
Kele~sényi Ákos

GALILEI DRÁMÁJA

1983-ban350 esztendeje annak, hogya
római Szent Officium Galileit elitélte,
és a kopernikuszi tan megtagadására
kötelezte.

Majdnem ötvenesztendős koráig Galilei is a tudósoknak ahhoz a csoportjához tartozott, akik
semmiérdeklődest sem tanúsítottak a kopernikuszi tan iránt. Ránk maradt feljegyzései arról ta
núskodnak, hogyeszébesemjutott kételkedniPtolemaioszgeocentrikus rendszeréqék helyessége
felő! mindaddig,mig 1609-ben távcsövetnem szerkesztett- szeretteúgy beállitani,mintha saját
találmánya volna -, s három hónap múltán eszébe nem jutott, hogy az égre irányitsa. Addig a
megfigyelő csillagászatnemis nagyonérdekelte,de most az égbolt egyik legfényesebb csillagát, a
Jupiter bolygótszemügyre véveszenzációs felfedezésttett: négyhold kering körülötte! Ez szem
mellátható bizonyitékaannak, hogynemmindenégitestkeringa Föld körül, tehát Kopernikusz
tanításában lehet valami igazság!

A "Medici-esillagok" felfedezése - ígynevezteel a holdakat - jegyezteel Galileit a heliocentri
kus tannal, settől kezdvekettős cél vezérelte. Az egyik, hogy - ami Kopernikusznak nem sike
rült - ő találjon döntő bizonyítékota heliocentrikus rendszer igaza mellett, Sajnos, rossz irány
ban indult el, s bizonyítékaival még a hellocentrikus rendszer nagy híve, Kepler sem tudott
egyetérteni. A szakemberek, egyetemi tanárok pedigrosszszemmel néztékez irányú erőfeszítése

it. IdegenkedtekKopernikusz forradalmi rendszerétől. Számukra a csillagászata horoszkópok
felállitásátszolgálta,jórészt számításokbólállt, ezért is nevezték őket matematikusoknak. A szá
mításoknál pedig közömbös volt, hogy a Földet vagy a Napot veszik-e középpomnak. Ahogy ,
egykoordináta-rendszernél közömbös, hogya függőleges tengelyen tüntetjük fel az időt és a viz
színtesenaz utat, vagy pedig fordítva, Egyszerűbb volt, ha a régihez, a megszokotthoz ragasz
kodnak. Dehogy kerestek bizonyitékotKopernikusz igaza mellett- inkább örültek, hogy nincs
rá bizonr.ték. A ragyogó íráskészségií és pompásan vitázó, de türelmetlen természetű Galilei
persze ágált ellenük; ezzel azonban híveket nem lehet szerezni, csak ellenségeket..

Másikcéljaaz volt, hogya szellemi élet akkori irányitójával,az egyházzalelfogadtassaa helio
centrikus tant. Ez az igyekezete is hajótörést szenvedett, annak ellenére,hogy az ügyet már Ko
perníkúsz idejébenis támogatták vezető egyháziak,bíborosok, főpapok. Miért e fiaskó? Koper
nikusz műve 1543-ban jelent meg, s az egyház közel száz évig nem emelt kifogást ellene...

A dráma szinpada

Galileiküzdelmevégzetesen interferált azeurópai történelemegyikkritikus korszakával. a rene
szánsz és az újkor közötti Walpurgis-éjjel. A középkori egyetemesség, felszámolásával a rene- '
szánszindividualizmusában az emberiség olyan erőket szabadított fel, amelyeknála erősebbnek

bizonyultak. Mikor aztán látta, hogyennek következtében a vallás,az állam, a társadalom és a
tudományosságösszefonódó, szolidközépkorialapjai veszedelmesen meginogtak,a visszavonu
lás sikertelenkísérletében kapkodni kezdett,és az éjszaka rémeiközött a legnagyobb erőszakkal

próbált Világosságot teremteni: máglyákkal. Az egyház - régebbi kezdeményezések alapján
- l542-ben létrehozta a bíborosokból álló "egyetemes inkvizíció római kongregációját", az úgy
nevezettSanetumOfficiumot. Hasonló intézmények másfeléis működtek, sok helyen az állam
hatalom készséges közremüködésével, vagyéppen önállóan. Hiszenegyeseknek jól jöttek az íté
letekből fakadó vagyonelkobzások ... Nem maradtak el a protestánsok sem. Csakhamar csata
tér lett Európából, a haremezökön és,a szellem fórumain egyaránt folyt a vér.
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A vér látása pedig animális ösztönöket szabadít fel, és a reneszánsz harmonikus, sőt olykor
spleenes embere helyett új típus jelenik meg: a türelmetlen ember. Képtelenség ezért csupán az
egyházat vagy a teológusokat okolni, Az első modern államelmélet-író,a természetjog nagy szó
szólója, a francia Jean Bodin - noha fiatal korában eretnek-pert indítottak ellene, majd később

átélte az l 572-i Bertalan-éj szörnyűségeit- védelmébe vette a boszorkánypereket. Szerte Európá
ban lobogtak a máglyák, Rómában talán nem is a leghevesebben, bár Giordano Bruno 1600-ban
történt ottani megégetése a legismertebbek közé tartozik. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy
nem kopernikuszi, hanem panteista 'nézetei miatt; nem is volt nagy véleménnyel a frauenburgi
kanonok munkájáról.

Strassburgban 1615 és 1635 között, tehát két évtized alatt ötezer boszorkányt és varázslót vé
geztek ki. Würzburgban 90()ember került máglyára, Genfben Kálvin és követői tucatostul éget
ték az eretnekeket, köztük Miguel Serveto spanyol orvost, a kis vérkör felfedezőjét 1553~ban, a
kálvini tannal siembeszálló művénekmegjelenése évében. Toulouse-ban 1619-ben világi bíróság
égette meg a kor egyik nagy szabadgondolkodóját, Giulio Cesare Vanini Itáliából emigrált tu
dóst, miutánelőzőlega nyelvét kitépték. Vanini sorsán mindenki megdöbbent: még ilyen kiváló
szellemet is hatalmába keríthet - az ördög!

E szörnyű epidémia fő hordozói a képzett emberek között nem a teológusok, hanem az orvo
sok és jogászok voltak. A felelősség emiatt leginkább az egyetemeket terheli, ahol a hallgatók in
telligenciáját a skolasztika immár korszerűtlennévált és éppen ezért szellemtelen tanítási mód
szereivel negatív irányban, a türelmetlenség felé fejlesztették. És ez a negatív tendencia éppen
Galilei idejében érte el tetőpontját. Az egyetemeken mindenütt ott ültek az Arisztotelészen nevel
kedett mesterek, akik egy élet munkájával sajátították el a tekintélyeken való rágódás elavult
módszerét,' és természetesen rögtön jelentkezett bennük a türelmetlenségi reakció azokkal az
áramlatokkal szemben, amelyek a tekintélyek felszámolásával és a független gondolkodás beve
zetésével új tudományosságot akartak teremteni,

Ellentmondásos kor. Francis Bacon angol tudóst a modem természettudományos gondolko
dás előharcosaként tartja számon a tudománytörténet, aki életét a tudományok reformjára tette.
A tudományosságot újjászervező korszakalkotó művében, az 1(í2D-banmegjelent Novum Orga
num-ban a hit és természettudomány kapcsolatát kiféjtő álláspontja Galilei pártjára állíthatná:
ostobaság attól félni, hogy a természettudomány eredményei gyengítik a hitet; sőt éppen e\rősí

tik, mert ahogyan a vallás Isten akaratát nyilatkoztatja ki, úgy hirdeti a természettudomány Is
ten hatalmát. És ez a magát öntudatosan az új tudományosság hírnökének valló tudós a koper

.nikuszi rendszert szinte Luther szavaival támadta; ő pedig egyszeruen bolondnak bélyegezte a
frauenburgi kanonokot. Baconnek a tudományosság újjászervezésére irányuló törekvései nagy
visszhangra találtak Joannes Amos Comenius (1592-1670) munkásságában, akit a modem okta
tás és nevelés úttörőjeként emlegetünk. Európa-szerte másfél századig használatos tankönyvei
°ből a ptolemaioszi világképet tanulták a diákok. Astronomiae Copernicanae refutatio - a koper
níkuszícsillagászat cáfolata - címen még könyvet is írt a heliocentrikus rendszer ellen, de a kéz
irat elégett, mielőtt nyomtatásban megjelent volna.

Galilei a sziDre lép

A kor ideges légköréből, Galileinek hiú, türelmetlen alkatából a körülötte kialakult vihar érthe
tővé válik. Vastag könyvet megtöltő példák sorát idézhetnénk a tudománytörténetből annak il
lusztrálására, hogy az érveiből kifogyott és felingerelt, vagy féltékeny ellenfél a hatalomhoz for
dul, a vitatott tant igyekszik a társadalom, a fennálló rend veszélyeztetőjeként feltüntetni és a tu
dományos ellenvéleményt hatalmi szóval elhallgattatni,

Ez történt Galileivel is, aki pedig sokáig úgy érezte, hogy szabadon és bántatlanul csatangol
hat a tudomány birodalmában. A Medici-csillagok elnevezésért "a toszkánai nagyherceg első

fílozófusa és matematikusa" kitüntető címmel élt a Mediciek Firenzéjében. Amikor ellenfelei
már egyre hangosabb kórusban zengték Szentírás-ellenességét, 161l-ben tanai propagálására két

103



hónapra Rómába ment, ahol állandó ünneplésben volt része. Del Monte bíboros nem habozott
kijelenteni, hogy ha e nagytudós az antik Rómában él, már szobra állna a Capitoliumon. ünne
pelték a Collegium- Romanum jezsuita professzorai. A természettudományok előmozdítására

akkoriban alakult "hiúzok" társasága,az Accademia dei Lincei számosbíborost is magában fog
laló tagjaiközéválasztotta.Galileielégedetten írta jó barátjának, Filippo SalviatinakVelencébe,
hogy bíborosok, főpapok, hercegek, de a jezsuita atyák is mennyire kedvelik, mekkora érdeklő

dést tanúsítanak tudományoseredményei iránt. Fogadta a pápa, majd az ő megbízásából Rober
to Bellarmino bíboroshosszantárgyaltvele. Ennek során azonban kiderült, amit az ünnepeIteté
sekből is ki-kiérzett : eredményeiből minden elfogadható, csak a kopernikuszi tan nem; ezt a
Szentírással ellentétesnek vélik.

így csalódottan tért vissza Rómából, de azzala megerősödö szándékkal, hogy megkell győz
nieaz egyházata kopernikuszi tan igazáról, s ígyérdemidöntés révénkifognia szeletaz ellenfe
lek vitorláiból. Ezekugyanis az érvekből kifogyva egyre inkább a Szentírás-ellenességet szegez
ték ellene, különösenazt a hirespasszust,amelyben Józsuemegállítja a Napot az égen. Mint hi
vő kereste a megoldást a hit és a természettudomány egyeztetésére. Bízott írásművészetében,
ügyes vitatkozó készségében,ami bizonynem volt ment a személyes támadástól és gúnytól sem.

Ekkor hangzottel először az eretnekség vádja templomi szószékröl a dominikánus Caccini aj
káról, egymásik dominikánus, Lorinipedigfeljelentette az inkvizíciónál, amit 1614-ben Caccini
is megismételt. De ügyemég nem látszott elveszettnek. A domonkosok egyikbíborossá lett tag
ja, MarajJi kijelentette, hogy szégyenkezik a tudóst támadó rendtársai míatt, Védelmébe vette
Maffeo Barberini bíboros is - a későbbi VIII. Orbán pápa -, kijelentve, hogycsodálója kivételes
zsenialitásának :ammiratore del SIlO rarissimo ingenio. Annál inkább visszhangozták a Szentírás
ellenesség vádját az itáliai és a francia egyetemek. Galilei védekező iratot szerkesztett, megkoc
káztatvaa kijelentést, hogytermészettudományos kérdésekben a Szeritírást utoljára kellmegkér
dezni. Ezzel megintellenfelei alá adott lovat. De említésre méltó, hogyBellarmino bíboros még
mindighiggadtan viselkedett. Hangsúlyozta ugyan, hogy csak mint hipotézist kezelje a helio
centrikusvilágképet - s azt iscsak a tudós világszámáralatinul Irt könyveiben, mert a népet csak
megzavarná a Szentírás betű szerintiigazában-, de nagyjózanságróltanúskodik az a levél, ame
lyet 16lS·benFoscarinihez írt. Ez a karmelita szerzetes könyvetadott ki Galilei védelmében, s a
következő sorokat kapta a bíborostól: "Ha tényleges bizonyiték volna arra, hogya Napa világ
köz6ppontja, akkor a látszólag ellentmondó szentírási szöveg magyarázatában kell fokozott
óvatossággal eljárnunk,és inkább azt mondanunk, hogyezt nemértjük, mintsemtévesnek állíta
ni azt, ami be van bizonyítva."

Galileimég mindig bízva igazában és jóakaróiban, 1616·ban a vezető egyházi személyiségek
meggyőzésére újra Rómába ment. Azeredmény ugyanaz. Magánbeszélgetésekben, előadásokon,
disputákon siker- de a heliocentrikus tant már elltélte az inkvizíció, és Bellarminót bízta meg,
hogyezt közölje a tudóssal. A bíboros olyan tapintattal teljesitette feladatát, hogy Galilei nem
vette túlságosan komolyan. Egy hónap múlva ugyaneztközölte vele immár a börtön kilátásba
helyezésével az inkvizíció'is, jeiéül, hogy nemcsak az előadások és viták folytak, hanem a felje
lentgetések is. Ugyanakkortöbb bíboros biztosította barátságáról, Igyismételten MaffeoBarbe
rini, sőt a pápa, V. Pál is fogadta és megnyugtatta: "Amígélek, biztos lehetsz abban, hogy nem
nyernekhitelt rágalmazóid".
Míndezekből legalábbannyitel kell ismernünk, hogybár támadó]között papok és szerzetesek

isvoltak,az egyházatnem tekinthetjükellenfelének mindaddig,amíg a támadásokat nagyszerű
en álló tudóst a szakmai féltékenység a Szent Officium elé nemjuttatja.

Az utolsó el6tti felvonás

Galileitehát megintbizakodvatért haza, de megintcsak dolgavégezetlenül. És otthon kellemet
lenvitába keveredett. Egymás után három üstökös tűnt fel az égen 1618-ban, s Orazio Grasstje
zsuitaatyávalszemben azt az álláspontotképviselte, hogyezekcsak a légkörben lejátszódó fény-
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reflexek. A vitábannevetségessé tudta tenni Grassi helyes álláspontját. Ez annál inkább oktalan
ság volt, mert a jezsuiták már 1611 óta nehezteltek rá, amikor kiváló természettudósukkal,
Christoph Scheinerrel vitázott a napfoltok felfedezésének elsőségéről. Galilei nem volt képesmás
csillagotmegtűrni maga mellett. A Grassi-vita után a sok tekintélyes csillagásszal rendelkező je
zsuiták generálisaelrendelte, hogy Galileit'ingnorálják a rendtagok. A nagy pör után Christoph
Grienberger jezsuita csillagász, a CollegiumRomanum professzora ki is jelentette, hogy minden
másképp történhetett volna, ha a nagy tudós nem játssza el á páterek jóindulatát.

Pedig egyszerre csak úgy látszott, hogy megnyílt számára az aranykapu. Az üstökös-vitában
írt műve, az Il saggiatore annyira megnyertejóakarója, MaffeoBarberini bíboros tetszését, hogy
asztalánál olvastatta. I623-banez a bíboros került a pápai trónra VIII. Orbán néven. Galilei tel
ve reményekkel Rómába sietett. A pápa hat alkalommal hosszúaudiencián fogadta, s magaszta
ló sorokat írt róla a toszkánai nagyhercegnek Firenzébe.Galilei,úgyérezte, hogy minden kedve
ző fordulatot vett, nekilátott olaszul a Dia/ogo írásának - amivel aztán. mindent elrontott.

Az elkészült kézirattal Iőőü-banismét Rómába ment a nyomtatási engedély megszerzésére.
A pápa megint fogadta, de kérte, hogy a mű címébenlegyenutalás a heliocentrikusnézet hipoté-j
zis jellegére. Elolvasta a kéziratot az immár VIII. Orbán közeli köréhez tartozó hajdani páduai
jó barát, Castelli is, és elragadtatva jelentette ki, hogy most már élete végéig a breviáriumon kí
vül csak ezt a művet fogja olvasni. A nagy tudóssal szembenszintén barátian viselkedő Riccardi
főcenzor - miután a kézirat bejárta a cenzúra útvesztőit, és Galilei sajnálatosan nélkülözte a
"hiúzok akadémiája" alapítójának, az 1630-ban elhunyt Federico Cesinekpártfogását - megadta
a nyomtatási engedélyt,és a mű 1632-ben megjelent: Dia/ogo . . . sopra i duemassimisistemide/
mondo To/emaico e Copernicano - Párbeszéd a két legnagyobbvilágrendszerről, a ptolemaioszi
ról és a kopernikusziról. Nem fogadott szót a pápának, a clmlapon nem emlitette a hipotézist,
csak a bevezetésben szólt arról, hogy a kopernikuszi rendszert nem tartja igaznak.

A látszólagállásfoglalásnélkül, de nagyírásművészettel készültmű ma isélvezetes olvasmány.
Kerete négy napon át tartó beszélgetés, amelybenegy tudományszomjas laikus, Sagredo érdek
lődésére Salviatikífejtía kopernikuszi tant. Közben az arisztotelészifilozófiához ragaszkodónak
és már nevébenisegyügyűnek ábrázolt Simplicio sorban elmondja azokat az érveket, amelyeket
az 1610 óta tartó huzavona során a legkülönbözőbb oldalról felhoztak Kopernikuszés Galileiel-
len. Bestseller lett, mint minden könyve. '

Ellenfelei felhördültek, amikor ellenvetéseiket egybalgaember együgyű kérdéseiben kigúnyol
va látták, de különösen sértveéreztemagát a jó barát, a pápa, aki az egyikellenvetésben. a saját
jára ismert, és fülébe jutott, hogy a közvélemény Simplicio alakjához mintaként őt emlegeti.

Nem volt népszerű pápa. VIII. Orbán, biboros korában a művészet és tudomány pártfogója, a
pápai trónra kerülveúj és nem is könnyű feladatokkal találta magát szemben. Most már elsősor

ban egyitáliai állam uralkodója a harmincéves háború zűrzavaros korszakában. Az európai po
litika sakktábláján a franciák, nevezetesen Richelieu biboros által irányitott Habsburg-ellenes
politikához csatlakozott. Ez azt jelentette, hogy a protestáns svédekkel szövetkező katolikus
franciák oldalára állt az ugyancsakkatolikus spanyol és osztrák udvarral szemben. Ezzela poli
tikával természetesen sok bíboros nem értett egyet. "Tace aut exi foras" - elhallgass vagy taka
rodj innét - rivallt rá 1632-ben egy tanácskozáson Gasparo Borgia bíborosra, a spanyol érdekek
képviselőjére, amikor az helytelenítette a spanyolellenes politikát. Utána Olyan tumultuózus jele
netre került sor a biborosok között, hogy a svájcigárdistáknak kellett közbelépniök. Ugyaneb
ben az évbenjelent meg II. Ferdinánd császár és magyar király követeként Pázmány Péter is ná
la, s hasonló nézeteltérések miatt ez a találkozás sem a legbarátságosabb körülmények között
zajlott le. A pápa környezete a Borgia-jelenet megismétlődésétől félt.

VIII. Orbán államfői ténykedésében példaképnek az államrezon elvénekmegtesteéítöjét, Ri
chelieubiborost tekintette. Az ő szokása volt nehézhelyzetekben a belső ellenség ellen fordulni.
Ezt tette ő is, mert - nem ok nélkül - mindenfeléellenségeket szimatolt, merényletre gyanako
dott. Legszívesebben Rómától távol, Castel Gandolfo védettségében tartózkodott, de azért he
tente résztvett az inkvizíció ülésén,ahol sok kemény,halálos itélet született.A megrettent Róma
azzal vigasztaltamagát, hogy a csillagok a pápa közeli halálát jósolják, mire 1631-ben felújitott
egy régi bullát az asztrológia ellen.

(Folytatjuk)


