
Galilei Rómában
A világ tudósai és elsősorban a csillagászok nagy születésnapot ün-
nepelnek idén: Galileo Galilei négyszázötven évvel ezelőtt, 1564. feb-
ruár 15-én született meg Pisában. De az elmúlt években is fontos Ga-
lilei-évfordulók voltak: 2009-ben „A csillagászat nemzetközi éve”,
melyet az ENSZ hirdetett meg annak emlékére, hogy Galilei négy-
száz éve kezdte el távcsöves megfigyeléseit, majd 2010-ben a Jupiter
négy holdja felfedezésének, 2011-ben pedig Galilei diadalmas római
útjának négyszázadik évfordulója. Akkoriban többször jártam Ró-
mában, és minden alkalommal Galilei nyomába eredtem, hogy fel-
kutassam, merre járt vagy járhatott hat római tartózkodása alatt, és le-
fényképezzem azokat a helyeket, ahol eleinte szívest-örömest, majd
aztán fogságának kényszere alatt tartózkodott. Nem volt könnyű a
keresés, de megható volt a nagy tudós lába nyomában járni.

Galilei felfedezései nem Rómában születtek, egyetemi tanári és tu-
dományos munkássága se kötötte a városhoz, Róma mégis nagyon
fontos szerepet játszott életében: a Vatikán jóváhagyásától függött,
hogy nagy jelentőségű felfedezéseit és az ezekből eredő következte-
téseket nyilvánosságra hozhatja-e. Ezért kellett ötször Rómába utaz-
nia, és harcolnia az igazáért. Hogy milyen eredménnyel, az köztudott;
a Galilei-per az emberiség egyik legnagyobb szellemi botránya volt.
Annyit azért megkapott, hogy külföldön, főleg protestáns területe-
ken, amelyek kívül estek a Vatikán hatáskörén, már életében is teljes
elismeréssel illették.

Legelső útjának még más célja volt: a huszonhárom éves Galilei, már
a pisai egyetem elvégzése után, állás-ügyben utazott Rómába 1587 vége
felé: ajánlólevelet kért Christopher Claviustól, az újonnan felépült
Collegio Romano professzorától a bolognai egyetem matematika tan-
székére.1 Őt, a jezsuiták leghíresebb matematikusát és nagy csillagá-
szát, a Gergely-naptár kidolgozásának fő irányítóját Galilei már ko-
rábbról is ismerte, Pisából; Clavius atya meg is írta az ajánlólevelet, de
Galilei helyett a padovai Giovanni Antonio Maginit nevezték ki a bo-
lognai tanszékre. Ő viszont a pisai egyetem matematika tanszékét kap-
ta meg három évre (1589–92), majd a padovait, ahol aztán 1592-től 1610-
ig tanított. Az ajánlólevelet követően Clavius és Galilei közt volt egy
rövid levélváltás, de amikor Clavius 1604-ben levelet írt neki a „stel-
la nova” feltűnésének kapcsán, Galilei nem válaszolt.2

Biztosak lehetünk abban, hogy 1610 és 1611 Galilei életének két leg-
boldogabb éve volt: az első nagy eredmények és a nagy sikerek évei.
1610. január 7-én fedezte fel a Jupiter három holdját, majd néhány
napra rá a negyediket is, márciusban jelent meg a Sidereus Nuncius
(Csillaghírnök), és a felfedezések meg a „Medici-csillagok” megtet-
ték hatásukat: elnyerte II. Cosimo de’Medici firenzei nagyherceg „első
matematikusának és filozófusának” címét és állását, ami nem volt ki-
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sebb rang, mint a Tycho Brahéé majd Kepleré Rudolf császár udva-
rában. Huszonegy év után végre megszabadult a tanítás nyűgétől, és
átadhatta magát a tudományos kutatásnak. 1610. július 10-én írta alá
a szerződést, és szeptemberben érkezett Firenzébe, ahol jobb anyagi
körülmények várták, és a Medici-udvar fényűző termei a Pitti palo-
tában, ahová bejáratos lett. De talán még ennél is nagyobb esemény
volt 1610 őszén a Vénusz és a Mars fázisainak megfigyelése, amely
Kopernikusz tanainak kísérleti igazolása volt. Mint tudjuk, a Vé-
nuszról írta híres anagrammáját; december 11-én küldte el Keplernek
és Giuliano de’Medicinek, ám szilveszter napján a megfejtést is kény-
telen volt megírni nekik ugyancsak talányosan, „Cynthiae figuras
aemulatur mater amorum” (a szerelem anyja Cynthia alakjaival ver-
seng), mivel a felfedezés életveszélyes volt.

Az ősz folyamán Galilei küldött egy távcsövet Claviusnak, de az
idős tudós (huszonhat évvel volt öregebb Galileinél) nem hitte el,
hogy a Jupiternek holdjai vannak. Állítólag ezt mondta: „majd akkor
hiszem el, ha beleteszik őket ebbe a csőbe”. Galilei aztán levélben el-
magyarázta neki a távcső használatát, és végre Clavius is megpillan-
totta a „Medici-csillagokat”. Volt olyan becsületes, hogy elismerte Ga-
lilei igazát, már csak azért is, mert a holdak létezését nem tartotta
összeegyeztethetetlennek a ptolemaioszi világképpel, amelyben hitt,
de amely azért nem volt problémamentes számára. Decemberi leve-
lében meghívta Rómába, hogy mutassa be felfedezéseit a Vatikán csil-
lagászainak. A negyvenhét éves Galilei 1611. március 29-én nagy re-
ményekkel indult el Róma meghódítására, és ebből a második római
látogatásból valóságos diadalút lett. Gyaloghintón utazott, két szol -
ga vitte, és hat nap múlva érkezett meg római szálláshelyére, a Villa
Medicibe. A Pincio-domb tetején, a francia apácák Trinità dei Monti
temploma mellett álló hatalmas, késő reneszánsz palota, melyet
Ferdi nan do de’Medici bíboros építtetett 1576-ban egy korábbi villa
kibővítésével, akkor már a Mediciek vatikáni nagykövetsége volt, és
Galileinek, II. Cosimo udvari matematikusának és csillagászának ki-
járt az a tisztesség, hogy a nagykövetség épületében lakjon.3

Az érkezése utáni napon máris Claviushoz sietett a Collegio Ro-
manóba. A jezsuitáknak ezt a legnagyobb, híres iskoláját még Loyo-
lai Szent Ignác alapította nem sokkal a rend megalakulása után, de az
újabb, hatalmas épületet, ahol Galileit várták, XIII. Gergely pápa emel-
tette 1582-től 84-ig. Az oktatás a teljes tanulmányi időre kiterjedt, és mo-
dellként szolgált más jezsuita intézményeknek, így Pázmány Péter nagy-
szombati egyetemének is. Viszontagságos története után 1870-ben állami
gimnázium lett, és ma is az. Galilei a távcsövével, a „Medici-csilla-
gokkal”, a Vénusz fázisaival és az 1611-ben megfigyelt napfoltokkal
levette a lábukról az iskola tudós jezsuitáit, olyannyira, hogy a Colle -
gio Romano május közepén megrendezte a Csillaghírnök ünnepélyes
bemutatását. A díszbeszédet tartó Odo van Maelcote flamand jezsui-
ta, aki őt „Nuntius Sidereus Collegii Romani”-nak nevezte, a Hold fel-
színének egyenetlenségeit is elfogadta, sőt, célzott rá, hogy a kollégi-

Második római
látogatása
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um jezsuitái már novemberben megfigyelték a Vénusz fázisait, mie-
lőtt még Galilei írt volna erről Claviusnak, de azt hitték, hogy azok csak
a távcső torzításai. Az ünnepség szervezésében részt vett Federico Cesi
is, az Accademia dei Lincei elnöke. Az ünneplést kétségtelenül meg-
könnyítette az a fontos tény, hogy V. Pál pápa április 22-én magánki-
hallgatáson fogadta Galileit, aki abban a kegyben részesült, hogy nem
kellett végigtérdepelnie a kihallgatást, és a pápa meg is áldotta.

Cesi közreműködésének jó oka volt: Galilei ekkor már vagy három
hete az Accademia dei Lincei (a Hiúzok Akadémiájának) tagja. Taggá
avatása alighanem a legkedvesebb római élménye volt. A fiatal és a tu-
dományokért lelkesedő Federico Cesi, umbriai származású nemes 1603.
augusztus 17-én harmadmagával megalapította a Hiúzok Akadémiá-
ját, azzal a céllal, hogy a jóformán alig kutatott tudományokat (mate-
matika és természettudományok) műveljék, és hogy a világ minden tár-
gyát leírják: Teatrum Totius Naturae. (Ő maga elsősorban botanikával
foglalkozott.) A dátum azért fontos, mert ez volt Európa első modern
koncepciójú tudományos akadémiája, a korábbi számos irodalmi aka-
démia után. Cesi 1613-ban hercegi címet kapott a pápától. Az akadé-
miának vagy harminc tagja lett, és bár Cesi herceg 1630-ban bekö-
vetkezett halála után megszűnt, a 19. században újra megalakult olasz
tudományos akadémiák a Lincei címet viselték: előbb a pápai, aztán a
királyi.4 Galileit abból az alkalomból, hogy 1611. április 14-én fönt,
a Gianicolo-dombon, Cesi herceg nagybátyja, Borromeo Cesi bíboros
nyári palotájában bankettet rendeztek a tiszteletére, majd a kertben a
távcsövén át megmutatta a Hiúzoknak a Holdat, az akadémia tagjá-
nak nyilvánították, és ez után, április 25-én hivatalosan is beiktatták.
Ő lett az akadémia hatodik tagja. Johannes Faber orvos és zoológus,
aki, mint Clavius, szintén Bambergben született, de, már orvosként, Ró-
mába költözött, és fél évvel Galilei után lett az akadémia tagja, feljegyezte,
hogy Federico Cesi egy Németalföldről érkezett hír alapján maga is ké-
szített távcsöveket, fontos római személyiségeknek ajándékozta őket,
és ő nevezte el „telescopió”-nak. Galilei készségesen elfogadta ezt a ne-
vet az általa használt „cannocchiale” helyett, ahogy a Faber által java-
solt „microscopio” nevet is elfogadta annak a kicsinyítő lencsének, amit
Cesi számára készített, hogy az jobban lássa a rovarokat. Galilei ezt a
lencsét eredetileg „occhialinó”-nak, azaz szemüvegecskének nevezte.
Az akadémia ötödik tagja a nápolyi Giovam battista della Porta volt, aki-
nek az olaszok a távcső elvének feltalálását tulajdonítják. Galilei nagyon
büszke volt akadémiai tagságára. Az 1613-ban megjelent A napfoltok
címlapján már feltüntette a Hiúzok címerét, aztán az Aranymérlegén is.
Az Aranymérleg egyébként az akadémia kiadásában jelent meg (1623),
VIII. Orbán pápának szóló ajánlással, és a címlap felső keretén a mé-
hes Barberini-címer is látható: így próbálták elnyerni a frissen meg-
választott pápa kegyeit mind Galilei, mind az akadémia számára.5

A második római látogatás egyébként is nagyon eseménydús volt.
Barátjának, Filippo Salviati kopernikánus csillagásznak így írt erről:
„…számos jeles személyiség fogadott, bíborosok, prelátusok, e város

A Hiúzok
Akadémiájának tagja

4És ezt viseli az 1944-ben
megalakult Országos

Tudományos Akadémia is.

5Cesi bíboros villája sajnos
nincs meg már, mert 1799-

ben, Róma ostromakor
Napóleon ágyúi szétlőtték.

A terület ma az Egyesült
Államok nagykövet -

ségének tudományos és
kulturális intézetéhez

tartozik, és a parkban,
a Cesi-villa helyén épült

19. századi fogadó
közelében emlékmű áll

azon a feltételezett ponton,
ahonnan Galilei és

a Hiúzok a Holdat nézték.
(Az antik oszlopfőre

helyezett szobor egy
amerikai művész alkotása.)
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nagyjai, akik mind látni akarták azokat a dolgokat, amiket megfi-
gyeltem, és el voltak tőlük ragadtatva —, ahogyan én meg el voltam
ragadtatva az itt található sok csodálatos szobortól, festménytől, fres-
kótól, palotától és kerttől…”6 1611 júniusának elején reménykedve és
boldogan indult vissza Firenzébe. Nem sejtette, hogy gyülekeznek a
viharfelhők: az Inkvizíció titokban már nyomoz utána.

Ugyanis Galilei még Rómában volt és élvezte a sikereit, amikor a
Szent Hivatal kongregációja 1611. május 17-én tartott ülésén Bellarmi -
no bíboros, a Szent Hivatal tanácsosa részvételével megvitatta Galilei
filozófiai nézeteit, majd levelet írtak a velencei inkvizíciónak, afelől ér-
deklődve, hogy az eretnekséggel gyanúsított Cesare Cremonini padovai
professzor ellen 1608-ban lefolytatott perben felmerült-e Galilei neve.
A válasz nemleges volt, de ez az eset mutatja, hogy Bellarmi no, a nagy
tudású jezsuita teológus, az ellenreformáció legjelentősebb vitairatá-
nak szerzője (Controversie, első latin kiadása: 1589), V. Pál pápa gyón-
tatója korán felfigyelt arra a veszélyre, hogy Galilei távcsöves megfi-
gyelései a kopernikuszi világkép bizonyítékául szolgálhatnak, és hogy
Galilei ezt a világképet kívánja elterjeszteni Itáliában. Ez pedig a ka-
tolikus egyház szempontjából megengedhetetlen volt. Az egyház ad-
dig nem támadta különösebben Kopernikusz tanait, mivel nem volt
rájuk bizonyíték. Most, hogy Galilei bizonyítékoknak tekintette ész-
leléseit, tenni kellett valamit. Bellarmino előzőleg, április 19-én kelt le-
velében pontos tájékoztatást kért a Római Kollégium matematikusa-
itól Galilei felfedezéseiről. Érdeklődése nemcsak a hivatalából fakadt:
fiatalkorában maga is tanított csillagászatot, és Alessandro Pic colimini
Sulla sfera del mondo e sulle stelle fisse (A világ gömbjéről és az állócsil-
lagokról) című tanulmányából a heliocentrikus rendszerről alkotott hi-
potéziseket is megismerte.

Galilei, feltehetően Clavius tanácsára vagy közvetítésével, már
1611-ben megkereste őt, de találkozásukról csak egy rövid utalás
maradt fenn, a bíboros egyik levelében. Galileinek tudnia kellett,
hogy a nagyhatalmú Bellarmino, aki a mindössze tizenegy évvel
korábban máglyára küldött Giordano Bruno hosszú perét az utolsó
három évben vezette, az ő igazi ellenfele: őt kell meggyőznie arról,
hogy távcsöves megfigyelései, bár a kopernikuszi világrendszert
igazolják, nem állnak ellentétben a Szentírással.7

Bellarmino római vizsgálódásairól Galilei persze nem tudott, de Fi-
renzében aztán nyílt és sorozatos támadások érték; ezeket vagy fölé-
nyes gúnnyal verte vissza, mint az arisztoteliánus professzorokét, vagy
kinevette, mint a dominikánus Lorini atya 1612-őszén tett nyilvános ki-
jelentését, melyben az hangzott el, hogy a csillagászat újabb tanításai
ellentmondanak a Szentírásnak, hiszen a Biblia szerint Józsua megál-
lította a Napot; vagy a szintén dominikánus Caccini 1614-ben mondott
szentbeszédét: „Galilea-beli férfiak… mit állotok… nézve a menny be?”,
melyért a rendfőnök másnap bocsánatot kért Galileitől. De amikor meg-
tudta, hogy Lorini (1615. február 7-én) beküldte a Castelli nek írt levele
másolatát a pisai inkvizíciónak (ráadásul meg is hamisította), Caccini

6Jean-Pierre Maury
könyvéből, lásd a bibliog -
ráfiát a tanulmány végén.

Bellarmino bíboros
római vizsgálódásai

7Egyébként valószínűnek
tartják, hogy Galilei és

Bruno személyesen
ismerte egymást: Bruno,

velencei tartózkodása
alatt, átjárt Padovába, és

ott egyetemi körökben
forgott. Az, hogy Galilei
sehol nem említi, nem

zárja ki ismeretségüket:
Bruno nevét nagyon

veszélyes lett volna leírni.

582

5_Székács Vera_Galilei Rómában_Layout 1  2014.07.10.  12:25  Page 582



pedig szintén 1615-ben ugyanott fel is jelentette, már nem nevetett.8

A Castellinek írt levél, mely aztán az 1633-as ítéletben is szerepelt, fon-
tos dokumentum: Castelli bencés szerzetes, a pisai egyetem matema-
tikatanára Galilei tanítványa volt, neki fejtette ki Galilei 1613-ban azt,
hogy Kopernikusz elmélete nem mond ellent a Szentírásnak.

Akkor sem nevethetett, amikor eljutott hozzá Bellarmino üzenete.
Ezt az a sorsára nézve igen fontos esemény előzte meg, hogy egy ná-
polyi karmelita teológus, Paolo Antonio Foscarini elküldte Bellarmi -
nó nak Levél a pitagoreusoknak és Kopernikusznak a Föld mozgásáról és a Nap
mozdulatlanságáról valamint az új pitagoreusi világrendszerről alkotott vé-
leményéről című könyvét, mely 1615. januárjában jelent meg Nápoly-
ban, és a véleményét kérte. Foscarini ebben a könyvben védelmébe vet-
te a kopernikuszi tanokat, és kifejtette, hogy azok nincsenek ellentétben
a Szentírással. Itt kell megjegyeznünk, hogy a Szentírás önkényes vagy
önálló magyarázatát, melyből a reformáció kibontakozott és hatalmasra
nőtt, a Trentói zsinat betiltotta, az egyház vezető teológusainak tartva
fenn a magyarázat jogát. Aki ezt megszegte, eretnekséggel volt vádol -
ható. Galileinek ezért kellett bizonygatnia, hogy tudományos ered mé-
 nyei nincsenek ellentétben a Szentírással. Foscarini könyve pedig haj-
meresztő vakmerőség volt a hivatalos tanokkal szemben, ráadásul egy
karmelita teológus részéről. Bellarmino 1615 márciusában kapta meg
a könyvet: ekkor döntött úgy, hogy eljött a határozott tiltás ideje, hi-
szen ez a könyv is azt jelezte, hogy a geocentrikus világrendszer alatt
már Itáliában is egyre jobban inog a talaj. Már Clavius is utalt arra éle-
te utolsó éveiben, hogy a ptolemaioszi modell kiigazításra szorul, a Ró-
mai Kollégium matematikusai pedig már titokban a kopernikuszi, de
nyíltabban Tycho Brahe modellje felé hajlottak, azért is, mert ez utób-
bi nem volt ellentétben a Szentírással. Nem így Bellarmino: ő érdekesnek
tartotta a heliocentrikus modellt, de csak matematikai hipotézisként,
hiszen nemcsak hogy ellenkezett a Szentírással, de döntő bizonyíték
sem volt rá. Április 12-i válasza közvetve Galileinek is szólt, és az volt
a lényege, hogy ha túlmennek azon, hogy Kopernikusz modelljét csak
matematikai hipotézisnek tekintsék, az egyház fel fog lépni ellenük.
A bíboros válaszának másolatát Cesi herceg küldte el Galileinek. Ga-
lilei úgy látta, itt az idő, hogy újra elmenjen Rómába, és megvédje ma-
gát az Inkvizíciónál, másrészt meggyőzze a teológusokat, elsősorban
Bellar minót az új tudomány igazáról és arról, hogy ő maga buzgó ka-
tolikusként hirdeti tanait — nehogy az egyház keményebb lépésre szán-
ja el magát az új tudomány művelői ellen. A napfoltokról írt, 1613 már-
ciusában megjelent könyve, melyet a Hiúzok Akadémiája adott ki Cesi
herceg költségén — 1400 példányban! — a Nap tengely körüli forgá-
sának bizonyítékával újabb érveket adott neki.9

Ezek voltak tehát harmadik római utazásának előzményei. 1615.
december 10-én vagy 11-én érkezett meg a városba, ismét a Villa Me-
diciben szállt meg, ahol „két tágas szobát, megfelelő ellátást, egy ír-
nokot, egy szolgát és egy kis öszvérkancát” bocsátottak rendelkezé-
sére. Azonnal nyakába vette a várost, különböző egyházi személyeket

8Hogy ezekről az
akciókról tudott, az egy

1616-ban, már Rómából
írt leveléből derül ki.

A Szentírás és a
tudomány viszonyának

korabeli kérdései

9Ezt is és az úszó
testekről írt művét is

olaszul írta, és aztán a
többit is, vagyis a népi

latin nyelven írt Sidereus
Nuncius után valamennyi

művét az anyanyelvén,
hogy bárki megérthesse.
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győzködött, de se a pápához, se Bellarmino bíboroshoz nem sikerült
bejutnia. Jó embere, Clavius, aki szólhatott volna az érdekében, már
nem élt. A Római Kollégium matematikusai sokkal tartózkodóbbak
voltak, mint négy évvel korábban. Utasítást teljesítettek, de ezt Gali-
lei nem tudhatta. Bellarmino viszont mindent tudott, és a háttérből
mozgatta a szálakat. Mivel úgy gondolhatta, hogy nem kétes felje-
lentések alapján kell Galileit megfékezni, hatásos stratégiát dolgozott
ki a tudós elhallgattatására, így aztán a Szent Hivatalban megnyug-
tatták Galileit: semmiféle eljárás nincs folyamatban ellene. Valószínű,
hogy Galilei ekkor járt először az Inkvizíció palotájában, mely a Szent
Péter székesegyház homlokzata és Bernini oszlopsorának közvetlen
közelében áll ma is (persze más funkcióban), szemből nézve balra.10

Galilei harmadik római tartózkodása nagyon eseménydús volt,11

bár az események nagyrészt a tudtán kívül történtek, és drámai
gyorsasággal: Galilei és Bellarmino párharca zajlott, háttérben a
Bellarminót irányító V. Pál pápával, és ebben a harcban Galilei nem
győzhetett. Két hónapos várakozás után február 26-ára Bellarmino
végre (a pápa utasítására) magához rendelte Galileit. Magas rangú
dominikánus szerzetesek társaságában fogadta az otthonában, és
közölte vele, hogy a Szent Hivatal teológusai két nappal azelőtt eret-
neknek, illetve teológiai szempontból tévesnek nyilvánítottak két té-
telt: 1. hogy a Nap a világ középpontja, 2. hogy a Föld nem a világ
középpontja, és nem is mozdulatlan. Felszólította Galileit, tegyen
fogadalmat, hogy nem hirdeti ezeket a tételeket, és Galilei engedel-
meskedett. Bellarmino bejelentette ezt a Szent Hivatalnak, mire az
Index-kongregáció március 3-án kibocsátott egy elítélési nyilatko-
zatot: Kopernikusz és egy másik szerző, Diego de Zúñiga könyveit
kijavításukig felfüggesztették, Foscarini könyvét betiltották, és min-
den más könyvet is, melyek ezeket a tanokat hirdették. A haditerv
sikerült, Galilei száját befogták: ha a jövőben is hirdeti Kopernikusz
tanait, eretnekként kerül az Inkvizíció bírósága elé.

A fogadalom után március 10-én (vagy 11-én) V. Pál is fogadta
már. Ennek a Quirinaléban kellett történnie, mivel V. Pál 1605-ben
költözött oda, méghozzá végleg, mert nemcsak nyári palotának
használta, mint elődei.12 Galilei bizakodva írta egyik levelében, hogy
háromnegyed órán át sétálgattak a kertben (négy hektáron lehetett
is sétálgatni), és a pápa biztosította arról, hogy nem hallgat a rágal-
makra, és amíg ő él, nem eshet bántódása.

Két hétre rá, 1616. március 24-én Galilei részt vett a Hiúzok Aka-
démiájának ülésén, az Arany Álarcok utcájában (Via delle Maschere
d’Oro) lévő Cesi-palotában; az ott készült jegyzőkönyv azért figye-
lemreméltó, mert az a mondat szerepel benne, hogy a kopernikuszi
elméletet Galilei is matematikai hipotézisnek tekinti csupán. Vagyis
Bellarmino kívánsága teljesült, Galilei szót fogadott.

A vesztett csata után mit tehetett még Rómában? Még két hónapon
át puhatolózott valami engedmény reményében, de a dokumen tumok
szerint csak annyit ért el, hogy a saját védelmében kapjon Bellar mi nótól

Harmadik római utazása

10Az Inkvizíció eredeti
épületét, mely a Tiberis

partjának közelében állt,
1559-ben IV. Pál,

a „kemény pápa” halála
után a feldühödött tömeg
lerombolta. A börtönökkel

kibővített új palotát
1566-ban avatták fel.

1616-ban a homlokzat
még nem volt befejezve,

és az oszlopsor is később
épült, 1656-tól 67-ig.

11Az első hetek érdekes
epizódja volt, hogy

a szintén Rómában
tartózkodó Caccini
felkereste Galileit,

és sunyin exkuzálta
magát a pisai és római

feljelentésekért.

12A Quirinus isten hajdani
hegyén épült hatalmas

palota, melyet II. Ippolito
d’Este villájából a pápák

az 1570-es évektől egyre
bővítettek, és éppen

V. Pál növelte meg a mai
formájára, később, 1870-

től az olasz király, majd
1947-tól a köztársasági

elnök székhelye lett.
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egy nyilatkozatot, mivel máris azt híresztelték róla, hogy visszavonta
a tanait. Az 1616. május 26-án kelt nyilatkozatban Bellar mino kijelen-
tette, hogy Galilei „nem vonta vissza tanait… sőt, semmiféle vélemé-
nyét vagy tanítását sem…” Galilei ezek után Bellar mino nyilatko zatával
és a pápa ígéretével felvértezve június elején visszatért Firenzébe.

A hazatérés után a kényszerű csend évei következtek volna talán (az
árapályról 1616-ban írt értekezés kiadására gondolni se lehetett), ha 1618-
ban nem tűnt volna fel három üstökös az égen, és Orazio Grassi, a Col -
legio Romano matematika tanára nem tart róluk előadást. A Dis putatio
astronomica de tribus cometis anni MDCXVIII című előadás szövegét nyil-
ván kinyomtatták, és így jutott el Galileihez. Az üstökösök mozgásá-
nak magyarázata, Tycho Brahe elmélete alapján, úgy felbőszíthette Ga-
lileit, hogy elhatározta, válaszol rá — ha nem is a maga nevében, hiszen
csak két év telt el a római tiltás óta — hanem tanítványán, Mario Gui -
duccin keresztül: Discorso delle comete (Értekezés az üstökösökről, Fi-
renze, 1619). Grassi atya nem volt rest, és még abban az évben Lotario
Sarsi álnéven visszalőtt, egyenesen Galileinek Libra astronomica ac phi -
losophica (Csillagászati és filozófiai mérleg) című vitairatával. Gras si,
anagrammaszerűen megváltoztatott vezetéknevével, nyilván azt su-
gallta igencsak epésen, hogy ha Galilei másnak a neve mögé bújva tá-
madja őt, akkor ő álnéven válaszol neki. Ez már sok volt Galileinek:
maga ragadott tollat, és 1620-ban nekilátott Il saggiatore (az ötvösök mér-
lege, vagyis Aranymérleg) című tanulmányának: a levélformában írt mű
1623 őszén jelent meg Rómában, a Hiúzok Akadémiája adta ki. Eb-
ben Galilei a maga aranymérlegét helyezi szembe Grassi mérlegé-
vel, vagy is „egy igen érzékeny és precíz mérleget” a valóság kellőképpen
tudományos vizsgálatára és megítélésére. Ebben a műben fejti ki, hogy
a világ hatalmas könyvét „a matematika nyelvén írták, és a betűk há-
romszögek, körök és egyéb mértani alakzatok”, melyek megértése nél-
kül csak egy „sötét labirintusban” bolyonganánk. A kopernikuszi rend-
szer méltatásával óvatosan bánik, viszont maró gúnnyal támadja
Sarsi-Grassi állításait, bár olykor téves érvekkel. Grassi bosszúja nem
maradt el: Galilei elleni aknamunkájával neki is szerepe volt abban, hogy
Galilei az Inkvizíció bírósága elé került.

A könyv megjelenésének éve sok reményt hozott Galileinek és a Hi-
úzoknak: V. Pál 1621-ben bekövetkezett halála és az új pápa, XV. Ger-
gely mindössze két és fél évig tartó uralkodása után 1623 augusztu-
sában Maffeo Barberini bíboros került a pápai trónra VIII. Orbán néven.
A bíboros Galileinek nagy tisztelője és egykor Padovában tanítványa
is volt; 1620-ban latin nyelvű ódát írt Galileihez Adulatio perniciosa cím-
mel, így Galilei és a Hiúzok bíztak abban, hogy a művelt, nyitottabb
gondolkodású új pápa támogatni fogja a természettudományok sza-
bad fejlődését, és talán a kopernikuszi tanokra vonatkozó tiltást is fel-
oldja. VIII. Orbán 1623 augusztusában foglalta el a pápai trónt, és mi-
vel az Akadémia által már az év elején kiadásra tervezett Aranymérleg
kézirata nyomdakész volt, Cesi herceg jó taktikai érzékkel a címlap-
jára rajzoltatta a Barberini család címerét. Galilei elhatározta, hogy köny-

A hazatérése utáni évek
—  Aranymérleg

Negyedik római útja
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vét személyesen fogja dedikálni a pápának, és elindult negyedik ró-
mai útjára: 1624. április 23-án érkezett meg, és június közepén érkezett
vissza Firenzébe (többnyire tavasszal utazott, nyilván azért, hogy a se
a hideget, se a római kánikulát ne kelljen elszenvednie, mivel régóta
betegeskedett). Maffeo Barberini, aki 1611 őszén Firenzében, a II. Cosimo
nagyherceg által tiszteletére adott vacsorán látványosan Galilei mel-
lett foglalt állást az arisztoteliánusokkal szemben a vízben úszó testek
kérdésében, most pápaként is szívélyesen fogadta őt a Quirinaléban,
méghozzá hatszor, azonban Kopernikusz rehabilitálásáról mélyen hall-
gatott. Galilei arra kérte a pápát, hagyja jóvá, hogy könyvet írjon a két
világnézet vitájáról részrehajlás nélkül, és az árapályról (melyben a Föld
forgásának bizonyítékát látta, de ebben tévedett). A pápa jóváhagyta
a tervet, de figyelmeztette Galileit, hogy az árapállyal csínyján bánjon.
Jóindulata jeléül egyébként kegydíjat utaltatott ki Galilei fiának.

A tervezett mű 1630 januárjában készült el, és az engedélyezte-
tés huzavonája után 1632. február 21-én jelent meg a firenzei Tre Pesci
(Három Hal) nyomdában a Dialogo sopra i due massimi sistemi…, vagy -
is Párbeszéd a két legnagyobb világrendszerről, a ptolemaiosziról és a ko-
pernikusziról címmel, mivel Az árapályról címet, amit Galilei adott vol-
na a műnek, a pápa nem engedélyezte. Galilei éppen az engedély
megszerzése miatt utazott ötödször Rómába. 1630. május 3-án érkezett
meg, miután Castelli megírta neki, hogy kedvezőek az előjelek: a pápa
azt mondta, hogy „ha rajtunk múlt volna, nem készült volna el az
a dekrétum” (az 1616-os). Az árapály tárgyalásával kapcsolatban vi-
szont továbbra is aggályai voltak a pápának. Niccolini nagykövet
többször közbenjárt Riccardi atyánál, a Szent Palota háznagyánál a
nyomtatási engedélyért, és Galilei végül ideiglenes engedélyt kapott,
amellyel aztán június 29-én visszament Firenzébe. Ekkor nagy baj
történt: Cesi herceg augusztus 1-jén meghalt, és Galilei az ő sze-
mélyében egyik legfőbb pártfogóját vesztette el, valamint azt a le-
hetőséget, hogy a Párbeszéd az Akadémia kiadásában jelenjék meg.
Úgy döntött, Firenzében adja ki, és a firenzei főinkvizítorhoz fordult:
ő szeptember 11-én megadta a nyomtatási engedélyt. Ekkor Róma
megint változtatásokat kívánt, meg azt, hogy Galilei vigye Rómá-
ba az utolsó változatot, és Rómában nyomtassák ki. Ő viszont a fi-
renzei főinkvizítori engedéllyel kiadatta a művet.13

A rövidített formában magyarul is megjelent könyvben, bár Di-
alógus a címe, három ember beszélget négy napon át (négy fejezet-
ben): Salviati, Sagredo és Simplicio. Filippo Salviati és Giovan Fran-
cesco Sagredo Galilei rég meghalt barátai voltak, és ez a könyv az
ő emlékművük. Salviati Kopernikusz nézeteit képviseli, Simplicio,
akit Salviati többször nevetségessé tesz, Arisztotelész nézeteit; Sag -
redo velencei nemes, akinek palotájában a beszélgetés zajlik, a sem-
le ges harmadik. A könyv belső címlapjának rajza Ptolemaioszt és Ko-
pernikuszt ábrázolja, amint Galileivel beszélgetnek.

Rómában ekkor elszabadult a pokol: a pápa dühöngött, mondván,
hogy Galilei „becsapta őt”, hiszen egyértelmű volt, hogy a bemuta-

Párbeszéd… — Galilei
ötödik római utazása

13Annak, hogy ki mikor és
milyen engedélyeket adott,

zűrzavaros története van.
A Galilei körüli intrikák,

szakmai és teológiai
ellentámadások és

hivatalos intézkedések
története olyan

szövevényes, izgalmas
és fordulatos, hogy egy
krimi cselekményének

is beillene.
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tás részrehajló, hogy Salviati Galilei alteregója, hogy az árapály-jelenség
nagy hangsúlyt kapott, és mert kimaradt a könyvből az a záró rész,
amit ő maga fogalmazott meg. De más okai is lehettek a kemény fel-
lépésre: a madridi és a bécsi udvar részéről erős kritikák érték, ami-
ért nincs benne kellő „apostoli hév”. VIII. Orbán hatalmas építkezé-
sekkel volt elfoglalva, védművekkel erősíttette meg a Quirinalét és az
Angyalvárat, és az ő idejében teljesedett ki a barokk Róma Bernini és
Borro mini épületeivel, amelyek nemcsak a gyönyörködtetést szolgálták,
hanem a Vatikán hatalmának státusszimbólumai is lettek. A pápa Ga-
lilei perével valószínűleg a kritikákra kívánt válaszolni.

Miért nem látta be Galilei, hogy a Vatikán úgy ítéli, nincs abban a
helyzetben, hogy engedjen a Trentói zsinat határozataiból, hiszen fél
Európát elvesztette már, a 30 éves háború javában dúlt, és Itáliában ra-
gaszkodnia kellett a hatalmához. Galilei nem volt naiv ember, hanem
talán csak nem bírta ki, hogy ne mondja ki a tudományos igazságot.
A reformáció és ellenreformáció nagy drámájában, melyen belül a két
csillagászati elmélet is összeütközött, ez a szerep jutott neki.

A pápa külön kongregációt hozott létre a könyv elbírálására, és
a bizottság írásban leszögezte többek közt, hogy Galilei az együgyű
Simplicio szájába adta a pápa eredeti érveit. VIII. Orbán arra is gya-
nakodott, hogy a nyomda emblémája, a három egymás felé hajló
delfin az ő két bíboros-unokaöccsét és egy harmadik, magas rangra
emelt rokonát figurázza ki (vagy talán a Barberini család címerét a
három méhvel?). Az Inkvizíción keresztül érdeklődött arról, hogy
az emblémát nem Galilei tervezte-e (nem).

Galileit, aki megszegte az 1616-os dekrétumot, most már a Szent
Hivatal bírósága elé lehetett állítani. A Vatikán intézkedett, hogy a
könyv példányait vonják be, és megindultak a per előkészületei.

Ekkor már senki sem élt azok közül, akik talán csillapítani tud-
ták volna a pápa dühét: se Clavius, se II. Cosimo (fiának, II. Ferdi -
nan dónak nem volt kellő súlya), se Cesi herceg, se Bellarmino bí-
boros, aki 1621-ben halt meg.14 Utóbbi keményen védte az egyház
pozícióit, de kesztyűs kézzel bánt Galileivel, és Foscarininek írt le-
velében kifejtette, hogy ha döntő bizonyíték lesz a Föld forgására,
akkor a teológusoknak nagy körültekintéssel mérlegelniük kell,
hogy a Szentíráshoz tudják-e igazítani. Végül is Galilei nem tudta
produkálni a döntő bizonyítékot.

Galilei 1632. október 1-jén kapta meg az idézést Rómába. Beteg-
ségére hivatkozva hiába kért haladékot, hiába küldött orvosi igazo-
lást. A pápa azt üzente, ha nem indul el, Rómából küld orvosokat, de
majd Galilei fizeti őket, és ha nem beteg, láncra veretve viteti Ró-
mába. Galilei a Mediciek betegszállító gyaloghintóján 1633. január
20-án elindult Rómába, de mivel útközben a kolerajárvány miatt
vesztegelnie kellett, csak február 13-án érkezett meg. Engedélyez-
ték, hogy kihallgatásáig a Villa Mediciben lakjon, házi őrizetben.15

A per nem tárgya ennek az írásnak, csak néhány dátumot jelzek:
1633. április 12-én Galileinek át kellett költöznie az Inkvizíció szék-

Rómába idézése és pere

14Bellarminót 1930-ban
szentté avatták. Nyitott

koporsója a római Szent
Ignác templomban látható.

15Itt, a palota loggiáján
találkozunk vele Németh
László drámájának első

felvonásában. Az író olyan
élethű környezetrajzot ad,
mintha járt volna a palotá-
ban, de ez nem valószínű,
mert bár 1928-ban felesé-
gével együtt járt Itáliában,
csak egy-két napot töltött

Rómában, és alig elképzel-
hető, hogy épp a Villa

Medicit kereste volna fel.
Ami viszont biztos: nagy

tárgyi tudással, így például
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házába (az őrség tisztjeinek egyik szobáját kapta meg), és megtörtént
az első kihallgatás. Még kétszer hallgatták ki, április 30-án és május
10-én, de a második kihallgatás után Maculano dominikánus atya
megengedte, hogy visszamenjen a Villa Medicibe. Végül június 21-én
újra be kellett költöznie a székházba, és másnap reggel öszvérháton,
fehér vezeklőruhába öltözve kellett átmennie Rómán a Santa Maria
sopra Minerva-temlom melletti dominikánus kolostorba. A Szent
Kongregáció tíz bíborosa szerdánként a Minerva-kolostorban ülése-
zett, a domonkosok és az Inkvizíció szoros együttműködése miatt.
A név onnan ered, hogy az ókorban Minerva, Isis és Serapis-szentély
volt azon a területen, a Pantheon közelében.16 Itt, a kolostor kápta-
lantermében hirdették ki az ítéletet, és Galileinek térden állva kellett
elmondania az abiura mások által megírt szövegét, vagyis eskü alatt
megtagadnia tanait. A Párbeszédet betiltották, Galileit pedig börtönre
ítélték. Az ítéletben az a formula szerepelt, hogy erősen eretnekgyanús:
ez a formula eskütételre kötelezte a vádlottat, különben máglyára ke-
rült, de arra is máglya várt, külön bírósági tárgyalás nélkül, aki ké-
sőbb megszegte az esküjét. Galileit ezzel végleg „kiütötték”.

Másnap visszamehetett a Villa Medicibe „mint börtönébe”, majd
június 30-án pápai engedélyt kapott rá, hogy a sienai érsekhez utaz-
zon, házi őrizetbe. Július elején örökre elhagyta Rómát. Nyolc és fél
évig élt még, Siena után továbbra is fogolyként az Arcetriben lévő
házában. Szeretett lányát, Maria Celeste nővért hamarosan elvesz-
tette, élete végén megvakult. De folytatta a munkát: az égi mecha-
nikától visszatért a veszélytelenebb földi mechanikához, és meg-
írta, majd vakon diktálta a mozgásokról szóló nagy könyvét.

A Dialogo betiltását Róma csak 1835-ben oldotta fel, és műveinek
első, firenzei összkiadásában (1842–56) már megjelenhetett. Még más-
fél évszázadnak kellett eltelnie ahhoz, hogy a római pápa elrendelje
Galilei perének felülvizsgálatát: ez a pápa Szent II. János Pál volt. 1992.
október 31-én sajnálatát fejezte ki a Galileit ért hátrányok miatt, és
megsemmisítette az Inkvizíció elmarasztaló ítéletét. A lengyel pápa
ezzel honfitársának, Kopernikusznak is igazságot szolgáltatott.

Búcsúzzunk Galileitől költő-kortársa, Giovan Battista Marino róla
írt versének sorával: Favelleran di te sempre le stelle — Mindig rólad be-
szélnek majd a csillagok.
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Galilei húszkötetes levele-
zésének ismeretében

rekonstruálja az esemé-
nyeket. Két epizód van,

amely a valóságban nem
történt meg, illetve

más  képpen történt: Galileit
nem kínozták meg, és az
ítéletet nem az Inkvizíció
palotájában olvasták fel.
A per jegyzőkönyvében
olvasható ugyan, hogy

Galileit megfenyegették 
a „szigorú vizsgálattal”,

melynek a tortúra is része
volt, de mégsem került rá

sor, mivel az iratok közt
nem szerepel az orvosi

szakvélemény (a tortúra
előtt meg kellett vizsgálni a
vádlottakat, hogy kibírják-e
a kínzást). Németh László

1953-ban, a koncepciós
perek idején írta a darabot:

az áthallás evidens,
és a tortúra jelenetére

nyilván dramaturgiai
szempontból volt szükség,

meg arra is, hogy
az ítéletet ugyanazon a
helyszínen hirdessék ki.
Németh László művét is

megcenzúrázták: az utolsó
felvonást át kellett írnia, de
végre 1956. október 20-án
a Katona József Színház-
ban bemutatták a drámát,

Bessenyei Ferenccel a
címszerepben, és október

23-án volt a második
előadás: mikor a közönség

kitódult az utcára,
a Rádiónál már lőttek.

16A kolostor épületegyütte-
se ma az olasz Szenátus,

és mellette a Képviselőház
nyilvános könyvtára.
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