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V. A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK FÖL VIRÁGZÁSÁRÓL 
A XVII-DIK SZÁZAD ELEJÉN.

A jelen természetbuvárlatnak természetesen más czélja nem 
lehet, mint új és új igazságok fölfedezésére törekedni és ezek által 
a tudomány tartalm át nagyobbitaní, álláspontját pedig magasabbra 
emelni. De éppen, mivel e törekvések minél átalánosabb szempon
tok elérésére, és azon egyszerűség kivívására irányúinak, mely a 
részletekben is az egyetemességet megóvni tudó gondolatmenet 
eredménye, nagyon is helytelen volna, e tudományok történeti fej
lődését tekintetre nem m élta tn i; hiszen a kutatás vezéreszméi nem 
egy pillanat, nem egy véletlen felmerülő gpndolat gyermekei, ha
nem csak hosszú évek sorában küzdik ki magukat az adatok hal- - 
mázából, csak a századokban tisztulhatnak és fejlődhetnek. íg y  
korunknak sokoldalú és sokirányú törekvései mellett érdemes azon 
korszakra is visszapillantani, mely e törekvéseket lehetségessé 
tette; vizsgáljunk azért m a, kísérletek helyett egy nagyszerű kí
sérletet, mely — fényesen sikerülvén — egy uj aera kezdetét je
löli az emberi mivelődés történetében. Minden kísérlet első kút- 
forrása a kíváncsiság, a tudvágy, mély és ellenállhatlan érdek az 
igazságért. A hol ez nincs, ott minden hiában van. Ha lehetséges 
volna kételkedni egy hosszú történeti korszak valóságáról, # úgy alig 
hihetnők, hogy létezett idő, melyben az írott könyv tekintélye töb
bet nyomott a tapasztalatnál, melyben a hihetetlen valószínűnek, a 
valószínű nevetségesnek, és az igaz istentelennek tartatott. A kö
zépkori scholasticismus elfojtotta az igazságnak ösztönét. Csak 
hosszú küzdelmek után lehetett újra kezdeni a nagy föladathoz, 
melyet csak szakadatlanúl folytatni kellett volna. E nagy és fon
tos lépést a természettudományok tették meg.

Már előbb — a 16-ik században — bátor férfiak szembeszállnak 
ismeretlen tengerek veszélyeivel és új világrészekkel ajándékozzák
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meg Európát; Copernicus győztesen támadja meg a nyugvó Föld 
előítéletét; de azért akkor még nem kezdődik tudományosságunk új 
korszaka. Az új tényekkel kell, hogy új gondolatok, új módszerek 
szövetkezzenek. A  curiosum, a hogyan érdekét az okszerűség ku
tatása, a miért kérdése váltsa fel ; ott, hol ez történik, ott válik el 
tudományosságunk múltja a jelentől.

E  nagy szellemi forradalom jellemzi a 17-ik század kezdetét. 
Három nagy névhez, B a c o n ,  K e p l e r  és G a l i l e i  nevé
hez fűzi a történet e vívmányok dicsőségét; különbözők ők nemze
tiségükre, állásukra, jellemükre, különbözők egész tudományos te
vékenységükre nézve, mégis elválhatatlanok ezen átalakulás rajzá
ban. Bármily nagy is mindegyikük, a korszak egész föladatának 
teljesítésére szükséges vala mindhárom; úgy a kétely embere, 
Bacon, úgy Kepler, a képzelem embere, valamint Galilei, az első 
modern természettudós.

Az első, kiről ezen ítélet egyhangúlag elfogadva nincsen, az 
Bacon, kiről, bár kortársa a többieknek, először emlékezünk meg; 
mert, ha korra nem is, álláspontjára nézve tagadhatlanúl régibb a  
többinél. Ami az úgynevezett olasz természetbölcsészeknél, különö
sen Telesius és Giordano Brúnónál zavaros erjedő anyag, ami ott 
meg nem érlelt törekvések és át nem gondolt gondolattöredékek 
homályos keveréke, az Baconnál következetes és azért önmagában 
bízó gondolatsorban lép föl, a chaost rend váltja fel, a gyermekies 
lelkesedést férfias meggondolás. De e meggondolás meggyőződést 
szül, és e meggyőződés a szenvedély nyelvét beszéli. Irálya beható 
és egyszerzmind elragadó, az, mely a támadás sikerét biztosítja. 
Baconnak nemcsak iratait, de életét is jellemzi amaz erélyes, aka
dályt nem ismerő, eszközeiben sem igen válogató küzdelem. Azon 
szűk helyzetből, melylyel a főrendi ház ifjabb fia igényeit ösz- 
hangzatba hozni nem tudta, az állam első tisztviselői közé küzdte 
föl magát. Bukása ism eretes; vesztegetésről vádolva, vétkesnek 
nyilvánítá m agát és megszűnt államférfiú lenni. Jelenleg, midőn a 
történeti megmentések divatosak lettek, megint elővették e tá rg y a t; 
mi bátran h agyha tjuk ; sokszor ismételt fordulattal élve — oly 
nagy férfiú volt, hogy hibáit elfelejteni illik. Kevés ember van, 
kiről oly különbözőleg ítéltek, mint Baconról. Az égig magasztal
ták és sárral dobálták. Liebig még a legújabb időben nem átallja, 
őt charlatannak nevezni; mások szerint ismét az összes természet- 
tudomány fejlődése az ő kezdeményezésének köszönhető. — Habár 
ez már inkább közeledik az igazsághoz, mint amaz előbb említett, 
legalább is különcz állítás, úgy mégis hozzá kell tenni, hogy a 
melyet keresett, a melyet a tudománynak kijelölni főtörekvése

4 2 KÖNIG GYULA

This work is licensed under a Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0)



A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK FÖL VIRÁGZÁSÁRÓL. 43

volt, az ígéret ama földét ő maga nem látta, nem saját hibái kö
vetkeztében.

Ha semmi másért, úgy már azért is megérdemli Bacon e he
lyet, mert ő az első, ki öntudatosan kutatásaink ezélj áúl nem a 
természet megismerését, hanem annak megmagyarázását tűzi ki
— interpretationem naturae. Csak az, hogy főérdeme a tagadás, 
a czáfolat, kimutatása annak , mily kevés és silány korszaká
nak szellemi birtoka, de azért ezt tényleg nem szaporítja, sőt 
a vele egykorú fölfödezéseket vagy nem ismeri, vagy nem méltatja
— csak ez teszi oly annyira kétessé helyzetét, mely újkori ugyan 
elődeihez mérve, de középkori még kortársaival szemközt. A  ki az 
emberi fejlődés történetében is törvényeket lát, az méltatni fogja 
ezen átmenet érdemeit.

Bacont előbb a kétely emberének neveztem, de e kétely a 
természetbúvár, nem a skeptikus kételye, nem mondja, mint ez, 
hogy semmit sem tudhatunk, de hangsúlyozza azt, mily keveset 
tudunk. Kételye nem esik kétségbe a metaphysika kérdésein; a 
tévedés forrásait keresi. Az előítélettől és balhittől — ezen idolok
tól, mint ő nevezi — kívánja megtisztítani gondolkodásunkat és a 
mit ezekről mond a „Nóvum Organonu kezdetén, az bizonyára a 
természettudomány aranymondásai közt foglal helyet. De ez nem 
elég. Keresi Baco most már maga azon eljárást, mely szellemi 
birtokunkat tágítani képes. „Az igazi tapasztalati rendszer^ — 
úgymond, Nov. Org. lib. i, aphor. 82. — „először gyertyát gyújt 
és evvel mutatja azután az u ta t; tudni illik, kellően összeállított 
és átértett, nem pedig ferde és tévelygő tapasztalatokból indul ki, 
ezekből elveket vezet le, és a fölállított elvekből ismét új kísérle
teket. Megszűnhetnének tehát az emberek csodálkozni, hogy a tu 
domány pályája még befutva nincsen, midőn az utat is eltévesztet
ték ; vagy odahagyták és kerülték a tapasztalatokat, vagy pedig 
abban elfogva, körben futkostak folytonosan, mint tömkelegben ; 
holott a jól készült módszer állandó úton vezet a tapasztalat erde
jén* keresztül az átalános igazságok tisztítására. “

Mindez ma, úgyszólván köznapi dolog; de nem Baco idejé
ben. Akkor még Aristoteles és pedig tehetetlen commentatorok 
által eltorzított alakban volt a természettudomány szentkönyve, és 
a kik érezték e lánczok súlyát és levetették azokat, ismét fékte
len képzelem kicsapongásainak engedték át m aguka t; eszükbe sem 
jutván, hogy a természettudománynak talán a természettel is össze 
kell hangzania.

* Erdő — silva — Baco kcdvencz szava a tudományos anyaggyűjtemény ki
fejezésére.
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Bármily fontos tehát Baconnak fellépése ez irányban, azért 
hiányait elfödnünk nem szabad. Kepler és Galilei töltik majd be 
ezeket. Hiányzik pedig Baconnál a tudomány jövőjének öntudata 
és hiányzik a kisérlet tiszta fogalma.

Hiányzik mindenekelőtt azon eszményi vonás, mely olyannyira 
lelkesit a tudomány történetében, hiányzik az ember szellemi fön- 
ségének öntudata, mely önmagából meríti fáradozásának indokát 
és jutalmát. A tudományok nála végre is a hasznos művészetének 
hódolnak. És pedig a jelen tudományában is van egy magasztos 
költői el^m, melynek első képviselője Kepler, a természet törvény- 
könyvének megirója.

K eplernek sokat hányatott, megpróbáltatásokban gazdag élete 
volt. Csak oly mélyen érző és mélyen gondolkodó szellem, mint az 
övé, ki legroszabb napjaiban is kijelenti, miszerint fölfödözéseit 
nem adná a szász választófejedelem kalapjáért, tudta magát azokon 
keresztülküzdeni. Kepler ódákat is irt és ezeknek nem nagy be
cset tulajdonítanak; de minden munkája egy-egy nagyszerű költe
mény, melynek tárgya — a világegyetem.

Kepler nemcsak a csillagászat reformátora, vele a természet 
felfogásának egy új korszaka kezdődik; ő — mint első — hódol 
ama varázsnak, mely a számok örök törvényeiben re j l ik ; a leg
egyszerűbb a legfönségesebb neki, és így képes lesz az égen kris
tálygépezet helyett a természettörvény erősebb kötelékét keresni.

Kepler munkáinak tanúlmányozása különös benyomást gya
korol. Minden más búvár elfödi a küzdelmek túlhosszú sorát, mint
egy caesari diadalmenetben mutatja be hód ítása it; Kepler mun
kásságának legtitkosabb műhelyébe vezet b e ; a képzelem színeibe 
burkolt törekvései inkább argonautamenethez hasonlítanak, mely 
a mesés arany gyapjú meghódítására indul ki. Szokatlan valami ; 
bizonyosan nem az, a mit mi exact buvárlatnak nevezünk, szóval 
nem a középszerűség útjai ezek. Igaz, hogy a fiatal K epler első 
müvében, ez a „Mysterium cosmographicum“, az igazság helyett 
annak ködképe után nyúl. De a ki ezután is az ő csodálatos sze
rencséjéről beszél, vad és különcz ötletekből az igazságot kitalálni, 
az elfelejti, miszerint a vezérgondolat, mely a „De Stella Martis“ 
és „Harmonice Mundi“ czimű munkákon átmegy, teljesen jogosult, 
a természettudomány és logika szempontjából helyes föltevés. Kell 
—■ úgy gondol ő e müvekben — hogy a bolygóknak a naptól 
való távolsága, az idő, a mely alatt és a gyorsaság közt, melylyel 
pályájukat befutják, valami összefüggés létezzék. Bármily bizarrnak 
látszik is egyik vagy másik gondolata, kísérleteit ezen többé meg 
nem ingatható meggyőződés szabályozza.
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. Fölötte érdekes volna a nagy szellemet követni ezen fáradsá
gos útjában, vele együtt átérezni az izgatottságot az igazság üldö
zésében. Mint maga mondja ,,tizenhét évig tapogatózott a falakon 
a tudatlanság sötétében, mig az igazság fényes kapuját megta- 
lálta.“ Már egyszer rájött volt a harmadik törvényre; de számítá
saiba hiba csúszott be és mint hasztalant vetette el; de később 
megint visszatért hozzá; fölfödözte a hibát és vele együtt harma
dik törvényét. Ekkor bevégezhette munkáját amaz örömittas sza
vakkal, melyeket mint lelkesedésének hü tolmácsait ide illeszt
hetek.

„Nyolcz hónap előtt láttam az első sugarat; három hó előtt
a világosságot, végre most látom a legcsodálatosabb napot............
Sorsom eldőlt; megirom könyvemet; olvassa azt akár a jelen, akár 
a késő utókor, mindegy lehet nekem. Várhatja olvasóját, hisz Is
ten 6000 évig várt arra, ki müveit megérteni képes volt.u

E három törvény a következő :
1. A bolygók pályája ellipsis, melynek egyik gyúpontjában a 

nap van.
2. A vonal, mely a napot a bolygóval összeköti, egyenlő idők

ben egyenlő területeket fut be.
3. A pálya befutásának ideje, maga magával szorozva, állandó 

Viszonyban van ama számhoz, melyet kapok, ha a bolygó közép 
távolságát a naptól, kétszer szorzom maga magával.

Egyszerű, száraz, igénytelen kinézésü három tétel és mégis 
mily dicső jutalma egy emberi életnek. Bennük megvalósul Pytha- 
goras égi harmóniája és így méltán nevezheti el munkáját a vilá
gok összhang zatának.

Itt, hol oly eszmedús korszaknak csak átalános rajzát pillant
juk át, hallgatnunk kell K epler többi érdemeiről. Láttani és mér
tani munkáiban pazar képzelme máris sejti az akkor még nem lé
tező magasabb mennyiségtan módszereit. Cosmologiai nézeteinek 
megrostolására nem állottak ugyan szolgálatára egy Tycho de 
Brahe észleletei, mint a bolygók m ozgásánál, de lehetetlen, itt 
szintén nem csodálni ama lángelméjü törekvéseket, melyekben 
jövő századok kutatásai előre vetik árnyékukat.

Az eddigiekből azt is ki lehetett venni azonban, hogy nem
csak Baconnál, de még Keplernél is, hiányzik az, a mi a mai 
természettudománynak veleje — a kísérlet. Ez különbözteti meg 
tényleg a jelenlegi korszakot az előbbiektől, ez jogosítja csak a 
tudomány nevére, Baco gondolataiban a tapasztalat és kísérlet 
különbsége még nem létezik; mondja ugyan, hogy a tőle úgyne
vezett „negatív instantiákatu vagyis eltérő eseteket is kell vizs
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g á ln i; de mily messze áll ez a valódi kísérlettől, melyben minden 
véletlen befolyása szándékosan távolíttatott el, és csak az marad 
meg, ami a törvény feltéte. A Baco-féle tapasztalás és inductió 
hallgatózva akarja megtudni a természet titkait, a kísérlet kérdé
seket intéz a természethez és kényszeríteni tudja a feleletre.

K epler sem volt experim entator; szemeinek gyöngesége kö
vetkeztében alig észlelő ; de ő már öntudatosan jár az elmélet ú t
jain, és maga utal Galileira, kinek ő dicséri elmeélét és Ítélete 
szigorúságát. A mi azonban az elméletben megfelel a kísérleti 
ügyességnek és pontosságnak, de ennél sokkal ritkább, az megvan 
Keplernél, ama lángelméjü, divinatió tehetsége, melyet előbb igye
keztem rajzolni.

Hiányzott még tehát a természettudomány megtermékenyíté
sének legfontosabb tényezője ; a kísérleti módszer, melynek megte
remtésével az úttörő Galileo Galilei megkezdi a buvárlatok ama 
sorát, melyeknek folytonossága azóta meg nem szakadt.

„Ha sikerülne is — mondja Dühring új munkájában — egyes 
dolgokat elődeinél fölmutatni, az ily pontokra nézve is gondolko
dási és előadási modorának jelessége nagy különbséget tenne. 
Gondolatmenete, az eszméknek fogalmazása oly módon szembesítik 
az új ismereteket, mely eddig túlhaladva, de még elérve sincsen. 
Ha irt, fődolga volt a gondolatokat, s pedig élő nyelven, a legter
mészetesebb úton egymásból származtatni. Czélja nem kész ered
mények közlése, vagy pedig úgynevezett fogások fölkeresése, ha
nem a természet eljárásának természetszerű felfogása.“

Galilei élete a tudomány emberének változatos, de mindig 
göröngyös pályája. Mily különbség első pisai működése és a ké
sőbbi paduai közt. Ott a torony tetején észleleteket tévén a testek 
eséséről , tanártársai a tanulókkal együtt füttyekkel fogadják. 
Paduában nincs terem, mely befogadhatná összes hallgatóságát, 
mint mondják kétezerre menőt. És ismét e fénykorszak után az 
utolsó évek martyriuma, melynek története ismeretes.

Hollandi szemüvegkészitők voltak az elsők, kik a távcsövet, 
és talán a górcsövet is feltalálták. Mint maguk beszélik, a vélet
len szülte e fölfödözést, mely kezeik közt meddő maradt, nem más, 
mint érdekes curiosum. Semmi más nem jellemzi annyira Galileit, 
mint az, hogy e találmány homályos hirét hallván, azon elmélke
dik, á szerkezetet megtalálja, és, a mi a legfontosabb, tüstént oda- 
irányitja a távcsövet, hol a tudománynak a legnagyobb szolgálato
kat teheti, az égnek. Fölfedezései mesés gyorsasággal követik 
egymást, így a Hold hegységei, Jupiter bolygói, Saturnus különös 
alakja, a tejút összetétele. Fölötte érdekes azon roppant feltűnés
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és izgatottság, melyet e felfödezések előidéztek. A franczia király 
csillagokat kéret Galileitől, melyek az ő nevét viselnék; a költők 
dicsőítik; az olasz városokban farsangkor Jupiter bolygói a legked
veltebb álarczalakok; a tudósok új bolygókat ügyekeznek találni, 
és midőn ez nem sikerül nekik, újakat hazudnak. A peripateticu- 
sok pedig — mindettől meg nem ingatva — ördögi csalásnak 
mondják mindazt, mit a távcsőn át látni lehet.

Galilei azután Flórenczbe menvén, a górcsőt szerkeszti, a víz- 
nyugtannak Archimedes óta nyugva tanúlmányozását karolja fel, 
tüzetesebben vizsgálja a napfoltokat, és midőn már Róm ában az 
első lépéseket megkezdik ellene, a Jupiter holdjainak elsötétedését 
fölhasználni tanítja hosszúságmérésre, megírja a „Saggiatore“ hí
res polemikus iratát a scholasticismus szívós életű hívei ellen, és 
végre ama munkát, mely további szerencsétlenségének oka lön : 
„Discorso intorno ai due massimi sistemi dél mondo“. Beszélgetés 
a két legnagyobb világrendszerről.

Szomorú képet nyújt Galilei életének ezen utolsó szaka; az 
inquisitiónak majd szigorúbban, majd jobban tarto tt foglya lesz ; ez
alatt .megvakúl, míg végre az 1642-ik év első napjaiban a halál 
megszabadítja az aggastyánt további kínzástól

Ezen átnézetben egy jelentékeny pontot nem említettem még ; 
ez a tudományos mechanikának megalapítása Galilei á l ta l ; műkö
désének azon része, mely ha nem is külsőleg a legfényesebb, bizo
nyára annak legfontosabb, legmaradandóbb jelköve. Legtovább is 
érlelte e v izsgálatait; müve, a „Dialogiu, melyhez több csak halála 
után kiadott sorakozik, az utolsó volt, mely életében jelent meg.

Galilei előtt tudományos természetvizsgálatról, mint a milyen
nek alapja a mechanika, szó sem lehetett. A  mozgás és annak 
okairól minden tisztább fogalom hiányzott. Az, hogy a test moz
gását folytatja, ha arra semmi külbefolyás nem gyakoroltatik, ne
künk nagyon természetesnek te tsz ik ; de Galileinek roppant hord
erejű vívmány volt. Az első tétel, mely nem inductió által talál
tatott, és ha nem is kísérlet, de a kísérleti módszer eredménye. Hisz 
a természetben egy eset sem szól m ellette; mi nem észlelhetünk moz
gást, melyre lassító vagy gyorsító befolyás nem gyakoroltatnék. 
A mozgás egyenletességét nem egyenletes mozgásból kell követ
keztetni. Az átalános szabály egyes esetekből veendő ki, a me
lyekben már más ismert esetek befolyása fordul elő. De a vezér- 
gondolat, mely e következtetéseket igazgatja, ismét nem más, mint 
a természettörvények számára követelt egyszerűség.

A nehézkedés alakjában mindennap megismerkedünk úgyne
vezett állandó erő működésével; ismét Galilei az, ki élesen be tud

This work is licensed under a Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0)



4 8 KÖNIG GYULA

hatni e működés elemzésébe. A gondolat, hogy a nehézkedés foly
tonos befolyása következtében minden pillanatban új és új moz
gási tehetséggel, mint ő mondja ifnpetussal járúl az eső testhez, 
valóban korszakot alkotó jelentőséggel b ir; és hogy ez nem oly 
dolog volt, melyet más is könnyen kitalált volna, következtethető 
azon számos tévedésből, melybe számos vele egykorú, sőt még 
utána következő tudományos férfiú esett, köztük maga Descartes. 
A gondolat, az egymásután kővetkező hatásokat összeadni, csak a 
végtelen kicsiny módszerére várt, hogy képes legyen megmérkőzni 
a mechanika újabbkori feladataival.

Mig az esési törvényeknél Galilei a kisérletet használta az 
elmélet kipróbálására, az ingánál a kisérlettel kezdé vizsgálatait ; 
annál inkább, miután a mennyiségtan akkori segédeszközeivel nem 
is lehetett igen messze jutni az elméletben. Mondják, hogy a tem
plomban függő lámpák mozgása vezette volna e feladatok tárgya
lására ; jobban szeretem hinni, hogy e történetke, éppen úgy mint 
az „Eppur si muove“ vagy Newton hires almája és sok más, bizo
nyos mythosképző hajlamnak köszöni létét, mely a jelenkorban is 
él még és miután máshol nem lehet, legalább ezen irányban 
nyilvánúl.

Meg kell elégednünk az eddig elmondottakkal Galilei erőtani 
vizsgálataira nézve. Azon elvont elvek, melyekkel a tudományt 
gazdagitá, nem tartozhatnak többé e rövid előadás keretébe.

1642. január 8-ikán meghalt Galilei; ugyanazon év karácson- 
napján született Newton ; de míg ez föllép, a tudományos színtér 
üres nem, maradt. W ren, W allis, Pascal, Ferm at, Descartes, Huy- 
ghens és mások folytatják a nagy munkát, úgy hogy Newton föllé
pésekor már számos előmunkálattal rendelkezik. De valamint a ve
gyész retortájából más anyagok szállnak el, mint a melyeket bele 
zárt, úgy Newton keze alatt is más alakot ölt a gyűjtött adatok és 
eszmék összege.

Newton korszakának gyermeke, de e korszak benne tetőpont
já t éri; az átalános nehézkedési erő föltalálása után az összes te r
mészeti tünemények mennyiségtani megmagyarázását tűzheti ki 
czélúl, és a munka, melyben ezt teszi, a „Principia philosophiae 
naturalis“ a legnagyobb, melylyel eddig a tudomány dicsekedhetik.

K ö n ig  G y u l a .
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