leipzig, 1972. 281. 
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mások). Az 1632-es naptárában találjuk a legrészletesebb asztrálmitológiai összeál
lítást, melynek végén megemlíti, hogy újabban Jacob Bartsch megkísérelte az antik 
hitvilágból származó bolygóneveket „keresztényiesíteni": az ismert mitológiai nevek 
helyett az Ó- és Újszövetséget „vetítette a mennyboltra" Uronographiájában. (Fölte
hetően az Uraniburgum Strasburgicum, sive motuum coelestium ephemeris nova Tychonico 
Kepleríana... című, 1629-ben Lipcsében kiadott könyvre utal Frölich.) Egy latin disti-
chont idéz Bartschiustól, mely a következő névcserét javasolja: 

Est Saturnus Adam, primus Pater orbis in őrbe; 
Juppiter est Moses, successor Josua Mavors, 

Hinc Sol justitiae medio super aethere Christus, 
Lucifer est praecuns Johannes, Mercur Elias, 

Tandem Luna Dei Genetrix est Virgo Maria 
Hinc Firmamentum Testamentum modo factum 

Nempe Aüstrale Vetus, fit Boreale Nóvum. (RMK Dl; 1475) 

Frölich nem ért egyet ezzel a változtatással, mert (1.) lehetetlen utólag átírni az 
összes asztronómiai és asztrológiai könyvet, de nincs is értelme, (2.) a regi pogány 
nevek mögött nem babonákat kell érteni, hanem csak jelként elfogadni őket, (3.) az 
ószövetségi és keresztény nevek asszociációi igen zavaróak és félreérthetők lennének. 

A csillagászati és időszámítási ismeretek tárgyalása folytatódik az 1630-as évek 
első felének naptáraiban, ír az újabban felfedezett bolygókról, a fogyatkozásokról. 
Témánk szempontjából érdekes az 1634-es naptár, melyben az újabban megismert 
állócsillagok és bolygók kerülnek az érdeklődés középpontjába. Ezúttal is alapkér
désként merül föl a csillagászati és földrajzi felfedezések, valamint a bibliai terem
téstörténet egyeztetése: sok teológus Frölich szerint túlságosan mereven értelmezi a 
hat napos teremtéstörténetet, mert Isten tökéletességével és az általa teremtett vi
lág befejezettségével nem tudják összhangba hozni az emberi tudásnak időről időre 
föltáruló, eddig ismeretlen dolgokat. Unum non detegit omnia tempus —Nem min
dent egyszerre tár föl az idő — mondja, s hozzáfűzi, hogy Isten bizonyos emberek 
által (mint Columbus, Americus, Mageüan, Galilei, Kepler) új ismereteket adhat az 
emberiségnek, tetszése szerint. Ilyennek tartja a távcsövet is, s azzal a kívánsággal 
fejezi be értekezését, hogy a tudósok bárcsak jó célok érdekében használnák észöze
iket. Többször is előfordul hasonló tartalmú intés és óhajtás naptáraiban, ami annak 
a jele, hogy bizonyára elgondolkozott az ember szabad akaratának olyan megnyilvá
nulásain, melyek a Rossz választásából eredtek. Pedig hol volt még Frölich idejétől 
a tudással, tudománnyal való visszaélés igazi „nagy " korszaka?! 

Ugyanebben az 1634-es naptárban fölteszi a kérdést, vajon a teológusoknak és 
keresztény tanítóknak kell-e ismerniük a csillagok tudományát (Sternkunst, scilicet 
Meteorológia, Astrologia et Astronomia)? Most is a Szentírásból indul ki, s azt ír
ja, hogy ott is nagy szerepe van a csillagászati ismereteknek és tényeknek, pl. olyan 
jelenségek magyarázatához, mint a napkeleti bölcseket vezérlő csillag, vagy a napfo
gyatkozás Jézus Krisztus halálakor. Ha a teológusok semmit sem értenek a csillagá
szathoz, akkor hogyan fognak eligazodni a helyes és téves értelmezések között, az 
asztrológia kétélű tudományán, s mit tanítanak a rájuk bízott egyszerű embereknek? 
Megfelelő tudás hiányában egészen elutasítani az asztrológiát ugyanúgy hiba, mint 
kritikátlanul elfogadni jóslatait. Ez azt jelentené, hogy a fürdővízzel kiöntik a gye
reket is. Erre az óvatos, körültekintő álláspontra is talált igazolást a Bibliában: Pál I. 
Thess. 5 „Vizsgáljatok meg mindent, s ami jó, azt megtartsátok". Frölich ezután át
vált a kalendáriumok apológiájába, s hosszan ecseteli, mi a gyakorlati haszna annak, 
ha a prédikátorok és egyházi emberek rendszeresen forgatják a naptárakat. Ebben a 
részben ír arról is, hogy Luther nagy fenntartásokkal viszonyult az asztrológiához és 
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asztronómiához (asztali beszélgetései közt is van ilyen téma), vitatkozott Melanch-
thonnal, aki viszont jóval megértőbb volt a csillagok tudománya iránt, lévén képzett 
matematikus s a neoplatonikus természetfilozófia avatott ismerője. 

Frölich úgy oldja meg az egyistenhit és az asztrológia ellentmondását, hogy ki
jelenti: Isten az egyetlen, igazi, tökéletes asztronómus, hiszen ő alkotta az eget és a 
földet („Gott essentialiter, causaliter sive originaliter und vollkommen ein Astrono
mus ist") (BMK DI. 1499, Ci a). Ezzel a véleményével teljes mértékben kapcsolódik a 
Melanchthontól vallott nézetekhez: az ókor fatalizmusátől megszabadított asztrológi
át Isten kezébe helyezi, aki a csillagokon keresztül irányíthatja az embert, megengedi 
a természet törvényeinek kutatását az égi és a földi világban.18 A továbbiakban kifej
ti, hogy az embernek sokat kell tanulnia, míg eligazodik a csillagok tudományában, 
de még így is sok bizonytalanság marad. Ugyanez vonatkozik az asztrológusra is, hi
szen a két fogalom — asztronómus, asztrológus —lényegében azonos valóságot takar, 
Ptolemaiosz szinonimaként kezeli őket, sőt, Kepler sem tesz éles különbséget köztük. 
Ezután hosszú traktátus következik, az asztronómia történetéből, bibliai eredetéről; 
fölsorolja, hogy az ősatyáktól kezdve a középkori és újkori nagy egyházi tanítókig és 
tudósokig ki mennyire volt jártas a matematikában és a csillagászatban (pl. Ambrus, 
Basilius, Jeromos, Beda, Augustinus, Tamás, Kopernikusz, Melanchthon, Tycho Bra-
he, Kepler). Ez a névsor önmagában is impozáns védőbeszéd a természet kutatása 
érdekében. Az Ószövetség világából kiemeli Salamon királyt, aki véleménye szerint 
Ádám ősatyánk után a világ legnagyobb természettudósa, mágusa és asztronómusa 
volt: „König Salomő ist nechts Adam der grösste und thewreste Mágus, Astronomus 
und sinnreichste Naturkündiger auff Erden gewesen". (RMK ül. 1499, C^a) 

Ebben a részben még elmeséli Josephus Ravius alapján Séth oszlopainak történe
tét: Séth és fiai egy tégla és egy kőoszlopra rávésték asztronómiai ismereteiket, hogy 
tudományuk fennmaradjon későbbi időkre is. Frölich ebből azt a tanulságot vonja le, 
hogy a geometria és a csillagászat művelése, egyáltalán, a tudományos kutatás Isten
nek tetsző, jó dolog, tehát a föltett kérdésre, hogy kell-e a teológusoknak ismerniük 
az asztronómiát, igennel válaszol. 

Még egy érdekes közlemény olvasható ebben a prognosztikonban: amikor az 
újabbkori tudósokról ír, megemlíti Johann Honterust is, mint jeles matematikust, ge
ográfust és asztrológust, néhány művét is megnevezi, s elmondja, hogy erdélyi uta
zása során (1630-ban) látta Honterus sajátkezűleg metszett térképét a brassói nyom
dában, s kellő csodálattal adózott ennek a mesterműnek, más erdélyi régiségekkel 
egyetemben. 

Az 1635-ös naptárba is kerül egy teológiai vitát kiváltó asztronómiai kérdés: va
jon az újabban fölfedezett állócsillagokat Isten a többivel együtt teremtette-e, vagy 
később? Kétféle álláspontot említ (1.) azokét a teológusokét, akik szó szerint ér
telmezik a hat nap alatt történő teremtést, s tagadják, hogy Isten ezután bármi újat 
létrehozott volna. A világot eleve úgy teremtette meg, hogy abból nem hiányoz
hat semmi, az újabban fölfedezett állócsillagok pedig egészen idáig sötétségben vol
tak, Isten akarata szerint. (2.) A másik — korszerűbb álláspont ennek ellenkezőjét 
mondja: természetes magyarázatot keres az új égitestek keletkezésére. Frölich ezút
tal Alstedre hivatkozva állítja, hogy Isten valamely meghatározhatatlan matériából 
bármit előhozhat, az ő hatalmát nem korlátozza semmi. Korábbi véleményét meg
erősíti, hogy a hat nap alatti teremtést szimbolikusan kell érteni, nem szó szerint. 
Ahogy Sirák könyvében áll — Deus creaverit omnia simul — de az emberi értelem 
ebben a teljességben nem tudja fölfogni a teremtés misztériumát, azért van szükség 
a szimbolikus ábrázolásra. Olyan tekintélyekre támaszkodik, mit Philo, Szt. A gos-

18W. MAURER, 205. 
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ton, Damaszkénosz, akikkel viszont Beda és Jeromos nem ért egyet Frölich előre
bocsátja, hogy majd egy későbbi naptárban ismerteti ezt a polémiát. O maga Tycho 
Brahe véleményét osztja: egy új csillag megjelenése nem természetfeletti dolog, de az 
emberi értelem csak nagyon nehezen tud hozzáférkőzni, ám a kitartó kutatás, vizs
gálódás mindig föltár valamit az égi és földi fizika törvényeiből. Jellemző módon 
ismét zsoltárral zárja le a természettudományos értekezést (111: „Nagyok az Úrnak 
cselekedetei"). Hozzáteszi még, hogy nem véletlen és nem ok nélkül tűnnek föl új 
csillagok, valami üzenetük van az ember számára. Isten figyelmeztető jeleinek tartja 
őket, de nem fenyegetésnek, rossz ómennek, melytől babonás félelemmel kell fél
ni, hanem jóra intő, elgondolkoztató jeleknek, mert Isten nem elpusztítani akarja az 
embert, hanem megjavítani. 

Frölich szellemi bátorságának s természettudományos képzettségének egyik leg
szebb és legfontosabb bizonyítékát az 1640-es kalendárium prognosztikonjában ta
láljuk, melyben a Föld forgásának tételét elfogadja s részletesen elemzi az olvasók 
okulására. (Mivel M. Zemplén Jolán könyvében ismertette és elemezte e szöveget, 
nem tartom szükségesnek elvégezi«, mégegyszer ugyanezt.) Érdemes azonban a tör
ténelmi háttérre vetnünk egy pillantást: Galilei 1610-ben teszi közzé a Sidereus Nun-
cius c. munkáját, melyben a saját készítésű távcsövével észlelt jelenségeket írja le (a 
Jupiter holdjai, melyek körülötte keringenek, a Hold hegyei, a napfoltok), 1616-ban 
figyelmeztetést kap a Nap-központú világkép megerősítése miatt s a katolikus egy
ház kimondja a Föld mozdulatlanságának törvényét, 1633-ban Galileit perbe fogják s 
az inkvizíció tanai visszavonására kényszeríti, mert a Dialogo sopra i due tnassimi sis-
temi del mondó c. művében újra hitet tesz a Föld forgása mellett, s az arisztotelészi 
világkép ellenére az égi és földi fizika egységét vallja — kísérleteire és megfigyelése
ire támaszkodva. 

Frölich Dávid azon kevesek közé tartozott, akik Galilei kortársaként a 17. század 
első felében kitartottak a tudományos felfedezések hatására feltárult új világkép mel
lett, s ez nem hitük megingásához, vallás és tudomány konfrontációjához vezetett, 
hanem egy harmonikus, ha tetszik, Istenhez több személyes bizalommal forduló vallá
sossághoz, melyben a tekintély szerepe és jelentése is átértékelődik. Ez a magatartás 
egy századdal később, Newton hatására kezd elterjedni Európában a fiziko-teológiai 
gondolkodás hívei körében (persze, az elkerülhetetlen túlzásokkal és egyszerűsíté
sekkel együtt).19 

Hogy Frölich ilyen nyitott lehetett a természetkutatás és az új eredmények be
fogadása iránt, abban talán szerepet játszik Wittenberg szelleme is, ahol komoly 
matematika-oktatás folyt a 16. századtól kezdve (Rhäticus wittenbergi professzor is
merteti elsőként 1540-ben Kopernikusz asztronómiai gondolatait), s a heliocentrikus 
világkép tanítását sem üldözték, annak ellenére, hogy Luther nem értett vele egyet. 
Frölich diákoskodása idején is voltak a német egyetemeken hívei az új világképnek, 
mint Origanus professzor, akit többször is emleget a naptáraiban (1629-31 között 
hallgatva előadásait). 

Frölich „egyeztető", az asztrológiát és a tudományt is Isten dicsőségére és az em
ber épülésére hasznosító gondolkodásmódja kalendáriumai révén végül is elég széles 
körben szétsugárzott olvasóira, tisztelőire. Köztük találunk olyan magyar főurakat is, 
mint Illésházy Gáspár és Bethlen Péter: Frölich latin és magyar, Bártfán kiadott nap
táraiban olvashatjuk bejegyzéseiket. A késmárki polihisztor tudásának, minden új 
iránti fogékonyságának elismeréssel adózott környezete- a szepességi rektorok, te-

19SZAUDER József, Az éj és a csillagok. „»Az estve« és »Az álom« keletkezése" c. fejezelben ír a 
fiziko-teológiai irányzatokról részletesen. Bp., 1980. 241-293. 
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ológusok és polgárok — amint az emlékezetére íródott halotti versek bizonyítják,20 

azonban sajnálatos módon mégis eléggé magányos jelenség volt 6 a 17. századi Ma
gyarországon, ahogy M. Zemplén Jolán megállapította. A humanizmus kultúráját és 
szellemi nagyvonalúságát, valamint az új, természettudományos érdeklődést ötvö
ző látásmódja és műveltsége megérdemli, hogy 350 év elteltével újra felfedezzük és 
méltóképpen értékeljük egész munkásságát, egyebek közt azt is, hogy a kalendáriumi 
műfaj az ő példájára és hatására válhatott a 17. században a tanítás és a népművelés 
eszközévé a jobbra hivatott, nemcsak az üzletre gondoló kiadók kezében. 

^Mnemata Poetica Viri Clarissimi Doctissimiq; Dni Davidis FrÖlichii. Leutschoviae, Typis Laurentii 
Brewer, 1648. 
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