
KELECSÉNYI AKOS

A KOPERNiKUSZI REJTÉLY
A toronyszoba remetéje

Ránkmaradt portréín a szögletes áll, a kiugró arccsont erőteljes, határozott;
egyéniséget sejtet. De mintha az egymástól távol álló, sötét szemek pillantásában
mégis valami bizonytalanság lenne. Vagy bizalmatlanság. Amit még jobban ki
emel a mogorván, szinte sértődötten ívelődő száj. Ez az ember magányos; Ezt
az érzésünket megerősíti egykori kollégájának és barátjának levele az egyik
frauenburgi kanonokhoz. "Mivel egészséges korában is kedvelte a magányt, azt
hiszem, kevés barátja akad - aggodalmaskodik Kopernikusz sorsa fölött Tiede
man Gíese kulmí püspök -, aki most, betegségében segítségére lenne. Pedig
feddhetetlenség és tanának jelentősége miatt ez kötelességünk... Ezért kérlek,
légy őrzője és oltalmazója ennek az embernek, akit mindketten szeretünk, hogy
ha már ilyen a természete, mégse maradjon baráti segítség nélkül ..."

A hetvenedik éve felé közeledő nagy csillagász halála előtt néhány hónap
pal kelt ez a levél. Talán ez idő tájt írta reszkető, öreges betűkkel egy könyvjel
zőre a Doctor Angelicus gondolatait: "Az élet rövidsége, az érzékek tornpasága,

. a restség megátalkodottsága meg a sok haszontalan foglalatosság az oka, hogy
olyan keveset tudunk. Ráadásul az emlékezet ellensége és a tudás hűtlen sáfára,
a gyors felejtés az idők során még ezt a keveset is kírostálja belőlünk."

Sokszor magunk előtt látjuk, amint e sorokat írja. Ott él immár három év
tizede - az utolsó tíz évben egészen távol a közügyektől - a frauenburgi vár
fal északnyugati tornyának kanonoki lakásában. Elképzelem, amint alkonyatkor'
odamegy a máriaüveges ablakhoz és felnyitja. A nap éppen eléri a látóhatár
peremét, ő pedig nézi, amint a véres korong 4 perc alatt méltóságtelíesen a ho
rizont alá süllyed. Minden nap a szemnek ugyanaz a bizonyossága. S e bizo
nyosággal szemben az elméletébe vetett hit, amelynek egyik pontja szerint ez.
az egész jelenség csupán látszat, a gömbölyű Föld tengely körüli forgásának kö
vetkezménye.

De hol van ehhez a bizonyíték? Rég letett már arról, hogy megtalálja. Most
sem azért állt az ablakhoz. Mégcsak nem is a napnyugta szépségéért, hiszen ez
hozza a csontot szaggató borzongást. Hanem ami utána következik. Amint las
san felszívódik a nap búcsúfénye és kezdenek felpislákolni a csillagok, évente né
hány ritka alkalommal rövid ideig láthatóvá válik a Merkur. A legenda úgy
tudja, hogy egész életében egyszer sem sikerült meglátnia ezt, a Naphoz legkö
zelebb eső bolygót. A legenda. Ami úgy átszötte a tudomány történetet, mint a
trópusi őserdőt a liánok és folyondárok. A tudomány nagy szálóriásait a mítosz
és szájhagyomány buja és szinte áthatolhatatlan aljnövényzete veszi körül, for
rások mellékmondatatiból másodkézben már bekezdésekké, fejezetekké kerekí
tett legendák.

Könyvében mindenesetre beszámol arról, hogy a Merkurt nem sikerült meg
figyelnie. Panaszkodik, hogy nem volt olyan szerenesés helyzetben, mínt a "ré
giek", ,az alexandriai csillagászok. "Arrafelé derűsebb az ég - írja -, s 'ahogy
mondják, a Nílus nem lehel olyan párát, mint nálunk 'a Visztula ... Bennünket,
ridegebb tájak lakóit sok útvesztővel és bajjal kínzott meg ez a csillag, amikor
pályaeltéréseit akartuk vízsgálni, Végül is három nürnbergi megfigyelés adatait
kellett kölcsönvennünk."

De megint vigyáznunk kell, hogy ez a végső fokon lényegtelen, de legendá
vá alakult körülmény tévútra ne vigyen bennünket. Könnyen úgy állhat előt

tünk Kopernikusz, amint éjszakáról éjszakára fáradhatatlanul végzi megfigyelé
seit és rója fel végtelen számoszlopokba eredményeit. És mí a valóság?

Egy függőlegesen felállított 12 láb magas fenyőléc felső végéhez csuklósan
odaállított egy másik lécet. Ezt ellátta árányzékkal, hogy pontosan célbavehes
se a csillagokat. S hogy a megirányzott csillag hány fokkal áll a horizont felett,
azt egy harmadik, vízszintes lécről tudta leolvasni, amelyre tintával beosztásokat
jegyzett. Ezzel a Ptolemaiosz utasításai szerint barkácsolt kezdetleges műszerrel

végezte megfigyeléseit a torony második emeleti szebájából nyíló teraszon, Vol-,
tak még más műszereí is, de ez volt a leglényegesebb.
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Amikor élete vége felé megjelent nála Rheticus, a jeles matematikus - ez
a foglalkozás akkoriban csíllagászt is je!lentett -, elárulta neki, hogy nagyon bol
dog lenne, ha 10 ívpercre tudta volna redukálni méréseiben a hibahatárt. Alig
érthető igénytelenség. Ennél már az ókori Alexandria csillagászat is nagyobb pon
tosságra törekedtek. Nem csoda, ha így például a méréseihez bázisul választott
Spica csillag helyének meghatározásában a holdkoreng átmérőjénél is nagyobb
szöggel tévedett.

De nem is nagyon végzett méréseket, Nagy műve megtalált kéziratának tanú
sága szerint egész életében ha 70 csillagászati megfigyelést végzett, de ezekből

is csupán 27-nek adatait építette be művébe - három évtized alatt.
Mlndezt nehéz megérteni. Elméletének bizonyításához nem érezte a megbíz

ható műszerek szükségességét? Távcső persze akkor még nem volt, de házilag
készített eszközeinél már lényegesen megbízhatóbb bronz és réz asztrolábíumok,
kvadránsok és armilláris szférák csillogtak Európa különböző csillagvizsgálóiban.
Kanonoki jövedelméből igazán tudott volna ilyeneket vásárolni.

A tudós kanonok

Mert fiatalon kanonok lett. Apja korán meghalt, neveltetéséről anyjának fi
vére, az ermlandí püspök gondoskodott. Akkortájt járt a krakkói egyetemre, ami
kor Kolumbusz nekivágott, hogy a gömbalakú Föld megkerülésével a szokásos
sal éppen ellenkező irányban jusson el az Indiákra. Krakkót négy év múlva
nagybátyja hívására hagyta ott. Haldoklott egy kanonok, és a püspök az uno
kaöccsének szánta a megüresedő stallumot, Ez alkalommal azonban nem volt
szerencséje. A kanonok szeptemberben halt meg, márpedig a kialakult gyakorlat
szerint az ermlandi püspöknek csak páros hónapokban volt joga kanonoki stal
lum betöltésére. Pár év múlva aztán páros hónapban üresedett meg egy hely,
és nagybátyja kanonokká tette. A kinevezés Itáliában érte utól, a bolognai egye
temen, ahonnan később Padovába ment át tanulmányait folytatni. Végül a dok
tori fokozatot - jogból - Ferrarában szerezte meg. Azon az egyetemen ugyan
is nem volt szokásban a "diploma-áztatás", vagyis az avatást követően a kol
légák megvendégelése. Takarékos ember volt.

Az Itáliába ölt tíz esztendőt is igyekezett minél gyümölcsözőbben kihasz
nálni. Mint uomo universale tért vissza 1505-ben hazájába: elsajátította a gö
rög nyelvet, hallgatott bölcseletet, jogot, matematikát és asztronómiát, valamint
orvostudományt. Vannak tudománytörténészek, akik azt hangsúlyozzák, hogy kora
tudósai között egyedül ő rendelkezett a tanának kídolgozásánoz szükséges mate
matikai képességgel.

Otthoni működését mínt orvos kezdte el püspök nagybátyja mellett. Ránk
maradt portréin olykor gyöngyvirágot tart kezében, az orvosi hivatás szimbólu
mát. De a "kór" már benne volt. A heliocentrikus tan gondolatát szinte egyet
len emlékként hozta magával Itáliából - hiszen láttuk, hogy a Visztula ködös
északán nem a kék olasz ég nosztalgíája fogja el, hanem a hellénizmus tája, a
Nílus vidéke. Ahol Ptolemaiosz munkálkodott. Bolognában Dominicus Maria No
vara ünnepelt csillagász mellett nyílt alkalma dolgozni. Ez a mester a mí Má
tyásunk udvarában is működő, fiatalon elhunyt Regiomontanus tanítványának val
lotta magát, s egyáltalán nem rejtette véka alá a ptolemajoszí rendszer ellen
emelt kifogásait. Regiomontanushoz mennek vissza egyébként már a krakkói szá
lak is: az ottani tanára, Brudzewski színtén őt tartotta meaterének. Kopernikusz
hangsúlyozza ugyan műve előszavában, hogy tanulmányozta a heliocentrikus tan
nal foglalkozó görög filozófusokat (érdekes, hogy legpregnánsabb megfogalma
zójának, Arisztarchosznak nevét nem említi, ill. kézíratában kihúzta), de tulaj
donképpen a heliocentrikus tan itáliai tartózkodása idején úgyszólván "a levegőben
volt",

És még egy itáliai örökség. A humanista hírnév-igézet korrelativumát, a
nevetségességtől való félelmet úgy hozta magával olasz földről, mint vele együtt
ott tanuló fivére a gyógyíthatatlan leprát vagy vérbajt. "TökéLetesen tisztában
vagyok azzal, Szentséges Atyám - írja nagy művének III. Pál pápához, szóló
ajánlásában -, hogy egyesek, mihelyt megtudják, miszerint én bizonyos mozgáso
kat tulajdonítok a Földnek, rögtön azt kiabálják majd, hogy ki kell engem fü
tyülni - me explodendum cum tali opinione clamitent ... Ilyen megfontolások alap
ján a klgúnyolástől - contemptus - való félelem míatt majdnem elejtettem ter
vemet." Életírói egyébként meg is emlékeznek egy ilyen kigúnyolásról: városában
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egy mókás farsangi felvonulás alakjai között valaki kanonoknak öltözve bámul
ta a csillagokat.

A kopernikuszi szorongás

Bár egy irat presbiterként említi, de nem tudjuk biztosan, hogy az egyházi
rendben eljutott-e eddig a fokozatig. A gyakorlat szerínt a tízenhat frauenburgí
kanonok közül csak egy volt felszentelt pap. A többinek részt kellett vennie a
napi kórusimán, egyébként élték a vidéki nemesség életét. Szolgákat tartottak,
fegyvert viseltek, igazgatták a nagy káptalani birtokot. Kopernikusz is számadá
sokkal bajlódik és építkezést irányít, bíráskodik és emlékiratot készít a pénzrom
lás ügyében. Mai kifejezéssel "meglehetósen feszült politikai légkörben él". Len
gyel és porosz terület közé ékelődött városkajukban a lengyel király érdekeit
védi a német lovagrenddel szemben.

Közben elméletének alaptételeit fogalmazza, s 1514-re el is készül a kézirat
ban maradt CommentarioZus. Ebben lefekteti a heliocentrikus tan alapelveit: a
bolygórendszer s egyben a világmindenség középpontja a Nap; az égbolt látszó
lagos napi forgása nem más, rnínt a Föld tengelykörüli forgásának vetülete;
ugyanígy a Föld keringésének vetülete a Nap egyéves látszólagos körútja az
égen. Ezeknek az alapelveknek kifejtése és matematikai bizonyítása lett volna
élete rnunkája - s valóban rá is ment egész élete. A Commentaríolus után több
rnínt három évtized telt el, amíg nagy műve kéziratát végre 1542-ben hajlandó
volt nyomdába adni. Pedig a kézirattal 1530 táján már készen volt.

Miért e hosszú vonakodás? Miért várt még egy évtizedet? Ez a koperníkuszí
rejtély, amelynek megfejtéséhez legkézenfekvőbb magyarázat lenne a szorongás:
félt az Egyház megtorlásától. Ezt a feltevést támogaani látszik néhány emléke
zetes esemény, amely fiatalságának idejére esik. Nyolc éves, amikor Spanyolor
szágban bevezetik az inkvízíclót, Savonarolaelégetésekor ő is Itáliában van. Rö
viddel a Commentarieius összeállítása után egy nagy földrengé" első morajaként
Luther kiszőgezí Wittenbergben 95 tételét... Bs nem bizonyítják-e szorongásának
indokoltságát bizonyos események a halála után? 1600-ban elégetík Giordano
Brunót. Kopernikusz könyve l616-ba.n indexre kerül a Galilei-ügy kapcsán, amely
oly sajnálatos módon fejeződik be 1633-ban, amikor a nagy tudóst tanaí vissza
vonására kényszerítik.

Itt azonban álljunk meg egy pillanatra. Az indexre-tétel Kopernikusz köny
vének megjelenése után 73 évvel, vagyis több mímt két emberöltővel később történt,
amikor a reformáció okozta földrengés következtében Európa teljesen megválto
zett szellemi klíma alá került. Mert bár a történelem évszázadokat tekint át,
mégsem szabad elhanyagoini olykor az évtizedes távlatokat sem. Gondoljunk pél
dául arra, hogy Ferenc József halála és az Anschluss között jó két évtized telt
el. S ez a lényegében jelentéktelen időköz mégis világokat választ el egymástól.

Kopernikusznak nem kellett az elíjesztö példákra gondolna. Erre bőséggel

hozhatunk egyéb példákat.
"A Földet Anaxagorász kerek pajzshoz hasonlította, mások tálalakúnak tar

tották, amelynek lejtős pereméről a tárgyak a középső bemélyedés felé esnek.
Mível ezek a nézetek sok mindent magyarázat nélkül hagynak, nem marad más
hátra, mint leszögezni, hogy a Föld gömbalakú ..." Ezt az angolszász Béda írta
le, a Tiszteletreméltó. Majdnem ezer esztendővel Koperníkusz előtt, a ,,1E:g
sötétebb középkorban", De haja szála sem görbült meg, az Egyház szeritként
tiszteli. Kopernikusz születése előtt egy évtizeddel halt meg Nicolaus Cusanus,
aki nemcsak azt tanította, hogy a Föld gömbölyű, hanem azt is, hogy mozog,
és egy a rengeteg csillag közül. Senkinek sem jutott ezért eszébe elvenni tőle a
bíborosi kalapon (Mellesleg Giordano Brunót sem annyira a végtelen sok világ
ról vallott nézete, mint inkább pantheista eretneksége miatt égették el. A vég
telen sok világról szóló tanítás inkább csak egy könnyen megérthető, tetszetős

gondolat Koperníkuszt is lefitymáló nézetei között.)
Érdekes bejegyzésre bukkantak egy Münchenben őrzött kódex lapjain. "VII.

Kelemen pápa ajándékozta nekem ezt a kéziratot 1533-ban Rómában - érte
sítenek bennünket az egykorú sorok -, amikor a Vatikán kertjeiben kitejtettem
neki Kopernikusz tanítását a Föld mozgásáról, Joh. Albertus Widmanstadius." A
Medici pápának ez a bőkezű ajándéka színtén nem olyan légkört sejtet, amely
miatt Kopernikusznak nyugtalankodnia kellett volna. Ellenkezőleg. A sorok sze
rint bátran élhetett abban a meggyőződésben, hogy az Egyház éppúgy zökkenő
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nélkül tudomásul veszi a heliocentrikus tant, mint a Föld gőmbölyűségét és ten
gelykörüLi forgását, VII. Kelemen elődje is Medici volt, X. Leó, a tudomány és
művészetek bőkezű mecénása. Ö alatta kapott meghívást Kopernikusz - a Com
merstaríolus révén szerzett tekintélye alapján - a naptárreformot előkészítő bi
zottságba, bár ezt nem fogadta el. A két Medici pápa után a Farnese III. Pál
következett, akinek Kopernikusz a könyvét ajánlotta. Mindhárom pápa környeze
tében ott találjuk Nicolaus Schoenberg bíborost, aki 1536-ban levélben sürgette a
kanonokot műve megjelentetésére, de kérte, hogy addig is költségére küldjön neki
kéziratos másolatot.

Mindezek inkább azt a nézetet erősítik, hogy éppen egyházi férfiak biztatták
és kísénték jóindulattal munkásságát, A mű címe De revolutionibus orbiwm eaeles
tium lesz, de természetesen a revolúció ártatlan értelemben forgást jelent, és
sehol sincs nyoma, hogy a kanonok forradalmiság vádja ellen védékeznék. Az
aján1:ásban is csak arról a félelméről ír, hogy tanát "újnak és lehetetlennek" fog
ják talální, Sőt, mint látni fogjuk, vizsgálataival éppen az egyre inkább veszélybe
kerülő hagyományos arisztotelészi elvek igazának megmentésére törekedett.

A kopernikuszi rejtély mögött tehát fölösleges szorongást keresnünk. Ez az
ember nem az Egyházzal, hanem tanával küszködött,

A hiányzó bizonyíték

Nem volt lázas felfedező. Mert a felfedezők is olyanok, mint az emberek. A
zsenialitás mellett az egyik lázas, a másik türelmes, vagy szorgalmas, vagy rá
érő. Ráérő volt például Tycho de Brahe, akinek hatalmas és pontos megfigyelé
si adathalmaza nélkül Kepler aligha talált volna rá a bolygok mozgásának tör
vényeire. Kepler viszont a szorgalrnas; fáradhatatlanul számoló tudósok közé tar
tozott, egy percig sem tartva attól, hogy megelőzik. Nem úgy, mint a türelmetlen
Galilei, aki felfedezéseit igyekezett mínél gyorsabban publikálni. S a tudomány
történeti legenda szerint egyszer elfogta a türelmetlenség Newtont is. Amikor az
alma-eset kapcsán megfogalmazódott benne a gravitáció eszméje, eredményte
lenül próbálta ezt a Hold mozgásával igazolni. f:vek múltán aztán, amikor a
Föld-Hold távolság új mérésí adatáról értesült, állítólag olyan türelmetlenség
fogta el, hogy képtelen volt számolni. Egy barátja végezte ~l helyette a szüksé
ges műveleteket - és elképzelése beigazolódott.

Erre a legendás pillanatra várt a kanonok egy egész életen keresztül. A bi
zonyítékra.

A Commentariolusban még minden olyan egyszerűnek látszott. Bár már ak
kor is. tisztában volt vele, hogy tanítása ellene mond a látszatnak, és nem bizo
nyítható.

Egy perdöntő bizonyítéka lett volna, a parallaxis jelensége. Ennek megtalá
lása lett volna az a newtoni pillanat, amelyre hiába várt egész életében. Pedig
addig nem akarta kinyomtatni művét.

Tanítása szerint a bolygórendszer az állócsillagok sztérájén belül mozog. Mint
ahogy költői lendülettel írja könyvének az Égi pályák rendjéről című fejezetében :
.Legfölül helyezkedik el az első szféra, az állócsillagoké . .. Az egésznek a köze
pén pedig a Nap trónol. Vajon helyezhétte volna-e bárki is jobb helyre a lámpást
ebben a gyönyörűséges templomban, mint ide, ahonnan egyszerre be tudja vilá
gítani az egészet?" Elképzelésében tehát az állócsillagok éppen úgy a Naptól kap
ják a fényüket, mint a bolygók. Márpedig a bolygók fénye ugyancsak változik
aszerint. amint a Föld közelebb kerül hozzájuk vagy eltávolodik, A csillagok
fényénél ilyen eltérés nem tapasztalható, pedig egy félév alatt ezt észre kellene
vennünk. Továbbá - és ez sokkal lényegesebb .:- a Föld pályájának két szem
benfekvő pontján egészen máshová kerül az ég kupólája alatt. Hogyan lehetsé
ges, hogy mégsem más csillagzatok állnak ilyenkor felettünk 'l Miért látjuk a
csillagokat mindkét pontból ugyanabban az irányban?

Kétségtelen hogy. megtalálta és világosan meg is fogalmazta az egyetlen le
hetséges magya:rázatot: "Ennek oka az - magyarázza -, hogy az állócsillagok
szférája tőlünk mérhetetlen távolságban van. Emiatt nem észlelhetjük a Föld évi
körpályáját, Illetőleg annak vetületét az állócsillagok gömbjén. Bizonyos távol
ságon túl ugyanis a látható dolgok is észrevehetetlenné válnak, amint azt az op
tika tanítja. Hogy a legkülső bolygótól. a Szaturnusztól az állócsillagok szférá
jáig még igen nagy a távolság, azt egyébként az állócsillagok fényének pisláko
lása is bizonyítja."
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A magyarázat alapjaiban tökéletes. De rnennyí ez az "igen nagy távolság"?
Feltételezése szerínt a Naptól 1142 földgömbsugárnytra vagyunk, ami az akkori
számítások szerínt nagyjából 7,7 millió km-nek felelt meg - a valóságos 150
míllíó km helyett. De őt már ez a nem egészen fl millió km is nyugtalaníthatta.
Milyen messze kell akkor lennie az égboltozatnak? Kaphatnak ott még a csilla
gok fényt a Naptól?

Korának világegyeteme még szelíd, "háztáji" jellegű volt térben és időben.

Nézetük szerínt a világ teremtése pár évezrede történt, s jól tudjuk, hogy Kolum
busz is jóval kisebbnek vélte a valóságosnál a földgolyót. Koperníkusz sematikus
ábrázolásán a bolygópályák koncentrikus köreit meghitt közelségben borítja be
az állócsillagok szférája. De miért nem lehet mérni a parallaxist, a csillagok
nak azt a bizonyos féléVi elmozdulását?

Kopernikusznak e problémája fölött nem szabad elsíklanunk. Említettük, hogy
a heliocentrikus tan az idő tájt már "a levegőben volt", s a többi csillagászok
emiatt a nehézség miatt rettentek vissza a kopernikuszí lépéstől. Az égboltozat
féléves eltolódását nem lehetett észlelni. A feladatba több mint két évszázad
múltán még olyan kiváló megfigyelőnek is beletört a bicskája, mint Herschel, s
csak a múlt század tökéletesebb műszereivel sikerült ezt a féléves eltolódást elő

ször megfigyelni. De hová lett már akkorra a heliocentrikus rendszer meghitt csa
ládíassága, amelyben az egész világegyetemet a Nap világítja be?

Az érettségiző középkor

Ami azonban a legfeltűnőbb Kopernikusz egész életművében, hogy úgy lát
szik, míntha nem is kereste volna minden e.rővel ezt a bizonyítékot, Egészen biz
tosan eszébe jutott, hogy pontosabb műszerekkel nagyobb lenne az esélye. Miért
nem szerzett be ~Iyeneket?

Mínt mondtuk, neki tanával kellett harcolnia. Ez azt is jelenti, hogy ebbell
a zárkózott, magányos óriásban lezajlódott kora tudományosságának nagy küz
delme: a skolasztikus, humanista és természettudományos gondolkodás összeüt
közése. Nagy műve valójában a középkor érettségije. Bemutatta, hogy míre ké
pes a fegyelmezett pályákhoz szoktatott gondolkodás. Mint Funck-Brentano írta
róla műszerei láttán: "Nem annydra a megfigyelés és számolás, mint inkább a
gondolat ereje volt az, arninek segítségével ez a lángeszű pap felfedezéséhez el
jutott, s modern műszerek hiányában nem is tudta rendszerét bizonyítani más
sal, mint az összetevő részek tökéletes összhangjával."

Mert hallgassuk csak meg, hogyan érvel könyvében: "Mivel a mozdulat
lanság nemesebb és magasztosabb állapot, mint a mozgás és változás, úgy vél
jük, hogy ez utóbbi inkább Illak a Földhöz, mint a nagy vílágrníndenséghez,"
Nekünk már vannak jobb bizonyítékaink - neki még csak jobb ellenvetései
voltak, s igazat kell adnunk Burtt angol tudománytörténésznek: "Ha mai empiri
kusaínk a 16. században élnek, ők lettek volna az elsők, akik a világmindenség
új elméletét megcáfolják."

Két évvel ezelőtt felkerestük Regensburgban a múzeumnak berendezett Kep
ler-házat. A lelkes vezető Kepler életművének ismertetése közben mellékesen
megemlítette, hogy felfedezésedből "még olyan lényegtelen mozzanat is", mint a
bolygok ellipszis alakú pályája, mílyen fontosságot nyert korunkban a műholdak

pályaszámításánál. E megnyilatkozás rendkívül jellemző. A bolygópályák ellip
tikus alakját hajlandók vagyunk mellékesnek tekinteni, holott ebben rejlik meg
értésüknek kulcsa. Beleesett ebbe a kelepcébe nem kisebb ember, mint Galilei
is, aki csúnya modern kífelezéssel "oda sem figyelt", amikor Kepler levélben
hívta fel figyelmét e körülmény fontosságára. Egyébként már Kopernikusz Krak
kóban hallhatott az ovális alakú bolygópályáról, mert az ottani híres csillagász,
Brudzewski felvetette ennek eszméjét.

Arisztotelész tanítása szerint a bolygók mozgása, az "abszolút mozgás" csak
köralakú és egyenletes lehet. Ezt a valóságnak - és így természetesen a megfi
gyelésnek is - ellentmondó követelményt csak úgy tudták megmenteni, ha fel
tételezték, hogy a bolygok nem egyszerűen kör mentén, hanem a körön tova
vándorló kisebb kör, az epiciklus mentén haladnak. S ahogy a megfigyelések
tökéletesedtek, úgy kellett ezeknek az epiciklusoknak a számát egyre szaporítani
a ptolemajoszí világképben. Kopernikusz sem tudott szabadulni tőlük. A Com
mentariolusban még azt Igéri, hogy számukat 34-re csökkenti, de kéziratába már
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,48 lopakodott be, holott a 15. század elején Peurbach 40 epiciklussal meg tudta
magyarázni a geocentrikus rendszer mozgásaít.

Helyesen rnutatott rá Kepler, hogy Kopernikusz új nézetével is inkább
Ptclernaioszt akarta megmagyarázni, mínt a természetet. A Commentariolus sze
rint valóban azért kezdett el foglalkozni a heliocentrikus eszmével, mert az arisz
totelészí princípiumoknak ellentmondó hibát akart korrtgálni, Mint ahogy az ele
jén olvashatjuk is: "Gyakran gondolkoztam azon, hogy nem lehetne-e a körök
ésszerűbb elrendezését megtalálni,... amelyben minden egyenletesen mozog sa
ját központja körül, amint azt az abszolút mozgás törvénye előírja". Kepler iga
zát bizonyítja Koperníkusznak az a nevezetes levele, amelyet Johannes Werner
csillagász ellen írt. Ebben kifogásolja, hogy Werner kétségbe merte vonni Ptole
maiosz és Timocharisz megfigyeléseinek megbízhatóságát. "Illő, hogy szigorúan
kövessük a régiek módszereit - írja -, és szorosan tartsuk magunkat megfi
gyeléseinkhez, amelyek szent örökségként szálltak ránk. Aki azt gondolja, hogy e
tekintetben nem bízhatunk föltétlenü! bennük, annak számára a tudás kapuja rnín
den bizonnyal zárva marad." 1524-ben írta e sorokat, amikor már egy évtizede
dolgozott kéziratán és építette bele saját megfigyelései helyett a régiek megbíz
hatónak vélt adatait. Ezáltal a Commentaríolus csillogó elképzelése egyre roska
tagabb lett - és vele az egyetlen bizonyíték is: az összetevő részek harmóni
ája. A Werner-elleni levél után tíz évvel Rheticusnak bevallotta, hogy a régiek
rászedték, "mert ők sem voltak elfogulatlanok, és sok megfigyelésüket aszerint
módosították, hogy egyezzerr a bolygók mozgásáről alkotott elképzelésükkel."
(Később Kepler ugyanezt az eljárást észrevette Koperníkusz munkásságában is.)

Nem csoda, hogy nem sietett akiadással.

Nagy trauma?

Sigmund Freud szerint az újkori természettudomány három nagy traumát
okozott az emberiségnek. Az elsőt Kopernikusz, amikor a Földet kidobta a világ
mindenség középpontjából; a másodikat Darwin, amikor az embert az állatvilág
egyik szerencsésen alakult fajtáj ává degradálta; a harmadikat Ő, amikor rámu
tatott, hogy az ember a megmaradt kis portáján sem szuverén úr, tetteit tudat
affitti tényezők befolyásolják.

Anélkül, hogy megállapításával vitába szállnánk. Ie kell szögeznünk, hogy
Koperníkusz könyvének megjelenése semmiféle traumát nem okozott a kortár
saknak. A De revolutionibus tulajdonképpen minden idők egyik legnagyobb "anti
bestsellerje" lett. Az első kiadás ezer példányának egy része a kiadó nyakán ma
radt. Az elkövetkezendő 400 év alatt mindössze még négyszer adták ki. Rheticus,
aki az első kiadás körül bábáskodott. s méltán tekinthétte volna magát a nagy
mester szellemi örökösének, csendben elhallgatott. Kopernikuszról írt életrajzát
nem adta ki, s egyik későbbi munkáiában síkra szálLt amellett, hogy a német
egyetemeken Proklosz ptolemajoszi kommentárjait tanítsák. A következő nemzedék
legnagyobb csillagásza, Tycho de Brahe csak azzal a feltétellel adta oda hatalmas
megfngyelésí anyagát Keplernek. ha nem kopernikuszí szellemben dolgozza fel.
Mégis Kepler volt az első tudós, aki síkra szállt a helíocentríkus tan mellett, 54
évvel a mű megjelenése után. Addig - táblázatai miatt - inkább asztrológusok
használták a művet.

És a rnűvelt nagyközönség? A következő két nemzedéket egyáltalán nem ér
dekelte. Ahhoz a mű - címlapja szerínt "csak matematikusoknak" - túlságosan
tudományos koncepciójában alig követhető volt. Világából eltűnt a képzeletnek
biztos támaszt adó szílárd központ, eltűnt a "fent és lent" arisztotelészi kate
góriája, de ugyanakkor hiányzott még belőle a newtoni általános tömegvonzás
összetartó ereje. Az alapelveket ismertető első fejezetek után a mű 90 százaléka
a világos elméletet oly bonyolulttá tette, hogy még a szakemberek sem olvasták.
vagy legalábbis semmivel sem találták egyszerűbbnek Ptolemaiosz rendszerénél.

Az általános közönyből az Egyház sem maradt ki. Nem sokkal a kanonok
halála után ült össze a tridenrtJ. zsinat (1545-1563), hogy világosan megfogalmazza
a reformáció következtében megrendült Tant. A heliocentrikus rendszerrel kap
csolatos állásfoglalásra "nem merült fel igény".

Kopernikusz életműve körül később kezdtek el kavarogní az emberi indu
latok. Azezeokból felszálló füst pedig megnehezítette a tisztánlátást. Megindult kö
rülötte a soviniszta versengés is. Ma már tudjuk, hogy lengyel volt, de a néme

'jek szerették volna maguknak megszerezní. A Viita hevében míndenki úgy érezte,

759'



hogy ha már egyszer bebizonyította nemzeti hovatartozását, a fáradozás jutalmául
a babér:t is kizárólagosnak szerették volna: egyedül ő volt a heliocentrikus rend
szer feltalálója, és ő rajzolta meg a helyes világképet.

Ennél kevesebbről és többről van szó, Kevesebbről, mert ő is elmondhatta
volna magáról, amit Newton, hogy azért látott olyan messzire, mert óriások
vállán állott; továbbá megkockáztathatjuk a frivolnak hangzó megállapítást, hogy
egyetlen negatívumon kívül - nem a Föld a világmindenség központja - sor
ra dőltek összes té1lelei. A világmindenség középpontjában már régóta nem a
Nap áll, a bolygok nem köralakú pályán keringenek, s hová tűnt már az álló
csillagok szférája, amely a Naptól kapja a fényét?

De többről is van szó. Kiváló matematikai felkészültséggel összefoglalta
mindazt, ami a középkortól tellett. A hagyomány és tekdnrtély tiszteletében olyan
színtézist alkotott, amely rámutatott a megoldásra váró kérdésekre. Szándéko
latlanul az egyik legjelentősebb rést ütötte az arisztotelészi filozőfía hosszú ideig
hasznos, de korára már idejétmúlt és sokat támadott középkori épületén. A gö
rög bőlcs tekintélye éppen a világmindenség topográfíájában élt legtovább a ma
ga pontos Ieltárával, s régóta esedékessé vált már új leltár felvétele. Ezt kezdte
el korszakalkotó módon Koperníkusz, s ebben rejlik nagysága,

Lélekharang

A kék hang száll, negyet-völgyet bejár.
Akinek szól, szegény nem hallja máT'!
Szetess engem, ismeretlen halott:
bármely pillanatban meghalhatok.
ltthagyom Ot, ki most széltől zilált
fővel hallgatja a harang szavát,
s nem sir majd értem! Egy marék követ
dob a síromba, egy szál ibolyát,
s az átkozott temetőből jövet
szökellve lép horpadt síT'okon át -

O is meghalhat bármely pillanatban!
Akkor zokoghatsz, kék lélekharang:
iszonyú gyászommal magam maradtam.

A bakacsinba vont téli vif6.gon
eget-földet betöltő zene zeng,
jajgat a tér a vérző, vak hiányon,
mit oktalan elt'ÚnéS€ teremt,
túljajgatja keserű zokogásom.

vésöt ragadva minden földi szob'Tász
helyett faragni kezdek egy követ,
melyen nem fog s-e porladás, sem oszlás;
szíve fölé roppant fát ültetek
kétezer évig élő cédrus-ÓTjást.

S vigasztalódva a lombsuttogáson,
m'elyből némult ajakkal 6 üzen
a törzsbe majd e két sort be1levágom:
NE SIRJATOK! A LELKE ODAFENN
BEATRICE MELLETT A MASVILAGON

J~KELY ZOLTAN
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