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Vassányi Miklós

Az óvatos Copernicus
A De revolutionibus orbium coelestium polifón előszavai,  

elhallgatott bevezetése és korai egyházi kritikája1

1. Kérdésfelvetés

Nicolaus Copernicus (Mikołaj Kopernik, 1473–1543)2 legismertebb műve, a De 
revolutionibus orbium coelestium (Az égi körpályák forgásairól)3 1543-as publikálását meg-
előzte egyfelől a tőle magától származó, De hypothesibus motuum caelestium a se constitutis 
commentariolus (Rövid magyarázat az égi mozgásokról a szerző által felállított hipotézisek-
1 A tanulmány megírását a Hungarian-American Fulbright Commission 2017-es kutatói ösztöndíja 

tette lehetővé. A szerző ezúton is hálás köszönetét fejezi ki a Hungarian-American Fulbright Com-
missionnek az ösztöndíjért; valamint Szénási Rékának a szakirodalom feldolgozásában nyújtott segít-
ségéért.

2 Copernicus életrajzához ld. J. Dobrzycki: „Nicolaus Copernicus – His Life and Work.” In B. 
Bieńkowska (szerk.): $e Scientific World of Copernicus. On the Occasion of the 500th Occasion of His Birth 
1473–1973, Dordrecht (Holland)–Boston (USA), D. Reidel Publishing Company, 1973, 13–37; és a 
Nicolaus Copernicus Gesamtausgabe VI/1-2 (Documenta Copernicana) kötetében kiadott elsődleges, 
valamint a IX. (Die Copernicus-Biographien des 16. bis 18. Jahrhunderts) kötetében kiadott másodlagos 
forrásokat (Berlin, Akademie-Verlag, 2009 és 2004).

3 Editio princeps: Nicolai Copernici Torinensis de revolvtionibvs orbium coelestium, Libri VI. Norimbergae 
apud Ioh. Petreium, Anno MDXLIII. A címben szereplő orbis szó „körpálya”-ként való fordításáról 
ld. az alant közölt szemelvény lábjegyzetét, amely szerint ez a fogalom megkülönböztetendő a 
sphaera fogalmától ( jóllehet hagyományosan azonosítani szokás azzal), illetve különösen F. Ross-
mann magyarázatát: „Die orbes müßten sich auch, wenn sie als Sphären zu denken wären, wiederholt 
durchschneiden, was mit Starrheit schwer zu vereinbaren ist. So würde beispielsweise der orbis des 
Mondes als Kugel gedacht den der Erde, ferner die orbiculi bei Merkur dessen orbis durchdringen. An 
Kopernikus’ Vorstellung vom orbis dürEe am nächsten ein starrer in sich rotierender Kreisring kom-
men, an dem Erde, Mond und Planeten oder ihre Epizykel festhaEen. Bei Kopernikus laufen nicht 
Planeten auf ihren Bahnen um, wie die Vorstellung seit Kepler ist, sondern die Bahnkreisen reißen 
die an ihnen hängenden Himmelskörper bei ihrer Umwälzung – revolutio – mit herum.” (Nikolaus 
Kopernikus: Erster Entwurf seines Weltsystems sowie eine Auseinandersetzung Johannes Keplers mit Aristo-
teles. Nach den HandschriEen herausgegeben, übersetzt und erläutert von F. Rossmann. München, 
H. Rinn, 1948, „Anmerkungen”, 38). Eszerint az orbis legpontosabb fordítása a Bahnkreis, „körpálya”. 
Az editio princeps legalaposabb történeti-kritikai kiadása: Nicolaus Copernicus Gesamtausgabe Bd. II: H. 
M. Nobis–B. Sticker (szerk.): De revolutionibus libri sex – Kritischer Text, Hildesheim, Gerstenberg 
Verlag, 1984. Ez a kiadás a kötet végén, függelékben közli az Osiander-előszót, a Schönberg-előszót, 
valamint Copernicus eredeti bevezetését.
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hez ) szerkesztői címet viselő, 19 oldalas szöveg kéziratos cirkuláltatása körülbelül 
1510-től kezdve;4 másfelől pedig a röviden Narratio primának (Első beszámoló) neve-
zett, bő 70 oldalas kötet Georg Joachim Rheticus (1514–1576) általi közzétételének 
elviselése 1540-ben.5 

Már a Commentariolus 5–6–7. tételei kimondanak hármat a copernicusi új csil-
lagászat sarkalatos tézisei közül: a firmamentum – vagyis az állócsillagok ege – áll, 
míg a Föld napi forgással forog a saját észak-déli tengelye körül; a Föld éves mozgás-
sal kering a Nap körül (a De revolutionibus majd pontosít: nem pontosan a Nap körül, 
mivel Copernicus excenternek észleli a Föld Nap körüli forgását); ennek folytán 
a bolygók retrogradációja látszólagos, valójában csak a Föld Nap körüli keringése 
miatt mutatkozik meg a földi megfigyelő számára.

A Copernicus „egyetlen tanítványa”, G. J. Rheticus által írt Narratio prima – 
mint ezt teljes címe igazolja: Az igen híres, kedves Ioannes Schöner Úrnak címzett első 
beszámoló egy bizonyos, a matematika tanulmányozása iránt érdeklődő fiatalember által 
A körforgásokról szóló könyvről, melyet az igen művelt férfiú és egészen kiváló matema-
tikus, a tiszteletreméltó toruńi Dr. Nicolaus Copernicus, warmiai kanonok írt – már a De 
revolutionibus kész kéziratát ismerteti, mondhatnánk: szellőzteti meg előzetesen.6 
Bár a De revolutionibushoz képest itt egyedi az a fejezet, mely szinte asztrológiai jel-
leggel köti a földi királyságok, monarchiák nagy változásait a csillagászati világrend 
változásaihoz (ezt a nagy műben végül nem vállalta Copernicus), a Narratio prima 
mégis hű képet ad a heliocentrikus elmélet minden fontos eleméről.

Szerzőnk tehát már a De revolutionibus közrebocsátása előtt óvatos: előre terjeszti 
ugyan a hírt az új rendszerről, de saját imminens haláláig vár a nagy mű kiadásával. 
A nyilvános megjelenést megelőzte továbbá két fontos privát levélváltás egyfelől 
a sajtó alá rendezés munkálatait befejező neves reformátor teológus, a nürnbergi 
Andreas Osiander (1498–1552)7 és a kéziratot a kiadás helyére, Nürnbergbe hozó 
Rheticus között (1541); másfelől Osiander és maga Copernicus között (1540–41). 

4 [N. Copernicus:] De hypothesibus motuum caelestium a se constitutis commentariolus. Ma már csak két má-
solatban létező kézirat, amely 1505 és 1515 között keletkezett. Online elérhető másolatban és modern 
átiratban is. Kiváló, jegyzetelt modern kiadása Rossmann (szerk.): Kopernikus: Erster Entwurf  (ld. 
előző lj.). A Commentariolus kéziratairól és datálásáról ld. uo., 31. A cím minden valószínűség szerint 
nem a szerzőtől, hanem talán Tycho Brahétól származik, aki maga is terjesztette a kéziratot – esetleg 
ez magyarázhatja a szöveg tartalmával nem vagy nehezen összeegyeztethető hypothesis szó megjelené-
sét a címben (Rossmann, uo., 32–33).

5 [G. J. Rheticus:] Ad clarissimum virum D. Ioannem Schonerum, de libris revolvtionum eruditissimi viri, & 
Mathematici excellentissimi, Reuerendi doctoris Nicolai Copernici Torunnaei, Canonici Varmiensis, per quen-
dam Iuuenem, Mathematicae studiosum narratio prima. Sine loco, sine editore, sine anno. (Rövid címén 
Narratio prima; Gdańsk / Danzig, Franz Rhode, 1540.)

6 Rheticusról lásd D. Danielson művét: $e First Copernican. Georg Joachim Rheticus and the Rise of the 
Copernican Revolution, New York, Walker Company, 2006.

7 Osiander életéről, műveiről, gondolkodásáról és a Copernicus művéhez írott előszaváról ld. B. 
Wrightsman: „Andreas Osiander’s Contribution to the Copernican Achievement.” In R. S. West-
man (szerk.): $e Copernican Achievement, Berkeley–Los Angeles–London, University of California 
Press, 1975, 213–243.
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Mindkét levélváltás egy-egy részletét a copernicusi modellt lényegében tovább-
fejlesztő és megváltoztató Johannes Kepler (1571–1630) Apologia Tychonis contra 
Nicolaum Raymarum Ursum (Tycho Brahe védőbeszéde N. R. Ursus ellen) című, 1600 
körül írott, befejezetlenül maradt vitairatának első fejezetéből ismerjük: Quid sit 
hypothesis astronomica? (Mit értünk hipotézisen a csillagászatban?).8

A végül 1543-ban megjelent De revolutionibus főszövegét azután ismeretes módon 
három előszójellegű szöveg vezeti be,9 sorjában A. Osiander anonim ajánlása az 
olvasóhoz;10 N. Schönberg capuai kardinális levele Copernicushoz; és Copernicus 
– későn, 1542 júniusában írott – ajánlása III. Pál római pápához.11 E szövegeket a 
továbbiakban „előszó”-nak vagy „ajánlás”-nak fogjuk nevezni. Ismeretes továbbá, 
hogy Osiander a sajtó alá rendezés végső fázisában a saját előszavát (Ad lectorem de 
hypothesibus hvivs operis) Copernicus tudta és engedélye nélkül illesztette a szöveg 
8 Ch. Frisch (szerk.): Joannis Kepleri astronomi opera omnia. Volumen primum, Frankofurti a. M. et Erlan-

gae, Heyder & Zimmer, MDCCCLVIII, 236–276, ezen belül 246. A megelőző oldalakról (238–245.) 
megismerjük Kepler saját álláspontját is a csillagászati hipotézisekről. A művet ismerteti P. Duhem: 
Essays in the History and Philosophy of Science, translated and edited by R. Ariew and P. Barker, India-
napolis and Cambridge, Hackett, 1996, 140–143.

9 A De revolutionibus orbium coelestium eredeti szerzői címe vitatott, ld. ezzel kapcsolatban a Nicolaus 
Copernicus Gesamtausgabe III/1-es kötetének összefoglalását: F. Schmeidler: Kommentar zu „De revo-
lutionibus”, Berlin: Akademie Verlag, 1998, 72. Eszerint több jel utal arra, hogy a Copernicus által 
adott eredeti cím egyszerűen De revolutionibus volt, jóllehet a kérdés nem dönthető el véglegesen.  
A Gesamtausgabe saját szóhasználatából ítélve, a kutatók hallgatólagosan a De revolutionibust fogadják 
el eredeti szerzői címként. A művet így nevezi meg továbbá Rheticus Narratio primája is. – A revolutio 
fogalmát F. Rossmann így értelmezi: „Zur Verdeutschung von revolutio ist Umwälzung, obwohl es 
heute fast nur noch in übertragendem Sinne gebraucht wird, dem Wort Umlauf oder Umdrehung aus 
verschiedenen Gründen vorzuziehen. Das Wort Umwälzung in seiner ursprünglichen Bedeutung ist 
gegenständlicher, es ist mit der Vorstellung großer träger Massen verbunden, es kommt näher an den 
modernen Begriff Rotation heran, und nicht zuletzt ist es, wie das lateinische Wort revolutio, ebenso 
auf die Umdrehung der Erde wie der Bahnkreise anzuwenden.” (Rossmann [szerk.:]: Kopernikus: 
Erster Entwurf, „Anmerkungen”, 38.)

10 Az anonim előszót Kepler nyilvános közlése óta tulajdonítjuk Osiandernek, mivel előbbi az Astronomia 
nova első kiadása (1609) belső címlapjának versóján a következőket írja P. Ramushoz címezve: Vin’ 
tu vero scire fabulae hujus, cui tantopere irasceris, architectum? Andreas Osiander annotatus est in meo 
exemplari, manu Hieronymi Schreiber Norimbergensis. Hic igitur Andreas, cum editioni Copernici praeesset, 
praefationem illam, quam tu dicis absurdißimam, ipse (quantum ex ejus literis ad Copernicum colligi potest) 
censuit prudentißimam, posuit in frontispicio libri; Copernico ipso aut jam mortuo, aut certe ignaro. Non igitur 
μυθολογεῖ Copernicus, sed serio παραδοξολογεῖ, hoc est, φιλοσοφεῖ· quod tu in Astronomo desiderabas. 
Lásd továbbá E. Zinner klasszikus, dokumentumokkal alátámasztott kiadástörténeti beszámoló-
ját, mely szerint az akkor már halott Copernicus barátja, Tiedemann Giese chełmnói püspök már 
1543 júliusában fölfedezte Osiander anonim beavatkozását, Rheticus pedig nem sokkal ezután ki-
kényszerítette Osianderből annak beismerését: Entstehung und Verbreitung der Coppernicanischen Lehre, 
mit 78 Abbildungen, Erlangen, Junge & Sohn, 1943, 255–257 (Sitzungsberichte der Physikalisch-
medizinischen Sozietät zu Erlangen, Bd 74; reprint: Vaduz [Liechtenstein], Topos Verlag AG, 1978). 
Lásd még Schmeidler: Kommentar, 181; valamint A. Koyré: $e Astronomical Revolution: Copernicus–
Kepler–Borelli, translated by R. E. W. Maddison, Paris, Hermann–London, Methuen–Ithaca (New 
York), Cornell University Press, 1973, 37, 13. lj. (Part I, Chapter III).

11 A Copernicus-ajánlás kései keletkezésének filológiai bizonyítékát ld. Schmeidler: Kommentar, 73.
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legelejére; és hogy a Copernicus által már korán megírt, rövid, általános bevezető 
(incipit: Inter multa ac varia, külön cím nélkül az autográf kézirat 1r oldalán) végül 
számunkra ismeretlen okból kimaradt a kötetből, úgyhogy először csak az 1854-es 
varsói kétnyelvű kiadásban látott napvilágot nyomtatásban, bár ezután minden ki-
adásban helyet kapott.12 (Ismertetését lásd a 6. pontban!) Ez utóbbi szöveget tartal-
mából fakadóan következetesen „általános bevezető”-nek fogjuk nevezni.

Tanulmányunkban először részletesen vizsgáljuk e hat szöveget, hogy megál-
lapíthassuk: milyen (egyházi) reakciótól tarthatott Copernicus, milyen hagyomá-
nyos vallási, kvázi-vallási vagy tudományos tézis megkérdőjelezésének vádjától 
félhetett? Illetve – ennek alapján – milyen új tudományos információkat, eszméket 
tarthatott az egyház vagy a szakmai közvélemény potenciálisan veszélyesnek vagy 
visszatartandónak? A De revolutionibus már évtizedekkel korábban megírt szövegé-
nek igen késői publikálása – pontosabban már-már poszthumusz publikálni hagyá-
sa13 – ugyanis egyfajta szerzői öncenzúra,14 és Copernicus bizonyára nem gyakorolt 
volna öncenzúrát, ha nem tartott volna komolyan valamilyen retorziótól.

E kérdések árnyaltabb tárgyalása végett tanulmányunk második felében rövi-
den áttekintünk továbbá néhány, a heliocentrikus elmélettel szemben már korán  
– részben a De revolutionibus publikálása előtt – kialakult protestáns, illetve katoli-
kus egyházi álláspontot, hogy pontosabban lássuk, Copernicus félelme mennyire 
volt megalapozott.

Elemzésünk research paper jelleggel keresi a válaszokat ezekre a kérdésekre, me-
lyek tágabb kontextusa vallás és (természet)tudomány viszonya általában. Kifejté-
sünk filológiai alapja a De revolutionibus első kiadásának szövege, szükség esetén to-

12 F. Schmeidler kommentárja a következőképpen tárgyalja a Copernicus-féle általános bevezető 
kimaradásának lehetséges okait: „Warum diese Vorrede in N [=Ausgabe von Nürnberg, 1543] nicht 
aufgenommen wurde, wissen wir nicht; die Vermutung ist aber plausibel, daß die Vorrede deswegen 
als überflüssig angesehen wurde, weil Copernicus nachträglich die Widmung an Papst Paul III. zum 
Druck sandte […]. Vielleicht wurde auch die von Copernicus verfaßte Vorrede bewußt gestrichen, 
um den Eindruck zu erwecken, daß die von Osiander eigenmächtig eingeschobene Vorrede von Co-
pernicus stamme. Andererseits hat Zeller […] die Sache mit Vergeßlichkeit von Rheticus erklärt.” 
(Schmeidler: Kommentar, 78.)

13 D. Danielson érzékletesen írja le Copernicus utolsó hónapjait és halálát (1543. május 24.) – a frombo-
rki amatőr csillagász-kanonok 1542 decemberében szélütést kapott, aminek nyomán élete utolsó fél 
évére fél oldalára megbénult (Danielson: $e First Copernican, 1–5).

14 Copernicus maga úgy beszél művéről a III. Pálhoz címzett előszavában, mint „amely nem kilenc, 
hanem négyszer kilenc éve hever nála” készen (lásd a lentebb közölt szemelvényt). Ez azonban 
valószínűleg csak annyit jelent, hogy az új világrend alapvetését 1506 táján kezdte el kidolgozni, 
hiszen a valamikor 1505 és 1515 között keletkezett Commentariolus 7. tézise még egy nagyobb műben 
való kidolgozásról beszél (hic autem brevitatis causa mathematicas demonstrationes omittendas arbitratus 
sum maiori volumini destinatas; Rossmann [szerk.]: Kopernikus: Erster Entwurf, 11). Ezért a De revolu-
tionibus szerzői kézirata maga akár jóval későbbi is lehet (Schmeidler: Kommentar, 1).
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vábbi – különösen a harmadik, amszterdami,15 a negyedik, varsói16 és a nyolcadik, 
müncheni, történeti-kritikai – kiadások bevonásával. E források elemzését célszerű 
a privát levelezéssel kezdeni, mert ez megvilágítja a nyilvános dokumentumok hát-
terét. Tanulmányunk második felében pedig Luther, Melanchthon, Kálvin, illetve 
Tolosani, Zuñiga, és Foscarini legrelevánsabb szövegeibe pillantunk be az itt le-
hetséges terjedelmi keretek között. A konklúzió előtt röviden érintjük még a római 
Index-kongregáció heliocentrizmust elítélő határozatát (1616).

2. Osiander levele Copernicushoz, illetve Rheticushoz

Említettük, hogy Kepler – szintén igen későn: 1858-ban kiadott – vitairata rendkí-
vül lényeges információkat őrzött meg nekünk különösen az Osiander-előszó értel-
mezéséről. A Kepler-mű tanúságtétele szerint a nürnbergi teológus mindkét levelét 
1541. április 20-án keltezte. A Copernicushoz címzett levélben Osiander kifejti, hogy 
szerinte a csillagászati hipotézisek szerepe csupán a számítások keretelméletének 
biztosítása, valóságos igazságértékük mellékes – éppen ezért Copernicus jól is ten-
né, ha egy előszóban így foglalna állást, ezzel lecsillapíthatná a peripatetikusokat és 
teológusokat, akik reakciójától tart.17 Miután Copernicus nyilván nem volt hajlandó 
ilyen kompromisszumra, hanem módszertani-tudományfilozófiai téren realista ál-
lásponton állt, ezért végül Osiander maga foglalt így állást – név nélkül – a kötet élén.

A Rheticushoz írott Osiander-levél még beszédesebb: eszerint a peripatetikusok 
és teológusok meggyőzése végett célszerű az asztronómiai hipotézisek jelentősé-
gét teljesen relativizálni, így ugyanis az ellenfelek talán fokozatosan átcsábíthatóak 
lesznek a heliocentrizmus pártjára.18 A csillagászati feltevések episztemológiai stá-

15 Nicolai Copernici Torinensis. Astronomia Instaurata, libris sex comprehensa, qui De revolutionibus orbium 
caelestium inscribuntur. Nunc demum post 75 ab obitu authoris annum integritati suae restituta, No-
tisque illustrata, opera & studio D. Nicolai Mulerii Medicinae ac Matheseos Professoris ordinairij in 
nova Academia quae est Groningae. Amstelrodami [sic], excudebat Wilhelmus Iansonius, sub Solari 
aureo. Anno MDCXVII. (Harmadik, javított, kommentált kiadás.)

16 Nicolai Copernici Torunensis De Revolutionibus Orbium Coelestium libri sex. Accedit G. Joachimi Rhetici Nar-
ratio prima, cum Copernici nonnullis scriptis minoribus nunc primum collectis, ejusque vita. Varsaviae, Typis 
Stanislai Strąbski, Anno MDCCCLIV. (Negyedik, latin–lengyel kétnyelvű kiadás, nagy újdonsága az 
addig kiadatlan eredeti Copernicus-bevezető közlése a 10–12. oldalakon.)

17 De hypothesibus ego sic sensi semper, non esse articulos fidei, sed fundamenta calculi, ita ut, etiamsi falsae sint, 
modo motuum phainomena exacte exhibeant, nihil referat […]. Quare plausibile fore videretur, si hac de re 
in praefatione nonnihil attingeres. Sic enim placidiores redderes peripatheticos et theologos, quos contradicturos 
metuis. (Frisch [szerk.]: Kepleri opera omnia I, 246.)

18 Peripathetici et theologi facile placabuntur, si audierint, ejusdem apparentis motus varias esse posse hypotheses, nec 
eas afferri quod certo ita sint, sed quod calculum apparentis et compositi motus quam commodissime guberne[n]
t, et fieri posse, ut alius quis alias hypotheses excogitet; et imagines hic aptas, ille aptiores, eandem tamen motus 
apparentiam causantes, ac esse unicuique liberum, imo gratificaturum, si commodiores excogitet; ita a vindicandi 
severitate ad exquirendi illecebras avocati ac provocati primum aequiores, tum frustra quaerentes pedibus in 
auctoris sententiam ibunt. (Uo.)
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tuszának leértékelése tehát taktikai fogás egy magasabbrendű stratégiai cél elérése 
érdekében. A levél megfogalmazásai megelőlegezik az anonim Osiander-előszó té-
ziseit, illetve egyes kifejezések szinte szó szerint kerülnek majd át az előszóba.

Mindkét levél két csoportot nevez tehát meg potenciális ellenfélként: egyrészt 
a földközpontúságot valló arisztoteliánusokat,19 másrészt „a teológusokat” – min-
den közelebbi meghatározás nélkül, bár a reformáció az 1540-es években már épp 
eléggé előrehaladt ahhoz, hogy legalább a katolikus-protestáns megkülönbözte-
tés hiánya feltűnő legyen. A különbségtétel azonban elmaradhatott azért is, mert 
Osiander világnézeti téren egyformán veszélyesnek ítélte a katolikus és a protestáns 
tábort. E tekintetben rá kell mutatni továbbá arra is, hogy a fiatal matematikatu-
dós, Rheticus éppen Luther egyeteméről, Wittembergből érkezett a poroszországi 
Fromborkba (ném. Frauenburg) Copernicushoz 1539-ben, tehát nyilván jól tájéko-
zott volt afelől, hogy legalábbis a lutheránus reformátorok hogyan vélekednek az 
immár három évtizede „szellőztetett” heliocentrikus elméletről. Copernicus maga 
a katolikus egyház – papi rendek nélküli – kanonokja lévén bizonyára ismerte a 
katolikus viszonyulást e kérdéshez csakúgy, mint az általa látogatott egyetemeken 
(Krakkó 1491–1494, Bologna 1496–1500, Padova 1500–1502, Ferrara 1503) képvi-
selt természettudományos álláspontot. Osiander pedig aktív és közismert „függet-
len” (nem mindenáron Luther-párti) reformátor teológus létére szintén jól tudhat-
ta, mit nem tolerál a kialakulóban lévő „lutheránus orthodoxia.”

A potenciális ellentábor eszerint mindenesetre peripatetikus kozmológusokból 
és különböző felekezetű keresztény teológusokból állhatott. Másfelől azonban az 
is világos az idézett levélrészletekből, hogy Osiander valóban a saját tudományos 
módszertani meggyőződésének  ad hangot, amikor magánlevelezésében lebecsüli 
a természettudományos keretelméleteket. Ezt alátámasztja teológusunk An Filius 
Dei fuerit incarnandus, si peccatum non introivisset in mundum (Vajon Isten Fia megteste-
sült volna-e, ha a bűn nem lépett volna be a világba?) című kései, Melanchthon-ellenes 
vitairata is (1550), amelynek már teljes címe is tagadja, hogy az ész olyan képesség 
volna, melyre az ember a kinyilatkoztatás segédlete nélkül hagyatkozhat.20 A ki-
fejtés közepe táján Osiander egy külön exkurzusban teljesen használhatatlannak 
ítéli az összes emberi szellemi képességet önmagában véve, a Megváltó kegyelmi 
istenképisége nélkül,21 ami implikálja, hogy önállóan a tudományok művelésére 

19 Ld. a következő Aristotelés-művek kozmológiai felfogását: Az égbolt (De caelo, Пερὶ οὐρανοῦ) és  
A keletkezésről és pusztulásról (De generatione et corruptione, Пερὶ γενέσεωϛ καὶ ϕθορᾶς).

20 D. Andreae Osiandri Sacrae $eologiae in schola Regiomontana Primarij Professoris An Filivs Dei fverit in-
carnandvs, si peccatvm non introiuisset in mundum. Item, De imagine Dei, quid sit. Ex certis et evidentibus  
sacrae scripturae testimonijs, & non ex philosophicis & humanae rationis cogitationibus, deprompta explica-
tio. Monteregio Prvssiae [Königsberg], 1550. Összefoglalását ld. W. Möller: Andreas Osiander. Leben 
und ausgewählte Schri%en. Elberfeld, R. L. Friderichs, 1870, 387–397, különösen 394 (ezzel oldalszá-
mozásban megegyező modern reprint: W. Möller: Andreas Osiander. Leben und ausgewählte Schri%en, 
Nieuwkoop, B. de Graaf, 1965). Az An Filius tartalmi diszkusszióját ld. Wrightsman: „Osiander’s 
Contribution”, 228.

21 A bűnbeesés után supersunt autem, corpus, anima, & spiritus seu mens hominis, in quibus nescio, an Imagi-
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is alkalmatlannak tartja ezeket. Habár ilyenformán saját „tudományfilozófiai” fel-
fogásának megfelelően őszintén állítja – mind magánlevelezésében, mind az ano-
nim előszóban –, hogy a csillagászati hipotézisek pusztán formális jelentőségűek, 
a Copernicusnak és Rheticusnak adott tanácsa mégis taktikai jellegű, hiszen tudja, 
hogy levelezőpartnerei nem osztják az ő módszertani-ismeretelméleti alapelveit.22

3. Az Osiander-előszó

A De revolutionibushoz Andreas Osiander által írt előszót az irodalom egy része − így 
például a mű harmadik, amszterdami kiadásának kommentárja; A fizika kultúrtör-
ténete című, nagyszabású összefoglalás Simonyi Károly tollából;23 az A. Koyré által 
írott nagy ívű, modern asztronómiatörténet24 − legalábbis részben értékelhető tu-
dományfilozófiai állásfoglalásnak tekinti. Az amszterdami kiadást magyarázó N. 
Mulerius az emberi tudás már Ptolemaios által jelzett korlátaira figyelmeztet az 
anonim előszó kapcsán;25 Simonyi professzor a tudományos hipotézisek funkció-
jának tárgyalását tekinti belőle értékelhetőnek; a neves tudománytörténész Koyré 
pedig „nagyon modernnek, rendkívül érdekesnek, jól megírtnak és igen értelmes-
nek” nevezi.26

A magunk részéről azonban nem tudjuk nem észrevenni az Osiander-előszó 
önellentmondásait, illetve szembenállását Copernicus valóságos szándékaival, és 
úgy gondoljuk, hogy a szöveg alapos olvasása és összevetése a másik két előszó-

nem Dei rectius corruptam, an uero sicut & gloriam, & uitam, & iusticiam Dei, prorsus amissam dicturus 
sim. Mens enim horribili caecitate est oppressa, ratio errabunda, memoria confusa & obliuiosa, voluntas praua 
& contumax, cupiditates effrenes, nec inest ulla uera uirtus. (A kötet nem tartalmaz oldalszámozást, saját 
számozásunk szerint ez a passzus 52. oldalon található, ha a belső címlapot tekintjük első oldalnak.)

22 A kabbala által is befolyásolt Osiander chiliastikus-millenarista nézeteiről tanúskodik másik fontos-
abb teológiai műve, a Coniectvrae de vltimis temporibus, ac de fine mundi, ex Sacris literis (Norimbergae, 
apud Johan. Petreium, Anno Christi MDXLIIII). A művet röviden bemutató B. Wrightsman sajnos 
következetesen tévesen, De coniecturaként emlegeti a szöveg címét (Wrightsman: „Osiander’s Con-
tribution”, 222–223).

23 Simonyi K.: A fizika kultúrtörténete, V., javított kiadás, Budapest, Akadémiai Kiadó, 2011, vonatkozó 
fejezet.

24 A. Koyré: $e Astronomical Revolution: Copernicus–Kepler–Borelli, Methuen, London, 1973.
25 Copernici Astronomia Instaurata, 8: „D. N. Mvlerii Notae” cím alatt: Idem prorsus de hypothesibus suis tes-

tatur Ptolemaeus lib. 13 cap. 2 pag. 302, gravique oratione monet ne quis rem ita se habere in machina caelesti 
existimet, quemadmodum Mathematici fingunt. rationem addit: … minime consentaneum est res hominum 
conferre cum diis ipsis, id est Machinas humano ingenio excogitatas cum caelo ipso etc.

26 „!is short treatise of positivist and pragmatic epistemology, which seems very modern and most 
interesting, and which in any case is very carefully composed and full of meaning from the point of 
view of the history and philosophy of science, was nevertheless very severely criticized by the friends 
of Copernicus.” (Koyré: $e Astronomical Revolution, 37.) Boros Gábor árnyaltabban fogalmaz: az 
Osiander-előszóban „a tudomány későbbi, instrumentalista felfogásának csíráját találjuk meg”, 
ugyanakkor „feltehetőleg e sorok azért íródtak, hogy megkönnyítsék az új elgondolások beemelését 
az egyházi vallásosság köreibe.” (Boros G. [szerk.]: Filozófia, Budapest, Akadémiai Kiadó, 2007, 623.)
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val, illetve a kéziratban maradt általános bevezetővel eléggé egyértelműen leleplezi 
Osiander itteni intencióit. Olvasatunk szerint ez az előszó, mely hipotézisekként 
(hypotesibus) kategorizálja Copernicus téziseit, nem vehető komoly tudományelmé-
leti-tudományfilozófiai állásfoglalásnak, hanem célja valójában taktikai vagy ideo-
lógiai: a copernicusi elgondolás jelentőségének csökkentése, sőt teljes elbagatellizá-
lása a várható ellenséges reakció mintegy előzetes érzékelése alapján − tehát előre 
védekezés.

Copernicus maga a Commentariolus szövegében ugyanis sehol sem nevezi hipoté-
zisnek a saját elgondolásait, hanem petitionesként kategorizálja az igaznak tartás itte-
ni moduszát, a tézisek logikai státuszát.27 Ez megfelel annak, amit a Commentariolus 
bevezetése és a De revolutionibus copernicusi előszava egyként mondanak: a szerző 
egyszerűen kényszerítve érezte magát arra, hogy a ptolemaiosi rendszert valamely 
alapvető tézisében módosítsa, mivel olyan fokú volt a geocentrikus elgondolás kö-
vetkezetlensége és a megfigyelésektől való eltérése. A De revolutionibus előszavában 
Copernicus ezzel összhangban a philosophia tárgykörébe tartozónak vallja téziseit, 
melyeket szűkebben a doctrina, mathemata és különösen a demonstratio, tágabban 
a lucubrationes, cogitationes, opinio terminusokkal ír le; míg az assumptio és hypothesis 
szavak csak a Ptolemaios-követő ellentábor jellemzésében fordulnak elő. Szerzői 
szándék szerint tehát a De revolutionibusban előterjesztett asztronómiai állítások 
leginkább bizonyított tézisek, de legalábbis posztulátumok, azaz a vitapartnerhez 
intézett követelések.

Az Osiander-előszó valóságos főtendenciája ezért álláspontunk szerint Copernicus 
szándékai tisztaságának mentése azon az áron, hogy a mű tudományos jelentőségét 
csökkenti. Osiander itt előadott tudományfelfogása szerint ugyanis a csillagász 1. elő-
ször megfigyel, azután 2. olyan hipotéziseket alkot, melyek lehetővé teszik az – akár 
a jövőre, akár a múltra vonatkozó – predikciót. Tehát 1. megfigyelés; 2. predikciót 
lehetővé tévő hipotézisalkotás. Ez eddig korrekt módszertani modellnek nevezhető. 
Osiander ugyanakkor talán a késő középkorból átörökölt causae occultae tanára utal, 
amikor ugyanebben a kijelentésében kimondja, hogy „a valós okok felfedezése sem-
miképp sem lehetséges.”28

A hipotéziseknek azonban nem is kell igazaknak lenniük – teszi hozzá.29 Ez az 
első logikai probléma az előszóban: hiszen mi tesz igazzá egy természettudomá-
nyos elméletet, ha nem az, hogy 1. megfigyelésen alapul, és 2. igaz predikciót tesz 
lehetővé – tehát a maga Osiander által megjelölt két jellemző? Egyebek mellett leg-

27 A Commentariolus címe, amely tartalmazza a hypotesibus szót, valószínűleg nem szerzői, mint fentebb 
lábjegyzetben jeleztük.

28 „Ezután e megfigyelések okait, illetve hipotéziseket – mivel a valós okok felfedezése semmiképp sem 
lehetséges – szokott kigondolni és megalkotni, melyek feltételezésével az említett mozgások mértani 
alapelvek alapján úgy a jövőre, mint a múltra nézvést pontosan kiszámíthatóak.” (De revolutionibus 
orbium caelestium, i verso.)

29 „A hipotéziseknek nem is szükséges igazaknak lenniük, sőt még valószínűeknek sem, hanem elégsé-
ges az az egy, ha a számítást a megfigyelésekkel egybevágónak mutatják…” (Uo.)
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alábbis ezeket szoktuk természettudományos igazságkritériumoknak tekinteni; 
ezek mindenképp szükséges feltételei egy elmélet igazságának.

Osiander szándéka itt a valóságos tudományfilozófiai elméletalkotás helyett 
szerintünk egyértelműen a copernicusi „hipotézis” jelentőségének csökkentése, 
hiszen mindebből már itt az következik, hogy a Copernicus által előterjesztettek 
egyszerűen nem igazak – tehát ennyiben nyilván nem kell őket komolyan venni, 
súlytalanok és jelentőség nélküliek. Véleményünk szerint ebben valójában egy elő-
zetes félelem nyilvánul meg a mű várható, sőt előre látható fogadtatásától.

Az előszó másik abszurd tézise szerint a csillagász a konkurrens hipotézisek kö-
zül azt választja, amelyik érthetőbb, vagyis egyszerűbb, míg a filozófus talán inkább 
azt, amelyik valószínűbb, vagyis feltehetőleg inkább igaz.30 Ebben a szembeállítás-
ban az egyszerűség és a valószínűség mint potenciálisan elkülönülő kategóriák je-
lennek meg; és a filozófus választása mutatkozik igazságközelinek. Ezzel szemben 
az egyszerűség (Ockham borotvája: entia praeter necessitatem non sunt multiplicanda) 
épp azért alapvető természettudományos módszertani követelmény, mert racio-
nális azt gondolni, hogy – ceteris paribus – az egyszerűbb elmélet egyben a való-
színűbb is. Ez az összefüggés fejeződik ki pl. Descartes második mozgástörvényé-
ben is (Principia philosophiae, II 39).31 Osiander ráadásul elfelejti, hogy Copernicus a  
III. Pál pápához írott előszavában többször is filozófusként (philosophus) értelmezi 
önmagát, akinek sajátságos feladata éppen az igazság keresése.

Összességében véve úgy véljük, hogy az Osiander-előszó ellentmond Copernicus 
valóságos szándékainak, tudományfilozófiai szempontból elvetendő, és ehelyett tu-
dománypolitikai-ideológiai előre védekezésként értelmezendő, melynek célja egy 
új tudás előzetes megvédése.

4. A Schönberg-előszó

A második előszó szerzője N. Schönberg OP capuai érsek, kardinális (1472–1537), 
tehát katolikus egyházi elöljáró. E kis mű a Schönberg által 1536 novemberében 
Copernicushoz írott rövid levél változatlan szövegű közlése. Copernicus eredeti 
szándékai szerint ez nyitotta volna meg a De revolutionibust. A levél egyértelműen 
támogató, sőt lelkes hangvételű, Copernicus eredményeit valóságosnak tekinti, 

30 „Miután tehát egyetlen és ugyanazon égitesthez tartozó mozgás magyarázatául időnként több hipo-
tézis is kínálkozik (mint például a Nap mozgására a körhagyás [eccentricitas] és az epiciklus), ezért a 
csillagász leginkább azt fogja magáévá tenni, amelyiket a lehető legkönnyebb megérteni. A filozófus 
talán inkább fog ragaszkodni a valószínűséghez – de se ő, se a csillagász nem ért meg és nem ad át 
semmi bizonyosat, hacsak isteni kinyilatkoztatásban nem kapja azt.” (Uo., i verso−ii recto.)

31 Altera lex naturae est, unamquamque partem materiae seorsim spectatam non tendere unquam, ut secundum 
ullas lineas curvas pergat moveri, sed tantummodo secundum rectas […]. Causa hujus regulae eadem est quae 
praecedentis, nempe immutabilitas, & simplicitas operationis, per quam Deus motum in materia conservat […]. 
(Renati Des-Cartes Principia philosophiae. Amstelodami, Apud Ludovicum Elzevirium, Anno MDCX-
LIV, 55–56.)
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nem bagatellizálja. Expliciten kimondja a heliocentrizmust és a Föld mozgását. 
A De revolutionibust világosan a tudományban helyezi el, és nem említ semmiféle 
doktrinális problémát, vallási összeférhetetlenséget – tehát tendenciája szöges el-
lentétben áll Osiander előszavával.

5. A pápához írott Copernicus-előszó

A Copernicus-előszó tartalmi megfontolásakor először is meg kell jegyezünk, 
hogy a pápai érdeklődés a copernicusi tanok iránt nem új keletű: VII. Kelemen 
pápa (Giulio de’ Medici, sedit 1523–1534) már 1533-ban tájékoztatást kért titkárától,  
A. Widmanstadttól az új elméletről.32 Az előszó értelmezése során másfelől figye-
lembe kell vennünk, hogy Copernicus kanonok, tehát katolikus egyházi személy. 
Közvetlenül a pápát szólítja meg (III. Pált – VII. Kelemen utódát –, sedit 1534–1549), 
állítása szerint egyrészt mert az ért a matematikához, „szakember”, másrészt mert 
pozíciójánál fogva meg tudja védeni az új tant a rágalmazástól. Az előszó, mint fent 
mondottuk, későn – 1542 júniusában – keletkezett,33 és a következő hét bekezdésre, 
egyben tartalmi egységre oszlik.

Az 1. bekezdés szerint Copernicus tudta, hogy az új tan botrányt fog okozni, 
mivel a hozzá nem értő, a tudomány művelésére képtelen tömeg évszázadok óta 
elfogadja a Föld mozdulatlanságát. Szerzőnk ezért eleve nem tervezte kiadni a szö-
veget, hanem pythagoreusok módjára csak szóban akarta terjeszteni téziseit.

A 2. bekezdés szerint ugyanakkor két egyházi vezető: Schönberg kardinális és 
Tiedemann Giese chełmnói34 püspök, valamint más tudós férfiak Copernicus sze-
mére vetették, hogy a kézirata már jó harminc éve hever félretéve. Copernicus itt 
kifejezetten mondja, hogy félelme miatt nem adta ki a régóta kész szöveget, de vé-
gül engedett a rábeszélésnek, és hozzájárult a kiadáshoz. Célközönségének a mate-
matikusokat tartja, akik értékelni fogják a művet.

A 3. bekezdés felveti az egész kutatást meghatározó kérdést: mi volt Copernicus 
tudományos, matematikai oka arra, hogy előterjessze a Föld mozgását? Az eddi-
gi elméletek tudományos inkonzisztenciája és eredménytelensége; valamint a 
ptolemaiosi rendszerek nagy sokasága és egymással való inkompatibilitása.

32 F. Rossmann hívja fel a figyelmet A. Widmanstadt pápai titkár saját kezű bejegyzésére egy görög kó-
dexben, amely ma a Münchener Staatsbibliothekben található (Codex Grec CLI). A bejegyzés szerint 
Clemens VII. Pontx. Maxus hunc codicem mihi D.D.D. [dono dedit] Anno MDXXXIII Romae, postquam ei 
presentibus Fr. Ursino, Joh. Salviato cardd., Joh. Petro epsco Vieterbien. et Mathaeo Curtio Medico physico in hortis 
Vaticanis Copernicanam de motu terrae sententiam explicavi. – Joh. Albertius Widmanstadius cogn.to Lucretius 
Smi D.N. Secretarius domesticus et familiaris. (Rossmann [szerk.]: Kopernikus: Erster Entwurf, 31, lj.)

33 F. Schmeidler szerint Gasser, Rheticus barátja a következőt jegyezte be a saját De revolutionibus-
példányába a Copernicus-előszó oldalára: datum Warmiae in Borussia mense Junio 1542. E szöveg a kései 
keletkezése folytán nem szerepel a De revolutionibus fennmaradt autográf kéziratában; Copernicus 
utólag, de még a nyomtatás megkezdése előtt küldte Nürnbergbe (Schmeidler: Kommentar, 73).

34 Lengyel város a Visztula partján Toruńtól északra, 40 kilométerre.
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A 4. bekezdés elkezdi rekonstruálni Copernicus útját az új elmélet felé. Eszerint 
a matematikai megoldások bizonytalansága miatt szerzőnk elkezdett szellemi elő-
döket keresni a múltban, és e tudománytörténeti kutatás során kiderült, hogy a he-
liocentrikus elmélet valójában ősi: már Syracusai Hikétás és a pythagoreus Philolaos 
felismerték a Föld keringését, Hérakleidés Pontikos és a pythagorues Ekphantos 
pedig a Föld tengely körüli forgását. Copernicus itt tehát (filozófiai) auktoritásokra 
hivatkozik.

Az 5. bekezdés szerint Copernicus e történeti felismerések után azt hitte, neki is 
szabad lesz a napközpontú modellről gondolkodnia. Ez a megfogalmazás implikál-
ja, hogy Copernicus tudatában van annak, hogy „nem szabad” erről gondolkodni 
– de nem mondja meg, ki vagy mi a tiltás forrása.

A 6. bekezdés egyetlen mondatban közli az új elmélet sajátos különbségét: a 
bolygómozgások magyarázata nem az, hogy a bolygók a Föld körül keringenek, 
hanem az, hogy a Föld forog; és leszögezi, hogy ez a modell az eddigiekkel szem-
ben koherens képet ad bolygórendszerünk működéséről, tehát teljesít egy igazság-
kritériumot, tudományfilozófiai-módszertani követelményt. Ezért aki hajlandó és 
képes a matematikai bizonyításokat végigkövetni, az el is fogja fogadni. A kívülál-
lók viszont bizonyosan rágalmazni fogják.

A 7., utolsó bekezdésben Copernicus eleve elzárkózik a hozzá nem értő, de el-
ítélő személyektől, akik példájaként Lactantiust említi. Az ilyenek irányából érkező 
gúnyra fel van készülve, a művet nem nekik szánja, hanem csak a matematikusok-
nak és a jóindulatú kívülállóknak ír. Úgy véli: műve az egyház számára is hasznos 
lesz, mert lehetővé teszi a napév hosszának kiszámítását az egyházi naptárreform 
számára. Ez a mozzanat retorikai eszköz: captatio benevolentiae.

6. Copernicus kéziratban maradt általános bevezetése

A két hosszabb, egy rövidebb bekezdésből álló, általános bevezető nem ereszkedik 
vitába alternatív kozmológiai álláspontokkal, hanem a csillagászat mint legmaga-
sabb rendű tudomány dicséretét tartalmazza. Az asztronómia ugyanis egyfelől a 
matematikai tudományok összefoglalója és betetőzése, másfelől a rendezett koz-
mosz szemlélete révén a legnagyobb mértékben ösztönöz a morális rend meg-
valósítására. A szöveg ihletése egyrészt lehet ptolemaiosi: a Mathématiké syntaxis  
I. könyvének 1. fejezetét is azzal a megfontolással nyitja a szerző, hogy a – koz-
moszon kívüli isteni szféra és a szublunáris szféra közötti, csillagászati jelensége-
ket leíró – matematika a legszebb és legbizonyosabb tudomány, amely áttételesen 
az erkölcsi jóra nevel minket. Copernicus gondolatmenete másrészt platóni: bár a 
Timaios ideatanra alapozott kozmogóniáját, itt releváns fiziko-teológiai szemléletét 
nem említi, a Törvények VII. könyvére való hivatkozással mutat rá a csillagászat köz-
életi, állami hasznára. A bevezető zárása szerint e csodálatos, sőt: isteni tudomány 
az éleselméjű Klaudios Ptolemaios működése ellenére is messze van azonban a tö-
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kéletességtől, úgyhogy még az év hosszának pontos kiszámításával sem büszkél-
kedhet. Ez teszi szükségessé a megújítását.

Látható, hogy az általános bevezető nem fogalmaz meg semmilyen szerzői fé-
lelmet, hanem inkább a matematika és a csillagászat varázsát kívánja – sikeresen – 
érzékeltetni az olvasóval úgy, hogy egyszersmind a világmodell újragondolásának 
szükségességére is rávezeti. A tézis-hipotézis vitába is csak annyiban vonható be 
forrásszövegként, hogy a matematikát olyan tudományként jellemzi, mely a megfe-
lelő modell kiválasztása esetén képes leírni a valóságot.

7. Részleges összefoglalás 1. 

Mindezek alapján világos, hogy Copernicus valóban fél az új információt közölni, a 
részletesen kidolgozott új modellt publikusan előterjeszteni. Ugyanakkor az a tény, 
hogy közvetlenül a katolikus egyházfőhöz fordul védelemért, valószínűleg impli-
kálja, hogy nem tart annak kedvezőtlen reakciójától. Ezt az értelmezést látszik alá-
támasztani az is, hogy csak egy fél mondat erejéig védekezik a lehetséges szentírási 
ellenérvek ellen. De nem is a matematikus szakma reakciójától fél: bizonyos benne, 
hogy a szakemberek jól fogadják majd az új modellt. Leginkább „a kívülállókat” 
nevezi meg, amikor diffúz félelme okáról beszél.

A nyomtatásban megjelent további, vizsgált szövegek – az Osiander- és a Schön-
berg-előszó – szintén nem fogalmaznak meg az egyházaktól, illetve a tudományos 
közvéleménytől való explicit félelmet. A magánlevelezés tanúságtétele azonban 
arra figyelmeztet: Osiander és különösen Copernicus talán egyszerűen nem akar-
ták nyilvánosan kimutatni azt a félelmet az egyházi, illetve szakmai reakciótól, 
amelyet valójában éreztek. Ezért ezen a ponton célszerű külső (legalább egyházi) 
források bevonásával röviden tovább vizsgálni, mennyire volt megalapozott ez a 
„fortélyos félelem”.

8. A copernicusi rendszer protestáns recepciója: Luther

Igen ismert és ugyanakkor némileg vitatott Martin Luther (1483–1546) minden va-
lószínűség szerint Copernicusra vonatkozó, lényegileg elítélő kijelentése az Aszta-
li beszélgetésekből (Tischreden),35 mely két asztaltárs jegyzetei között is fennmaradt, 
és amelyet az 1536 és 1539 közötti időre datálhatunk (tehát feltétlenül még a De 
revolutionibus megjelenése előttre).36 A radikálisabb fogalmazású testimonium sze-

35 Luther műveinek weimari kritikai kiadása PDF-formátumban letölthető a következő honlapról: lut-
herdansk.dk/WA.

36 A nevezetes Tischrede forrása egyrészt az öt kéziratban fennmaradt Nikolaus Medler-gyűjtemény, 
amelynek tartalma 1530 és 1536 közötti beszélgetéseket rögzít; másrészt Anton Lauterbach naplója, 
amely 1539. június 4-5-re datálja Luther megjegyzését. A két feljegyzés szövegezése és részben nyelve 
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rint Luther így nyilatkozott – Copernicus megnevezése nélkül – a Föld mozgását 
állító tanról: „mostanság az járja, hogy aki túl okosnak hiszi magát, annak nincs 
ínyére, mit a többiek csinálnak; azt hiszi, hogy az a legjobb, amit ő talál ki, s ez a 
bolond a csillagászat egész tudományát kiforgatná, pedig a Szentírásból is kiderül, 
hogy Józsué nem a Földet, hanem a Napot állította meg.”37

Ismeretes továbbá, hogy Luther az Asztali beszélgetésekben megkülönbözteti a 
(tudománynak érzékelt) asztronómiát az (áltudománynak felfogott) asztrológiától; 
és hogy az imént idézett kijelentés bevezetése szerint asztrológusként kategorizál-
ta a heliostacionárius nézet képviselőjét. A kijelentés helyes értékeléséhez meg kell 
jegyeznünk, hogy szokás vitatni egyfelől a tanítványok által lejegyzett Tischreden 
autenticitását általában, és az idézet Copernicusra való vonatkozását különösen;38 
valamint hogy Luther Aristotelés-ellenessége (és az új csillagászat iránti vélelmezett 
nyitottsága) mellett esetleg felhozható az An den christlichen Adel deutscher Nation von 
des christlichen Standes Besserung című, 1520 nyarán írt és publikált terjedelmes röpira-
tának 25. követelése.39 Az itt Aristotelésnek szentelt néhány súlyosan elítélő mondat 
azonban semmi esetre sem bizonyítja, hogy Luther az aristotelési csillagászat alter-

is eltér. Már Johannes Aurifaber első, 1566-os Tischreden-kiadása is tartalmazza a nyilatkozatot, a 
Medler-szöveg alapján: Es ward gedacht eines newen Astrologi, der wolte beweisen, das die Erde bewegt wuerde 
vnd vmbgienge, Nicht der Himel oder das Firmament, Sonne vnd Monde, Gleich als wenn einer auff einem Wa-
gen oder in einem Schiffe sitzt vnd die Beume gingen vmb vnd bewegten sich.[Copernicus: De revolutionibus I, 
8; editio princeps, 6.] / Aber es gehet jtzt also, Wer da wil klug sein, der sol jm nichts lassen gefallen, was andere 
machen, Er mus jm etwas eigens machen, das mus das aller beste sein, wie ers machet. Der Narr wil die gantze 
kunst Astronomiae vmbkeren, Aber wie die heilige Schrifft anzeiget, so hies Josua die Sonne stillstehen, vnd nicht 
das Erdreich. ([Johannes Aurifaber, szerk.:] Tischreden Oder Colloqvia Doct. Mart: Luthers, So er in vielen 
Jaren, gegen gelarten Leuten, auch frembden Gesten, und seinen Tischgesellen gefueret, Nach den Heubtstuecken 
unserer Christlichen Lere, zusammen getragen, gedruckt zu Eisleben, bey Urban Gaubisch, 1566, 580. = 
[E. Kroker, szerk.:] D. Martin Luthers Werke, Kritische Gesamtausgabe [KGA]: Tischreden, Erster 
Band: Tischreden aus der ersten Häl%e der dreißiger Jahre, Weimar, Hermann Böhlaus Nachfolger, 1912, 
xl-xli és � 855, 419.) Anton Lauterbach leirata szerint: De novo quodam astrologo fiebat mentio, qui probaret 
terram moveri et non coelum, solem et lunam, ac si quis in curru aut navi moveretur, putaret se quiescere et ter-
ram et arbores moveri. Aber es gehet itzunder also: Wer do wil klug sein, der sol ihme nichts lassen gefallen, das 
andere achten; er mus ihme etwas eigen machen, sicut ille facit, qui totam astrologiam invertere vult. Etiam illa 
confusa tamen ego credo sacrae scripturae, nam Iosua iussit solem stare, non terram. ([E. Kroker, szerk.:] D. 
Martin Luthers Werke, Kritische Gesamtausgabe: Tischreden, Vierter Band: Tischreden aus den Jahren 
1538–1540, Weimar, Hermann Böhlaus Nachfolger, 1916, � 4638, 412–413.) Mint Wilhelm Norlind is 
rámutat, ebből a verzióból hiányzik a kevéssé hízelgő Narr jelző: „Copernicus and Luther: A Critical 
Study”, Isis, Vol. 44, No. 3 (September 1953), 273–276.

37 M. Luther: Asztali beszélgetések, válogatta, jegyzetekkel ellátta és fordította Márton L. [Budapest], 
Helikon, [1983], 203.

38 Lásd például E. Bury esszéjét: buythetruth.wordpress.com/2011/05/25/copernicus-and-the-luther-
ans.

39 Editio princeps: An den Christlichen Adel deutscher Nation: von des Christlichen standes besserung, D. Mar-
tinus Luther. Vuittenberg [Druck von Melchior Lotter], 1520 (48 oldal in quarto). Online elérhető a 
digi.ub.uni-heidelberg.de honlapon belső kereséssel. Kritikai kiadása a Weimarer Ausgabe I, 6 köte-
tében: D. Martin Luthers Werke. Kritische Gesammtausgabe, 6. Band, Weimar, Hermann Böhlau, 1888, 
404–469.
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natívájaként elfogadta volna a copernicusi égi matematikát;40 az Asztali beszélgetések 
(e szöveghelyének) eredetiségét pedig nem célszerű megkérdőjelezni, mivel Luther 
tanítványai maguk német alapossággal jegyzeteltek a beszélgetések során,41 és mert 
két testimonium is fennmaradt a kijelentésről. A Copernicusra való vonatkoztatás-
nak nincs meggyőző alternatívája, míg Rheticustól, aki már 1539 májusában meg-
érkezett Fromborkba Copernicushoz Wittenbergből, könnyen jöhettek friss hírek 
levél útján is.42 Összességében véve úgy tűnik tehát, hogy Luther nevezetes elítélő 
nyilatkozata a reformátor valóságos álláspontjának ad hangot – még ante litteram – a 
copernicusi rendszerről, bár ugyanakkor igaz, hogy egy asztali beszélgetés jelentő-
ségét nem szabad eltúlozni.

9. Melanchthon álláspontja

Luther szintén Wittembergben – egyebek mellett fizikát is – oktató fiatal barátja 
és munkatársa, Philipp Melanchthon (1497–1560) az Initia doctrinae physicae (1549) 
című fizikatudományi tankönyvében egyértelműen az aristotelési-ptolemaiosi vi-
lágrend mellett teszi le a voksát, tehát nem osztja Luther Aristotelés iránti ellen-
szenvét (ez talán furcsa is lenne a görög nyelv és irodalom professzorától).43 Bár 
a melanchthoni fizika ilyenformán aristoteliánus alapokon áll, mégis más a kifej-
tési rendje és teológiai megalapozása, amennyiben a gondviselő Isten fogalmától 

40 Hie were nu mein rad, das die bucher Aristoteles, Phisicorum, Metaphysice, de Anima, Ethicorum, wilchs bißher 
die besten gehalten, gantz wurden abthan, mit allen andern, die von naturlichen dingen sich rumen, so doch 
nichts drynnen mag geleret werden, widder von naturlichen noch geistlichen dingen […]. Ich darffs sagen, das ein 
topffer mehr kunst hat von naturlichen dingen, den in denen bucher geschrieben stet. Es thut mir wehe in meinem 
hertzen, das der vordampter, hochmutiger, schalkhafftiger heide, mit seinen falschen worten souiel der besten 
Christen vorfuret vnd narret hat, got hat vns also mit yhm plagt, vmb vnser sund willen. (An den Christlichen 
Adel deutscher Nation, Vuittenberg, 1520, 41r-v; Weimarer Ausgabe I, 6, 457–458.)

41 A Tischreden leiratainak készülési módjáról lásd Norlind: „Copernicus and Luther”, 275.
42 Lásd erről E. Rosen összefoglalását: Copernicus and his Followers, szerk  E. Hilfstein, London és Rio 

Grande, !e Hambledon Press, 1995, 197–198, ld. a lábjegyzeteket is.
43 Többek között E. Rosen és P. D. Omodeo is felhívják a figyelmet az Initia doctrinae physicae-n kívül 

egy Burcardus Mithobius (Burchard Mithoff) braunschweig-lüneburgi orvos-csillagászhoz írott Mel-
anchthon-levélre, amelyben a reformátor egy szöveg véleményezése kapcsán így ír a heliostacionárius 
elméletről: Fabula per sese paulatim consilescet, sed quidam putant esse egregium κατόρθωμα rem tam absur-
dam ornare, sicut ille Sarmaticus Astronomus, qui mouet terram et figit Solem. Profecto sapientes gubernatores 
deberent ingeniorum petulantiam cohercere. (Alter libellvs Epistolarvm Philippi Melanthonis. Editvs VVitte-
bergae. Anno MDLXX, 334–335.) A szerkesztő C. G. Bretschneider szerint a levél az 1541. évre 
datálandó, ld. Corpus reformatorum, Series I (voll. I-XXVIII): Philippi Melanthonis opera quae supersunt 
omnia, Volumen IV: Philippi Melanthonis epistolae, praefationes, consilia, iudicia, schedae academicae, Halis 
Saxonum, apud C. A. Schwetschke et filium, 1837, 679, № 2391. A levél szövege maga csak a hónapot 
és a napot közli: október 16 (Rosen: Copernicus and his Followers, 198; valamint P. D. Omodeo: Coper-
nicus in the Cultural Debates of the Renaissance. Reception, Legacy, Transformation, Leiden–Boston, Brill, 
2014, 88 [History of Science and Medicine Libray 45]). Ha a szerkesztői datálás helytálló, akkor a levél 
Melanchthon ante litteram álláspontját rögzíti Copernicusról.
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halad a kozmológián, az elemek és a kauzalitás tanán át a meteorológia, biológia 
és fizikai antropológia felé, mindvégig fideisztikus keretek között, bő négyszáz ol-
dalon. Mint a teljes szakirodalom rámutat, az 1549-es első kiadás a későbbiektől 
külön tárgyalandó,44 mivel abban Melanchthon még erőteljes kifejezésekkel ítéli el 
a copernicusi elgondolást, míg a második kiadástól (1550) kezdve már finomított 
álláspontján.45 Az évszámok mutatják, hogy minden kiadás post litteram jelent meg 
a De revolutionibushoz képest.

A tételes kifejtést minden kiadásban érdekes propedeutikai szakasz előzi meg, 
mely Melanchthon felfogását ismerteti a fizika mint tudomány státuszáról: eszerint 
az – Osiander álláspontjától erősen különböző – episztemológiai állásfoglalás sze-
rint a természettudomány általában képes eljuttatni a megismerést valóságos ismere-
tekhez (certitudo), mert bár ezek Isten szándékainak megfelelően behatároltak, Is-
ten alkotásain keresztül mégis az Alkotóról magáról tudósítanak. E tág értelemben 
fiziko-teológiai ismeretelméleti alapvetés szerint tehát Melanchthon nem száműz-
né a fizikát az akadémiákról, mint Luther, aki szíve szerint csak a logikát, retorikát 
és poétikát tartaná meg a tudományok aristotelési spektrumából azok gyakorlati 
homiletikai haszna miatt.46

Már az első kiadás kozmológiája is egyértelműen szembenáll és vitatkozik a 
hat évvel korábban megjelent De revolutionibusszal, jóllehet Copernicus nevének 
említése nélkül. A hatodik fejezet (Quae est figura mundi?) a mozgó bolygószférák 
tanát fogadja el, amely még közös platformnak tekinthető a korabeli geo-, illetve 
heliocentrizmus között. A hetedik fejezet (Quis est mundi motus?) szerint azonban 
a külső égbolt, az ún. állócsillagok ege Ptolemaios és Aristotelés elgondolásának 
megfelelően körbeforog, vagyis ez a mozgás nem látszólagos, hanem valóságos. 
Melanchthon itt tér rá a copernicusi elgondolás cáfolatára: expliciten tárgyalja és 
elveti a heliocentrikus modellt.

Az első kiadás puszta újdonsághajhászásnak és intellektuális hencegésnek, lé-
nyegileg a rossz erkölcs jelének (non est honestum) és lehetetlen álláspontnak minősíti 
a Föld mozgását állító alternatívát.47 A 18. és 103. zsoltárokra támaszkodó szentírási 
44 Editio princeps: Initia doctrinae physicae, Dictata in Academia Vuitebergensi, Philip. Melanth. Excusa 

Vuitebergae per Iohannem Lufft. Anno 1549. Letölthető a digitale-sammlungen.de honlapról.
45 Második kiadás: Initia doctrinae physicae, Dictata in Academia Vuitebergensi, Philip. Melanth. Iterum edita, 

VVitebergae, Per Iohannem Lufft. 1550. Az igen sikeres kötet számos további kiadást ért meg; könnyen 
megtalálható az interneten, számos kiadása elérhető az előző lábjegyzetben említett honlapon is.

46 Luther: An den Christlichen Adel deutscher Nation, Vuittenberg, 1520, 42r.
47 Sed hic aliqui uel amore nouitatis, uel ut ostentarent ingenia, disputarunt moueri Terram, & contendunt nec 

octauam Sphaeram, nec Solem moueri, cum quidem caeteris coelestibus orbibus motum tribuant, Terram etiam 
inter Sidera collocant. […] Etsi autem artifices acuti multa exercendorum ingeniorum causa quaerunt, tamen 
adseuerare palam absurdas sententias, non est honestum, & nocet exemplo. Bonae mentis est ueritatem a Deo 
monstratam reuerenter amplecti, & in ea quiescere, & Deo gratias agere, aliquam accendenti lucem, et seruanti 
in hominum mentibus, ac deinde considerare, quis ad Deum aditus sit per eam lucem, & quomodo vita regenda 
& iuuvanda sit agnitione ueritatis.  <1550: …tamen sciant iuniores non uelle eos talia adseuerare. 

 Ament autem in prima institutione sententias receptas communi artificum consensu, quae minime sunt absurdae, 
et ubi intelligunt ueritatem a Deo monstratam esse, reuerenter eam amplectantur, acquiescant in ea, et Deo gra-
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érvek után szerzőnk egy alapvető szillogizmusból indul ki, amelynek először mi-
norját – „A világ középpontjában a Föld van.” – kívánja teljes indukcióval, indirekt 
módon bizonyítani reductio ad absurdum útján.48 Ezután tér rá a maior – „A kör for-
gása során a középpont mozdulatlan.” – könnyebbnek érzékelt igazolására. Érvei 
egyfelől megfigyelésen és következtetésen alapuló csillagászati argumentumok, de 
nem minden esetben meggyőzőek,49 másfelől messzemenően támaszkodnak az 
aristotelési fizika olyan alaptéziseire, mint amilyen az elemek természetes helyének, 
az egyszerű testek egyszerű mozgásának elmélete stb., és amelyeket Copernicus 
impliciten elvet. A fejtegetés továbbá egyáltalán nem veti fel a retrogradációk és más, 
látszó szabálytalan bolygómozgások problémáját, tehát elhanyagolja Copernicus 
asztronómiai kiindulási kérdésfelvetését (a pontos pozíció-megfigyelések eltérnek 
a geocentrikus rendszer szinte bármely változatából következőktől), miközben ép-
pen Copernicus ellen kíván érvelni, úgyhogy a De revolutionibus kemény matema-
tikai magvát adó trigonometriai számítások semmi szerepet nem kapnak. Mind-
ezek miatt Melanchthon antikopernikánus csillagászati állásfoglalása egy teológus 
és egy személyben peripatetikus kívülálló tiszteletre méltó kísérletének tűnik a De 
revolutionibushoz képest – tehát épp ama két álláspont kombinációjának, melyektől 
Copernicus és Osiander a magánlevelezésük tanúsága szerint tartottak.50

10. Kálvin álláspontja

Jean Calvin (1509–1564) csillagászati véleményét, illetve a copernicusi rendszerrel 
kapcsolatos állásfoglalását hosszú ideig félreértések és vita övezték, mára azonban 

tias agant aliquam accendenti lucem, et seruanti in genere humano.> […] Psalmus clarissime adfirmat moueri 
Solem: […] Hoc testimonio perspicuo de Sole contenti simus. […] De Terra alius Psalmus inquit: Qui fundauit 
terram super stabilitatem suam, non mouebitur in aeternum & semper. […] His diuinis testimonijs confirmati, 
ueritatem amplectamur, † nec praestigijs eorum, qui decus ingenij esse putant, conturbare artes, abduci nos ab ea 
sinamus [1550: a † jeltől kezdve a mondat végéig törölve]. (Initia doctrinae physicae, 1549, 47v-48v; 1550, 
39v-40v; lásd még Rosen: Copernicus and his Followers, 198.)

48 Maior: In circuli circumuolutione constat manere immotum centrum.
 Minor: Sed Terra est in mundi medio, ac uelut centrum mundi.
 Conclusio: Est igitur immota.
49 Így például nem meggyőző a következő általános érv: ha a Föld nem pontosan a világgömb közepén 

lenne, akkor: Nec semper fierent Eclipses lunae, etiam cum ex diametro opposita esset Soli, quia terra non sita 
in medio mundi, non obijceret suam umbram Lunae. Ha ugyanis a Nap van a világgömb közepén, és a 
Föld legalább az ekliptika síkjában van, akkor minden esetben lesz holdfogyatkozás, ha a Hold egy 
vonalba kerül a Nappal és a Földdel a Föld Naptól távolabbi oldalán.

50 Véleményem szerint Copernicus művéből kerül Melanchthon szövegébe a fejezet záró megfontolása, 
amely szerint a föld és a víz egyetlen gömböt alkotnak a Földön (vö. De revolutionibus I, 3). További 
copernicusi kölcsönzéseket sorol fel R. S. Westman: „!e Melanchthon Circle, Rheticus and the 
Wittenberg Interpretation of the Copernican !eory”, Isis 66/2 (June 1972), 164–193, ezen belül 73.  
– A melanchthoni természettudomány általános, alapos értékelését ld. Omodeo: Copernicus in the Cul-
tural Debates of the Renaissance, 87–92; 97–98.
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– úgy tűnik – kialakultak egy standard értelmezés keretei.51 Ez az értelmezés minde-
nekelőtt Kálvin egzegetikai – Kommentárok Mózes öt könyvéhez általános bevezető és I, 
16; Kommentárok a Zsoltárok könyvéhez 75, 4; 93, 1; és 104, 5 – és homiletikai műveinek 
Prédikációk Jeremiás próféta könyvéről 10, 13; Prédikációk Jób könyvéről 26, 7; Prédikáció a 
119. zsoltárról, 90; és Prédikáció az 1 Corinthus 10-11-ről – releváns fejezeteire támasz-
kodik. Ezek a szövegek mind 1553 és 1653 között hangzottak el a szószékről, illetve 
jelentek meg nyomtatásban, tehát későbbiek, mint a De revolutionibus publikálása.

E források szerint Lutherhez hasonlóan Kálvin is értékesnek tartja a csillagászat 
tudományát, de Luthertől eltérően nem tesz terminológiai különbséget astrologia 
és astronomia között:52 a csillagászokat elítélő tónus nélkül nevezi astrologinak. Úgy 
véli: akinek tehetsége és ideje van, annak kötelessége s egyben dicsősége is művelni 
e tudományt, mivel az Istenről mint Teremtőről tudósít.53 A teremtés ugyanis Isten 
egyfajta tükre: a természet kinyilvánítja Isten dicsőségét, bár a teljes istenismeret-
hez feltétlenül szükséges a kinyilatkoztatás. A teremtett világ tanúsítja továbbá Is-
ten mindennapi gondviselését is. Kálvin szerint kétségkívül földközpontú világban 
élünk, melyben a külső égbolt ( firmamentum) és a Nap minden nap körbefordul,54 
illetve forog a szilárdan, mozdulatlanul álló, gömb alakú Föld körül, vagyis a Sark-

51 A félreértések történetét jól összefoglalja Rosen: Copernicus and his Followers, 17: „Calvin’s Attitude 
towards Copernicus”, 161–171, ezen belül 161–167. A releváns kálvini szöveghelyek majdnem teljes 
listáját ld. uo., 168–171.

52 [E. Kroker (szerk.):] D. Martin Luthers Werke, KGA: Tischreden, Erster Band, � 855 ad finem, 421.
53 Hoc interest, quod Moses populariter scripsit quae sine doctrina et literis omnes idiotae communi sensu percipiunt: 

illi [astrologi] autem magno labore investigant quidquid humani ingenii acumen assequi potest. Nec vero aut 
studium illud improbandum est, aut damnanda scientia, ut phrenetici quidam solent audacter reiicere quidquid 
est illis incognitum. Nam astrologia non modo iucunda est cognitu, sed apprime quoque utilis: negari non potest 
quin admirabilem Dei sapientiam explicet ars illa. Quare ut laudandi sunt ingeniosi homines qui utilem operam 
hac in parte sumpserunt: ita quibus suppetit otium et facultas, hoc exercitationis genus negligere non debent. Nec 
Moses sane ab eo studio retrahere nos voluit, quum omisit quae sunt artis propria: sed quia non minus et rudibus 
quam doctis ordinatus erat magister, non aliter potuit suas partes implere quam si se demitteret ad crassam istam 
rationem. (Corpus reformatorum, Series II [voll. XXIX–LXXXVII]: Ioannis Calvini opera quae supersunt 
omnia XXIII: Commentariorum in quinque libros Mosis pars I [ezen belül I, 16], E. Cunitz−E. W. E. 
Reuss–P. Lobstein [szerk.], Brunsvigae, apud C. A. Schwetschke et Filium, 1863, 22; editio princeps: 
1554. A művek publikációjával kapcsolatos információk minden esetben az adott kötet előszavából 
származnak.) Ugyanakkor K. C. Sewell felhívja a figyelmet Kálvin Advertissement contre l’astrologie 
judiciaire című írására (Genf, 1549), amelyben a reformátor elítéli legalábbis az asztrológiai alapú 
jövendölést („Calvin and the Stars, Cuyper and the Fossils: Some Historiographical Reflections”, Pro 
Rege [Dordt College] September 2003, 11–22 (az értelmezési vita fázisainak áttekintésével és további 
irodalommal).

54 Et certe solus mundi aspectus abunde ad testandam Dei providentiam nobis sufficere deberet. Coelum quotidie 
volvitur, et in mole tantae magnitudinis nulla est concussio quae aequabilem cursum in tanta celeritate perturbet. 
Sol quum in circuitu quotidiano semper diversum iter teneat, quotannis in idem redit punctum. Planetae in suis 
erroribus stationem tamen suam non deserunt. Terra quomodo in aëre penderet, nisi Dei manu suffulta? Quomo-
do in tam praecipiti coelorum agitatione staret immobilis, nisi firmitudinem hanc a suo opifice haberet? (Ioannis 
Calvini opera XXXII: Commentarii in librum Psalmorum, pars posterior: Ps. XCI ad CL [ezen belül Psalmus 
XCIII, 1]; E. W. E. Reuss–P. Lobstein [szerk.], Brunsvigae, apud C. A. Schwetschke et Filium, 1887, 
16–17; editio princeps: 1554.)
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csillag és a déli égi pólus képezte tengely körül,55 a véges világgömb felületén, illetve 
belsejében.56 A Föld középponti helyzete, „lebegése” az őt körülvevő levegőben 
okoz ugyan némi fejtörést,57 de az aristotelési fizika alapvető szabályai,58 illetve Is-
ten kezének csodálatos, közvetlen beavatkozása elégséges magyarázatot adnak.59 

55 Vrai est que Iob notamment met le costé de la Bise, et toutes fois il parle du ciel universel, mais c’est d’autant que 
le ciel tourne à l’entour du pole qui est là: et que comme en des roues d’un chariot il y a le bois qui traverse qui est 
mis au milieu, et les roues tournent à l’entour de ce bois-là par le pertuis qui est au milieu: ainsi est-ce du ciel. On 
voit cela manifestement: c’est à dire, ceux qui cognoissent mieux le cours du firmament, ils voyent que le ciel tourne 
ainsi. Car du costé de la Bise il y a une estoille qu’on voit à l’oeil, qui est comme cest aixieu qui est au milieu d’une 
roue, et voit-on le firmament tourner au milieu. Il y-en a une autre qui est cachée de nous, que nous ne pouvons pas 
appercevoir, qu’on appelle le Pole Antarticque. Et pourquoi? Pource que le ciel aussi tourne à l’entour, comme s’il y 
avoit un bois où fust mise la roue, ainsi qu’il a esté dit. Quand ie parle de ce cours du ciel, ie n’enten pas le cours du 
soleil tel que nous le voyons tous les iours: car le soleil a un mouvement especial pour soi: mais c’est un mouvement 
universel pour tout le firmament du ciel. Or ces deux estoilles sont là comme attachées, elles ne sont pas mouvantes 
ni errantes. Voila donc pourquoi Iob dit, Que Dieu a estendu le ciel du costé de la Bise. (Ioannis Calvini opera 
XXXIV: Sermons sur le livre de Job, Seconde partie, Chapitre XVI à XXXI [ezen belül X X V I, 7], E. W. E. 
Reuss [szerk.], Brunsvigae, apud C. A. Schwetschke et Filium, 1887, 429–430; szószékről elhangzott: 
1554; editio princeps: 1563.)

56 Nos certe non ignoramus finitum esse coeli circuitum, et terram instar globuli in medio locatam esse. […] Quod 
autem mundum quasi speculum constituo, in quo Deum intueri oporteat, non ita volo accipi quasi vel nobis satis 
perspicaces sint oculi ad cernendum quod coeli ac terrae fabrica repraesentat: vel cognitio qualis inde haberi potest, 
sufficiat in salutem. (Ioannis Calvini opera XXIII: Commentariorum in quinque libros Mosis pars I, általános 
bevezető [Argumentum], 9–10.)

57 Dicit Deum creasse terram in sua virtute. Alludit ad solidum terrae statum. Philosophi quidem ostendunt 
naturaliter stare terram in puncto, quoniam sit gravissimum elementum: et ostendunt rationem cur terra sic 
pendeat in medio aere, quia centrum mundi attrahit quod magis grave est. […] Sequitur ergo suspensam esse 
terram in aere, quoniam ita Deo placuit. (Ioannis Calvini opera XXXVIII: Praelectionum in Ieremiam prophe-
tam pars altera cap. VIII—XXXI [ezen belül X, 13], E. W. E. Reuss–A. Erichson–G. Baldensperger 
[szerk.], Brunsvigae, apud C. A. Schwetschke et Filium, 1888, 75–76; editio princeps: 1563.) Lásd még 
a következőt: Si nous regardons la terre, ie vous prie, sur quoy est-elle fondée? Elle est fondée en l’eau et en l’air: 
voyla son appuy. On ne scauroit pas bastir en lieu ferme, une maison de quinze pieds de haut, qu’il ne falle faire 
des fondemens. Voyla toute la terre qui est fondée seulement en branle, voire et dessus des abysmes si profons, qu’elle 
pourroit renverser à chacune minute de temps, pour estre confuse en soy. Il faut bien donc qu’il y ait une vertu 
admirable de Dieu, pour la conserver en l’estat auquel elle est. Et c’est ce qui nous est yci remonstré: c’est ascavoir 
d’autant que Dieu a dit, Que la terre fust au milieu du monde, et qu’elle fust ainsi fondée comme elle est: en cela 
nous cognoissons quelle est la certitude de sa vérité. (Ioannis Calvini opera XXXII: Sermons sur le Psaume CXIX 
[ezen belül 90. vers], 620; szószékről elhangzott: 1553. április 9; editio princeps: 1554.)

58 Hic in terrae stabilitate praedicat Dei gloriam, quomodo enim locum suum tenet immobilis, quum in medio aëre 
pendeat, et solis aquis fulciatur? Non caret hoc ratione fateor, quia terra infimum locum occupans, ut est centrum 
mundi, naturaliter illic subsidit, sed in hoc quoque artificio relucet admirabilis Dei potentia. […] Ac nimium 
maligni sumus, nisi hoc tam certo documento admoniti, discamus nihil in mundo esse firmum, nisi quatenus Dei 
manu fulcitur. (Ioannis Calvini opera XXXII: Commentarii in librum Psalmorum, pars posterior: Ps. XCI ad 
CL [ezen belül Psalmus CIV, 5], 86; ld. még 87.)

59 Quamvis enim locum infimum coelestis circumferentiae occupet terra, quibus tamen fundamentis nititur, 
nisi quod suspensa est in medio aëre? Deinde quum tot aquae penetrent per medias eius venas, annon ipsa 
quoque difflueret, nisi arcana Dei virtute stabiliretur? (Ioannis Calvini opera XXXI: Commentarii in librum 
Psalmorum pars prior: Ps. I ad XC [ezen belül Psalmus LXXV, 4], G. Baum–E. Cunitz−E. W. E. Reuss 
[eds.], Brunsvigae, apud C. A. Schwetschke et Filium, 1887, 702; editio princeps: 1557.)
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Mindezek a tézisek szemmel láthatóan aristotelési-ptolemaiosi tételek, amelyek a 
biblikus passzusok sugallta fizikai világképpel is összhangban állnak.

Ami Kálvin Copernicushoz való viszonyulását illeti, a kutatás tudomásom sze-
rint jelenleg egyetlen olyan szöveghelyet ismer, amely valószínűleg a lengyel csilla-
gász-kanonok ellen irányul, bár Copernicus nevének említése nélkül.60 Ez a – való-
színűleg 1557-ben elmondott, majd 1558-ban kiadott – Prédikáció az 1 Corinthus 10-11-
ről egy passzusa, ahol Kálvin – Szent Pál egy kifejezése kapcsán – a gonoszok Isten 
elleni harcáról beszél.61 Mint ezen istentelen küzdelem további, távolabbi példája 
merül fel itt a heliocentrikus elgondolás. Kálvin először az erkölcsi világrend felfor-
gatóit ostorozza, majd erőteljes terminusokat használva áttér a természeti világrend 
gyökeres és tűrhetetlen megbontására, amelyet párhuzamosnak lát az erkölcsiség 
felforgatásával. A napközpontú modellt ugyanis az Isten által létesített természeti 
rend radikális eltörlésének és ezáltal az igazság, sőt Isten lényege megsemmisítésé-
nek (aneantir la verité de Dieu) tekinti. Az észlelésekkel egybe nem vágó ptolemaiosi 
világrend megreformálása így összemosódik a teljes erkölcsi züllöttség és ateizmus 
képzetével (és egyáltalán nem mutatkozik hasonlónak az egyház megreformálásá-
hoz teológiai téren). Az effajta újítások helyett egyszerűen érzékeinkre és a Szent-
írás tanúságtételére kellene hagyatkoznunk, melyek tanúsítják, hogy a Nap mozog, 
a Föld áll – érvel a reformátor.

60 Sewell: „Calvin and the Stars”, 13–16; és O. Gingerich: $e Book Nobody Read. Chasing the Revolutions 
of Nicolaus Copernicus, New York, Walker & Company, 2004, 138.

61 …ne soyons pas semblables à ces fantastiques, qui ont un esprit d’amertume et de contradiction, pour trouver à 
redire par tout, et pour pervertir l’ordre de nature. Nous en verrons d’aucuns si frénétiques, non pas seulement en 
la religion, mais pour monstrer par tout qu’ils ont une nature monstrueuse, qu’ils diront que le soleil ne se bouge, et 
que c’est la terre qui se remue et qu’elle tourne. Quand nous voyons de tels esprits, il faut bien dire que le diable les 
ait possédez, et que Dieu nous les propose comme des miroirs, pour nous faire demeurer en sa crainte. […] Quand 
on leur dira, Cela est chaut: Et non est (diront-ils) on voit qu’il est froid: quand on leur monstrera une chose noire, 
ils diront qu’elle est blanche, ou au contraire: comme celuy qui disoit de la neige qu’elle estoit noire. […] Mais voyla 
comme il y a des forcenez qui voudroyent avoir changé l’ordre de nature, mesmes avoir esblouy les yeux des hom-
mes, et avoir abruti tous leurs sens. Or quand les hommes lèvent les cornes iusques là, de vouloir pervertir la vraye 
religion, et quand il est question de la doctrine qu’ils cognoissent estre pure et saincte, ils voudroyent se dresser à 
l’encontre, ou en despit des hommes, ou par une folle ambition: […] quand donc telles canailles s’eslevent ainsi 
contre Dieu, alors on peut voir qu’il y a une extrémité de tout mal, et qu’ils sont pires que tous les meurtriers, et les 
adultères, et les plus criminels qu’on sçaura penser. […] Que faut-il faire donc? Apprenons de glorifier de Dieu en 
tout ce qui est de luy: et que nous confessions que sa Parole est bonne et saincte, encores qu’elle ne s’accorde point à 
nostre sens: […] Que nous regardions si tost que Dieu a parlé, Que suis-ie, pour me mettre à l’opposite, et contester 
contre luy? (Ioannis Calvini opera XLIX: Sermons sur les chapitres X et XI de la première épître aux Corinthiens 
[ezen belül 8. beszéd, a X, 22 versről], E. W. E. Reuss – A. Erichson – L. Horst [szerk.], Brunsvigae, 
apud C. A. Schwetschke et Filium, 1892, 677–678; ld. még 679; szószékről elhangzott: 1557. körül; 
editio princeps: 1558.)
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11. Részleges összefoglalás 2: a reformátorok Copernicus-recepciója

Luther, Melanchthon és Kálvin reakciója a copernicusi modellel kapcsolatosan 
árnyalt és összetett. Annyi világosnak látszik, hogy mindhárman értékes és való-
ságos tudománynak tekintették a csillagászatot, amely a kinyilatkoztatási teológia 
természetes teológiai propedeutikájának is felfogható, amennyiben a természe-
ti világ tudományos vizsgálata a Teremtő megdicsőítésének eszköze és színtere. 
A reformátorok geocentrikus világképben gondolkodtak, s többé-kevésbé élesen 
szembefordultak a heliocentrikus elgondolással, akár név szerint Copernicushoz 
kapcsolták azt, akár nem. Szembefordulásuk oka is komplex. Egyrészt nincs nyoma 
annak, hogy Luther és Kálvin egyáltalán tudomást vettek volna a ptolemaiosi mo-
dell ellen szóló szaktudományos, módszertani és matematikai érvekről, amelyek 
Copernicus elsőrendű hivatkozási alapjai voltak (a fizikával elmélyültebben foglal-
kozó Melanchthon e téren külön eset). Egy teológusnak azonban ez természetesen 
nem is feladata. Másrészt – különösen Kálvin reakciója alapján ítélve – úgy tűnik, 
hogy a napközpontú elgondolást a dolgok természetéből fakadó világrend felfor-
gatásának, egyfajta világvégének látták, mivel a természet ismertnek vélt, eredeti 
rendjét maga Isten alkotta, pontosabban ez a rend közvetlenül Isten lényegéből 
következik, ezért az isteni kinyilatkoztatás meg is erősíti azt. A heliocentrizmus így 
világnézeti, ideológiai s végső soron vallási jelentőségű rendbontásnak minősül. 
Ezért logikus az is, hogy – harmadrészt – szembenállónak mutatkozik a Szentírás 
szövegszerű tanúságtételével.

Ezért az, hogy az egyház reformációja kívánatos, nem jelenti és nem is implikálja 
sehogyan sem a fizikai világkép gyökeres megreformálásának szükségességét. Való-
jában éppen ellenkezőleg: az egyház reformja csak stabil világnézeti keretek között 
tud megtörténni, hiszen a reformáció az eredeti szándékai szerint nem más, mint 
visszatérés a rendhez: Isten eredeti Igéjéhez és üdvtörténeti tervéhez. A re-formatio 
mint „a helyes formák újra megtalálása” ennyiben archaizáló újítás, visszatérés a 
forráshoz: Istenhez, akinek lényegi megnyilvánulása, manifesztációja a látható vi-
lág rendje. Ezt a rendet bontja meg a copernicusi világmodell.

Jóllehet ezzel távolról sem merítettük ki a De revolutionibus korai protestáns ha-
tástörténetét (melyre a konklúzióban még visszatérünk), ezen a ponton tovább kell 
lépnünk a katolikus recepciótörténetre.

12. A mű katolikus recepciója: Tolosani kritikája

A De revolutionibus katolikus recepció- és hatástörténete hatalmas irodalmat ölel fel, 
melyből fentebb – 5. pont – már röviden érintettük a heliocentrizmus legkorábbi, 
ante litteram pápai recepcióját. Eszerint VII. Kelemen már a mű megjelenése előtt 
érdeklődött az új modell iránt. Láttuk azt is, hogy Copernicus magához III. Pál-
hoz címezte az előszavát, és hogy Schönberg kardinális fenntartások nélkül támo-
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gatta a copernicusi projektet. A továbbiakban ezért már csupán három-négy, a post 
litteram katolikus reakció szempontjából kiemelkedően fontos forrást szeretnénk 
bemutatni és röviden elemezni: G. M. Tolosani, D. de Zúñiga és P. A. Foscarini 
egy-egy – részben régóta ismert – idevágó szövegét, illetve az Index-Kongregáció 
Copernicus, Zúñiga és Foscarini vonatkozó műveit egyszerre elítélő határozatát 
(1616), amelyet ésszerű az egyetemes Copernicus-recepció első korszaka lezárásá-
nak tekinteni.62

Célszerű a reakciók sorában időrendben haladva először a Giovanni Maria 
Tolosani (1470/71–1549),63 a firenzei San Marco kolostor domonkos teológusa által 
1547 körül írott, rövid kéziratot tárgyalni,64 mely a De coelo supremo immobili et terra 
infima stabili, ceterisque coelis et elementis intermediis mobilibus (A legfelső, mozdulatlan 
égboltról és a legalsó helyen álló Földről, valamint a többi közbülső, mozgó egekről és elemek-
ről) címet viseli, s amelyet Eugenio Garin, a nagy olasz reneszánsz eszmetörténész 
1971-ben talált meg, és 1972-ben adott ki.65 Tolosani jól értett a matematikához és a 
csillagászathoz, és foglalkozott a naptárreform kérdésével is, amint ezt a San Mar-
co kolostor krónikája is rögzíti.66 A De coelo supremo szövege a kiadásra előkészített, 
De purissima veritate divine scripture adversus errores humanos című, hosszabb kézirat 
negyedik mellékleteként maradt fenn – a kiadást megakadályozta a szerző halála.67

Az érvelés eredetileg két fejezetből állt, de végső formájában már négy fejezetre 
oszlik. Az első fejezet Tolosani tételes, pozitív kozmológiáját fogalmazza meg, mely 
két forrásra támaszkodik: egyfelől szentírási geocentrikus passzusokra, másfelől a 
szillogizmusokban, illetve helyenként paralogizmusokban előadott s biblikus ala-
pokon kegyesen korrigált aristotelési természetfilozófiára. Eszerint a legfelső ég-
bolt, az empyreum Isten tartózkodási helye (coeli supremi habitaculum attribuitur Deo), 
és mint ilyen mozdulatlan, még ha a „pogány” – ethnicus – auktoritás, Aristotelés 

62 Omodeo: Copernicus in the Cultural Debates of the Renaissance, 65.
63 Tolosaniról lásd: M. Á. Granada: „Giovanni Maria Tolosani e la prima reazione romana di fronte al 

De revolutionibus: la critica di Copernico nell’opuscolo De coelo et elementis”, in M. Bucciantini and 
M. Torrini (szerk.): La diffusione del copernicanesimo in Italia: 1543–1610, Firenze, L. S. Olschki, 1997, 
11–36. (Biblioteca di Nuncius, Studi e testi 21.)

64 MS Conv. Soppr. J. I. 25, Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, 339r-342r. A kézirat datálásáról ld. 
Granada: „Giovanni Maria Tolosani”, 15–20; illetve Lerner: „Aux origines de la polémique antico-
pernicienne”, 682.

65 E. Garin: „Alle origini della polemica anticopernicana”, in M. Biskup – J. Bukowski–P. Czarto-
ryski (szerk.): Studia Copernicana VI=Colloquia Copernicana II, Académie Polonaise des Sciences–
Union Internationale d’Histoire et de Philosophie des Sciences, Wrocław–Warszawa–Kraków–
Gdańsk, Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich–Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1973, 
31–42. Garin közli Tolosani kéziratát, amelyet eredetiben és francia fordításban közöl M.-P. Lerner 
is: „Aux origines de la polémique anticopernicienne (I). L’Opusculum quartum de Giovanmaria Tolos-
ani [1547–48]”, Revue de sciences philosophiques et théologiques 86/4 (2002), 681–720, ezen belül 693–719.

66 …fuit quidam pater venerandus, bonus et litteratus sed simplex, atque astrorum scientia seu astrologia apprime 
eruditus, eidemque supradicte scientie plurimum deditus et affectus. Emendavit calendarium Romanum de pas-
chate Domini rite celebrando… (Idézi Lerner: „Aux origines de la polémique anticopernicienne”, 684.)

67 A kézirat részletes tartalomjegyzékét közli Lerner: uo., 721.
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ezt nem is így tartotta. Ugyanígy a föld is – a legnehezebb elem lévén – mozdulatla-
nul áll a világ közepén, míg inter coelum supremum et terram infimam sunt novem coeli 
mobiles et incorruptibiles, ac tria elementa corruptioni subiecta atque mobilia, „a legfelső 
égbolt és a legalul elhelyezkedő Föld között kilenc mozgó és romolhatatlan ég van, 
valamint három nem romolhatatlan, mozgó elem.”68 Tolosani további részletek vé-
gett Aristotelés Az égbolt című művének 2. fejezetéhez és Szent Tamás ezt magyarázó 
kommentárjához irányítja az olvasót.

A második fejezetet szerzőnk a kézirat keletkezése előtt pár évvel kiadott – nuper 
impressus – De revolutionibus tételes kritikájának szenteli. Copernicus könyve – úgy-
mond – nem a dolog valóságát (rei veritatem) akarta megragadni, hanem csak szerző-
je szellemi erejét (acutiem ingenii sui) fitogtatni. Tolosani elismeri ugyan Copernicus 
kiváló latin- és görögtudását, elegáns stílusát, matematikai és asztronómiai jártassá-
gát, de kritizálja, pontosabban hiányolja fizikai, dialektikai és szentírástudományi 
képzettségét, mivel Copernicus ellentmond e tudományok számos alapelvének, 
úgyhogy a hitetlenség (infidelitatis) vádja is felmerül vele szemben. Dialektikai 
képzettség hiányában pedig egyszerűen nem képes megkülönböztetni az igazat a 
hamistól!69 Aristotelés ellenérveit sem cáfolja, így puszta képzelgésből (imaginaria 
fictione) felforgatja Isten teremtményeinek rendjét (creaturarum Dei ordinem suo sensu 
permutat): Narrant enim scripturae sacrae ordinem rerum sicut a Deo conditae sunt, quae a 
nullo ingenio humano perverti debent – „a Szentírás ugyanis a dolgok rendjét úgy adja 
elő, ahogyan azokat Isten teremtette, és e dolgokat nem szabad semminő emberi 
értelemnek felforgatnia.”70 Ha ellenben Copernicus a „teológusok” véleményét kö-
vette volna – mely szerint a legkülső mozdulatlan égbolt alatt van a primum mobile –, 
úgy igazat mondott volna.71 Tolosani észleli továbbá, hogy a De revolutionibus első 
előszavát megnevezetlen szerző írta, és hogy e szöveg alapján elítélhető Copernicus 
„pythagoreus” álláspontja.72 A fejezet zárásában végül ismét az emberi ésszel és a 
Szentírással ellentétesnek minősíti a heliocentrizmust: contraria… rationi humanae 
atque sacris adversa litteris.

Mint szerzőnk a következő fejezet elején írja, bizonyos „bölcsek” tanácsára két 
további részt függesztett művéhez. A harmadik fejezet Aristotelés és Ptolemaios 

68 Tolosani: De coelo supremo 1, in Lerner: „Aux origines de la polémique anticopernicienne”, 693.
69 Non potest enim esse perfectus astronomus, nisi prius didicerit scientias physicas, cum astrologia presupponat nat-

uralia corpora coelestia et naturales eorum motus. Nec homo potest esse perfectus astronomus et philosophus nisi 
per dialecticam sciat discernere inter verum et falsum in disputationibus… (Uo., 703.)

70 Uo., 707.
71 Recte dixisset, si cum theologis opinatus fuisset supremam sphaeram esse immobilem supra primum mobile… 

(Uo., 709.)
72 Tolosani először idézi Osiander előszavának záró mondatát: „Neque quisquam (quod ad hypotheses at-

tinet) quicquam certi ab astronomia expectet, cum ipsa nihil tale praestare queat, ne si in alium usum conficta 
pro veris arripiat, stultior ab hac disciplina discedat quam accesserit.” Majd ezeket így kommentálja: Haec 
ille ignotus author. Ex quibus verbis authoris eiusdem libri taxatur insipientia, quod stulto labore conatus fuerit 
Pictagoricam confictam opinionem iam diu merito extinctam denuo suscitare, cum expresse contraria sit rationi 
humanae atque sacris adversa litteris… (Uo.)
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nézeteit fejti ki bővebben – lényegileg Szent Tamás kommentárja alapján – azok 
számára, akiknek esetleg nem áll rendelkezésére Az égboltról szövege; a negyedik 
fejezet pedig a Föld bármely más, a világ középpontjától eltérő elhelyezkedése ellen 
sorol fel érveket ismét csak Tamás alapján. Itt feltűnik, hogy Tolosani gondolatme-
nete nagymértékben hasonlít Melanchthon Copernicus-cáfolatához, ezért felme-
rül a gyanú, hogy esetleg Melanchthon is Tamásból merített.

Összegzésképpen mindenekelőtt rá kell mutatnunk, hogy Tolosani kizárólag 
a De revolutionibus első, jobbára közérthető könyvére hivatkozik (annak utolsó 
három, trigonometriai teorémákat előterjesztő fejezete nélkül), tehát matema-
tikus létére sem vet számot az elmélet matematikai kifejtésével. Amikor továbbá 
Copernicus fizikatudományi képzetlenségét hánytorgatja fel, akkor egy olyan, tá-
gabb elmélet – az aristotelési fizika – keretei között ad elő ellenvetéseket, melyet 
a lengyel csillagász impliciten elvet: az ő premisszái eleve az aristotelési fizika elő-
feltevéseinek alternatívái (az aristotelési premisszákat majd Bruno és Galilei fogják 
tételesen cáfolni). Tolosani érvelésében ezenkívül kétségtelenül ott munkál az a 
kimondatlan követelés, hogy a legmagasabb rendű tudomány a kinyilatkoztatási 
teológia, melynek minden más tudomány alá kell vesse magát – míg Copernicus 
szállóigévé vált álláspontja szerint mathemata mathematicis scribuntur, „a matema-
tikai elméleteket a matematikusok számára írják.” Amikor azután Tolosani a hi-
tetlenség (infidelitatis) vádját emlegeti ezzel összefüggésben, az már burkolt fenye-
getés (mint a szöveg lezárásából kiderül, szerzőnk nem sejti, hogy Copernicus 
rég halott). Ráadásul Osiander „csele” is fordítva sül el: a névtelen előszó alapján 
Tolosani nem felmenti, hanem éppenséggel elítéli a De revolutionibus szerzőjét. Vé-
gül a „Copernicus-bűnök” összegzésének tűnő bekezdés: a természeti világrend 
felforgatásának – Kálvin ítéletéhez nagyon hasonló – vádja M.-P. Lerner tézisét lát-
szik igazolni, mely szerint a heliocentrikus modell ellen felhozott vádak karaktere, 
tartalma a recepció ezen időszakában egyházi hovatartozástól függetlenül lényegi-
leg szinte azonos volt.73

Történeti szempontból fontos még, hogy a szöveg utolsó két mondata arról tá-
jékoztat, hogy Tolosani nem az első volt Rómában, aki a De revolutionibus cáfolatát 
meg akarta írni. Ez ugyanis szerzőnk szerint Bartolomeo Spina domonkos barát, 
tomista teológus (1478–1546), III. Pál pápa bizalmasa volt, aki mint ilyen egy ideig a 
Maestro di Sacro Palazzo funkcióját is betöltötte.74 A pápai palota magisterének előjo-
gai közé tartozott az ideológiailag gyanús könyvek vizsgálata.75 Mint Tolosani írja:

73 „…les objections avancées très tôt contre Copernic par deux théologiens appartenant à des camps 
adverses sont substantiellement identiques, et constituent pour ainsi dire la matrice du rejet de 
l’héliocentrisme tel qu’il sera argumenté par les porte-parole des différentes églises jusqu’en plein 
XVIIIe siècle.” (Lerner: „Aux origines de la polémique anticopernicienne [I]”, 683.)

74 Granada: „Giovanni Maria Tolosani”, 19; Lerner: „Aux origines de la polémique anticopernici-
enne (I)”, 685.

75 Uo., 686, lj.
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A szent és apostoli palota magistere tervezte ugyan Copernicus könyvének cáfo-
latát, de mivel előbb a betegség, majd a halál megakadályozta ebben, tervét nem 
tudta megvalósítani. Így később én gondoskodtam erről e rövid műben, hogy 
ezáltal az egész szentegyház javára megvédjem az igazságot.76

Ezért bizonyos, hogy bár VII. Kelemen pápa még érdeklődött a heliocentrizmus 
iránt, a pápai udvar álláspontja nem sokkal később, a tridenti zsinattal (1545–1563) 
párhuzamosan gyökeresen megváltozott.77 Tolosani műve mindenesetre nem ma-
radt hatás nélkül annak ellenére sem, hogy nyomtatásban nem jelent meg a maga 
idejében: E. Garin szerint olvasta és felhasználta az első, 1616-os Galilei-per spiritus 
movense, a domonkos Tommaso Caccini is.78

13. Zúñiga szentírástudományi megfontolásai

A katolikus recepciótörténet következő fontos állomása Diego de Zúñiga – alias 
Didacus a Stunica (1536–1598 körül)79 – salamancai származású ágostonos barát és 
pap, osunai egyetemi oktató, később Toledóba költöző szerzetes terjedelmes, In Iob 
Commentaria című kommentárjának releváns, 9. fejezete (Toledo: 1584).80 Itt köze-
lebbről a Jób 9, 6 (Qui commovet terram de loco suo, et columnae eius concutiuntur) ad al-
kalmat a szentírásmagyarázatairól és újító szellemű Aristotelés-összefoglalásáról81 is-

76 Cogitaverat magister sacri et apostolici palatii eius improbare librum, sed prius infirmitate, deinde morte 
pareventus, hoc implere non potuit. Quod ego postea in hoc opusculo perficere curavi pro veritate tuenda in com-
munem ecclesiae sanctae utilitatem. (Uo., 719.)

77 Granada: „Giovanni Maria Tolosani”, 12–13.
78 E. Garin: „Schede”, ezen belül III: „A proposito di Copernico”, Rivista critica di storia della filoso-

fia 26/1 (gennaio-marzo 1971), 83–87. Ez az első híradás Tolosani műve, a De coelo supremo modern 
felfedezéséről.

79 Diego de Zúñigáról a XVI. századi spanyol csillagászat kontextusában lásd V. Navarro Brotóns: 
„Continuity and Change in Cosmological Ideas in Spain Between the Sixteenth and Seventeenth 
Centuries: !e Impact of Celestial Novelties”, Chapter 3 in P. J. Bonner (szerk.): Change and Conti-
nuity in Early Modern Cosmology, Dordrecht–Heidelberg–London–New York, Springer, 2011, 33–49, 
ezen belül 39 (New Studies in the History of Philosophy of Science and Technology – Archimedes 27).

80 Didaci a Stvnica Salmaticensis Eremitae Augustiniani in Iob commentaria, quibus triplex eius editio vulgata 
Latina, Hebraea, & Graeca septuaginta interpretum, nec non & Chaldaea explicantur, & inter se cum differre 
hae editiones videntur, conciliantur, & praecepta vitae cum virtute colendae literaliter deducuntur. Toleti. Excu-
debat Ioannes Rodericus suis expensis. 1584. 890 oldal. Online megtekinthető a következő honlapon: 

 bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000115037&page=1. P. D. Omodeo felhívja a figyelmet, hogy a kézirat 
az első kiadás királyi engedélye – Fecha en Madrid a xiiij dias del mes de Março MDLxxix – alapján ítélve 
már 1579 első negyedévében készen állt (dátum a belső címlap utáni második, számozatlan oldalon; vö. 
Omodeo: Copernicus in the Cultural Debates of the Renaissance, 58). A mű második kiadása azonos cím 
alatt jelent meg: Romae, apud Franciscum Zannettum. MDXCI; 588 oldal.

81 Didaci a Stunica eremitae Agustiniani Philosophiae Prima pars, Qua perfecte et eleganter quatuor scientiae 
Metaphisica, Dialectica, Rhetorica, et Physica declarantur, ad Clementem octavum Pontificem maximum. To-
leti, apud Petrum Rodríguez, Typographum Regium, MDXCVII.
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mert Zúñigának egy rövid, kétoldalas asztronómiai-csillagászattörténeti exkurzusra, 
amely összeegyeztethetőnek véli a heliocentrizmust a Szentírással.82 Jób kijelentése, 
mely szerint Isten „kirengeti helyéből a földet, úgyhogy oszlopai megrepedeznek”, 
nehezen értelmezhetőnek tűnik ugyan, de a „pythagoreus” tanítás alapján valójá-
ban érthető – érvel a szerző. A pythagoreusok szerint ugyanis „a Föld a természeté-
nél fogva mozog, mivel másként nem magyarázhatók meg a csillagok mozgásai.”83 
Zúñiga ezen a ponton tér rá – a név szerint is idézett – Copernicus elméletére:

A mi időnkben pedig Copernicus magyarázza ezen elgondolás szerint a bolygó-
mozgásokat. Az ő tanítása alapján kétségkívül sokkal jobban és bizonyosabban 
meg is lehet találni a bolygók helyét, mint Ptolemaios Megalé syntaxisa vagy má-
sok véleménye alapján. Bizonyos ugyanis, hogy Ptolemaios nem volt képes sem 
a napéjegyenlőségek mozgásait megmagyarázni, sem pedig megmutatni az év 
bizonyos és szilárd kezdetét […]. Copernicus ezzel szemben mindezen dolgok 
okát a lehető legvilágosabban magyarázza és bizonyítja a Föld mozgásából…84

Zúñiga e csillagászati természetű megfontolások után a lehetséges szentírási ellen-
érvekre tér át.85 A számos lehetséges passzus közül egyedül Préd 1, 4-et emeli ki (ter-
ra vero in aeternum stat) mint legfontosabb szöveghelyet, melyet azonban nem csil-
lagászati kijelentésként értelmez, hanem csak a megelőző tagmondatot megvilágító 
költői ellentétnek, lényegileg poétikai-retorikai eszköznek tekint. Ezzel szemben 
sokkal erőteljesebbnek nevezi Jób 9, 6 ellentétes tanúságtételét, így nem-litterális 
szövegértelmezése révén akadálytalanul összeegyeztethetőnek ítéli a copernicusi 
világmodellt a Biblia geostacionárius szöveghelyeivel. 

P. D. Omodeo szerint továbbá az aristotelési kozmológia egy másik passzusban 
is alulmarad a copernicusival szemben: mintha Zúñiga a Föld alapvetésének kér-

82 Didaci a Stunica In Iob Commentaria, Toleti, 1584, 205–207; Zúñiga szövegében tévesen Jób 9. fejezet 5. 
verseként jelölve. 

83 Qui locus difficilis quidem videtur, valdeque illustraretur ex Pythagoricorum sententia existimantium terram 
moueri natura sua, nec aliter posse stellarum motus tam longe tarditate, & celeritate dissimiles explicari. Quam 
sententiam tenuit Philolaus, & Heraclides Ponticus, vt refert Plutarchus in libro de placitis philosophorum… 
(Uo., 205.)

84 Nostro vero tempore Copernicus, iuxta hanc sententiam planetarum cursus declarat. Nec dubium est quin longe 
melius, & certius planetarum loca ex eius doctrina, quam ex Ptholomei magna compositione, & aliorum placi-
tis reperiantur. Certum est enim Ptholomeum non potuisse neque aequinoctiorum motus explicare, neque osten-
dere certum, & stabile anni principium […]. Verumtamen harum rerum rationes dissertissime ex motu terrae 
a Copernico declarantur, & demonstrantur, & reliqua omnia aptius conuenire. (Uo., 205–206.)

85 Quam eius sententiam minime refellit, quod Salomon in Ecclesiaste dicit, Terra autem in aeternum stat. Tan-
tum enim significat, quod licet variae sint seculorum posteritates, variaeque hominum generationes in terra, ipsa 
tamen terra vna eademque est, & eodem modo se habet. […] Denique nullus dabitur scripturae sacrosanctae 
locus, qui tam aperte dicat terram non moueri, quam hic moueri dicit. Iuxta igitur hanc sententiam facile locus 
hic, de quo verba facimus, declaratur, Vt ostendat mirabilem Dei potentiam atque sapientiam, qui terram, cum 
grauissima natura sit, vniuersam motu cieat, atque agat. Dicit et columnae eius concutiuntur, vt significet 
eam ex doctrina posita a fundamentis moueri. (Uo., 206–207.)
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dését feszegető Jób 38, 6-ot (Super quo bases illius solidatae sunt? – „Mire bocsátották 
le [a Föld] oszlopait?”) sem aristotelési módon magyarázná.86 A nagy Copernicus-
kutató Omodeo meggyőzőnek tűnő érvelését azonban ez esetben fenntartásokkal 
kell fogadni. A kérdéses szöveghelyen Zúñiga ugyanis csak annyit mond, hogy a 
földrészecskéket Isten sajátos erővel ruházta fel, úgyhogy az egyes részek saját ne-
hézkedésüknél fogva (suo nutu) törekednek a középpont felé.87 De ez a megfogalma-
zás éppenséggel az aristotelési világképet eredményezi, hiszen így a földrészecskék 
a világegyetem középpontjába fognak ereszkedni, ahol egy tömbbé, a Földdé áll-
nak össze. Hogy a releváns szakasz így értelmezendő, azt számos további passzus is 
bizonyítja88 – hisz miután Jób (könyve) többször is szembesül a teremtés rendjével 
és Istennel mint Teremtővel, ezért a szövegben, illetve Zúñiga ahhoz írott kom-
mentárjában viszonylag sok szó esik a természet és Isten kapcsolatáról.

Egy ilyen szakaszban Aristotelést fizikatudományi auktoritásként nevezi meg 
szerzőnk,89 míg egy-két további helyen megerősíteni látszik a geostacionárius el-
gondolást.90 Ha röviden kell összefoglalni ezt az összetett természettudományi fel-
fogást, akkor így fogalmazhatunk: Zúñiga álláspontja lényegileg csak abban külön-
bözik Aristotelésétől, hogy a dolgok természetét közvetlenül Istentől eredezteti, a 
teremtés aktusából vezeti le (gyakran utal vissza a Genezis 1-re), és nem magától a 
természettől származtatja. Hogy pedig Isten miért ruházta fel éppen ilyen tulajdon-
ságokkal az elemeket, erre a kérdésre szerzőnk szerint nincsen válasz.91 Csak annyit 
mondhatunk, hogy Isten keze rendezett el mindent a dolgok első teremtésekor, 
ezért olyan az elemek természete, amilyen. Ez a közvetlenül Istenre való redukció 
hűen tükrözi Zúñiga lépten-nyomon megnyilvánuló fő teológiai törekvését, amely 
86 Omodeo: Copernicus in the Cultural Debates of the Renaissance, 289.
87 Terra autem nulla re ninitur, sed per se cohaeret, vt dixerat ipse Iob, Qui extendit aquilonem super uacuum, 

& apendit terram super nihilum. Cohaeret autem ipsa per se, quod omnibus eius partibus ea sit vis a Deo 
tributa, vt singulae in medium eius suo nutu ferantur, quare non nisi vi singulae partes conuelluntur, totam 
autem, cum vasta sit, nulla hominum vis conuellere potest. (Didaci a Stunica In Iob Commentaria, Toleti, 1584, 
798.)

88 Ilyenek különösen 38, 4; 38, 8; 38, 10; 38, 38.
89 Jób 9, 9 kommentárja: …ex quibus cognosci vult admirabilem potentiam & spaientiam Dei, qui eas fecit, & 

per eas orbem terrarum gubernat, moderatur, & eius rationes procurat. Certum enim est, vt Aristoteles ait, 
Hunc mundum inferiorem regi vi, atque motu superioris. (Uo., 212.)

90 Jób 26, 7 kommentárja: Et appendit terram super nihilum: id est, facit, vt terra suo loco stabilis sit, cum re 
nulla alia stabili, & firma nitatur. vt aid David, Fundasti terram super stabilitatem suam, non inclinabitur in 
seculum seculi. Itaque hic versus idem significat, quod illa prima verba Genesis, Creavit Deus caelum & terram. 
(Uo., 577.) Az itt hivatkozott 102. zsoltárral éppen a Föld mozdulatlanságát volt szokás bizonyítani az 
antikopernikánus táborban. – Archimedes kapcsán pedig így ír Zúñiga a Jób 38, 6 kommentárjában: 
Sed cum nulla possit esse tellus alia, in qua huiusmodi machina stabiliatur, relinquitur tellurem nulla naturali vi 
posse sede sua moveri. (Uo., 798.) Ez implikálni látszik az elemek természetes helyének aristotelési taní-
tását (ld. még Jób 26, 10 és 38, 8 kommentárját is).

91 Jób 26, 10 kommentárja: Praesertim cum ea sit aquae natura: vt ad inferiorem semper locum feratur, con-
tingatque aliquando, vt multo altior maris aqua sit, quam termini eius terrae, quam alluit, tamen eam non 
inundat… Cuius rei causam non facile in natura reperias. Sed phisicis de hac re quaesitis respondendum sit, quia 
ita est. (Uo., 578.)
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Isten végtelenségének, mindenhatóságának és végtelen bölcsességének demonstrá-
lása – ami valóban Jób könyvének is egyik főmotívuma.92 A toledói tudós ágostonos 
barát Copernicus melletti állásfoglalása ezért nem egyértelmű.93

Mindezek fényében talán nem csoda, ha Zúñiga nem tart ki élete végéig a coper-
nicusi modell mellett: Philosophiae Prima pars című (1597; ld. fentebb lábjegyzetben) 
kötetében aristotelési érvek alapján már elveti a Föld mozgásának lehetőségét.94 Az 
In Iob Commentariát pedig a De revolutionibusszal együtt 1616. március 5-én „felfüg-
geszti” a tiltott könyvek listáját meghatározó római Szent Kongregáció, „amíg ki 
nem javíttatnak” (suspendendos esse, donec corrigantur).

14. Foscarini mentési kísérlete

Paolo Antonio Foscarini (1565–1616) szicíliai karmelita szerzetes, calabriai provin-
ciális jó hatvan oldalas műve, a Lettera sopra l’opinione de’ Pittagorici e del Copernico 
della mobilità della Terra e stabilità del Sole e del nuovo Pittagorico sistema del mondo (Levél 
a pythagoreusok és Copernicus véleményéről a Föld mozgásával és a Nap állásával kapcso-
latban, valamint az új pythagoreus világrendről, Napoli: 1615) már az első Galilei-per 
előestéjén jelent meg.95 A kozmológia iránt is érdeklődő tudós teológus e művét, 
amely műfajilag episztola, a jeruzsálemi lovagrend egyik tagja kérésére és a karme-

92 Zúñiga számos alkalommal megtehetné továbbá, hogy visszatér az állócsillagok egének mozdulat-
lanságát állító copernicusi tézisre, de ezt egyszer sem teszi meg. Bár ez csupán argumentum ex silentio, 
mégis elgondolkodtató, hogy a mű további részeiben mindig csak az ég és a csillagok körforgásáról 
olvasunk (jóllehet kifejezetten az állócsillagok egéről többször nem nyilatkozik a szerző). Ilyen 
szöveghelyek a Jób 26, 11 és 38, 33 kommentárjai. Zúñiga aristoteliánizmusát – a XVI. századi spa-
nyol csillagászat részben kéziratos Copernicus-recepciója összefüggésében – tárgyalja V. Navarro 
Brotóns is: „!e Reception of Copernicus in Sixteenth-Century Spain: !e Case of Diego de Zúñi-
ga”, Isis 86/1 [March 1995], 52–78, ezen belül 69–70.

93 Sajnos, Juan Vernet szaktanulmánya is csak az általában idézett Jób 9, 6 fejezetet tárgyalja az In Iob 
commentariából: „Copernicus in Spain”, J. Dobrzycki (szerk.): $e Reception of Copernicus’ Heliocentric 
$eory, Dordrecht, Springer, 271–291, ezen belül 275–277 (a kötet tartalma azonos a Studia Coperni-
cana V=Colloquia Copernicana I: J. Dobrzycki (szerk.): Études sur l’audience de la théorie héliocentrique 
c. kötet anyagával). A tanulmány fókuszában a XVII-XVIII. századi spanyol Copernicus-recepció áll.

94 Zúñiga különösen a 230r oldalon szembesül a copernicusi elmélettel, és bár elismerően szól róla, mé-
gis elveti: Terram itaque non quiescere, sed motu sua natura cieri opinati sunt Pythagoras, Philolaus, Heraclides 
Ponticus […]. Nostra vero aetate id ipsum docet Nicolaus Copernicus in libro de reuolutionibus, docteque vniuersi 
compositionem accomodat multiplici terrae motui. Nulloque alio argumento id ita esse probat nisi contrarijs ar-
gumentis explicandis, & ijs quae in coelo obseruata sunt satis docte quadrantis. Aristoteles tamen Ptolomaeus, & 
alij philosophi, & astrologi peritissimi in contrariam eunt sententiam, quos nos sequimur. (Ld. még Omodeo: 
Copernicus in the Cultural Debates of the Renaissance, 287; és különösen Navarro Brotóns: „!e Recep-
tion of Copernicus”, 70–76, a releváns fejezetek részletes, árnyalt ismertetésével.)

95 Lettera del R. P. M. Paolo Antonio Foscarini Carmelitano. Sopra l’Opinione de’ Pittagorici, e del Copernico. 
Della Mobilità della Terra, e Stabilità del Sole, E del nuouo Pittagorico Sistema del Mondo. Al Reuerendiss. P. M. 
Sebastiano Fantone Generale dell’Ordine Carmelitano, In Napoli, Per Lazzaro Scoriggio, 1615. A szöveg 
kolofónja szerint a szerző 1615. január 6-án, a nápolyi karmelita kolostorban zárta le művét.
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lita rend generálisának címezve adta ki. A bevezető szerint a szerző fő célkitűzé-
se összeegyeztetni Copernicus tanait a Szentírás szövegének asztronómiai tartal-
mú passzusaival ezen értekezés révén, mely a készülőben lévő Compendio dell’Arti 
Liberali című, enciklopédikus jellegű összefoglalása Della Cosmografia alcímű feje-
zetének lenne a része – tehát elvileg rendszeres tudományos értekezéssel van dol-
gunk, még ha levél formájában is. A bevezető érzékletesen írja le továbbá, hogy a 
copernicusi és ahhoz hasonló újítások csupán a meggyökeresedett – bár gyakran 
hamis – nézettel való ellentétük miatt tűnnek abszurdnak a tömeg szemében; míg 
az új tudományos nézetek egyetlen igazi akadálya az isteni kinyilatkoztatással való 
esetleges szembenállásuk. Foscarini ezután az újabb távcsöves megfigyelésekre hi-
vatkozva – Galilei már 1610-ben közzétette teleszkópos megfigyeléseit a Sidereus 
nunciusban96 – állítja, hogy Ptolemaios rendszere csupa valóság nélküli kimérát tar-
talmaz, ezért valójában egyedül azt kell megfontolnunk, hogy az új, copernicusi 
modell ellentmond-e az Írásnak.97

Mint e passzus kulcsterminusai – senso accomodo és conciliazione – világossá te-
szik, Foscarini konciliatórikus-apologetikus törekvése a Szentírás kifejezéseit fogja 
az új rendszerhez igazítani, melynek alaptézisét eleve valószínűnek tartja: Mobilità 
della Terra è probabile. Szerzőnk bizonyos benne, hogy Galilei, Kepler, a toszkán 
nagyherceg és a római Accademia dei Lincei örömmel fogadják vállalkozását, melyet 
„a Föld mozgásának teológiai védelme”-ként jellemez (L’Autore … $eologicamente 
defende la Mobilità della terra).

A Biblia minden releváns szöveghelyét mármost hat osztályba sorolhatjuk – írja –: 
1. a Föld mozdulatlanságát, 2. a Nap Föld körüli forgását, 3. az égbolt felső, a Föld 
alsó helyzetét, 4. a pokol világközépi helyét állító; és 5. a Földet az égbolttal álta-
lában szembeállító, valamint 6. a Föld központi helyét a végidőkben is fenntartó 
passzusokra.

96 Sidereus nuncius magna, longeque admirabilia spectacula pandens, suscipiendaque proponens vnuicuique, prae-
sertim vero philosophis atque astronomis, quae a Galileo Galilei patritio Florentino Patauini Gymnasii publico 
mathematico perspicilli nuper a se reperti beneficio sunt observata in Lunae facie, fixis innumeris, lacteo circulo, 
stellis nebulosis, apprime vero in quatuor planetis circa Iovis stellam disparibus intervallis, atque periodis, celeri-
tate mirabili circumuolutis; quos, nemini in hanc usque diem cognitos, nouissime auctor deprehendit primus; atque 
Medicea sidera nuncupandos decreuit. MDCX. Prostat Francof. in Paltheniano. – A távcsövet 1608-ban 
találták fel Németalföldön, és Galilei 1610-től kezdve használta csillagászati megfigyelésekre. Lásd erről 
Galilei bevezetését a Sidereus nunciushoz, illetve Descartes bevezetését a Dioptrique-hoz (Paris, 1637).

97 Foscarini így adja elő műve megírása előtti megfontolásait: Io per me considerate tutte queste cose […] sono 
andato fra me stesso speculando in questo modo. O questa opinione de’ Pittagorici è vera, o no; se non è vera non è 
degna, che se ne parli, ne che si metta in campo; Se è vera, poco importa, che contradica a tutti i Filosofi, e gli As-
trologi del mondo, e che per seguirla, e pratticarla s’habbia da fare vna nuova Filosofia, & Astrologia dependente 
da i nuoui principij, & hipothesi, che questa pone. Quello che appartiene alle scritture sacre, ne anco gli nuocerà, 
percioche vna verità non è contraria all’altra; Se dunque è vera l’opinione Pittagorica, senza dubbio Iddio haurà 
talmente dettate le parole della Scrittura Sacra, che possano riceuere senso accomodo à quell’opinione, e concilia-
miento con essa. Questo è il motiuo, che m’indusse à considerare, & à cercare, (stante la probabilità euidente della 
già detta opinione) il modo, e la strada di accordare molti luoghi della Scrittura Sacra con essa, & interpretarli 
[…] in modo tale che non gli contradicano affatto... (Foscarini: Lettera, 12–13.)
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Majd – miután kifejezi készséges engedelmességét a Szentegyház és a pápa iránt 
– Foscarini hat alapvetést (Fondamento) terjeszt elő a geocentrikus szentírás-értel-
mezés elhárítására, melyek egymás utáni kifejtése adja a könyv szerkezetét. Leg-
részletesebben az első fundamentumot tárgyalja, melyet röviden akkomodációs 
módszernek nevezhetünk. Ennek keretein belül négy hermeneutikai elvet fogal-
maz meg a problematikus passzusok heliocentrikus átértelmezéséhez: mindazt, 
ami szembenállni látszik a – tudományosan igazolt – isteni vagy teremtményi ter-
mészettel, 1. metaforicamente, e proportionalmente, o per similitudine kell értelmezni; 2. 
vagy az ember szemléletmódjához igazítottnak kell felfogni; 3. vagy a tömeg véle-
ményéhez és kifejezésmódjához igazítottnak kell venni; vagy 4. az emberrel való 
összehasonlításban és az ember tekintetében mondottként kell értelmezni. Külö-
nösen az utolsó három hermeneutikai elv együtt az akkomodációs értelmezés vilá-
gos összefoglalását adja: Isten úgy és annyit nyilatkoztat ki, ahogyan és amennyit az 
emberi felfogóképesség meg is tud érteni.

Szerzőnknek mint képzett teológusnak nem okoz nehézséget sok olyan szöveg-
hely felsorolása, amelyek különösen az első és a harmadik elv jogosságát, megala-
pozottságát igazolják.98 Következtetései szerint az Írás időnként nem a valóságnak, 
hanem a látszatnak megfelelően fejezi ki magát99 – e téren szerzőnk nagy figyel-
met szentel a teremtéstörténet szövege kritikus elemzésének. A szakcsillagászat 
határáig elmenő tárgyalás során Foscarini kijelenti, hogy a Föld természete sok te-
kintetben azonos a Holdéval, és hogy a Föld mozdulatlanságába vetett hit puszta 
érzékcsalódás következménye.100 Mindezek alapján azonban óhatatlanul fölmerül 
a teológiai kérdés: a Biblia miért nem közli velünk a tudományos értelemben vett 
igazságot? Miután e kérdés tétje végső soron a bibliai alapú vallásosság igazságtar-
talma – ami ismét mutatja természettudomány, ideológia és vallás összefüggését a 
heliocentrizmus egyházi recepciójának történetében –, ezért a szicíliai atya meg-
fontolt választ ad, amely talán a levél teológiai lényegének is tekinthető.

E válasz szerint egyrészt Isten minden teremtményéhez olyan nyelven szól, 
amelyet az megért; másrészt az Írásban egyáltalán nem a természettudományos is-
meretterjesztés a célja, hanem mindenekelőtt az örök élet útjának megmutatása.  
A szent szöveg ebből fakadóan eleve és szándékosan homályban hagyja a természet-
ismeret számos kérdését, melyeket még a tudomány sem feltétlenül ismerhet meg 
kimerítően – az emberi megismerés ezen a világon mindenképpen behatárolt.101

98 Uo., 22.
99 Onde è manifesto, che quì la Scrittura sacra parla, secondo il modo commune del ragionar popolare, e de semplici, 

e secondo l’apparenza e non secondo l’esistenza. (Uo.)
100 Uo., 30.
101 Ma per qual ragione poi la Scrittura sacra vada molte volte accomodandosi alle Opinioni communi, e del volgo, 

e non instruisca gli huomini della verità de i segreti della natura, è cosa degnissima di consideratione […]. Dico 
dunque breuemente, che non solo auuiene questo, per la soaue dispositione della Sapienza Diuina, la quale con 
tutte le cose s’accomoda secondo la capacità e la natura di loro, onde con le cause naturali, e necessarie, opra natu-
rale, e con le libere liberamente, e con gli huomini nobili tratta altamente, e con la Plebe humilmente, e con i dotti 
dottamente, e con i semplici volgarmente, & in somma con ogn’vno s’adatta al modo suo; ma anco imperoche non 
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A többi hermeneutikai fundamentumot ezután már rövidebben tárgyalja 
Foscarini. A második értelmezési alapvetés szerint a Föld mozdulatlanságát a ter-
mészete megváltoztathatatlanságára, állandóságára kell érteni minden érintett szö-
veghelyen.102 A harmadik fundamentum alapján a Föld mozdulatlanságát sugalló 
passzusok – egy aristotelési logikai fogással – per accidens, járulék szerint értelme-
zendők, például csak a Föld egy részére értendők.103 A negyedik elv szerint a Föld, 
a csillagok és az égbolt mozdulatlanságát úgy kell érteni, hogy azok a számukra ki-
jelölt természetes helyet nem hagyhatják el az univerzum összefüggésében.104 Így a 
Föld számára kijelölt természetes hely a Vénusz és a Mars közötti égi pálya, amelyen 
körkörösen mozog a Nap körül. Az ötödik hermeneutikai princípium értelmében 
a Föld természetét örökkévalónak teremtette Isten, és így kell értenünk azt, hogy 
nem változik, nem mozog.105 Foscarini ezen a helyen expressis verbis elveti az ég töké-
letes természetének, valamint az elemek és az egyszerű mozgások korrelációjának 
aristotelési elméleteit (De caelo I-II), a napfoltok tárgyalása során dicsérően említi 
– és csupa nagybetűvel írja – Galilei nevét, és lapszéli jegyzetben utal Copernicus 
De revolutionibusára.106 Végül a hatodik, utolsó fondamento szerint a „lent” és „fent” 
terminusok csakis az égitestek többségéhez való viszonyítás alapján alkalmazandóak, 
és ha így nézzük bolygórendszerünket, akkor a Föld a copernicusi elmélet szerint 
is „lent” van.107 A mű utolsó öt-tíz oldalát kitevő végkövetkeztetés mindezek alap-
ján az óvatos megfogalmazása ellenére is elsöprőnek mutatja a copernicusi rend-
szer győzelmét az aritotelési-ptolemaiosi fölött, méghozzá úgy, hogy a levél eredeti 
szándékán: a Biblia geocentrikus passzusainak pro-kopernikánus értelmezésén, 
tehát egy lényegileg biblikus hermeneutikai-egzegetikai feladaton messze túlmegy, 
és már nem teológiai, hanem csillagászati téren foglal állást – mintha a tudományos 
enciklopédiát tervező-író Foscarinit tulajdonképpen eleve ez érdekelte volna.108

A karmelita atya érvei általában alaposan végiggondolt és részletesen kifejtett 
argumentumok, melyek a műkedvelő csillagászat és fizika szélső határáig mennek 

è il suo intento d’insegnarci in questa vita, le curiosità, che ci tengono l’animo dubbio […]. Onde solo è intento suo 
hora d’insegnarci la vera strada della vita eterna […]. (Uo., 30–31.)

102 Uo., 37–39: Secondo Fondamento.
103 Uo., 39–41: Terzo Fondamento.
104 Uo., 41–42: Quarto Fondamento.
105 Uo., 43–49: Quinto Fondamento.
106 Uo., 45–46 és 49.
107 Uo., 49–56: Sesto Fondamento.
108 Da questi Fondamenti, e dalle dichiarationi loro, si manifesta l’opinione Pittagorica, e Copernicana esser tanto 

probabile: che forsi non É altretanto la commune di Tolomeo; Poiche da quella se ne deduce vn’ordinatissimo Siste-
ma, & vna misteriosa Costitutione del Mondo molto piÚ fondata in ragione, & in isperienza, che non si caua 
dalla commune: e si vede chiaramente, che si puÓ saluare, di modo tale, che non occorre hormai piÚ dubitare, che 
repugni all’auttoritÁ della Sacra Scrittura, ne alla verificatione delle Propositioni $eologiche, anzi essa con ogni 
facilitÁ non solo salua i Fenomeni, e le apparenze di tutti i Corpi Celesti, ma scuopre anco molte ragioni naturali, 
che per altra strada difficilmente si possono intendere, & in somma rende piÚ facile l’Astrologia, e la Filosofia 
insieme, leuandone tutte le cose superflue, & imaginarie, ritrouate solo per non sapere oue ricorrere, per ridurre 
Á qualche ragione, e regola la tanta varietÁ de’ moti Celesti. (Uo., 56–57.)
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el a szentírástudomány szilárd alapjain. Zúñigától eltérően azonban Foscarini kö-
vetkezetesen végigviszi az aristotelési fizika és asztronómia kritikáját – ami rész-
ben bizonyára a Galileivel, az aristotelési fizika G. Bruno utáni fő kritikusával való 
érintkezésének köszönhető –,109 és bőven van alkalma a teljes copernicusi modell 
– nem csak annak egy aspektusa – képviseletére. Mint mondottuk, az érvek egy-
másutánja elsöpörni látszik ugyan a ptolemaiosi rendszert, a hosszú végkövetkez-
tetés zárása mégis óvatos: „a Föld mozgása és a Nap mozdulatlansága teológiai 
szempontból nézve nem valószínűtlen.”110 Végső soron azonban ennek ellenére is 
világos, hogy szerzőnk valamilyen oknál fogva személyes ügyének érzi az új csilla-
gászati világrend védelmét, mélyen és nem felületesen érintett a kérdésben, és in-
kább szevedélyesen, mint semlegesen érvel (holott a mű elején ezt ígérte): Foscarini 
akarja a heliocentrizmust.

Tanulmányunk zárásaként végül röviden bemutatjuk és elemezzük a tiltott 
könyvek listáját (Index librorum prohibitorum) kiadó Szent Kongregáció 1616-os hatá-
rozatát, amely a Copernicus-recepció első nagy fázisának lezárásaként is olvasható.

15. Az Index-Kongregáció elítélő határozata

Foscarini Letterája Galilei első perének (Róma, 1616. február) előestéjén jelent meg. 
Galilei két fő tézisét ugyanis 1615 novemberében kezdi vizsgálni a Sacra Congregatio 
Sancti Officii, vagyis a római egyházi nyomozóhivatal (alias inkvizíció), az elítélő 
censura már 1616 februárjában megszületik.111 R. Bellarmini SJ kardinális – egyfe-
lől nagy hatású misztikus író, másfelől a fatális kimenetelű Giordano Bruno-per-
ben (1592–1600) is részt vevő főinkvizítor – a Nyomozóhivatal utasítása nyomán 
1616. február 26-án berendeli palotájába Galileit, a nemzetközi hírű csillagászt és 
matematikust, a római Accademia dei Lincei oszlopos tagját, és tanúk előtt ismerteti 
vele a Congregatio Sancti Officii határozatát, mely szerint a Nap mozdulatlanságát és 
centrális helyzetét, illetve a Föld mozgását állító tézisek semmilyen formában sem 
terjeszthetők, és amelyet a tudós a jegyzőkönyv tanúságtétele szerint elfogad.112 
109 A Foscarini által 1615-ben vagy 1616-ban Galileinek írott hosszú levelet ld. Le opere di Galileo Galilei, 

Edizione Nazionale sotto gli auspicii di Sua Maestà il Re d’Italia, Vol. XIX („Documenti e narra-
zioni biografiche di contemporanei”), Firenze, Tipografia Barèbra, 1907, � 1159, 215–220. Az Ed-
izione Nazionale összes kötete megtekinthető a következő honlapon: bibdig.museogalileo.it/Teca/
Viewer?an=0000000328457.

110 Questo è quanto m’occorre per hora dire $eologicamente sopra l’opinione non improbabile della Mobilità della 
Terra, e Stabilità del Sole. (Foscarini: Lettera, 63.)

111 Uo., 320.
112 In palatio solitae habitationis dicti Ill.mi D. Card.lis Bellarminii […] idem Ill.mus D. Card.lis, vocato supradicto 

Galileo […] praedictum Galileum monuit de errore supradictae opinionis et ut illam deserat; et successive ac 
incontinenti, in mei etc. et testium etc, praesente etiam adhuc eodem Ill.mo D. Card.li supradictus P. Commissarius 
praedicto Galileo adhuc ibidem praesenti et constituto praecepit et ordinavit [proprio nomine] S.””^ D. N Papae 
et totius Congregationis Sfi Officii, ut supradictam opinionem, quod sol io sit centrum mundi et immobilis et terra 
moveatur, omnino relinquat, nec eam de caetero, quovis modo, teneat, doceat aut defendat, verbo aut scriptis; 
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A római Sacra Congregatio Cardinalium ad Indicem librorum deputatorum („Index-
Kongregáció”) nem sokkal ezután, 1616. március 5-én határozatot bocsát ki, mely 
szerint kifejezetten elítélendő a Föld mozgásának és a Nap mozdulatlanságának 
tézise, mivel ezek ellentmondanak a Bibliának – ami implikálja az akkomodációs 
szentírásmagyarázat elvetését és a kongregáció ragaszkodását a sensus litteralishoz 
mint megrendíthetetlen dogmatikai-ideológiai alaphoz. Ez az álláspont rokon Lu-
ther antikopernikánus hermeneutikai és asztronómiai felfogásával. Mint fentebb már 
említettük, a decretum határozati része felfüggeszti Copernicus De revolutionibusát 
és Zúñiga Jób-kommentárját, donec corrigantur (a korrekció később meg is történik), 
Foscarini Letteráját azonban minden további nélkül betiltja, vagyis a – nem sokkal 
korábban létrehozott – Index librorum prohibitorumra helyezi a korrekció lehetősé-
ge nélkül.113 Mintha a Kongregáció különösen sérelmezte volna, hogy egy hivatá-
sos teológus, egyben egyházi vezető (tartományfőnök) a Biblia litteralis értelmével 
szemben nyilvánosan védelmébe vette a copernicusi rendszert. Talán ezt fejezik 
ki a decretum lekicsinylőnek tűnő kifejezései is: quadam Epistola impressa cuiusdam 
Patris Carmelitae – mintha Rómában nem is tudnák, kicsoda Paolo Foscarini, akivel 
Bellarmino kardinális már korábban levelet váltott!114 Igaz: Copernicus kánonjog-
ász és kanonok volt ugyan, de nem volt felszentelt pap; Zúñiga pedig teológus-
szerzetes volt, de egy kisebb spanyol egyemeten, a déli Osunában adott elő, utána 
visszavonult toledói kolostorába, és nem töltött be vezető funkciót az egyházban. 
Különben is, Copernicus és Zúñiga ekkor már egyaránt rég halottak voltak. Mivel 
a szicíliai atya is meghal néhány hónappal a decretum kibocsátása után, ezért a ható-
ságok jobb híján a nyomdászát csukatják le.115

alias, contra ipsum procedetur in S.to Officio. Cui praecepto idem Galileus aquievit et parere promisit. (Uo., 
321–322.)

113 Et quia etiam ad notitiam praefatae Sacrae Congregationis pervenit, falsam illam doctrinam Pithagoricam, divi-
naeque Scripturae omnino adversantem, de mobilitate terrae et immobilitate solis, quam Nicolaus Copernicus 
De revolutionibus orbium coelestium, et Didacus Astunica in Job, etiam docent, iam divulgari et a multis 
recipi; sicuti videre est ex quadam Epistola impressa cuiusdam Patris Carmelitae, cui titulus: Lettera del R. 
Padre Maestro Paolo Antonio Foscarini Carmelitano, sopra l’opinione de’ Pittagorici e del Copernico 
della mobilità della terra e stabilità del sole, et il nuovo Pittagorico sistema del mondo. In Napoli, per 
Lazzaro Scoriggio, 1615, in qua dictus Pater ostendere conatur, praefatam doctrinam de immobilitate solis in 
centro mundi et mobilitate terrae consonam esse veritati et non adversari Sacrae Scripturae; ideo, ne ulterius hui-
usmodi opinio in perniciem Catholicae veritatis serpat, censuit, dictos Nicolaum Copernicum De revolutionibus 
orbium, et Didacum Astunica in Job, suspendendos esse, donec corrigantur; librum vero Patris Pauli Antonii 
Foscarini Carmelitae omnino prohibendum atque damnandum; aliosque omnes libros, pariter idem docentes, pro-
hibendos: prout praesenti Decreto omnes respective prohibet, damnat atque suspendit. (Uo., 323.)

114 Lásd a Bellarmino által 1615. április 12-én Foscarinihez írott válaszlevelet: Le opere di Galileo Galilei, 
Edizione Nazionale, Vol. XII, № 1110, 171. Mint e nevezetes levélből kiderül, Foscarini előzőleg 
elküldte a Letterát véleményezésre Bellarminónak, aki el is olvassa azt, és válaszában elfogadhatónak 
tartja a copernicusi elmélet ex suppositione használatát, de miután – a tridenti zsinat álláspontjához 
hűen – ragaszkodik a Szentírás betű szerinti értelmezéséhez, ezért az elméletet nem tekinti a valóság 
leírásának, és mint ilyet, el is veti.

115 Le opere di Galileo Galilei, Edizione Nazionale, Vol. XIX, 1906, 279.
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Figyelemreméltó ugyanakkor, hogy a határozat nem ítéli el Galilei eleddig 
nyomtatásban megjelent műveit (bár ez is megtörténik majd 1633-ban a Dialogo 
megjelenése után); és hogy a katolikus szerzők (Copernicus, Zúñiga, Foscarini) 
műveit elítélő részt megelőzi a decretumban néhány bekezdés, melyek különböző 
protestáns szerzők teológiai, egyházpolitikai, politikai és jogi műveit tiltják be. Ez 
az egybeesés talán nem teljesen véletlen, és legalább annyit kifejezhet, hogy a kong-
regáció tagjai a heliocentrizmus képezte ideológiai veszélyt alkalmasint ugyanolyan 
nagynak ítélték a katolikus egyházra nézve, mint a reformáció képezte teológiai-
egyházpolitikai veszélyt.

16. Konklúzió

Áttekintésünk elsősorban a De revolutionibus előszavaira és – Zúñigától, illetve 
Foscarinitől eltekintve – korai egyházi kritikájára korlátozódott, és természetesen 
sem protestáns, sem katolikus oldalról nem teljes (ez könyvhosszúságú terjedelmet 
követelne). Hogy a további releváns – és különösen a pro-kopernikánus – források 
közül csak néhányat felidézzünk: a kutatás nemrég, 1974-ben felfedezte, hogy a lu-
theránus Rheticus tollából is megjelent egy anonim irat Copernicus védelmében, 
amely még a De revolutionibus kiadásának évében íródott (De terrae motu et scriptura 
sacra, 1543, publ. Utrecht: 1651). Régóta ismert továbbá, hogy magán a wittembergi 
akadémián Erasmus Reinhold (Commentarius in opus revolutionum Copernici, kézirat, 
1543–1549; Prutenicae tabulae, előszó, Tübingen: 1551) és Caspar Peucer (Elementa 
doctrinae de circulis coelestibus, Wittenberg: 1569), mindketten sokoldalú természet-
tudósok és professzorok már Melanchthon idejében elkezdték Copernicus tana-
it legalábbis matematikai modellként alkalmazni („wittembergi értelmezés”).116 
II. Rudolf német-római császár udvari csillagásza, Tycho Brahe elveti ugyan a 
heliocentrizmust, de tanítványa-munkatársa, a hatalmas Kepler mégis Copernicus 
védelmében lép színre (Mysterium cosmographicum, Tübingen: 1596; Astronomia nova, 
Prága: 1609). Katolikus oldalról pedig legalább a két nagy, nem-orthodox klasz-
szikus: Giordano Bruno (La cena de le ceneri, London: 1584; De l’infinito, universo 
e mondi, London: 1584) és Tommaso Campanella (Apologia pro Galileo, 1616, publ. 
Frankfurt am Main: 1622) pro-kopernikánus állásfoglalása is árnyalja az 1616 előtti 
(egyházi) recepció képét, nem beszélve a laikus Galilei számos művéről (Sidereus 
nuncius, Frankfurt: 1610; Lettera a Cristina di Lorena, 1615; publ. Strassburg: 1636).

A De revolutionibus megjelenését követő szűk évszázad tehát matematikai, koz-
mológiai, fizikai, valamint világnézeti, ideológiai, teológiai és egzegetikai csatá-
rozások ideje Copernicus műve körül. Ilyenformán még e rövid áttekintés is bi-
zonyítja, hogy a lengyel csillagász félelme megalapozott volt, amikor habozott a 

116 Lásd Westman: „!e Melanchthon Circle” és Omodeo: Copernicus in the Cultural Debates of the Renais-
sance, 59–65.
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régóta megírt szöveget kiadni a kezéből, és nyomtatásra bocsátani. Az egyházi reak-
ció képe azonban úgy katolikus, mint protestáns részről árnyalt: mindkét oldalon 
akadtak pártoló és elítélő vélemények. Az ítélkezők egyik vádja – egyháztól függet-
lenül – a szentírási kozmológiának való ellentmondás; a másik a teremtés Istenből 
következő rendjének felforgatása; a kettő közötti logikai kapocs pedig az, hogy a 
teremtés és a Szentírás egyaránt az isteni kinyilatkoztatás különböző moduszai.  
A „vádlók” a vizsgált esetek túlnyomó részében nem csillagászok, hanem teológu-
sok – de a pártfogók között is bőven vannak teológusok, és közöttük sem mindenki 
csillagász. Ők inkább a Biblia szó szerinti értelméről mondanak le a kritikus pasz-
szusokban, mintsem hogy elfojtsanak egy olyan elméletet, amelyet egyértelműen 
tudományos előrelépésnek érzékelnek.

Bár a recepció kezdeti időszakában a protestáns egyházak ellenállása látszik na-
gyobbnak, az idő előrehaladtával a katolikus egyházon belül különösen a vezető 
klérus reakciója lesz fokozatosan egyre elítélőbb. Róma – ahol Zúñiga Jób-kommen-
tárja második kiadásban még 1591-ben is meg tudott jelenni változatlan szöveggel 
– egyre kisebb toleranciát tanúsít a heliocentrizmussal szemben, miközben a mű 
első három kiadása (1543, 1566, 1640) protestáns területen jelenik meg, s magán 
a wittenbergi akadémián Copernicus elmélete lépésről-lépésre a curriculum része 
lesz mint matematikai eszköz. A lutheránus Kepler Prágában művek sorozatában 
sikeresen terjeszti az új világmodellt, míg eszmei és levelezőtársát, a katolikus Ga-
lileit elhallgattatják.117

A XVI. század egyháztörténeti fejleményei bizonyosan hozzájárultak ehhez a 
változáshoz: a jezsuita rend alapítása (III. Pál, Regimini militantis ecclesiae, 1540), a 
római inkvizíció felállítása (III. Pál, Licet ab initio, 1542), maga a tridenti zsinat, az 
Index létrehozása (IV. Pius, Dominici gregis custodiae, 1564) mind a szigorodó egyház-
fegyelem jelei, amelyeket végső soron a reformáció megállíthatatlan terjedése, az 
egyházszakadás fokozatos megvalósulása idézett elő.

A történeti körülmények azonban nem felejtethetik el velünk, hogy a helio-
centriz mus elfogadásához – sőt már elgondolásához is – valóban le kell mondanunk 
hétköznapi érzékszervi világtapasztalatunk abszolutizálásáról, illetve az e tapaszta-
latból adódó implicit következtetésekről, és a hétköznapi megfigyelő számára nem 
adott, látszólag jelentéktelen megfigyelési adatok alapján kell sokkal szélesebb lá-

117 Mint Boros Gábor írja, „…a vallásosság a reneszánsz korában még semmiképp sem csupán az em-
ber saját, belső ügye, morális jellegű lelkiismereti kérdés volt, hanem olyan végső világértelmezési 
keret is, amely szétválaszthatlanul összefonódott azokkal a tudományos nézetekkel, melyek a korban 
érvényesek voltak, és amelyek a Biblia fundamentális állításaival összhangba hozhatók voltak, illetve 
kellett hogy legyenek. Egy radikálisan új tudományos eredmény ezért nem a tudományos közösség 
belügye volt, hanem kihívás mind az illető – természetesen keresztény – tudósok, mind a vallást mint 
világértelmezési keretet működtető egyházak képviselői számára, hogy megfelelő rugalmasságot 
tanúsítva leválasszák a régi, érvénytelenné váló nézetet a megőrzendőnek tartott keretről, és az újat 
állítsák a helyébe. … Mind Kálvin, mind pedig Luther és Melanchthon reakciója eleve elítélő volt a 
Föld forgását állító elmélet kapcsán, míg a katolikus reakció eleinte visszafogott volt, s csak 1630 táján, 
a Galilei-per idején merevedett meg.” (Boros, szerk.: Filozófia, 623.)
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tókörben szemlélnünk a teljes természeti valóságot gyökeresen más premisszákból 
kiindulva. A távolabbi horizonthoz való igazodás azonban lassan magával hozza 
keretelméletünk minden elemének megváltozását – nem lehet egy átfogó világmo-
dell premisszáit csak részben lecserélni. A copernicusi érvelés az egész aristotelési-
ptolemaiosi, gömbhéjas szerkezetű, a mozgás kívülről befelé haladó átadásának 
elve mentén működő kozmosz logikusnak tűnő elrendezését megbontja, ameny-
nyiben a Nap helyét fölcseréli a Földével, és eo ipso impliciten megkérdőjelezi az 
aristotelési fizika alapvető premisszáit, a hétköznapi érzékszervi világtapasztalat 
abszolút érvényességét. A négy szublunáris elem természetes helyének és mozgá-
sának teljes elmélete válik végső soron tarthatatlanná, ha nem a Föld van a világ 
középpontjában. A forrásokból ítélve teoretikus szempontból ez volt a legnagyobb 
közvetlen probléma a De revolutionibus képviselte modellel, nem az a – szakiroda-
lomban gyakran hangoztatott – következmény, hogy a világ középpontjából mint-
egy száműzött Föld és vele az emberi nem így kikerülne Isten gondviselő figyelmé-
nek centrumából.

Az egész aristotelési kozmológiai séma továbbá mélyen összefonódik egy teoló-
giai sémával (a kettő együttesét szokás kozmikus teológiának is nevezni), amelyet 
a tomista skolasztika – bizonyos változtatásokkal – átvett. Aquinói Tamás moz-
gásból vett istenérve lényegileg aristotelési elmélet, melyet Tamás a legvilágosabb 
érvnek tekintett Isten léte mellett, bár e többfázisú érv számos fontos mozzana-
tát elhagyta (Summa contra gentiles 1, 13). Az ex motu istenérv pedig az egész tamási 
fundamentálteológia alapköve, mert közvetlenül ebből következik Isten tiszta mű-
ködése, actus purus-jellege, vagyis Isten egyszerűsége (simplicitas Dei), ami Isten on-
tológiai különbségének lényege, Isten sajátosságának első és alapvető kifejeződése 
(Summa theologiae 1, 3). Az aristotelési fizika premisszáinak érvénytelenítése így át-
tételesen a – tomista kozmikus teológia által leírt és a Szentírás által is szentesített 
– világrend Istenben való megalapozását is megbontotta, sőt ezen keresztül Isten 
lényegét kérdőjelezte meg sokak szemében, akik dogmaként tanulták a ptolemaiosi 
világmodellt, és hajlandóak voltak elvetni az annak ellentmondó matematikai bi-
zonyítékokat.

Egy ilyen volumenű változtatást előterjeszteni – a következmények bizonyos 
fokú előre látása mellett – ezért tényleg félelmetes vállalkozás. Copernicusban és 
védelmezőiben azonban bizonyára ott munkált az a meggyőződés, hogy nemcsak 
a Szentírás kinyilatkoztatás, hanem a maga sajátos módján az emberi ész is az. Mint 
majd a klasszikus XVII. századi metafizikusok jelentős része expliciten is megfogal-
mazza: az ész Isten legszebb ajándéka az emberi nemnek, sőt az ész maga is egyfajta 
kinyilatkoztatás – Locke szavaival: Reason is natural Revelation (Értekezés az emberi 
értelemről IV, 18). A matematika tehát egy olyan emberi képesség belátásait fogal-
mazza meg, amelyik isteni eredetű, és ezért – mint Foscarini ki is mondja –isteni 
garancia van rá, hogy helyes használat esetén megbízható.

Copernicus döntése a De revolutionibus publikálása mellett az észre való hagyatko-
zás jele. E döntés kronológiailag nem véletlenül esik egybe az aristotelési filozófia 


