
FORGÁCH ANDRÁS

A történet 
„Az a mérés, amelyik nem számol 

önmaga szükségszerû pontatlanságával, 
nem tekinthetô mérésnek.” (W. H. G. L.)

Mindenki ismeri azt a történetet, amelynek egyik váratlan fordulata az volt, hogy
Ni colas Fatio, a genfi születésû fiatal fizikus, 1693. május 18-án írt levelében arról
tá jékoztatta a Cambridge-ben élô, nála 22 évvel idôsebb Isaac Newtont, hogy éle -
tét ezentúl a himlô gyógyításának fogja szentelni. 

Derült égbôl villámcsapásként érte ez a közlés Newton Izsákot, hiszen egészen
addig abban a hiszemben volt, hogy a huszonkilenc éves jóvágású svájci fiatalem-
ber vele együtt szorgalmasan ügyködik a Principia Mathematica második, javított
és bôvített kiadásán, amelynek elôkészítése lassacskán a befejezéséhez közeledett.

A helyzetet nem kevéssé súlyosbította, hogy ugyanebben a levélben Fatio (tel-
jes családi nevén: Fatio de Duillier), a Newton által különben annyira kedvelt, tôle
megszokott léha, egzaltált és csacska stílusában számolt be arról, hogy nem sokkal
azelôtt találkozott egy gyógyítással foglalkozó emberrel, egy igazi lángelmével (New -
ton arca ettôl a szótól, ha másra vonatkozott, mindig hevesen összerándult, jelenlé -
tében ezt a szót nem volt szabad kiejteni), aki föltalálta a himlô egyetemes ellen-
szerét, s hogy szentül meg van gyôzôdve róla, hogy mostantól nem csupán az
egész emberiséget fogja szolgálni ennek a csodálatos gyógyszernek a manufaktú-
rájával, hanem ezen kívül ráadásul még rettenetesen meg is fog ebbôl a szerbôl
gaz dagodni és végre vissza tudja fizetni Newton nagyvonalú kölcsöneit.

Newton az elmúlt évek során többször is hiába hívta Nicolas-t Cambridge-be,
megalázkodó levelekben, hiába támogatta nem kevés pénzzel a szertelen fiatal-
embert, és hiába aggódta magát nem sokkal azelôtt halálra a fiú súlyos, magas láz-
zal járó, ismeretlen eredetû megfázása idején, s látta el nélkülözhetetlen jótaná-
csokkal, Fatio valamilyen ürüggyel mindig kihúzta magát a Cambridge-be költözés
alól, habár idôrôl idôre valóban rövid látogatást tett Newtonnál, és részt vett, New -
ton korábbi lakótársához, a késôbb kiebrudalt Wickins-hez hasonlóan, Newton
leg nagyobb titokban elvégzett alkimista kísérleteiben.

Newton akkor még nem sejtette, hogy Fatio azon típusú fiatalemberek közé
tar tozik, akik, mint a méh, nagy emberrôl nagy emberre szállnak, vagy mint a bol -
ha, nagy emberrôl nagy emberre ugranak, vonzerejüket a nagy emberek iránti cso-
dálatukból nyerik, és idejük nagy részét a nagy emberek anyagi és szellemi erôfor -
rásainak parazitákhoz méltó elszívásával töltik.

A nem tehetségtelen Nicolas már 17 évesen dolgozatot írt a Saturnus gyûrûirôl,
ezt a csillagász Cassini felelôtlenül megdicsérte, s ugyanôt késôbb többek között a
ki váló Huygens és a rokonszenves Bernoulli munkatársaként, de a nagy John
Locke társaságában is látjuk felbukkanni, hogy csak kora legismertebb és legna-
gyobb tudósairól tegyünk említést.

3



1688-ban, mindössze 24 évesen – és nem kis részben eme illusztris urak aján-
lása nyomán, ez viszont arra utal, hogy a csinos kobakba ész is szorult – fölvette
tag jai közé a nagy presztízsû és finnyás ízlésû Royal Society, amelynek akkoriban
köl tôk és építészek is tagjai lehettek.

Newton iránti olthatatlan rajongása csupán a Principia Mathematica elolvasása
után lobbant föl benne, habár a korszakos mûrôl, még kézbevétele elôtt, a Royal
So ciety sok más tagjához hasonlóan, barátainak címzett szószátyár és nagyképû le -
veleiben igencsak szarkasztikusan, sôt, vitriolosan nyilatkozott, és ebben csöppet
sem zavarta, hogy a könyvet még nem is olvasta el. 

Tudnivaló, hogy Newton, a titokban alkimista kísérleteket folytató, a bölcsek
kö vét megszállottan keresô nagy tudós egy életen át tartó könyörtelen irtóhadjára-
tot folytatott mindenki ellen, aki elméletei eredetiségét vagy integritását megkér-
dôjelezni merészelte, habár ô maga korántsem félt mások eredményeit szemreb-
benés nélkül beépíteni nagy mûvébe, nem ritkán anélkül, hogy forrását megne-
vezte volna, vagy egyszerûen törölte a már beírt neveket a könyv további kiadásai -
ból. 

Newton a levél – Nicolas Fatio de Duillier utolsó neki címzett levelének – kéz-
hezvétele után nem sokkal lóhalálában elutazott Londonba, minden bizonnyal
azért, hogy találkozzon hozzá oly hûtlen famulusával, akire a különben párját rit-
kító fösvénységérôl híres Izsákunk már addig is temérdek pénzt áldozott, olyany-
nyira, hogy a kis Nicolas-t baráti körben csak „Newton majma”-ként emlegették,
hogy a többi gúnynevérôl ne is essék említés. 

A londoni találkozó után, Cambridge-be visszatérve, Newton – mai szóval élve –
egy kiadós idegösszeroppanást kapott, amelynek okát legtöbb életrajzírója (aki nem
átallja a magánélet feltételezett eseményeit, vagyis a rosszmájú pletykákat és az ez -
zel kapcsolatos teljesen tudománytalan hipotéziseit belekeverni egy lángelme élet-
rajzába) a Nicolas-val való szakításban véli fölfedezni.

Ezek után nem napokon, nem is heteken, nem is hónapokon, hanem éveken
át tartó rettenetes hangulathullámzások gyötörték az egyébként köztudottan halá-
láig agglegény – és minden valószínûség szerint szûz – lángelmét, aki életének eb -
ben az idôszakában még legközelebbi barátait, köztük John Locke-ot is az ellene
szôtt összeesküvéssel vádolta meg, azzal vádolta, hogy rosszféle nôket akar a nya-
kába varrni, hogy emberei követik az utcán, és minden tekintetben egy szépen ki -
fejlett paranoia tüneteit mutatta, ám azután, egy világos pillanatában, bocsánatot
kért e számára igen fontos jóbaráttól. 

A teljesség kedvéért jegyezzük meg, hogy nem föltétlenül Nicolas elvesztése
okozta e tüneteket, mert ezek annak a súlyos higanymérgezésnek a következté-
ben is fölléphettek, amelyet csupán Newton halála után kétszáz évvel, gondosan
el tett hajszálainak legalaposabb vizsgálata során mutattak ki.

Newton életében legalább másfél éven át tartott ez az elsô fekete hullám, a
dep resszió hullámvölgye a hû kortárs, Huygens elmondása szerint.

A nagy fizikus beteges álmatlanságban szenvedett, súlyos emésztési problémák
gyöt örték, láza rendszeresen igen magasra szökött, ami nem csupán azzal a tény-
nyel magyarázható, hogy a normálisnál tizenötször több higany volt szervezeté-
ben, mert azon kívül az elfogadhatónál négyszer több ólom, arzén, valamint anti-
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món is kimutatható lett volna különbözô szerveiben, és ezt a mérgezést va ló szí nû -
leg alkimista kísérletei során szenvedte el a bátor tudós, a felfedezôk legnagyobbi-
ka, aki az emberi látás vizsgálata céljából egyszerûen belenyomott egy csonttût az
egyik szemébe, hasonlóan a fiatal Humboldthoz, aki össze-vissza vagdalta és mér-
gezte magát, hogy a szerves és szervetlen anyagok viszonyáról megtudjon valamit.

Az életrajzírók a fiatalemberrel való szakítás nyomós okaként azt is föl szokták
hozni, hogy Fatio nehezen tudott lakatot tenni a szájára, és egyik levelében
Newton határozott és szigorú tilalma ellenére, indiszkréten megemlítette kettejük
közös alkimista kísérleteit.

Newton ugyanis ebben az idôben, és nem minden alap nélkül, halálosan rette-
gett a briliáns mikroszkópépítô és sokoldalú feltaláló Robert Hooke-tól, a Royal
So ciety akkori elnökétôl – akit ô, amióta Newtonnak a fényrôl írt dolgozatát meg-
semmisítô bírálatban részesítette, feneketlenül meggyûlölt és életre szóló ellensé-
gének tekintett.

Newton soha nem bocsátotta meg, ha megsértették. 
Ha Hooke – aki nem csupán bírálta Newtont az általa hibásnak vélt gondolko-

dásáért, hanem ráadásul még plágiummal is megvádolta, mert a bolygómozgással
kapcsolatosan valóban neki jutott elôször eszébe a híres, Newtonnak világhírt és
örök dicsôséget hozó képlet, ellenben matematikailag azt bizonyítani sohasem
tudta –, ha tehát Hooke ebben az idôszakban valóban tudomást szerzett volna
Newton titkosan lefolytatott alkimista kísérleteirôl, egészen biztosan kapva kap az
alkalmon, és köznevetség tárgyává teszi a nagy tudóst, darabokra zúzza tudomá-
nyos tekintélyét, hiszen Hooke egyébként saját vérfertôzésig imádott unokahúga
korai halála után megroppant egészsége ellenére csupán azért nem volt hajlandó
lemondani a Royal Society elnöki posztjáról, mert nem akarta, hogy a dilettáns
Newtont, ahogyan ô nevezte, aki viszont az egyetlen valóban esélyes utódjelölt
volt, még életében az ô helyére megválasszák. 

Newton betegségének tünetei között szerepelt továbbá a megállíthatatlan kéz-
remegés, a napokon, heteken át tartó heveny álmatlanság, üldözési mánia, para-
noia, emlékezetvesztés, szellemi zavarodottság, melankólia, oktalan dühöngés, a
barátságok hirtelen és mértéktelen megromlása, az emberi kapcsolatokból való tel -
jes visszahúzódás, és emiatt, de lehet, hogy ettôl teljesen függetlenül, Newton soha
nem lett sikeres tanára a Trinitynek: olyan kevesen jártak az elôadásaira, és még
an nál is kevesebben értették, amit mond, hogy hallgatók hiányában gyakran az
üres falakhoz beszélt a fûtetlen elôadóteremben, és érthetô, hogy szívesebben idôzött
ma ga építette laboratóriumában vagy a háza mögött található kicsiny kertben.

Híres volt szórakozottságáról: nem egyszer elôfordult, hogy egész nap ágyban
maradt, ha valamilyen problémán törte a fejét; ha ilyenkor vendég jött, egyszerûen
kiment a szobából, és egy idô után még azt is elfelejtette, hogy látogatója érkezett. 

A Nicolas Fatióval együtt szerkesztett Principia Mathematica második kiadása
sohasem jelent meg, mint ahogyan feledésbe merült a jóképû Fatio elmélete is a
gravitációról, amelyet egyébként, egy Nicolas kéziratához fûzött széljegyzetben
maga a nagy Huygens, valamint Newton is feltételes támogatásáról biztosított. 

Erre a széljegyzetre, amelynek tudományos értéke, mint kiderült, a nullával
egyenlô, Fatio a haláláig büszkén hivatkozott, habár, mint egy rosszmájú kortárs
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föl jegyezte, a háta mögött Newton és Huygens a fiút nyíltan kinevette, viszont mind
a ketten szívesen sütkéreztek az ifjonc odaadó figyelmének sugarában, a tu do -
mány nak is megvan a maga erotikája, és az már nyilvánvalóan a sors keserû iróniá-
ja, hogy az utóbb puszta spekulációnak bizonyuló elméletet egy Lesage nevû má -
sik fiatalember fél évszázaddal késôbb ellopta Fatiótól, az ô nevét ugyan nem kell
megjegyeznünk, mindenesetre máig Lesage nevén jegyzik azt a bizonyos, egyéb-
ként végérvényesen megcáfolt elméletet.

Ez volna hát történetünk bejárata. 
Hat évvel késôbb, azaz 1699 nyarán, a kis Nicolas – akivel Newton a maga

meg szokottan radikális módján minden kapcsolatot megszakított – újra kilépett a
po rondra, és, mintha csak üzenni akarna egykori mesterének, lopással és plágium -
mal vádolta meg a nagy német filozófust, Leibnizet, azt állítva, hogy differenciálel-
méletét Newtontól lopta, és ezzel elindította a XVIII. század legnagyobb és minden
bi zonnyal legterméketlenebb tudományos vitáját, amelyet egyes tudománytörténé-
szek joggal neveznek a matematikusok harmincéves háborújának. 

A már Londonban élô, reggelizô asztalánál ülô, amúgy ismét jó kedélyû és beil-
leszkedni látszó, társadalmilag sikeres Newtonnak egyik túlbuzgó híve hozta ezt
az üzenetet, vagyis örömhírt, hiszen annak vélte: Newton ugyanis évek óta való-
ban engesztelhetetlen haragot táplált Leibniz-cel szemben, s ez az engesztelhetet-
len harag a kontinens és a szigetország között a száz évvel késôbb keletkezett
Goethe-írásokba is begyûrûzött, de még a XX. században is fellelhetjük nyomát,
ho lott az utókor, legalábbis ebben a tekintetben, már réges-rég Leibniznek adott
igazat Newtonnal szemben. 

S ami még kínosabb: a túlbuzgó rajongó nem is pusztán magát az örömhírt
hozta, vagy amit annak vélt, hanem a Fatio nevével jegyzett, Leibniznek címzett
nyílt levél formájában megírt írást is, ráadásul nyomtatásban, amelyet a reggelizô
sza lonba berobbanva egyenesen Newton kezébe nyomott, aki a címlapon a jól
ismert nevet megpillantva elôbb halálosan elsápadt, majd egész testében reszketni
kezdett: a füzet kihullt a kezébôl, a nagy test hatalmas döndüléssel lefordult a
szék rôl, arcából kiszaladt minden vér, és hosszú percekre eszméletét veszítve, ki -
hûlt testtel és ájultan hevert a padlón, annyira, hogy a fölötte jajveszékelô, kezüket
tör delô, fel-alá futkosó emberek, köztük Newton unokahúga is, akik a kiáltásra
odasereglettek, már halottnak hitték.

Amikor Newton magához térve cserepes ajakkal vizet kért, nem kérdezett sem-
mit, hanem úgy tett, mint aki nem tudja, mi történt, majd haragvó Jupiterként min-
denkit elzavart, legelébb is az orvost (aki érvágást javasolt), és napokig elô sem
jött a hálókamrájából, le se vetkôzött, az ágyán feküdt a falnak fordulva, mint egy
da rab fa, nem evett és nem ivott semmit. 

*
Mi történt pontosan? 

Nem sokkal azelôtt, hogy a meggondolatlan illetô Fatiónak Leibnizhez címzett
nyil vános levelével berobbant a nagy fizikus szobájába, Newton, aki ebben az idô -
ben az angol királyi pénzverde nagyhatalmú fôfelügyelôje volt, a lelkesen él jenzô
tömeg közé vegyülve, kétértelmû és hátborzongató érzésekkel telve végignézte,
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ahogyan a gyorsított eljárásban elítélt pénzhamisító, William Chaloner a tyburni
akasztófán az „akasztott ember táncát” járja, vagyis a tömeg nagy derültsége köze-
pette kalimpál a lábaival, s mivel hóhérainak nem volt hajlandó külön fizetni azért,
hogy idejében és kellô erôvel megrántsák a lábát, mert azzal hallgatólagosan elis-
merte volna, hogy ki fogják végezni, márpedig ô az utolsó pillanatig reménykedett
a kegyelemben, a szokásosnál jóval tovább fuldokolt a hurokban, mielôtt Terem -
tô jének visszaadta volna a lelkét. 

„Ó Newton! Ó, Newton!” – kiabálta állítólag a megrögzött Chaloner, mielôtt gé -
géjén a hóhér végül, megunva a hosszú mûsorszámot, mégiscsak keményen meg-
rántotta a kötelet, és a kétszeres gyilkos és legendás pénzhamisító spermája nagy
su gárban kifröccsent a tyburni anyaföldre.

Míg hazafelé tartott a kocsiban, Newton nem kis elégtételt, ugyanakkor meg-
magyarázhatatlan szomorúságot érzett.

Newton addig szemtôl szembe soha nem látta fô ellenfelét, a pontatlan, csupán
szó beszédre hivatkozó, nem ritkán szándékosan hamis adatokkal teli rendôri és
be súgói jelentésekbôl ismert William Chalonert, ezt a kiterjedt és bonyolult fe l -
építésû bûnszövetkezet fölött uralkodó, egyébként teljesen mûveletlen, rendkívül
in telligens, gyorsan meggazdagodott és warwickshire-i származása ellenére fényes
há zat vivô, négylovas hintón járó és az arisztokrácia bizonyos köreibe is befu ra ko -
dott bûnözôt, akinek a rendôrségen is voltak kapcsolatai, és aki nem egy ízben az
an gol parlamentnek sem átallt tanácsokat adni éppen ama pénzhamisítási ügyek-
ben, amelyeknek az egész Angliát behálózó szervezet uraként titkos fôszereplôje
ma  ga volt, és amely tömeges pénzhamisításoknak a XVII. század végére sikerült
olyannyira megrendíteniük az angol fontot, hogy különleges beavatkozásra lett
szük ség, és akit a teljhatalmú Newton a rendelkezésére álló nem kevés eszközzel,
be súgók és titkosrendôrök egész hadával tudott csak tôrbe csalni – és amidôn egy
évvel a fent említett látványos kivégzés elôtt, a bûnözôk egyik találkahelyén, a
Hét disznó emeleti helyiségének falába külön erre a célra ütött vékony résen ke resz -
tül megpillantotta William Chaloner sápadt arcát, egy pillanatra megállt a szívverése.

Chaloner arca megdöbbentô és teljességgel megmagyarázhatatlan hasonlóságot
mu tatott a fiatal Nicolas-nak Newton számára egykor oly kedves arcával, annyira,
hogy ha egymás mellé álltak volna, talán meg sem lehet különböztetni ôket – ám
ezt a kísérletet Newton már nem végezte el, annál kevésbé, mert meggyôzôdése
lett, hogy a két személy azonos, mondhatni egymás teljesen autentikus hamisítvá-
nyai, fogalmazott ôrületében a fizikus, és ha égen-földön keresteti Nicolas-t, akkor
sem találhatta volna meg, hiszen íme, elôtte állt. 

Tény, Chaloner arca egy árnyalatnyival démonibb volt Nicolas-énál, és – mi -
közben beleharapott az óntálon elé helyezett zsíros kappancombba, és a fehér kö -
tényt viselô fogadós, aki természetesen tisztában volt vele, hogy megfigyelik ôket,
hi szen pár órával korábban ô engedte be a királyi pénzverde embereit, arcán szol-
gálatkész mosollyal, kezében vörösboros palackkal állt az asztal mellett – a szája
sar kában szüntelenül ott vibrált a metszô, gunyoros mosoly, miközben keskeny
szem rése fedezékébôl kutató pillantást vetett jóízûen falatozó cimborájára, az egyik
alvezérre, akit ô, az idôrôl idôre szükséges áldozathozatal logikája szerint ép pen be- 7



 súgni készült, és akit, ezt persze Chaloner nem tudhatta, nagy titokban a börtön-
bôl hoztak ki, ahol egy kicsit – a királyi megbízott, azaz Newton hallgatólagos be -
le egyezésével – megkínozták, és éppen ebben a pillanatban szolgáltatta ki ôt a fal
túloldalán leselkedô nagyhatalmú királyi megbízottnak, Newtonnak.

Fatio arca a fáradhatatlan tudós emlékezetében egy fokkal naivabb, vagy fogal-
mazzunk így, szendébb arcként élt, hiszen amikor megismerte, szinte csak tejfölöské pû
suhanc volt – hat teljes év telt el utolsó találkozásuk óta, miért is ne tehetett volna szert
az elegáns gazember cinizmusra, pofaszakállra és enyhe tokára az áll alatt?

Newton, aki sok ezer álmatlan éjszakát töltött az ótestamentumi próféták mon-
dásainak, kijelentéseinek és cselekedeteinek megfejtésével és értelmezésével, a
Bib  lia és a görög-latin történetírók alapján megírt nagy kronológia megalkotásával,
és aki a próféták kijelentéseivel kapcsolatos kutatásait sokkal fontosabbnak és az
em beriségre nézve ezerszer üdvösebbnek tartotta gravitációelméleténél, ugyanak-
kor annak is tudatában volt, hogy bámulatos fölfedezéseit sohasem hozhatja nyil-
vánosságra, hiszen azokkal éppen tudományos fölfedezései és karrierje komolysá-
gát veszélyeztetné (ennek a feloldhatatlan paradoxonnak a szolgálatában teltek éle -
 te utolsó évei), nos, Newton, miközben arcát, mint egy, a csapdák állításában is
ko   moly gyakorlatot szerzett rendôrminiszter, a málló vakolatú falba ütött titkos
rés  re tapasztotta, most egészen összezavarodott.

A szomszéd szobában, a vibráló gyertyafényben föl-földerengett a rés elé akasz -
tott festmény, nyilvánvaló másolat, Ovidius Átváltozások címû mûvének a New ton
ál tal meglesett jelenetre is találó epizódja: aranyesô képében Zeusz éppen be le -
zuhog a meztelen Danaé ágyába: a festménybe vágott pici hasíték, mely lehetôvé
tette a szomszéd szobából e jelenet megszemlélését, éppen Danaé tündöklôen fe -
hér combjai közé esett, és Newton – amikor Chaloner szemtelen arckifejezéssel
kö  zelebb lépett a képhez, hogy alaposabban szemügyre vegye Danaé pihés ölét –
riadtan hátrahôkölt. 

Annál inkább megijedt, mert Chaloner éppen a – képen is nagy mennyiségben
alázúduló – sárgán tündöklô aranyról beszélt szenvedélyesen, arról, hogy egy nagy,
általa meg nem nevezett híres alkimistával együttmûködve – de ez nem le hetett senki
más, csakis maga a nagy Isaac – megfelelô feltételek között tetszôleges mennyiségû
aranyat képes elôállítani, s ha ez utóbbi állítás nem is volt igaz, hi szen Newton alki-
mista kísérletei rendre kudarcba fulladtak, mégis súlyos veszélyt je lentettek a tudós
Newtonra nézve, és csak még sürgetôbbé tették a mit sem sejtô bûnözô elhallgattatá-
sát, de egyébiránt még az a gondolat is a nagy fizikus lelkébe ha sított, hogy Nicolas
esetleg valóban megfejtette az általa immár megfejthetetlennek tartott rejtélyt.

Newton addig csupán besúgók leírásából, jegyzôkönyvekbôl és tanúvallomá-
sokból értesült Chaloner külsejérôl, illetve jellemérôl és szokásairól, de most sze-
mélyesen gyôzôdött meg róla, és döbbenten konstatálta, hogy még a Chaloner bal
aj ka fölött található anyajegy is egyezik a Nicolas csinos ajka fölött látható, általa
olyannyira kedvelt anyajeggyel.

Ennyi véletlen nem lehet véletlen, gondolta a nagy tudós, aki túl volt már nagy
fel fedezései zenitjén, és fáradtságot nem ismerve a próféták utókorhoz intézett rej-
tett üzenetén töprengett, és bizonyos volt abban, hogy a próféták már mindent
meg írtak, s az ô dolga csak a már megtörténtnek újrafelfedezése lehet.
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Az az orr, az a száj, az a tekintet! Azok a kifejezô kézmozdulatok, az a járás, az,
aho gyan a helyérôl felpattan és föl-alá járkálva gondolkodik: minden egyezett. 

William Chaloner – a fennmaradt adatok szerint – igen tehetséges gazember
volt, self-made man, az olasz maffiózók távoli elôdje, aki szinte a semmibôl buk-
kant elô 1693-ban, mit tesz Isten, pontosan ugyanakkor, amikor Nicolas Fatio el -
tûnt, leg alábbis Newton életébôl.

Newton ezt a bizonyos pénzverdei állást – nem kis részben John Locke, illetve
Lord Halifax közbenjárására – súlyos személyes krízise után kapta meg, és nem
csu pán anyagi elônyöket remélt az állástól (ezen reményei minden szempontból
tel jesültek, öregkorára a szigetország leggazdagabb embere lett belôle), hanem azt
is, hogy az intenzív munka majd feledteti szerelmi csalódását (ha szabad fiatal kollé-
gája iránt érzett csodálatát, illetve szenvedélyes barátságát ezzel a szóval illetnünk).

Környezete legnagyobb ámulatára súlyos depressziós rohamai után Newton
nagy lendülettel vetette magát a pénzverdei munkába, és két év alatt, jóval hama-
rabb az elôre láthatónál, elérte a teljes angol pénzérmeállomány újraöntését, leve-
zényelte a nem kevés mûszaki és kémiai szakismeretet igénylô gyártási folyamatot,
va lamint, mellékesen, csak hogy megelôzze az érmék körülnyirbálásának és a ma -
 radék felhasználásának közismert technikáját, föltalálta az érmék oldalába vé sett
re  cézetet, amelyet azóta is használ az emberiség, és használni is fog, ameddig ta -
 pintható pénzérmékre szüksége lesz. 

Szemérmes ember lévén, de azért is, mert félt volna szenvedélyét és személyes
érintettségét kiszolgáltatni a rá minden oldalról leselkedô és elsô megingására vá -
rakozó riválisainak, nem mert senkinek beszámolni Fatio és Chaloner azonosságá-
ról, amibôl logikusan következett, hogy minél kevésbé beszélhetett, annál inkább
meg volt gyôzôdve róla.

Hallgatta Chaloner hangját, és kiváló angolságában svájci akcentust vélt fölfe-
dezni, holott Chaloner hivatalos életrajzában Svájc nem is szerepelt: szegény volt,
mint a templom egere, amikor Londonba jött, de Newton szimatát nem vezették
fé lre holmi kocsmákban fabrikált életrajzi adatok, tudósként amúgy is tisztában
volt vele, hogy az élet csupán egy hipotézis, amely sokszoros bizonyításra szorul,
és azzal is, hogy semminek a lehetôségét nem szabad kizárni.

Chaloner nem egyszer felajánlotta szolgálatait a királynak, könnyen lehetett
vol  na belôle kettôs ügynök, amilyen akkoriban sok volt, ezt ambicionálta, közel is
járt hozzá, amíg a sors nem vezényelte útjába korábbi mesterét.

Amint rájött arra, hogy Chaloner azonos Nicolas-val, Newton vérebként vetette
ma gát zsákmányára, hatalmának egész erejével lesújtott rá, módszeres volt, alapos,
tü zetes, amint egy ekkora tudósról feltételezhetô is, mert William Chalonernak pusz -
tulnia kellett.

Egész hadsereget küldött rá kurvákból, zsebmetszôkbôl és besúgókból, tudván,
hogy Chaloner párhuzamos szervezettségû bûnbandájában sokan egymást sem is -
merik. Munkatársait, cinkostársait, bûntársait egytôl egyig megzsarolta, semmilyen
esz köztôl nem riadt vissza, gyakran maga vezette a kihallgatásokat, legtöbbször
egy spanyolfal mögött ülve, kilétét nem fölfedve.

A Towerban történt találkozásukról – Newton szolgálati lakása is a Towerban
volt, Chalonert viszont az egyik kazamatában tartották, a legendák szerint ott, ahol
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hajdan III. Richárd a két kis trónörököst meggyilkoltatta – nem maradt fönn jegy-
zôkönyv, de megtörténtét tanúsítják a bírósági iratok: Newton mindenkit kiküldött,
pa raván mögött „négyszemközt” maradt a székéhez láncolt bûnözôvel, aki tudta,
hogy ki ül a paraván mögött, és emiatt balgán azt hitte, hogy még vannak esélyei.

Newton csapdát állított Chalonernak, a vérpadra küldte, és amikor a kivégzés-
rôl hazament a Towerba, úgy érezte, örökre megszabadult a démonaitól.

Neki már Fatio akkor gyanús volt, amikor azt állította egy korai tanulmányában,
hogy az aranyban vélhetôleg 10 trilliószor több üresség van, mint amennyi ma téria –
ne vetséges hipotézis, sokat is viccelôdtek rajta Nicolas-val, amikor Isaac egy szer tete-
mes összeget, 100 aranyat adott neki úgymond kölcsön, valójában örök be.

Foglaljuk tehát össze, mi válthatta ki a nagy tudós ájulását. 
Az elkergetett Fatio öt évvel késôbb újra felbukkant, mint Chaloner, ám a ki -

vég zett Chaloner, kivégzése után három hónappal váratlanul újra elôkerült, immár
mint Leibniz vádlója. Newton meg volt róla gyôzôdve, hogy maga a halott üzen
ne ki a túlvilágról, és valójában a fordítottját mondja annak, amit látszólag mond,
hi szen Newton nagyon is tisztában volt vele, hogy Leibniz megelôzte ôt, de ezt
nem hagyhatta és nem is hagyta ennyiben. Ilyen apróság nem állhatott az útjába.

Ott, a pislákoló faggyúgyertyáktól megvilágított szobácskában, ahová fölhallat-
szott az ivóból a veszekedô kurvák és zsebmetszôk zsivaja, Newton egy pillanatra
azt hitte, megbolondul: ugyanis szentül meg volt gyôzôdve róla, hogy Fatio-Cha lo -
ner megtalálta a bölcsek kövét, az aranycsinálás és az öröklét titkát, rafinált kínzó-
eszközei révén részben ezt a vallomást akarta kicsikarni belôle. Chaloner azonban
rendre egy bizonyos nagy emberrôl beszélt vallatójának, aki nélkül, úgymond,
nem képes aranyat csinálni. Hogy kihallgatója nem forszírozta, ki lehet az a bizo-
nyos nagy ember, az elôzmények után érthetô. 

A hamisnak mondott pénzek között mégis feltûnôen sokban volt nagy mennyiségû
arany és ezüst – hovatovább, a hamisnak mondott pénzek nagyobb ér téket képvi-
seltek, mint a király által kibocsátottak.

Newton felbolygatta alkímiai jegyzeteit, hogy rájöjjön, mi az, ami elkerülhette a
fi gyelmét, és amit Fatio nyilván észrevett, és eltulajdonított tôle, és attól fogva ke -
reshette az ürügyet a Newtonnal való összeveszésre, és azért tartotta távol magát
Cambridge-tôl.

Newton keresett, kutatott, de nem talált semmit. 
Fatio állítólagos Leibniznek címzett levelét, amelyben Leibnizet a nyilvánosság

elôtt plágiummal vádolta meg, ezért is érezte cinikus, gonosz és csakis neki szánt
túlvilági üzenetnek.

Egy akasztott ember üzenetének. 
Csak Fatio tudhatta a teljes igazságot. 
Nem csoda, hogy Newton majdnem újra megbolondult, amikor Chaloner ki -

végzése után néhány hónappal kezébe került ez a Leibniznek címzett levél. 
„Hamis az egész”, motyogta heteken át, „hamis minden”. Még akkor is ezt mo -

tyogta, amikor imádott unokahúga, akivel megrendült egészségi állapota miatt
közös háztartásba költözött, hûvös forrásvizet hozott neki agyagkorsóban – „én
pénz hamisítványokkal foglalkozom”, motyogta, „nem emberhamisítványokkal”, de
eze ket a szavait akkor senki nem értette. 
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Newton papírjai között, egy szekreterben, melynek titkos fiókját csak a nagy
tu dós halála után 112 évvel fedezték fel, a tudománytörténészek nagy halom jegy-
zetet találtak, amelyet sokáig nem tudtak értelmezni: az egyes betûknek számérté-
ket adva Newton a két név, William Chaloner és Nicolas Fatio de Duillier azonos-
ságát akarta segítségével kimutatni.

Ez a probléma haláláig foglalkoztatta. 
A Leibniznek címzett levél szerzôje, aki Nicolas Fatiónak adta ki magát, akkor

már – Newton megbízható információi szerint – Franciaországban élt, és a katoli-
kusokkal folytatott élet-halál harcban, mint camisard eretneket, egy utcai csetepa-
té során meggyilkolták, tehát bárki is lehetett az illetô, immár halott volt. 

De nem sokáig érezhetett Newton megkönnyebbülést, mert két évvel lovaggá
ütése után, 1707-ben (vajon mit jelentenek Isaac címerpajzsán, a fekete alapon ke -
resztbe tett fehér lábszárcsontok?) Newton rettenetes gyanúja még egyszer kézzel-
fogható igazolást nyert.

Ezen a decemberi napon Newton gyanútlanul indult a Royal Society következô
ülésére, amelyen az általa kinevezett és sokak szerint manipulált tudományos bi -
zottság természetesen neki adta meg az elsôbbséget a Leibniz-cel való vitában, és
a németet afféle kontinentális plagizátornak bélyegezte, habár kissé gyengíti a bi -
zot tság jelentésének objektív értékét, hogy utolsó oldalait bizonyíthatóan maga
New  ton fogalmazta. Amikor a nagy tudós hintója egy éles zökkenéssel váratlanul
megállt, és fél óra elteltével sem haladt tovább, Newton, aki addig papírjaiba mé -
lyedve szokása szerint egészen elfelejtkezett a külvilágról, hirtelen felnézett, és ki -
ha jolt a hintó ablakán, hogy felszóljon a kocsisának, amikor, legnagyobb megle-
petésére, közvetlenül az arca elôtt megpillantotta az immár 42 éves Nicolas arcát,
aki két másik kamizárdtársával együtt – a kirakott tábla szerint istengyalázás és lá -
zadás szítása miatt – az ónos esôben ült, csontig fagyva és ázva, negyvennyolc órá -
ja étlen-szomjan, de Nicolas, mintha csak várt volna erre a találkozóra, csúfondáro -
san mosolyogva – legalábbis Newtonnak így tûnt – nyíltan belebámult a parókás
öreg ember arcába.

Newton elájult.
Na, de ki nem ájult volna el Newton helyében? 
Nicolas Fatiót, vagy Newton titkos papírjai szerint a démont, aki Nicolas Fati ó -

nak adta ki magát, három nap múlva halálbüntetés terhe mellett örökre kitiltották
az angol királyság területérôl.

Amikor a kocsis a Royal Society-hez érkezett, és leugrott a bakról, hogy kinyis-
sa Newtonnak az ajtót, az öregembert a hintó padlóján, rongycsomóként összees-
ve találta, ajkát véres hab verte ki – a bizottság ülését természetesen elhalasztották. 

Fatiónak nyoma veszett. 
De ezzel még nem értek véget Newton szenvedései. 
A pénzverdébôl – a neki minden pénzverés után járó százalékokból – meggazda-

godott Newton 1820-ban tôzsdei ügynökének megbízást adott a hirtelen fel szökô
értékû, az angol állam adósságait korábban felvásároló Déli Tenger Tár saság részvé-
nyeinek felvásárlására. Húszezer fontot vesztett ezen az egy rossz dön tésen. 

És csak amikor befutott a nagy Déli Tenger Buborék szétpattanásának híre, ak -
kor jött rá, miféle szirénhangnak engedett, amikor, ahelyett, hogy a túl gyorsan
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drá guló részvényektôl megszabadult volna, babonás alapon és a további gyors
meg gazdagodás reményében hitt egy újságcikknek, amely alatt az N. F. D. mono -
gram volt olvasható, és amely a társaság jelentôs vagyongyarapodásáról számolt
be, mi közben már az elsô befektetôk és alapítók éppen vagyonuk kimentésével
foglalatoskodtak.

Newton valahány nagy ellenfele, Hooke, John Flamsteed, Leibniz és mások fö -
lött fényes és megsemmisítô gyôzelmet aratott, egyedül a szemtelen Nicolas volt
ké pes még halálában is föléje kerekedni.

Newton szinte minden olyan utalást kihúzott mûvei késôbbi kiadásaiból, ami
va lamely másik tudós gondolatára vagy annak elfogadására utalt volna, ám Ni co -
las-t nem bírta kiirtani az életébôl.

Annyira nem, hogy a westminsteri apátságban található síremlékére még a saját
ma ga által fogalmazott mondatok helyett is Nicolas Fatio de Duillier latin szövege
ke rült. 

Hic depositum est, quod mortale fuit Isaaci Newtoni.
Newton nem fogadta el az utolsó kenetet, ô tudja miért.
Élete utolsó éveiben csak számolt és számolt, azt állította, hogy 2060 elôtt nem

kö vetkezhet be a világvége.
Majd kiderül.
Az ember bemegy a történet egyik oldalán és kijön a másikon.  
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