GALILEI, A TUDÓS ÉS AZ EMBER
A tudósok életében gyakran valami különös kettősséget találunk.
Szellemi életük magas szintre emelkedik, szinte elválik a földtől. Amott
eget ostromló titánok, tudom ányuk győzelmes, csodált hősei — emitt
csetlő-botló, ügyetlen gyermekek, gyarlók és hibásak : emberek.
1642-ben, most 300 éve, a Firenze melletti kis Arcetri falu egyik
magányos villájában, egy testileg-lelkileg megtört, 78 éves, vak aggastyán
lehelte ki lelkét : Galileo Galilei, a firenzei posztókereskedő fia, a pisai
egyetem némaságra ítélt tanára, az inkvizíció foglya. Galileo Galilei, a
dinamikus világszemlélet felébresztője, ég és föld új távlatainak látnoka,
az új természettudomány első művelője. A bukott ember s a győzelmes
tudós, a földi pálya két végzetes összekötöttje, a halál e pillanatában vált
el egymástól, hogy amaz elenyésszen, emez megkezdje csillagok felé
ívelő pályafutását.
Három évszázad távlatából idézik most szerte a világon ezt a pillana
tot, s valóságos szellemidézés ez : tisztán halljuk és mélyen megértjük
Galileit, a tudóst, sokkal szorosabb szellemi közelségben, mint akár a kora
beli tudom ány vele szembenálló képviselői, akár a padovai egyetem
fiataljainak lelkes tömege. De nem így Galileit, az embert. Mit tudunk
róla? Hiú volt és nagyravágyó, ki azonban habozás nélkül áldozott
vagyont, sikert a tudományért. Retteg hatalmas ellenfele, az inkvizíció
ismeretes argumentumaitól, mégis kockáztatja fejét elveiért. Tudatos
elszánás vezette, vagy tudattalan ösztönök? K i felelhet erre ma?
A pisai egyetemen 60 arany scudo évi fizetésért tanította a matemati
kát és csillagászatot. Éhbérért dolgozott és kortársait szívből utálta.
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Huszonötéves volt, villogószemü, erős, — aki már kész volt a világgal
szembeszállani. De Padova egyeteme már meleg barátsággal, kezdeti
sikereit méltányló elismeréssel fogadta. E z a méltánylás később abban az
iooo scudoben nyert kifejezést, amellyel egyetemi működését honorálta
a velencei tanács. Hallgatói rajonganak érte s oly nagy számmal tolonga
nak előadásaira — néha 2000-nél is többen vannak — hogy az öreg egye
tem, a Bó falai alig tudják őket befogadni. Előkelő nemes urak, hercegek
s uralkodók sarjai mind tőle akarnak tanulni, ki-ki a magáét. Legjelen
tősebb munkájának, az új mechanikának itt folytatott kísérleteivel és
számításaival vetette meg alapjait. A mű csak élete alkonyán jelenhetett
meg, külföldön, Leydenben 1638-ban «Discorsi e dimonstrazioni matematiche intorno a due nuove scienze attenenti alla meccanica ed ai movimenti locali». Eredményét joggal nevezhetjük a dinamika születésének.
Mechanica névvel jelölték eddig a természettan alapvető részét, az anyagi
testek mozgásának tanát. E z teljesen statikus jellegű volt, amire jellemző,
például, hogy a mozgásokat szerették csupa egym ástkövető egyensúlyi
helyzet sorozatának felfogni. A statika ugyanis használható tudomány
volt, egészséges alapokon á llo t t : Archimedes kísérleti törvényein, melyek
kel jól le lehetett írni a jelenségeket. Ámde a mozgások okainak s az
általános összefüggéseknek magyarázatáért már nem volt hova fordulni,
hacsak nem Aristoteleshez. A z ő dinamikai tanai azonban a kísérleti
alapoktól messze elrugaszkodott merő spekulációk voltak. Galilei metsző
gúnnyal állapítja meg a Stagyritáról: « .. .azt ajánlja tanítványainak, ne
tanulják a matematikát. Nagyon bölcsen, mert az ő elméleteire mi sem
veszedelmesebb a matematikánál))! — Galilei valóban zseniális lényeg
látással a mozgásokat mint gyorsító és lassító erők játékát fogja fel, ilyen
alapon végzi kísérleteit s eredményül az erők és mozgások tanát, a dina
mikát, ajándékozza a világnak. Ha meggondoljuk, hogy ma már szinte
minden tünemény végső okát mozgásra vezetjük vissza, értékelni tudjuk
az ajándék nagyságát. Galilei dinamikus jelleme tűnik ki mindebből,
de abból is, hogy bár kitűnően beszél latinul, mégis épp legfontosabb mű
veit anyanyelvén írja és párbeszédes form ában!
A távcsővel folytatott kísérletei szintén Padovában kezdődtek és ezek
érlelték meg benne a copernicusi tan igazságát, bár ekkor még maga is
a ptolemaioszi világrendet tanítja.
Sikerekben és eredményekben oly dús működése szinterét, Padovát,
18 évi szolgálat után (1610-ben) otthagyja s a Mediciek udvari matema
tikusaként Firenzébe tér vissza, ahol egyben a pisai katedrát is újból
rábízzák. A szabad Velence pártfogását tehát felcserélni a fejedelmi
keggyel, a függetlenségéért a szentszékkel is szembeszálló köztársaságot a
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bigott papuralom főfészkével, s ezzel önként dugta nyakát a hurokba,
m ely később megfojtotta.
Miért tette ezt ? Talány. Mondják, azt hitte, hogy nyugodtabban és
többet dolgozhat. De hiszen barátai megmagyarázták, hogy csalódni fog.
A z iooo scudo sem csábíthatta, amit a firenzei udvar felajánlott évi díj
ként, mert a dogé legalább olyan bőkezű volt, mint II. Medici Cosimo.
A honvágy, toszkánai lokálpatriotizmusa, bizonyára erősen vonzotta haza,
de tudnia kellett, hogy az otthoni uralkodó rendszer máris gyanakodva
figyeli. Talán nem nagyot tévedünk, ha a m agyarázatot abban a gyerm e
kes járatlanságban keressük, amelyet földi dolgokban általában tanúsí
tott. Csak a tudós vagy a művész lehet az élet ügyeiben ilyen ügyefogyott. Tekintélyes fizetése és műszereivel szerzett mellékjövedelme
ellenére állandóan anyagi nehézségekkel küzd. Kora politikai és társadalmi
erőviszonyait egyáltalán nem ismeri, ö , aki oly élesen látja az erők szerepét
a «holt» természetben ! Életében ami okosat tett az érvényesülésért, azt
ily dolgokban járatos jóbarátainak (főként a velencei Sagredonak és Del
Monté márkinak) tanácsára tette. Vezetthette a nagyobb hírnév utáni
vá g y is. Burckhardt mondja : « . . . hébe-korba fellebben egy függöny,
amidőn a legóriásibb hírvágyat s nagyság utáni szomjat látjuk, függet
lenül a tárgytól és sikertől, a maga ijesztő meztelenségében)).1 Az a kép,
amit a korai renaissance erkölcsi-szellemi életéről a történész fest, a X V I.
századra is talál. Galilei renaissance-ember teljesen, és abban a légkörben
él még, melyben a férfikézcsók s az szervilizmus vígan összefér a tekintély
elleni oppozicióval, sőt számba sem vehető kis ár a fejedelmi udvar ragyo
gásáért, az udvari tudósra vetett fény csóvákért.
íg y vagy úgy, — életének végzetes lépését megtette s csakhamar
megkezdődött a nagy per, melyet Róma nem nyert meg, de Galilei végze
tesen elvesztett. H ogy az eretnekség vádját megérthessük, ismernünk kell
a korabeli skolasztika természettudományi felfogását.
E z a filozófiai, híven az egyház és a rendi iskolák tanításához, honnan
nevét is kapta, egy legfőbb célt ism e rt: a hitnek és a tudománynak teljes
összhangját s az erre épülő vallásos világképet. Kizárólagos módszere a
dedukció. Néhány tekintélyes irat minden tudás kútfeje s a tanítás módja
a szövegm agyarázat, az érvelésé az idézet. A természettudományok
fejlődésére végzetes volt, hogy ez a kútfő Aristoteles, illetve ennek
magyarázói és a m agyarázók m agyarázói.2 Ilyenformán a peripatetikus
iskola áltudományos világképe, többszörös hatványra emelt hibáival,
1 A renaissancekori műveltség Olaszországban. I. 3. fej.
2 A. K istner: Geschichte dér Physik. I.
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uralkodik még 2000 év múlva is. E tanok állításaiból csak a legjellemzőb
beket soroljuk fel. A mozgások lehetnek természetesek (pl. az esés) és
mesterségesek (pl. a hajítás). A z eső test sebessége azért növekszik, mert
az utána tóduló levegő lökdösi. A kétszer, háromszor nehezebb test
ugyanannyiszor gyorsabban esik. A szivattyú csövének légritkított terébe
azért tódul be a víz, mert a természet irtózik az űrtől. 3 Ilyen mechanikai
imeretek alapján épül fel a világkép, mely a kezdetleges animizmus és az
ókori szám-misztika különös keveréke. A világ közepe a Föld, mely mozdu
latlanul áll egy helyben, míg körülötte hét szférába mozog a hét planéta :
Hold, Merkúr, Vénus, Nap, Mars, Jupiter, Saturnus. Több mozgó égitest
nem lehet, mert hiszen az ember fején is hét nyílás van, s a hét is 7 napból
áll. Ezek fölött külön szférában az állócsillagok következnek, melyeket
bizonyos főrangú szellemi lények irányítanak. A z egészet az anyagtalan
éter tölti ki, s mindenestől 24 óránkint megfordul a Föld körül. A z éteri
lények állandó harmonikus kísérőzenét szolgáltatnak mindehhez.
A z asztronomiai ismeretek fejlődésével az alexandriai Ptolemaios
Claudios (Kr. u. II. sz.) ezt az elképzelést az arab átírás után «Almagest»
néven ismertté vált művében tudományos form ába öntötte, s nem kis
fejtörést okozott neki és követőinek, hogy a Nap és a bolygók látszólagos
mozgását számtani és mértani eszközökkel leírják. Bonyolult hurok
vonalak, epicyklikus görbék lesznek a «tökéletes» körpályákból s annyi új
hipotézis terem, hogy a végén lehetetlenné válik ennek a szövevénynek
az áttekintése. X . Alfonz kasztiliai király, maga is képzett csillagász,
állítólag így nyilatkozott a ptolemaiosi táblákon dolgozó arab tudósoknak :
«Ha Isten a világ teremtésénél tőlem kér tanácsot, sokkal egyszerűbben
elrendeztem volna az egészet!» A z egyház azonban vasm arokkal tartja
kézben a tudományt, melynek művelői többnyire papi személyek.
Ezek vagy kétségbeesett erőfeszítéseket tesznek, hogy a peripatetikus
tanokba beillesszék az egyre ellentmondó új felfedezéseket (mint pl.
Tycho de Brache, a jezsuita Grassi és Scheiner atya, e két utóbbi Galilei
legádázabb ellenfelei) — vagy attól elütő új világképre törekednek, m ely
esetben üldöztetés, fogság, esetleg m áglyahalál vár rájuk (lásd R. Bacon,
W. Ockham, G. Bruno sorsát) — vagy a hatalommal való kiegyezés
hívei, kik jobb meggyőződésük ellenére végül is mellőzik az új tanok
hirdetését avagy bizonyíthatatlan feltevésekként tárgyalják azokat (így
Copernicus, Gassendi, sőt maga Galilei is).
A heliocentrikus rendszer képe tulajdonképpen ókori örökség (Pithagoras iskolája tanítja), de amikor tudományos formában először Nicolaus
S C z ó g l e r A . : A fizika története. I.
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Copernicus frauenburgi kanonok művében megjelenik, — «De revolutionibus orbium coelestium» (1543, Nürnberg) — , valóban revoluciót
hoz, de olyat, m ely a földi tudományos világban forrong. A derék kanonok
nak csak az volt a szerencséje, hogy már a végelgyengülés határán járt,
mikor műve nyomdába került. Dedikációjában is ott volt a kijelentés,
hogy eszméit csak hipotéziseknek tartja, a tünemények egyszerűbb
m agyarázatára. Mégis hajmeresztő dolgokat állított, ami könnyen a
m áglyára vihette vo ln a! Hogy a világ közepe a Nap, hogy a Föld gömb
alakú és forog, sőt körpályán kering a Nap körül! Még jó, hogy vagy 150
évig csak a legképzettebb tudósok olvasták, azok is kétkedve, bár meg
lepő volt, hogy ez a tan mennyire egyszerűsítené a holdpályára s a boly
gókra vonatkozó számításokat. De a gondolat erősödött, magános cellá
jában nem egy tudós fő kapott rá, s kopott foliánsokból előkerülnek a
görögök : Pithagoras, Archimedes, Héron, — kisebbrangú filozófusok,
de nagyobb fizikusok, mint Aristoteles. A X V I. században már a tudomá
nyos kritika is ébredezik s ez még jobb talajt készít az erjedő eszméknek.
Galilei, ki még Padovában az Almagestet m agyarázta, de a Jupiter
holdjait már felfedezte távcsövével, testestől-lelkestől az új tan hívéül
szegődik. Minden új észlelet ezt igazolja. Csillagászati főműve, mely
jóval később jelenik meg Firenzében, — «Dialogo sopra i due massimi
sistemi dél mondo, Tolemaico e Copernicano, proponendo indeterminamente le ragioni filosofiche e naturali tanto per l ’una quanto per l ’altra
parte» (Firenze, 1632) — , a copernicusi tan helyesbített, pontos matemati
kai számításokkal és új felfedezésekkel kiépített rendszerét tartalmazza s
annak világos és észerű voltát állítja szembe a geocentrikus rendszer
zűrzavarával. Hiába őrizte meg óvatosan az új tan hipotetikus jellegét,
hiába győz a párbeszédek végén a peripatetikus Simplicio — a könyv
a copernicusi tan megsemmisítő győzelmét jelenti s ezt minden írástudó
azonnal felismerte. Hatása óriási volt. Míg egyfelől Európa legkülönbözőbb
városaiból üdvözlő levelekkel keresik fel tudós társai, addig szűkebb ha
zájában tudományos és egyházi ellenfelei döntő csapásra készülnek.
S ez a sereg, mely a tudományos vitába mindig alul maradt, most végre
m egtalálta a maga argumentumát. Szegény Galilei, aki Keplerhez írt
levelében keserű fölénnyel így kiált fel: «Azt hiszem, kedves Kepler,
legjobb, ha szívből nevetünk e szánalmas népség feneketlen butaságán!»
— még nem tudta, hogy az inkvizíció ép akkortájt vizsgálgatta iratait.
V III. Orbán, a művelt és okos pápa, ki Galileit határozottan kedvelte,
nehéz helyzetbe került. Vájjon tudta-e, hogy alig van már m űvelt fő, ki a
dogmatikus világképet még hiszi? Hogy igazi hívői szinte már csak a
természettudományban járatlan egyoldalúak, vagy — néhány kivé
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tellel — a műveletlen fanatikusok, mint Coccini páter, Galilei feljelentője,
vagy Chiaramonti, a bírálója? Nem valószínű. De azt bizonyára tudta,
hogy Európában mindenütt — holland, angol, francia és német földön —
az egyház tanaival semmikép nem egyező szellemi mozgalmak terjed
nek, s hogy ennek valóságos erjesztője a szabad tudományos kritika.
Vájjon belátta-e az örökölt végzetes bajt, mely nem abban állt, hogy az
egyház elzárkózik a világm agyarázatoktól s azokat csak feltevésként
engedi tárgyalni, hanem abban, hogy egyet ezek közül, és pedig a leg
gyengébbet, hosszú századokra elfogadott, abba tudatlanok belemagya
rázták a Szentírás szavait, s így összhangolva az egyház tanításával,
annak «tudományos» tám aszává tették ? Most tehát minden szellemi meg
nyilatkozást ennek béklyóiba kellett kényszeríteni. K ellett, mert Aris
toteles tekintélyében a dogmák tekintélye szenvedett csorbát.
Nyilvánvaló, hogy itt a történelmileg kialakult helyzet kényszere
folytán született meg a legnagyobb igazságtalanság, mikor a pápa kény
telen volt elrendelni a Sant’Uffizio congregatiójának a vizsgálatot. A z is
kétségtelen, hogy ilyen fogalmak, mint «szabad tudományos kritika*) vagy
«a hit és ész dolgainak különválasztása» akkor még csak kialakulóban
voltak, épp Galilei érdeméből is. A pápa és az egyház szerepének megítélése
tehát legalább is megfontoltságot követel. De annál keményebb ítélet
sújthatja az említett ítélkező testületet, nem mint egyházi, de mint tudo
mányos fórumot. Hogy milyen tudós magaslaton állhatott a nemes kar,
m egvilágítja az Officium fizikus szakértőjének, a pisai egyetem tanárá
nak, Chioramontinak későbbi érvelése, mellyel kim utatja, hogy Galilei
szerint az ördög m ozgatja a földet : «Mindazon teremtmények, melyek
mozognak, végtagokkal és izmokkal bírnak ; a Földnek ilyen nincs, tehát
nem mozoghat». . . «Tudvalevő mégis, hogy a Saturnust, Jupitert, a
Napot stb. angyalok mozgatják. Ha a Föld keringene, annak közepében
is angyalnak kellene lennie. Ott azonban tudvalevőleg ördög van, tehát
a földet az ördög mozgatja amaz eretnekek tanai szerint)).4
E gypár szó a legélesebben világít rá a szörnyű ellentétre, mely a per
tulajdonképpeni két küzdőfele, a skolasztika és az új filozófia közt fennál.
A szabadság a kötöttség ellen, az igazi tudós a tudálékonyság ellen, az
eleven ész haladó akarata a sötét maradiság ellen v ív ta ott döntő csatá
ját. Pillanatnyilag még az utóbbiak tartják a tudomány, az állami és
társadalmi élet sáncait. Így aztán természetes, hogy az ítélet csak marasz
taló lehetett. Életfogytiglani fogság, m ely a pápa kegyéből formális volt
ugyan, de a velejáró parancs : az eretnekségnek nyilvánított új tan tilalma,
* K i s t n e r , id . m .
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annál halálosabban komoly. A megtört és beteg tudós visszavonja és
elátkozza tanait s így menekül meg Giordano sorsától, a máglyahaláltól.
És így bukott el látszólag az utókor szemében Galilei, az ember. Mily
nyomorult 8 évet mentett meg életéből és milyen áron! Szabadságának
vége, nagyszerű tudományát hirdető nyelve néma és — mily szörnyű
játéka a sorsnak — szemevilágát is e lv e s z ti.. . Mintegy erkölcsi hiány
érzet jeleként, vagy inkább a megkövetelt jellemvonás gyenge pótlására
tűnik fel csakhamar a legenda a dacos lábdobbantásról és az odavetett
«eppur si muove» felkiáltásról. Nem, a villogó szemű ifjúból, a félelmetesen
vitázó férfiből semmi sem maradt. S ha maradt volna is — azidőtájt
Európában csak két fajta ember tudott eszmékért életet áld o zn i: a hívő
szentek s a fanatikus eretnekek. Galilei egyik sem volt, egyszerűen csak
tudós volt és ember. S hogy végzete mindenáron mártírnak vagy hősnek
szánta, ő erről nem tehetett.
Mindegy, az utókor másként lát dolgokat és embereket, s a letűnt
korok nagyságait óhatatlanul a saját korának ítélőszéke elé idézi. íg y
Ítéltetett meg s m arasztaltatott el a nagy perben Galilei, az ember és V IIÍ.
Orbán, a pápa.
Ámde annál döntőbben és fényesebben megnyerte perét Galilei, a
tudós. Még nem is olyan rég vitás volt, vájjon ő vagy Francis Bacon-e a
fizikának, mint tudománynak megalapítója? Ma már kétségtelen, hogy
ez az érdem az övé. Mert nem a kísérleti tapasztalat előbb valóságának elve
a fontos, hisz ezt már Aristoteles is hirdette s utána még sokan m agyaráz
tá k — de nem k ö v ették ! Mert a feladat komoly matematikai tudást és
különleges szellemi képességeket követelt. E z pedig hiányzott, pótolták
tehát azzal, aminek bővében voltak : üres spekulációval. (Ami szükség
képpen olyan ingoványokba vezetett, mint az előbbidézett példák m utat
ják). Ezzel szemben a jelenségek kísérleti vizsgálata — a vizsgáló folya
m atnak és eredményeinek kritikája — az induktíve nyert eredmények
rendszerezése és általánosítása — deduktív felhasználása új és átfogóbb
eredmény c éljá b ó l: ez a természettudomány munkamódszere és ez tette
a fizikát tudománnyá, ami azelőtt nem volt, még a sok különálló sikeres
experimentum ellenére sem. És még v a la m i: a megismerés lehetőségének
tiszteletben tartása, az összefoglaló törvényszerűségek határainál való
bölcs megállapodás, a végső okok bolygatása nélkül, mely nem a fizika
feladata. Mindezt meglátta, hirdette és követte : Galilei, és előtte senki
más. És utána sok meddő vitától és tévelygéstől mentesült volna a tudo
mányos élet, ha a tiszta galileizmus nyomdokain halad. A pozitivizmus
túlzásai, Háckel és követőinek eltévelyedése m utatja ezt a legjobban,
nem is említve azoknak a politikai szélhámosoknak az átlátszó gazságait,
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akik e névvel osztályharcra lázító, a rend és a vallás ellen izgató akna
munkájukat álcázták. Ám bár még ezek a túlzások is csak a tudomány
szabadságának elvét igazolják : kiéltek, elmúltak, de korunk világszem 
lélete talán épp általuk ju tott a mai tisztultabb és emberibb felfogáshoz.
(Hangsúlyozottan a tudománynak élők, a szellem és kultúra embereinek
világfelfogásáról van szó).
Győzött tehát Galilei, mert szelleme diadalmasan foglalta el a tudo
mányos élet sáncait, A skolasztika megmerevedett, holt rendszerét eleven
élet, feszülő erők és mozgás váltja fel s amit nem mondott ki Galilei az
ember, azt íme tetté váltotta Galilei, a tudós : eppur si m uove!
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