
A N T 0 L Ó G I  A

PÁRBESZÉD A LEGFŐBB RENDSZEREKRŐL

(Részletek)

EMBERI BÖLCSESEG ÉS ISTENI BÖLCSESÉG

Sagredo. Mindig felette vakmerőknek tartottam azokat, akik az emberi képes
ségek mértékével mérik a természet műveit, holott nincsen a természetben egyetlen 
egy okozat sem, még a legkisebbek között sem, melyet bár a legfürkészőbb ész 
is teljesen meg tudna ismerni. Ez a rátarti felfuvalkodottság, mely azt hiszi, hogy 
mindent ismer, csak abból eredhetett, hogy az ember soha semmit meg nem értett; 
mert ha valaki egyetlen egyszer megízlelte volna egyetlen egy dolog tökéletes 
megértésében, hogy milyen is az igazi tudás, az belátná, hogy a többi végtelen 
sok konklúzióból semmit sem ért.

Salviati. Fejtegetésed igen jól vág; megerősíti igazadat azoknak a tapasz
talata is, akik értenek vagy megértettek valamit, s akik minél bölcsebbek, annál 
inkább tudják és őszintén be is vallják, hogy keveset tudnak; a görög bölcsek 
bölcse pedig, akit ilyennek ismert el az orákulum is, egyenesen kijelentette, hogy 
nem tud semmit.

Sim plicio. Azt kell tehát mondanunk, hogy az orákulum is, meg Sokrates 
is hazudott: az első mikor Sokratest a bölcsek bölcsének mondotta; ez utóbbi, 
mikor tudatlannak vallotta magát.

Salviati. Mindkét következtetésed helytelen, mert a két állítás egyformán 
igaz lehet. Az orákulum Sokrates bölcsességét azok között az emberek között 
ítélte legnagyobbnak, akiknek a tudása korlátolt; Sokrates viszont a végtelen 
bölcseséggel szemben vallotta magát tudatlannak; márpedig a végtelennek a 
kevés épp annyi része, mint a sok vagy mint a semmi (mert aki például a végtelen 
számhoz akar eljutni, mindegy, hogy ezreseket, tízeseket vagy zérusokat halmoz 
egymásra). Ezért mondhatta Sokrates, hogy az ő tudása semmi, ha a végtelen 
tudás nem volt a birtokában. De mert valamelyes tudás az emberek között is van,

* V. ö. t Galileo Galilei: Opere. A cura di Seb. Timpanaro. Milano—Roma, 1936. 
I. köt. «Dialogo dei massimi sistemn. I . nap.
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mégpedig nem minden emberben egyforma mértékben, azért lehetett Sokrates- 
nek nagyobb tudása, mint a többieknek s azért volt igaza az orákulumnak.

Sagredo. Ügy vélem, nagyon jól megértetettek. Az embereknek, Simplicio uram, 
hatalmukban áll a cselekvés is, de nem mindegyiküknek egyforma mértékben: 
és nem kétséges, hogy a császár hatalma sokkal nagyobb, mint egy magánszemélyé ; 
de úgy ennek, mint amannak a hatalma semmi az isteni mindenhatósághoz képest. 
Az emberek között vannak egyesek, akik a többinél jobban értenek a földmívelés- 
hez. De mit jelent egy szőlőtőt kis gödörbe elültetni tudni ahhoz képest, amit nagy 
bölcseségében a természet művel, amikor a tövet meggyökerezteti, táplálja, tápláléka 
egy részéből leveleket, másikból kacsokat, harmadikból fürtöket formál, meg szőlőt, 
héjjat és magot? A természet megszámlálhatatlan munkái közül ez csak egyetlen 
egy, de már ebben az egyben is megnyilatkozik a végtelen bölcseség, úgy hogy 
elmondhatjuk: az isteni tudás végtelenszer végtelen.

Salviati. Mondok egy másik példát.. Nem mondják-e, hogy Buonarottitehetsége 
magasan az átlagos emberi felett áll, amiért egy gyönyörű szobrot tudott kifejteni 
a márványból? Holott ezzel ő nem csinált mást, minthogy egy mozdulatlan ember 
egyetlen állapotát s tagjainak külső és felületelrendezését utánozta. Mi hát az ő 
műve a természetéhez képest, mely megalkotta az embert annyi külső taggal 
és belső szervvel, annyi izommal, ínnal, ideggel, csonttal, melyek a sok és sokféle 
mozgás szplgálatában állanak? S mit szóljunk az érzésekről a lélek képességeiről 
s végül az értelemről? Nem mondhatjuk-e joggal, hogy egy szobor megalkotása 
végtelen közzel marad el egy élő embernek, sőt még egy nyomorult féregnek a 
megalkotása mögött is?

Sagredo. S mit gondolunk, mekkora különbség lehetett Archita galambja* . 
és egy természetes galamb között?

Sim plicio. Vagy én egyike vagyok azoknak az embereknek, akik valóban 
értenek, vagy a te fejtegetésedben van nyilvánvaló ellenmondás. Te azt tartod, 
hogy a természettől alkotott embernek legnagyobb dísze az értelem; s éppen az 
imént mondottad azt is, hogy Sokrates nem értett semmit; azt kell tehát mon
danunk, hogy a természet sem tudott olyan értelmet teremteni, mely érteni is 
tudjon.

Salviati. Ellenvetésed igen éleselméjű s csak úgy tudok megfelelni rá, ha 
filozófiai distinkcióhoz folyamodom és azt mondom, hogy érteni kétféleképpen 
lehet: intensive és extensive; s hogy extensive, azaz a megértendők végtelen soka
ságához képest az emberi értelem semmi még akkor is, ha ezer dolgot megért, 
mert ezek a végtelenhez viszonyítva, nem több a zérónál; de ha a megértést intensive 
vesszük, amennyiben ez a kifejezés belsőségesen, azaz tökéletesen érint valamely 
állítást, azt kell mondanom, hogy az emberi értelem némely dolgot oly tökéletesen 
megért és felőlük olyan abszolút bizonyossággal rendelkezik, mint maga a természet, 
így van ez a tiszta mennyiségtani tudományokban, a mértanban és a számtanban, 
ahol is az isteni értelem végtelen tétellel többet tud, mert minden tételét ismeri : 
de arra a kevés tételre vonatkozólag, melyet az emberi értelem ismer, úgy hiszem, 
hogy az emberi ismeret a tárgyi bizonyosság tekintetében egyenlő az isteni tudással, 
mert az ember meg tudja érteni e tételeknek a szükségszerűségét, márpedig úgy
látszik, ennél nagyobb bizonyosság nem lehetséges.

Sim plicio. Igen határozott és merész beszéd ez, úgy vélem.

* Fából készült galamb, repülő mechanizmussal.
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Salviati. Pedig ezek az állítások általánosak és távolról sem merészek és vak
merők és semmit sem vonnak le az isteni bölcseség méltóságából, aminthogy az 
sem von le semmit az Isten mindenhatóságából, ha azt mondjuk, hogy Isten sem 
tudja a megtörténtet meg nem történtté tenni. Ügy veszem azonban észre, Sim
plicio, elborul a homlokod mert félreértettél. Ezért igyekszem világosabban 
beszélni, mondván, hogy a matematikai megismerés útján általunk elért igazság 
ugyanaz, mint amelyet az isteni bölcsesség ismer; természetesen én is úgy tartom, 
hogy az a mód, ahogyan Isten ismeri a végtelen sok tételt, —  melyek közül mi 
csak igen keveset ismerünk —  sokkalta különb a mienknél, mely fejtegetések, 
következtetések és konklúziók egész során át jut el oda, ahová az isteni megismerés 
egyszerű intuícióval ér el. S ahol mi, például, hogy megtudhassuk a kör némely 
sajátságát a végtelenül sok közül, előbb a legegyszerűbbet vesszük elő, azzal meg
határozzuk s aztán ebből kiinduló fejtegetéssel jutunk el a másodikhoz, a harmadik
hoz, a negyedikhez és így tovább, az isteni értelem egyszerűen a kör lényegének 
átértésével, minden külön következtetés nélkül egyszerre érti meg a kör tulajdon
ságainak végtelen sokaságát; s melyek valójában virtuálisan már magában a 
dolognak, minden dolognál így van, a meghatározásában bennefoglaltatnak s 
melyek végül, mivel számuk végtelen nagy, lényegükben és az isteni értelemben 
talán csak egyetlen egyet jelentenek. Az ilyesmi az emberi értelem előtt sem 
teljesen ismeretlen, csakhogy vastag és sűrű köd fedi; ez a köd csak akkor ritkul 
meg és csak akkor kezd oszladozni, ha néhány biztonsággal kimutatott tétel birto
kában kerültünk s azokat oly ügyesen birtokoljuk, hogy gyorsan jutunk el egyiktől 
másikig; mert ha pl. azt mondjuk, hogy a háromszögben a derékszöggel szemben 
lévő négyzet éppen akkora, mint a körülötte levő másik kettő, mi más ez, mint 
az a tétel, hogy a közös alapon álló és párhuzamosok között fekvő parallelogrammák 
egyenlőek egymással? Ez a tétel pedig nem ugyanazt jelenti-e, hogy ha két felület 
egymásra téve nem haladja meg egymást, hanem ugyanazon mértéken belül marad
nak, akkor egyenlők? Mármost ugyanezeket az átmeneteket, melyeket az emberi 
értelem időben és mozgással lépésről lépésre tesz meg az isteni értelem, mint a 
fény, egy villanás alatt járja be, vagyis, ami ugyanazt jelenti, állandóan mind maga 
előtt látja. Ezért oda konkludálok, hogy a mi értelmünket a megértés módjában 
és a megértett dolgok sokaságában az isteni értelem végtelen nagy közzel hagyja 
el maga mögött; de nem olyan nyomorult azért az emberi értelem, hogy semmi
nek tartanám; sőt, ha meggondolom, hogy mennyi és milyen csodálatos dolgot 
értettek meg, kutattak ki és alkottak az emberek, felette világosan látom és hiszem, 
hogy az emberi értelem Isten művei között egyike a legkíválóbbaknak.

Sagredo. Magam is sokszor elgondolkoztam azon, hogy mennyire éleselméjű 
az ember; s miközben az emberek annyi sok csodálatos felfedezéséről okoskodtam, 
akár az irodalomban, akár a művészetben, és hirtelen a saját tudásomra gondol
tam, beláttam, hogy nemcsak attól vagyok igen messze, hogy újabb felfedezéssel 
gazdagítsam tudásunkat, de még attól is, hogy az eddig felfedezetteket mind meg
ismerjem; bámulat és kétségbeesés között hányódva, szerencsétlennek éreztem 
magamat. Ha pedig egy szobrot nézek a kiválóbbak közül, így szólok magam
ban : <i Vaj jón mikor tudnál te elvenni egy márványtömbből a feleslegeset és kifej
teni belőle a bennerejlő gyönyörű alakot ? S mikor tudnál színeket keverni s úgy 
felrakni azokat egy vászonra vagy falra, hogy megmutassák az összes látható 
dolgokat, úgy ahogyan egy Michelangelo, egy Raffaello és egy Tiziano csinálta?* 
Ha azt nézem, hogy mi mindent tudtak csinálni az emberek, mikor megállapították
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a zenei közöket és elveket és szabályokat állítottak fel, hogy a hallás gyönyörű
ségére változtathassák azokat, véget érhet-e valaha is csodálkozásom? S mit 
mondjak a sok és sokféle hangszerről? Mit az irodalomról, ahol a kiváló költők 
olvasása csodálattal tölti el mindazokat, akik megfigyelik, hogyan találják ki a 
fogalmakat és hogyan fejtik ki őket. S mit mondjunk az építészetről ? Mit a hajózás
ról? De minden csodálatos felfedezés felett micsoda észbeli kiválósága lehetett 
annak, aki kitalálta a módját, hogy miként közölje legrejtettebb gondolatait is 
másokkal, bármilyen messze is legyen tőle térben és időben? Aki kitalálta hogyan 
beszéljen azokkal, akik Indiában élnek, akik még meg sem születtek s csak ezer 
vagy tízezer év múlva jönnek a világra? S mindezt mily egyszerűen! Elég húsz 
kis betűt váltogatva egymás mellé rakni a papíron. Legyen ez a csodálatos emberi 
felfedezések pecsétje és mai fejtegetéseink befejezése.

AZ EMBER ÉS A VILÁGEGYETEM

Salviati. Szeretném Simplicio, ha egy kevéssé félretennéd a rokonszenvet, 
mellyel saját véleményed követőit övezed és őszintén megmondanád, hogy vájjon 
azok valóban felérik-e elméjükkel a nagyságot, melyről azután úgy tartják, hogy 
végtelensége miatt nem lehet a világegyetem saj át ja ; mert én részemről nem hiszem. 
Én úgy gondolom, a dolog éppen olyan, mint a számok megismerésénél: mikor 
túljutunk az ezer millión, képzeletünk összezavarodik és nem tud újabb fogal
makat alkotni. Ugyanez történik akkor is, ha mérhetetlen nagyságokat és távol
ságokat kell megismernünk, vagyis az okoskodással éppen úgy járunk, mint érzé
keinkkel, mikor éjjel felhőtelen égen nézzük a csillagokat s azt hisszük, csak pár 
mérföldnyire vannak s hogy az álló csillagok nincsenek messzebb a Jupiternél 
és a Szaturnusznál, sőt még a Holdnál sem. Ha nem is említjük a vitát, mit a csilla
gászok vívtak a peripatétikus filozófusokkal a Cassiopea és a Nyilas csillagzatok 
új csillagainak távolságát illetőleg, mikor is az előbbiek úgy tartották, hogy az 
állócsillagok között vannak ez utóbbiak meg a Holdnál is alacsonyabbaknak vet
ték azokat; mondom, ettől eltekintve is, érzékeink nagy és legnagyobb távol
ságok megkülönböztetésében még akkor is tehetetlenek, ha emezek sokezerszeresei 
amazoknak. S végül is azt kérdem tőled, balga ember: feléred-e képzeleteddel 
a világegyetemnek azt a nagyságát, melyről azt tartod azután, hogy túlontúl 
óriás ? S ha megérted, állítanád-e, hogy értelmed nagyobb mint az isteni hatalom, 
mondanád-e, hogy nagyobb dolgokat tudsz elgondolni magadnak, mint amek
korákat Isten véghez tud vinni? Ha viszont nem éred fel ésszel, miért akarsz 
ítéletet alkotni olyan dolgokról, melyeket nem értesz?

Sim plicio. Okfejtésed kitűnően vág mindenben s nem tagadható, hogy a 
mennybolt nem tudja nagyságával felülmúlni képzeletünket s hogy Isten nem tudta 
volna akár ezerszer is nagyobbnak teremteni, mint amilyen; de nem kell elismer
nünk, hogy bármi is haszontalanul teremtődött volna és felesleges lenne a világ- 
egyetemben. Mármost amíg egyfelől itt látjuk Földünk körül a bolygóknak ezt 
a szép rendszerét, melyben az egyes bolygók aszerint vannak különböző távolságra, 
hogy miként fejtsék ki Földünk javára különféle hatásukat, másfelől mivégből 
lenne szükséges, hogy Szaturnusz legkülső köze és a csillagszféra közé óriási kiter
jedésű, csillagtalan, felesleges és üres teret képzeljünk? Miért? Kinek a kényelmére 
és hasznára?
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Salviati. Túl sokat követelnénk Simplicio, ha azt akarnók, hogy a rólunk való 
gondoskodás legyen az isteni bölcseség és hatalom egyedül méltó műve és határa, 
melyen túl semmit se tegyen és rendezzen: én viszont azt szeretném, ha nem 
rövidítenők meg annyira a kezét, hanem megelégednénk azzal a biztos tudattal, 
hogy Isten és a természet annyira foglalkozik az emberi dolgok igazgatásával, 
hogy jobban már nem is volna lehetséges még akkor sem, ha az emberi nem gon
dozása lenne egyetlen feladata. Ügy vélem ezt igen találó és nemes példával tudom 
bebizonyítani, mikor azt mondom, hogy a napsugár úgy vonzza magához a párát 
és úgy melegíti azt az egy bizonyos növényt, mintha semmi más dolga nem lenne; 
s egy bizonyos szőlőfürt, sőt egyetlen egy szőlőszem megérlelését olyan nagy igye
kezettel végzi, hogy nagyobb igyekezetei még akkor sem tanúsíthatna, ha kizáró
lagos feladata lenne annak az egy szőlőszemnek a megérlelése. Ha tehát ez az egy 
szőlőszem mindent megkap a Naptól, amit csak megkaphat és semmiben sem 
rövidül meg azáltal, hogy a Nap egyidejűleg ezer és ezer más munkát is végez, 
irigységgel és oktalansággal kellene megvádolnunk ezt a szőlőszemet, ha azt hinné 
és azt követelné, hogy a Nap csak az ő érdekében süssön. Biztos vagyok benne, 
hogy az isteni gondviselés semmit sem mulaszt el abból, ami az emberiség gondo
zásához szükséges; de eszem sugallatát követve, nem tudnám elhinni, hogy ne 
lenne semmi más a világegyetemben, ami az ő végtelen bölcseségétől függ: ha 
mégis másként állna a dolog, nem vonakodnék hinni olyan érveknek, melyeket 
magasabb értelem sorakoztatna fel. Éppen ezért, ha azt hallom, hogy felesleges 
és haszontalan lenne a bolygók körei és a csillagszféra között egy hatalmas csillag- 
talan és üres térség, csak azt mondhatom, hogy vakmerő dolog erőtlen okoskodá
sunkat ,bírónak tenni meg Isten művei felett s hiábavalónak és feleslegesnek tar
tani a csillagegyetemben mindazt, ami nem érettünk van.

Sagredo. Mondd inkább és helyesebben íg y: amiről nem tudjuk, hogy éret
tünk van; mert én az efféle beszédet, hogy «nem tudom mire jó nekem a Jupiter 
és a Szaturnusz, tehát feleslegesek, sőt nem is léteznek a természetben*, a leg
nagyobb szemtelenségnek, sőt őrültségnek tartom, mert hiszen, ó balga ember, 
én még azt sem tudom, hogy mire szolgálnak nekem az erek, a porcogók, a lép 
és az epe, sőt még azt se tudnám, hogy egyáltalában van epém, lépem és vesém, 
ha sok felboncolt holttestben nem mutatták volna meg, s hogy mire való a lépem, 
csak akkor tudnám meg, ha kivágnák belőlem. Annak megismeréséhez, hogy milyen 
hatása van rám ennek vagy annak az égitestnek (mert te úgy akarod, hogy minden 
hatásukat miránk fejtsék ki), szükséges lenne, hogy egy időre azt a bizonyos égi
testet elmozdítsuk a helyéből s hogy én megérezzem magamban annak a hatásnak 
a hiányát, amit ez a csillag váltott ki. Tovább megyek: ugyan ki mondja, hogy az 
az általatok túlóriásnak és üresnek tartott térség, a Szaturnusz és az állócsillagok 
között, valóban nem rejt más égitesteket? Talán mert nem látjuk őket? Tehát a 
négy Medici bolygó és a Szaturnusz társai csak azóta vannak csak az égen, amióta 
felfedeztük létezésüket, s nem már előbb is? S ugyanígy a megszámlálhatatlan 
állócsillagok is csak azóta léteznek, amióta az emberek számára láthatók ? A csillag
ködök (nebulosa) régen fehérlő foltokként látszottak csak, vájjon ezért a telesz
kóppal tettük a foltok helyére fénylő és gyönyörű csillagok őrsét? Oh bekép
zelt és vakmerő tudatlansága az embereknek!

Salviati. Hagyjuk el, Sagredo, ezeket a terméketlen túlzásokat: folytassuk 
inkább feladatunkat, mely abban áll, hogy megvizsgáljuk mindkét fél érveit s a 
döntést bízzuk arra, aki okosabb nálunk. Térjünk vissza a természetről és az
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emberről megkezdett fejtegetéseinkhez s állapítsuk meg, hogy a nagy, kicsi, mér
hetetlen, piciny  nem magánvaló kifejezések, hanem viszonylagosak, úgyhogy egy 
és ugyanaz a dolog különböző dolgokhoz viszonyítva, hol mérhetetlennek mondható, 
hol meg nem is kicsinynek, hanem egyenesen érzékelhetetlennek. Mivel ez így van, 
felteszem a kérdést: ugyan mihez viszonyítva túl óriás Copernicus csillagszférája? 
Véleményem szerint nem hasonlíthatjuk máshoz, csak valami vele egyneműhöz ; 
a legkisebb egynemű dolog a Hold köre. Mármost, ha a csillagszférát túlnagynak 
fogjuk találni a Hold köréhez képest, minden más dolgot, mely hasonló vagy 
nagyobb arányban múl felül egy vele egynemű dolgot, túlontúl óriásnak kell majd 
nyilvánítanunk és következésképp megtagadni létezését e világban. így az elefántok 
és a bálnák mindenképpen ábrándképek és költői kitalálások lesznek, mert az 
előbbiek túlnagyok a földi állatok között a hangyákhoz képest, ez utóbbiak pedig 
a vízi állatok között túl nagyok az ebihalakhoz viszonyítva, melyek bizonyosan 
láthatók in rerum natura; az elefántok és a bálnák aránylag sokkal inkább felül
múlják nagyságban a hangyákat és az ebihalakat, mint a csillagszféra a Hold körét, 
mikor is a csillagszférát akkorának képzeljük el, hogy beleilleszkedjék Copernicus 
rendszerébe. Tovább megyek: mekkora a Jupiter szférája, mekkora a Szaturnuszé? 
melyek mindegyike egy csillagot fogad be, egy állócsillag rendszeréhez képest? 
Bizonyos, hogy ha a világűrből minden egyes állócsillag számára ezekhez arányos 
teret kellene biztosítani, a kört, melyben az állócsillagok megszámlálhatatlan soka
sága van, sokezerszer nagyobbra kellene szabni, mint amekkora Copernicus rend
szerének szükséges. Aztán meg nem mondjátok-e ti, hogy «piciny» még a legszembe
tűnőbb állócsillagra is, hogy ne is beszéljek azokról, melyek szabad szemmel nem 
láthatók? s a körötte lévő térhez viszonyítva mondjuk ilyennek? Mármost, ha 
az egész csillagszféra egyetlenegy ragyogó test lenne, ki nem értené meg, hogy a 
végtelen világűrben mégiscsak ki lehetne jelölni egy olyan helyet, ahonnan még 
ez a ragyogó szféra is olyan kicsinynek, sőt még parányibbnak látszanék, mint 
most egy állócsillag a földről? Onnan tehát kicsinynek ítélnők meg ugyanazt a 
dolgot, melyet most innen mérhetetlenül nagynak mondunk.

Sagredo. Igen nagynak látom én azoknak a kicsinyességét, akik azt szeretnék, 
hogy Isten a világegyetemet inkább az ő okoskodásuk gyarlóságához szabta légyen, 
mint a saját mérhetetlen és végtelen hatalmához.

Ford. R u z ic s k a  P á l  GALILEO GALILEI
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