
GALILEI – JEZSUITÁK TANÍTVÁNYA?2

„A történelem ismétli önmagát, a történészek ismétlik egymást” – írta
1980-ban, a Nature november 10-i számában John D. Barrow egy jelleg-
zetesen „medium-brow” (azaz amolyan igényes népszerûsítõ jellegû) tu-
dománytörténet recenziójában. Úgy látszik azonban, hogy a magasröptû
„high-brow” monográfiák esetében sem lehet sokkal jobb a helyzet; ki-
vált a túlontúl szorgosan mûvelt területeken. „Az az irodalom (írja a New
Perspectives on Galileo címû tanulmánygyûjteményben 1978-ban Peter
Machamer), amely Galilei metodológiája, vagy ha úgy tetszik, tudomány-
filozófiája körül virágzik, hemzseg vagylagos terminusok ismételgetésétõl,
melyek Galilei mûvét szükségképpen, illetve nagyobbrészt egy bizonyos
típus egyik esetének tekintik. Így Galilei munkásságának a jellemzésére
többek között a »Platonizmus – Arisztotelianizmus«, »Matematikai – Ex-
perimentális«, »Racionalista – Empirista« kifejezéspárok egyik vagy má-
sik felét használták. Én ellenben ebben a tanulmányban egy olyan nézõ-
pontot választok, amely eltünteti ezeket a vagylagosságokat, ugyanakkor
hûségesebb lesz a metodológiai diszkussziók XVI. századi, XVII. század
eleji hagyományához. Azt remélem valószínûsíthetni, hogy Galilei ugyan
valóban egy tradíció kereteiben gondolkozik, melyet azonban eddig nem-
igen ismertek fel és épphogy csak elkezdték a tanulmányozását.”

A kevert tudományok (mixed sciences) tradíciójáról van szó, amely
éppen azért „kevert”, mert matematikát és fizikát (avagy természetfilozó-
fiát), platoni (vagy neoplatonikus) és arisztoteliánus elemeket, rációt és
megfigyelést ötvözõ tradíció. Ezt a tradíciót veszi át Galilei a késõ XVI.
századi gondolkozóktól és ez észlelhetõ minden munkájában, még az
annyiszor tanulmányozott Discorsiban is.

Ne törõdjünk vele, hogy tézisét mennyire sikerül igazolnia Macha-
mernek, mennyire nem. (Ha egy tudománytörténet-filozófus valamit iga-
zolni akar, az különben is mindig sikerül neki.) A hosszú idézet egyelõre
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csupán azt a célt szolgálja, hogy bemutassa, a tudós történészek is jócs-
kán „ismétlik” egymást. A „mixed sciences” tradíciója ugyanis (többnyire
„scientiae mediae” néven) nagyon régóta és egyáltalában nem csak úgy
„alig” volt ismert a tudománytörténet-írásban. A. C. Crombie Grossetes-
térõl szóló könyvében már 1953-ban „platonizmus” és „arisztotelianiz-
mus”, „racionalizmus” és „empirizmus”, „matematikai” és „kísérleti” épp
efféle ötvözetét tartotta a késõ XII. és a XIII. századi párizsi, illetve ox-
fordi filozófia nagy eredményének, ama új és nagy jövõjû irány fõ jelleg-
zetességének, amely Arisztotelész Második Analitikájának a megismeré-
se nyomán megkülönböztette „a tények tapasztalati ismeretét a tények
okának racionális vagy teoretikus tudásától”. Leírja Crombie részletesen
(a maga még akkor elég világos értelmezésében) azt a módszert, a
regressus, azaz a resolutio-composito módszerét is, amellyel ez az elvi
megkülönböztetés praktikus metodológiai eszközzé volt fejleszthetõ, és
amely módszer (különféle és egyre bonyolultabb értelmezésben) akkora
nagy szerephez jutott a hetvenes és nyolcvanas évek „Galilei-iparában”;
egyebek közt tán azért is, mert nemigen definiálható pontosan és így rop-
pant rugalmasan interpretálható. Majd még (sajnos) kell foglalkoznunk
vele, most azonban elégedjünk meg annyival, hogy elsõsorban ez a mód-
szer tette lehetõvé az arisztotelészi bonyolult okstruktúra lényeges opera-
tív leegyszerûsítését úgy, hogy Galilei (a modern „új Perspektivás” tudo-
mánytörténet-filozófusok és tudományfilozófia-történészek Galileije) meg-
teremthette segítségével az újkori fizika alapjait vagy legalábbis csíráját.
„Csak ha Galilei egy olyan tradícióból jött – írja Machamer –, ahol ezek
az elvek adottnak vétettek, csak akkor érthetjük meg használatukat álta-
la. A vizsgált szövegekbõl [a Dialogo és a Discorsi szövegrészleteibõl] lát-
hatóan ez olyan tradíció, amely elsõsorban finális, formális okokkal dol-
gozik. Olyan tradíció, amely alig alkalmaz extrinsic efficiens okokat (kül-
sõ hatóokokat). Ebben a tradícióban helye van a tapasztalatnak, de nem
követeli meg minden esetben a tapasztalatot. Ez a tradíció a formális
okokat matematikai tulajdonságokkal azonosítja, és képes formális okok
azonosságát elegendõ alapként kijelölni ama tulajdonság középsõ termi-
nusként való használatára valamely magyarázatban. Ez éppen a »mixed
sciences« tradíciója, melyben Arkhimédész, Arisztotelész és Euklidész
egyesülnek.”

Szinte szóról szóra ugyanezt állapította meg még 1953-ban Crombie
a Grosseteste által megalapozott metodológiáról, melynek az volt a fel-
adata, hogy „felfedezze és definiálja oly pontosan, amint csak lehet, azt
az eljárást, amely bizonyításhoz vezethetett egy szillogizmus középsõ ter-
minusa által és így a megfigyelt hatások okainak a megismerésére (prop-
ter quid)”. Ezzel az eljárással – idézi Crombie Grossetestét – „»megis-
merszik a dolog természete (Quid est) és eléretik a demonstratív középsõ
terminus«”, amely azután „a megfigyelt jelenségek vagy attribútumok
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»formális okaként« szolgál, »és megadja a vizsgált konklúzió magyaráza-
tát (propter quid)«”. Ami a formális okok matematikai tulajdonságokkal
való azonosítását illeti, Grosseteste – Crombie Grossetestéje – kétségkí-
vül nem megy el addig, mint Machamer; a matematika fizikában játszott
szerepének megítélésében õ még Arisztotelészt követi: jóllehet a fizikai
világ nem érthetõ meg matematika nélkül, a geometria nem elegendõ a
dolgok ontológiai természetének és valódi okainak a definiálására. S bár
neoplatonizmusból táplálkozó fénymetafizikájának hatására Grosseteste
– Crombie Grossetestéje – hajlott rá, hogy optikájában matematikai tu-
lajdonságokkal azonosítsa a formális okokat, ezt a nagy lépést általános-
ságban Galileire hagyta: az õ „monumentális változtatása volt, más plato-
nizáló matematikusokkal együtt, mint Kepler, azonosítani a való világ
szubsztanciáját a jelenségek leírására használt elméletekben tartalmazott
matematikai entitásokkal”. Avagy ugyanezt a „középkori tradíció” nyel-
vén elmondva a „formális okokat matematikai tulajdonságokkal”, aho-
gyan Machamer, Galilei mûveibõl vett példák alapján (a „mixed scien-
ces”-re vonatkoztatva) írta.

Ám létezett már Galilei elõtt is egy ilyen explanatorikus-demonstrá-
ciós tradíció, amihez néki csak „csatlakoznia” kellett? Létezett az arkhi-
médészi és az arisztotelészi tradíciók olyan ötvözõdése, amely a XVI. szá-
zadban lehetõvé tette kvantitatív matematikai tulajdonságok beilleszthe-
tõségét a hagyományos kauzális fizikai magyarázatokba? Machamer ma-
gabiztos – bár persze kellõen körülményes – igennel felel. Teheti nyugod-
tan, az utóbbi évtized szaporodó kutatásai alapján, melyek Galilei pisai
korszakából származó írásaiban a Collegio Romano professzorainak a
hatását, sõt megfogalmazásait ismerik fel, azét a „progresszív arisztote-
lianizmusét”, amelyben – elsõsorban Clavius körében és mintájára – fel-
értékelõdött a „mixed sciences” szerepe és a hagyományos arisztotelia-
nizmussal szemben szigorú bizonyításokkal bíró „igazi tudományként”
(verae scientiae) ismertettek el. Ez a jezsuita tudományos tradíció Galilei
metodológiájának a forrása, ez határozta meg késõbbi nagy mûveiben is
tudományról alkotott képét, a tudományos bizonyításról vallott felfogá-
sát. Kissé sarkítva: ebben az „új perspektívában” Galilei a jezsuiták áldo-
zatából, legalábbis filozófiája tekintetében, követõjükké, sõt hûséges ta-
nítványukká változott. Azaz arisztoteliánussá, ha persze nem is ortodox
peripatetikussá. És éppen a tudománya tette azzá, a tudománya, melynek
újságára annyira büszke volt, amely azonban módszereit, bizonyítási eljá-
rásait, egész ideálját tekintve végestelen végig arisztoteliánus maradt. Ga-
lilei, aki a XVIII. és XIX. század gondolkozóinak az arisztotelianizmus
lerombolójaként vagy legalábbis ellenségeként jelent meg, napjainkra las-
san belesimult az arisztoteliánus módszerek hosszú történetébe? De me-
lyik Galilei, és melyik arisztotelianizmuséba?

Mert bár maga Arisztotelész nagy véleménnyel volt a matematikáról,
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s megismerésrõl vallott nézeteire – Tóth Imrétõl tudjuk – még annál is
erõsebben hatott, mint általában hiszik, a fizikában, a természetfilozófiá-
ban nem tartotta használhatónak.

Legpontosabban tán, de mindenképp legérthetõbben Fehér Márta
fogalmazta meg ezt, Galilei demonstratív tudomány-ideálját vizsgáló okos
dolgozatában: „Jól tudott, hogy Arisztotelész nem helyeselte a matemati-
ka használatát konceptuális eszközként a természet tudományában, mivel
önmagának való tudománynak tartotta, amely ideális (örök és változha-
tatlan) matematikai objektumokkal dolgozik, nem pedig (véges és válto-
zó) valóságos objektumokkal. Amint a Metafizikában mondja: »Nem
mindenben demonstrálható matematikai pontosság, csak olyan dolgok-
ban, amelyekben nincsen anyag. Ezért ez a (matematikai) módszer nem a
természettudományoké, mert feltehetõen minden természet matériával
áll vonatkozásban.« Megengedte ellenben a matematika használatát az
úgynevezett mixed sciences-ben, mint amilyen az asztronómia, a mecha-
nika, az optika és a harmonisztika, de ezekben is csupán a számítás és
nem a bizonyítás vagy magyarázat eszköze gyanánt. Így hát a matemati-
kát (geometriát) Arisztotelész a valóságos természeti jelenségek vizsgála-
tában (többé-kevésbé) inadekvát konceptuális eszköznek tartotta, amely-
nek az alkalmazásával épp a természeti jelenségek legsajátosabb jellegze-
tessége vész el.”

Azt, hogy mit tartott Arisztotelész a természeti dolgok legsajátosabb
jellegzetességének, nem lenne könnyû megmondani. Szerencsére nincsen
is rá szükség, mert (bár valószínûleg épp ezen a ponton lenne relevánsan
vizsgálható a kora újkori tudomány viszonyulása az arisztotelianizmus-
hoz) a modern kutatások inkább Galilei metodológiájára, a tudományos
bizonyításról és általában a tudományról vallott felfogására, mai szóval
(és nem kevés anakronizmussal) tudományfilozófiájára vonatkoznak. Tu-
dományelméletek és tudományfilozófiák nagy elõretörése idején ez a tu-
dományfilozófia-történeti érdeklõdés tán természetes; már Crombie elsõ-
sorban ebbõl a szempontból vizsgálta Grossetestéjét, de akkor még –
Koyré hatása alatt is tán – Galileijét épp matematikára alapozó valóság-
képe miatt kiemelte az arisztoteliánus tradícióból. „Arisztotelész ama el-
képzelésébõl, hogy létezik a matematika hatáskörén kívül valamiféle »fi-
zika« mint tudomány, Galilei kiküszöbölte a legrosszabb kellemetlensé-
geket azáltal, hogy ama fizika által posztulált szubsztanciákat és okokat
merõ nevekké deklasszálta.” De már ekkor inkább csak rövid kivételes
pillanatnak tekintette Crombie Galilei matematikai ontológiáját, s úgy
látta, hogy már Newton ismét élesen megkülönbözteti a matematikai le-
írást a fizikai valóságtól, s matematikai módszere lényegében ugyanúgy
viszonylik a megfigyelésekhez, mint a latin Arisztotelész-kommentátoro-
ké. „A magyarázó erõ hatalmas növekedése ellenére, melyet az új mate-
matika hozott a XVII. században, a kísérleti tudomány problémái és logi-
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kai struktúrája lényegében ugyanaz maradt modern történetének valami
négy évszázaddal korábbi kezdete óta.” Ugyanaz: azaz arisztoteliánus.
Lényegében ez már az „Új perspektíva”, már csak be kellett ide illeszte-
ni, és az egész folyamat töretlen metodológiai kontinuitását dokumentáló
filozófussá kellett varázsolni Galileit. Vélekedjék az eredményrõl az em-
ber bármiképp, kétségtelen, hogy ez az egész XX. századi historiográfia
legérdekesebb vállalkozásainak egyike volt.

Több gyökérbõl is táplálkozott a nagy vállalkozás; a legfontosabbnál
mások mellett megint Crombie nevével találkozunk. Mint mindenütt, itt
is mély a történelem kútja, de hát minden mesét el kell kezdeni valahol, s
tán nem egészen indokolatlan abból kiindulni, hogy a század közepén a
renaissance filozófia újrafelfedezésével és újraértékelõdésével jócskán
megnövekedett az itáliai renaissance gondolkozók, kiváltképpen a firen-
zei humanizmus és a padovai arisztotelianizmus tekintélye és jelentõsége.
1940-ben, egy épp akkor induló és hamar igen tekintélyessé növekedett
eszmetörténeti folyóirat hasábjain John Herman Randall Jr. egy azóta is
gyakran idézett tanulmányban vélt szoros szálakat szõhetõnek Galilei tu-
dományfelfogása és bizonyítási módszere meg a „padovai averroizmus”,
kiváltképp Giacomo Zabarella (1532–89) logikája között. A háború után
Randall Ernst Cassirer-rel és Paul Oscar Kristeller-rel együtt jegyzett egy
válogatást renaissance filozófusokból, s a bevezetõ esszé külön kiemeli az
itáliai „kritikai arisztotelianizmus” szerepét „a tudományosan orientált fi-
lozófiai gondolkozás” kifejlõdésében. Egészen Galilei napjaiig – hangsú-
lyozzák – Padova Európa vezetõ egyeteme, az arisztotelészi kvalitatív fi-
zikai gondolkozás fellegvára s nevelõje azoknak, akik mint Galilei, el-
hagyták ezt a szemléletet. De ha fizikájában nem is, filozófiájában maga
Galilei is végig az itáliai arisztotelianizmus keretei között marad. Zaba-
rella e téren a mestere, aki logikájában „tökéletesítette elõdei metodoló-
giai javításait és készen adta át a módszereket Galileinek”. A platonizáló
és miszticizmusba hajló firenzei humanizmussal szemben ezt a padovai
arisztotelianizmust racionalista, naturalista, világias, sõt antiklerikális ten-
denciák jellemezték; Randall Galileije tehát jóllehet „arisztoteliánussá”
változott, XVIII. és XIX. századi „felvilágosultságát” és „liberalizmusát”
még nem veszítette el. Ilyenként mutatta be népszerû életrajzában Ludo-
vico Geymonat.

Ám meddig lehet ép jégre metszett kép? A padovai arisztotelianiz-
must kiválóan ismerõ Bruno Nardi mindig is erélyesen tiltakozott Zaba-
rella-hatások sejtése ellen Galilei mûveiben; William F. Edwards pedig,
aki Zabarella logikájáról írta doktori disszertációját, megvizsgálta Galilei
fiatalkori filozófiai traktátusait és úgy találta, hogy bár nem kevés helyen
hasonlítanak Zabarella téziseihez, sem a kifejezések, sem a megfogalma-
zás nem egyezik annyira, hogy közvetlen hatásról vagy pláne átvételrõl
beszélhetnénk, lévén amúgy nagyon is széleskörûen elterjedt eljárásokról
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szól, mint például a regressus széltében-hosszában és ezernyi apróbb-na-
gyobb változatban pertraktált módszere. A hatvanas évek végén azután
Adriano Carugo, a Discorsi mintaszerû kritikai kiadásán megedzõdött
szemmel, azonosított Galilei latin nyelvû fiatalkori természetfilozófiai és
metodológiai traktátusainak a forrásaiból kettõt Benito Pereira és Fran-
ciscus Toletus jezsuita atyák munkáiban. 1971-ben pedig Crombie a
Collegio Romano még egy professzorára mutatott rá forrásként: Cla-
viusra. Itt kapcsolódott a munkába William A. Wallace, aki a következõ
két évtizedben példátlan szorgalommal, leleményességgel és erudícióval
tárta fel Galilei logikai, bizonyításelméleti, metodológiai, természetfilo-
zófiai nézeteinek jezsuita forrásait.

A hosszú és bonyolult kutatás összegezéséül is tekinthetõ akár, aho-
gyan legutóbb Wallace Galilei (egész „módszeréhez” inkább, mintsem
csupán) ifjúkori arisztoteliánus Logikai traktátusai-hoz fûzött (vaskos kö-
tetté dagadt) kommentárjáról megjegyzi: „Végtére is könyvem centrális
felismerése meglehetõsen egyszerû: A Collegio Romano jezsuita atyái-
nak az elõadási jegyzetei révén jutott Galilei a Padovai Arisztoteliánusok
demonstratív regressusához, amelyet azután az asztronómia és a mecha-
nika megszületõ tudományában õáltala felfedezett új jelenségek kauzális
magyarázatára alkalmazott. Galilei úgy érezte, hogy ezek a magyarázatok
igaz és biztos tudásra vezetnek, ugyanolyan igaz és biztos tudásra, mint a
természet világában szerzett köznapi tapasztalataink. Többnyire napjai
»mixed science« tradíciójának matematikai és fizikai érvelést nyíltan
kombináló módszerével dolgozott.” Ez a felismerés – véli Wallace – egy
csapásra megoldja a bizonytalanságokat és talányokat, amelyek Vivia-
nitól napjainkig zavarták a tudománytörténészeket. Ugyanis „a rejtvé-
nyek mindig titokzatosak azoknak, akiknek nincs hozzájuk kulcsuk”;
ilyenkor a megoldók óhatatlanul bonyodalmakat teremtenek a kulcs ke-
resésében. Így Galilei esetében voltak, akik õt empiristaként jellemezték,
és nem vették észre gondolkozásának racionalista elemeit; mások ellen-
kezõleg: platonistát faragtak belõle, figyelmen kívül hagyva ragaszkodá-
sát a megfigyeléshez és a kísérlethez; megint mások ingadozni látják raci-
onalizmustól empirizmusig és szkepticizmusig és vissza racionalizmusig;
akadnak, akik kanti keretekbe próbálják gyömöszölni; végül vannak, akik
kétértelmûséggel és következetlenséggel vádolják, mivel makacsul ra-
gaszkodott a tudomány olyan ideáljához, amelyet õk az ember által örök-
ké elérhetetlennek tekintenek. Ám Galilei ezen jellemzések egyike sze-
rint sem tudta volna látni magát. Logikai metodológiáját világosan kifej-
tette egyik elsõ jegyzetfüzetében, és ami még figyelemreméltóbb, újra
megerõsítette egyik utolsó levelében. Megtalálva a rejtvény utolsó darab-
ját, jelen esetben az MS 27-et, nyomban érthetõvé válik életmûve, vala-
mint helye a tudományos gondolkozás történetében.

„MS 27” Galilei logikai és bizonyításelméleti kéziratainak a jelzete a
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Firenzei Központi Nemzeti Könyvtárban; utolsó leveleinek egyikében
pedig, 1640. szept. 14-én azt írja egy tudományos kérdésben hozzá for-
duló szigorúan arisztoteliánus, ám amúgy jószándékú természetfilozófus-
nak, Fortunio Liceti-nek, hogy õ is Arisztotelésztõl tanulta a logikát, a
következtetés mûvészetét, a bizonyítás biztosságát, s e tekintetben máig
peripatetikusnak vallja magát. „Nem túlzott elvárás talán – írja Wallace
az MS 27-et a kor jezsuita skolasztikájában elhelyezõ vaskos kötetérõl –
értékét azon lemérni, hogy mennyire segíti Galilei eme testamentumá-
nak készpénzként való elfogadását.” Mert csak ez adhatja meg a kulcsot
a fenti vagylagos bonyodalmak feloldására. Hiszen ha a „mixed sciences”
peripatetikus tradíciója alapján „meg tudnánk érteni, miként következ-
het a Hold fázisainak gondosan elemzett megfigyelésébõl az az apo-
diktikus [tökéletesen bizonyos] tudás, hogy egy olyan távoli tárgy, mint a
Hold, gömb, akkor semmi nehézséget nem okoz elfogadni azokat a meg-
lepõ magyarázatokat, amelyeket Galilei adott a távcsövén látottakra: he-
gyek a Holdon, más holdak keringése a Jupiter körül, a Vénuszé a Nap
körül. És ugyanezen geometriai-fizikai típusú bizonyítás, a regressus mo-
dellbe illõ arkhimédészi típusú suppositiókra alapozva, tette képessé Ga-
lileit, hogy túllépjen a régi statikán egy új kinematikához vagy dinamiká-
hoz, amely a lokálisan mozgó vagy nyugvó testek váratlan tulajdonságait
bizonyította.”

Azaz „módszer” tekintetében, hála a jezsuita atyák „mixed science”
tradíciójának és demonstratív regresszusának, tökéletesen helyreállott a
tudományos gondolkozásban a kontinuitás. Artisztotelész az új termé-
szettudományokban is megmaradhat „a tudományos gondolkozás atyja”,
és Wallace-nak nem okoz nagyobb nehézséget átírni Galilei nagy felfede-
zéseit, a Jupiter-holdakét például, vagy az idõnégyzetes törvényét szabá-
lyos peripatetikus regresszusokba, a Collegio Romano progresszív peri-
patetizmusa, elsõsorban Paulus Vallius 1587–88-as logikai kurzusa és ké-
sõbbi könyvei alapján.

Ám aki nem jártas a modern és posztmodern peripatetizmusokban,
aligha tudja könnyen követni vagy pláne elfogadni Wallace átírásait; nem
lehet elkülöníteni, hol érvel Vallius-Wallace és hol Galilei. Meglehet,
Wallace kulcsa végül is ugyanúgy álkulcs, mint a többieké; meglehet, igazi
kulcsot a rejtélyhez – hacsak nem peripatetikus az ember – nem is lehet ta-
lálni? A kérdés az, hogy miként vált Galilei – Wallace Galileije – „mód-
szer” tekintetében Arisztotelész és a jezsuita atyák hûséges tanítványává.

Mint annyiszor a modern tudománytörténet-írás történetében, most
is Koyrétól kell kiindulni.

„Koyré – írja Wallace – jó szövegelemzõ volt, s szépen és meggyõzõen
írt; gondosan megvizsgálta Galilei ingákkal és lejtõkkel végzett kísérletekre
hivatkozó eredményeit, és meggyõzõdött róla – s véle együtt sok olvasója
–, hogy Galilei tudománya nem empirikus megalapozású volt, hanem lé-
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nyegében saját intellektuális meglátásából fakadt. Az írásaiban említett kí-
sérleteket vagy gyatrán, vagy egyáltalában nem végezte el, hiszen a nekik
tulajdonított eredmények nem igazolhatók, szögezte le Koyré.”

*

Az antiempirikus, szélsõségesen racionalista Galilei-képet felvázoló Koyré-
könyv óta – elsõsorban kéziratos kutatások alapján – kiderült, hogy Gali-
lei nagyon is elvégezte a kísérleteket, mégpedig meglehetõsen pontos
mérésekkel és eredményekkel. De Galilei empirizmusa nem a XIX. szá-
zadi természettudományé volt, nem pozitivista és nem hipotetiko-deduk-
tív módszer. Merõben más módszertani keretbe illettek az õ kísérletei,
amint azt a középkori, a skolasztikus és a renaissance gondolkozásba ma-
gukat beásó tudománytörténészek idõközben kiderítették, illetve kiderí-
teni vélték.

Akárcsak Crombie, Wallace is Koyré tanítványa volt, a franciából
princetonizálódott mesteré, aki egy egész tudománytörténész-nemzedé-
ket tanított meg a forrásokat úgy olvasni próbálni, mintha szerzõik kor-
társaink lennének. Ez persze lehetetlen: az ember nem bújhat ki a saját
korából, de az erõfeszítések újszerû és teljesebb interpretációk végtelen
lehetõségét nyitotta meg invenciózusabb történészek elõtt. Wallace a hat-
vanas évek végén Domingo de Soto titkát – Koyré-téma volt ez is – kutat-
ta: miként fedezhette fel a Párizsban tanult spanyol dominikánus pro-
fesszor fél évszázaddal Galilei elõtt a szabadesés idõnégyzetes törvényét,
pontosabban – korhû olvasatban – miként jutott arra a gondolatra, hogy
a mertoni középértéktétel segítségével értelmezze az uniformiter diffor-
mis (egyenletesen növekvõ vagy csökkenõ) változást, és ezt éppen az
egyenletesen gyorsuló mozgással példázza. A rendkívül bonyolult, rész-
ben korhû, részben modern jelölésekkel és fogalmakkal dolgozó eszme-
történeti rekonstrukcióban a kulcsszerep a XV. század végi–XVI. század
eleji párizsi egyetemnek jut, ahol a Johannes Maior körül felvirágzó késõ
skolasztikus szinkretizmusban nominalista logikai módszerek keveredhet-
tek realistább tendenciákkal, amelyek a megokadatolt tények (propter
quid magyarázatok) tudományára (vera scientia) törekedve tényleges je-
lenségekre igyekeztek alkalmazni az oxfordi kalkulátorok absztrakt szké-
máit, mindenekelõtt a mélységében elemzett változáskategóriákat, s
egyebek közt az uniformiter difformis változásra érvényes középértékté-
telt. A spanyol dominikánustól aztán természetesnek tûnhetett meglelni
az utat a Collegio Romano részben szintén Hispániából származó pro-
fesszoraihoz, kivált Wallace-nak, akinek a hetvenes évek elején jelent
meg nagy mûve a kauzalitás szerepérõl a természettudományos magyará-
zatban, a középkort és a kora újkort tárgyaló elsõ kötet 1972-ben. Ebben
a veretes, nehéz tudományfilozófiai és neothomista elemzésekkel teljes
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monográfiában Wallace a korabeli források korhû – azaz arisztoteliánus
– értelmezésére építve fejtette ki, hogy az új természettudomány – ellen-
tétben Duhem tézisével – nem az arisztotelészi okok elhagyásával, hanem
éppen mélyebb értelmüknek a megértésével és kibontakozásával fejlõ-
dött ki, épp így válhatott alkalmassá a matematika integrálására a fizikai
magyarázatokba. „Arisztotelész XVI. századi követõinek nem az volt a
hibája, hogy okokat kerestek, hanem az, hogy túlságosan hamar föladták
a keresést és megtorpantak az »igazi okok« elõtt, amiket majd csak az
»új tudomány« kezd föltárni, amelyre végül Galilei jutott.” Galileinek pe-
dig a jezsuita filozófiaprofesszorok közvetítették azt a módszert, amely
lehetõvé tette, hogy az „igazi okokig” hatoljon. Ez nyomban világossá
vált, mihelyst Adriano Carugo, majd Crombie fölismerte, hogy Galilei fi-
atalkori latin nyelvû logikai, metodológiai, természetfilozófiai traktátusai
a Collegio Romano professzorainak, név szerint Benito Pereira, Francis-
co Toletus és Clavius lekcióit követik, s ugyanerre a meggyõzõdésre ju-
tott Wallace. Keletkezett is ebbõl – ha nem is prioritásharc – egy kis köl-
csönös neheztelés és szemrehányás, de hamar elsimult, hisz végül is
Wallace és Crombie a kérdés más-más részletében találta meg igazi kuta-
tási területét.

Wallace mindenekelõtt ragyogó mikrofilológiai vizsgálódások sorával
igazolta, hogy Galilei természetfilozófiai és logikai traktátusai semmi
esetre sem olyan értelemben Juvenilia, ahogyan Antonio Favaro értette
az Editio Nazionale-ban. Ezek az írások nem 1584-ben keletkeztek és
nem kijegyezte vagy éppen másolta azokat ifjú egyetemi hallgatóként Ga-
lilei, hanem jóval késõbb, 1590 körül állította össze immár fiatal pisai
professzorként, források alapján és gyakran meglehetõsen ragaszkodva
hozzájuk, de saját szempontjai szerint és saját jellegzetes (a forrásainál
lényegesen egyszerûbb, primitívebb) latinjában. Így ezek joggal tekinthe-
tõk saját mûveinek, s bármi is volt velük a célja (a matematikainál jobban
fizetõ és nagyobb presztízsû filozófiai katedrára pályázott, netán Clavius
megbecsülésére, vagy egyszerûen épp ezek a kérdések érdekelték?), érvé-
nyesen és sajátjaként vállaltan utalnak arra a filozófiai irányzatra, ami
szerint tájékozódott. Wallace lépésrõl lépésre haladva az írások forrásai-
nak földerítésében, rekonstruálta ezt az egész irányzatot, a Collegio
Romano professzorainak progresszív arisztoteliánizmusát. Bõven volt mi-
bõl, mert a jezsuita professzorok általában nem tanítottak egy helyütt so-
káig: a Collegio Romanóban professzorok hosszú sora tanított logikát és
természetfilozófiát a XVI. század második felében. Ezen idõszakban „a
Collegio Romanóban hároméves ciklusokban folyt a filozófia tanítása: az
elsõ évben a logikáé, a másodikban a természetfilozófiáé, a harmadikban
a metafizikáé. Általában az a professzor vitte a másik két évben tovább
az osztályt, aki elkezdte tanítani az elsõ évben. Így folytonosabb lehetett
a kurzus, és a professzor is bepótolhatta azt, ami az elõzõ évben esetleg
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kimaradt. Matematikát általában a második évben tanítottak, és ez a
többletteher a sok természetfilozófiához járulva azt eredményezte, hogy
az utóbbi disciplinából sok átcsúszott a harmadik évre. Valószínûleg min-
den kurzushoz voltak tankönyvek, de a legtöbb professzor saját elõadási
jegyzeteit részesítette elõnyben, és ezekrõl készült reportationes írására
biztatta a hallgatókat, személyes használatukra. A jezsuita diákoknak kü-
lön idõt hagytak – professzoraik jegyzeteire és egyéb forrásokra hivatko-
zó – jegyzetek készítésére. Valószínûleg a legtöbb professzor kurzusa be-
fejeztével a Collegio könyvtárában helyezte el elõadásainak végleges vál-
tozatát. Ha csakugyan így történt, az ilyen kódexek ismételt másolása
megmagyarázhatja a Collegio Romano elõadásairól készült reportationes
feltûnõen nagy számát szerte Európa könyvtáraiban”.

A professzorok névsorát az 1559–1560-as tanévtõl az 1597–1598-asig
csaknem hiánytalanul összeállító táblázatból egyebek közt kiderül, hogy
míg a logikai, természetfilozófiai és metafizikai kurzusokat csaknem min-
dig új professzorok tanították, a matematikait, ami akkor Euklidészt, a
ptolemaioszi asztronómiát és az optikát jelentette, csaknem mindig Chris-
topher Clavius tartotta. Clavius nagy tekintélyét tekintve ez tán önmagá-
ban is a matematika jelentõségének a megnövekedésére utal a rend curri-
culumában, s ha még azt is figyelembe vesszük, hogy Clavius a matemati-
kának alárendelt tudományokat, a mixed science-ket, amilyen az optika, az
asztronómia, a mechanika, teljes értékû bizonyításra képes vera scientia-
nak tekintette, akkor gyanítható, hogy a Collegio tantárgyszerkezete felel-
hetett meg legjobban a kor általános felsõoktatási igényeinek, vagy leg-
alábbis ez követhette leginkább a természettudományok korabeli növekvõ
fontosságát. Jó szemmel vette mintául Pázmány Péter a nagyszombati
egyetemhez, s Galilei, fiatal pisai professzorként, hová is fordulhatott vol-
na egyebüvé? Netán a sokkal elmaradottabb pisai egyetem reformjára
gondolt? Vagy csak afféle levelezõ hallgatóként – mint Wallace véli,
Clavius biztatására és segítségével – kívánta kitanulni a Collegio kurzusait?

A természetfilozófiához több professzor könyvét, illetve kéziratos
reportatióját használta. A kéziratos jegyzeteket Claviustól kapta, mikor
1587-ben felkereste Rómában. Claviusnak Sacrobosco Spherajához írt
kommentárjaiból többnyire szó szerint idéz Galilei. A többiek esetében
nehezebb kinyomozni a hatást, de Wallace sorra azonosította vagy való-
színûsítette a forrásokat, s 1977-ben kiadta Galilei természetfilozófiai
jegyzeteit angol fordítással, filológiai és életrajzi jegyzetekkel. A könyv
túlságosan nagy feltûnést nem keltett. Arisztotelész Fizikájához, De
caelo-jához, De genaratione et corruptione-jéhez, Meteorológiájához írt
Galilei kommentárokat, mintáihoz hasonlóan, elsõ látásra a szokásos for-
mában és szellemben, ezért is gondolhatta Favaro, hogy tán pisai egyete-
mi hallgató korában jegyezhette le professzora elõadásait.

Tüzetesebb vizsgálódással persze itt is találhatók eltérések a szokvá-
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nyos Arisztotelész-kommentároktól, az igazi feltûnést azonban a logikai
kérdések vizsgálata jelentette. Itt azonban a források kérdése nehézséget
okozott. Azt már Carugo észrevette, hogy Galilei logikai kérdései igen
hasonlítanak Ludovicus Carbone perugiai professzor Additamenta ad
commentaria D. Francisci Toleti in Logicam Aristotelis címû könyvéhez.
Franciscus Toletus a Collegio Romano legelsõ filozófiaprofesszorainak
egyike volt, az 1559–60-as tanévben adott elõ logikát, logikai kurzusa
1576-ban nyomtatásban is megjelent Velencében, s aztán sokszor újra-
nyomták. Toletus kétségkívül szolgálhatott forrás gyanánt Galileinek is,
de az Additamenta nem, hiszen 1597-ben jelent meg Velencében. Wal-
lace azonban észrevette, hogy a Collegio Romano egyik jeles professzora,
Paulus Valla (latinos nevén Vallius) 1622-ben Lyonban megjelent kétkö-
tetes Logikájának az elõszavában céloz rá, hogy valaki csekély változta-
tással kiadta harmincnégy évvel ezelõtt, azaz 1588-ban tartott logikai
Introductióját a saját neve alatt, s a második kötet elõszavában újból
megjegyzi, hogy logikai kurzusának több fejezetét kiadta ugyanez a valaki
Toletus logikájához írt Additamenta formájában. Ez a valaki nyilvánvaló-
an csak Carbone lehet, és ahogy õ hozzájuthatott Valla 1587–88-as logi-
kai kurzusának a kéziratához, miért ne juthatott volna ugyanúgy hozzá
már 1589-ben Galilei? Wallace gondos filoszhoz illõen természetesen át-
nézte a többi professzor megmaradt nyomtatott vagy kéziratos lekcióit is.
„Ámde annyi sok hasonlóság akad Galilei jegyzetei és a Valla 1587–88-as
elõadásaiból Carbone által plagizált anyag között, hogy nem látszik szük-
ségesnek tárgyalni ezeket a lehetõségeket.” Elegendõ Valla-Carbone és
Galilei összehasonlítására szorítkozni. A hasonlóság olykor tényleg elég
nagy, ám közvetlen bizonyíték nincs, mert a kézirat, amibõl Wallace sze-
rint mind a ketten dolgoztak, nincsen meg. Így aztán Crombie merõ spe-
kulációnak tekinti Wallace rekonstrukcióját, s mások se igen fogadják el.

De annyi kétségtelen, hogy Galilei a Collegio Romano logikáját dol-
gozta fel magának. Ugyanazok a fogalmak és eljárások kerülnek elõ nála,
mint a jezsuita professzoroknál, s ugyanaz a tudománykép, ugyanaz a
Második analitikára támaszkodó bizonyításelmélet. Így például a de-
monstratív regressus lehetõségének a kérdése az Additamentában ugyan
nem szerepel, de Valla Logikája részletesen tárgyalja. „A kérdés egy ko-
rábbi expozíciója található Toletus logikai szövegében, lényegesen rövidí-
tett formában, és minden jezsuita, aki csak tanított a Collegio Roma-
nóban, áldozott idõt rá – és mind a lehetõsége mellett foglalt állást, akár-
csak Galilei.” Arisztotelésztõl származik az a nem tökéletesen záródó
körkörös bizonyítási eljárás, „amelyben olykor a konklúzióból egy quia
demonstrációval a premisszákra lehet következtetni, és aztán ugyanazt a
konklúziót le lehet vezetni a premisszákból egy propter quid demonstrá-
cióval – egy kétszeres progressus vagy két progressio, amely demonstratív
regressus néven vált ismertté”. Sokan, Avicenna nyomán, tagadták a le-
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hetõségét, de a jezsuiták a padovai averroista tendenciájú arisztoteliá-
nusokat – mindenekelõtt Agostino Nifot és Jacopo Zabarellát – követve
a regressus lehetõsége mellett törtek lándzsát. „Galilei nem említi a tra-
díció forrását, csupán magának Arisztotelésznek tulajdonítja, de Valla
teljes elismeréssel idézi Zabarellát, és aligha kétséges, hogy végsõ soron
Galilei érvei is ettõl a szerzõtõl származnak.”

De miért kellett volna Galileinek Zabarellát idézni, mikor lényegé-
ben ugyanezt a módszert már Grosseteste alkalmazta? A resolutio és
compositio módszere – ahogyan õ nevezte – Arisztotelész nyomán felállí-
tott különbségre alapul egy tény empirikus tudása (demonstratio quia) és
a tény okának elméleti vagy racionális tudása (demonstratio propter
quid) között. Ezzel a módszerrel – összegez Crombie – „Grosseteste
megmutatta, hogyan lehet felfedezni a megfigyelt események vagy attri-
bútumok formáját, formális definícióját vagy »formális okát«. Így »a defi-
níció, vagyis ami maga a dolog, ezekbõl a quidditásba belépõ tulajdonsá-
gokból tevõdik össze, és megfordítható (convertibilis)«, és a »quidditás«,
vagyis a dolog természete az oka a tények empirikus kapcsolatának. En-
nek a »formának« vagy »természetnek« a definíciója aztán középsõ tag
lehet egy demonstratív szillogizmusban”, azaz egy propter quid bizonyí-
tásban. Vagyis a compositio az általánostól a partikuláris felé halad, a
resolutio a partikuláristól az általános felé. A compositio a leguniverzáli-
sabból, a legegyszerûbbõl indul ki, és differenciáló attribútumok hozzá-
adásával halad a partikuláris és összetett felé. A resolutio fordítva halad.
A két progressio együtt szolgál bizonyítás gyanánt.

Nagyon hasonló, csak kauzálisra átfogalmazott és sokkal bonyolul-
tabb (hiába, az ötvenes évektõl sokat fejlõdött a szakma!), ahogyan
Wallace Galilei regressusát rekonstruálja: „A regressusban szereplõ elsõ
progressusban ok és hatás külön értõdnek és nincsenek formálisan viszo-
nyítva, és így lehetséges a hatás ismerete az ok nélkül; ha ez az eset, a ha-
tás létezése használható az ok létezésének a bizonyítására. És megint
csak, ha az ember felfedez egy okot, nem kell ezt pontosan viszonyulni
látni valamely hatáshoz, ámde vizsgálódva rájöhet az ember, hogy szük-
ségszerûen összefügg valami addig nem ismerttel vagy fel nem ismerttel.
Ha ez történik, készen áll az ember a regressusban szereplõ második
progressusra, mert ekkor az újonnan felderített ok egy propter quid de-
monstráció alapjául szolgálhat”. Azaz Galilei az 1589-bõl származó logi-
kai kérdéseiben a regressus lehetõségét két progressus kapcsolatában lát-
ja: „az egyik egy hatásból-okra érveléssel dolgozik és egy demonstratio
quia formájában fogalmazódik meg, a másik egy okból-hatásra érveléssel
következtet és egy propter quid demonstrációban jelenik meg. Ezt a me-
todológiát alkalmazva a matematikai fizika bonyolultabb problémáira,
Galilei újítása lényegében az elsõ progressusban lokalizálható. Ez szol-
gálna suppositióinak és közelítõ elveinek a biztosítására, és így azt az ala-
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pot adhatja, amelyre felépítheti második progressusát a nuova scienzaját
alkotó tételek és propozíciók formájában”. Azaz kísérletekkel, megfigye-
lésekkel és rengeteg töprengéssel Galilei – Wallace Galileije – a partiku-
láris tapasztalatokból eljutott valami általánosig és egyszerûig, amibõl
azután levezethette a kísérletesen jó megközelítéssel igazolható vagy egy-
szerûen evidens tételeit. Ezért jegyzi meg a könyvrõl írt recenziójában
Winifred L. Wisan, hogy lám, végül Wallace visszatért az általánosan el-
fogadott nézethez. „Azaz a mechanikában (ideálisan) közvetlen tapaszta-
latból kell megismerni az alapelveket.” De nincs egészen igaza. Wallace
nem egyszerûen ismétel. A jezsuita professzorokon keresztül Zabarella
regressusához visszahajlítva Galilei bizonyítás-felfogását, Wallace egy –
Horányi Özséb kifejezését és fogalmát alkalmazva – „symbolikus aktus”,
a bizonyítás-aktus „sikerfeltételeit” fogalmazza meg és írja körül. Jó neo-
tomistaként, hiszen éppen efféle feltételek analízisével és rendszerezésé-
vel foglalkozott mindig is az arisztoteliánus logika. Sikerült így bekapcsol-
nia Galileit az „örök arisztoteliánizmus” nagy áramába? Bizonyos mérté-
kig igen. Hiszen Galilei csakugyan rengeteg partikuláris megfigyelés, kí-
sérlet és spekuláció útján jutott el egy általános elvig, amibõl aztán szá-
mos tétel és állítás levezethetõ volt, s megint rengeteg szellemes kísérlet,
mérés és nehéz fogalomcsiszolás árán egy másik, még általánosabb és
egyszerûbb elvig, amibõl aztán maga az elõbbi elv is levezethetõ volt.
Csak éppen ez az általános elv nem holmi bizonytalan valami volt többé,
nem forma, nem finális ok, nem is egyszerûen elv, hanem konkrét kvanti-
tatív ráció, azaz arányosság út és idõ, illetve sebesség és idõ között: az
elsõ progressusban az idõnégyzetes törvény, illetve a „sebesség-arányos-
az-idõvel” összefüggés, melyek azután rációi, azaz ha úgy tetszik, „okai”
gyanánt szolgálhattak a második progressusban a megfelelõ propter quid
bizonyításoknak. A nagy, a cseppet sem arisztotelészi tett ennek a két rá-
ciónak a felfedezése és egymásra vonatkoztatása volt. Ez és csak ez tette
lehetõvé, hogy a mozgásjelenségek meglepõen nagy és bonyolult köre
kvantitatíve (tehát mérhetõen) levezethetõ legyen egy olyan egyszerû
összefüggésbõl, hogy az egyenletesen változó mozgásban a sebesség egye-
nesen arányos az idõvel. Ehhez persze elõbb meg kellett tudni pontosan
mondani, hogy mi az a sebesség, és meg kellett sejteni változók közötti
összefüggések összefüggésének a levezethetõségét egymásból (mai szóval
az „infinitézimális kalkulust”), ez azonban már más történet. Itt csak azt
kell kiemelni belõle, hogy mindezt a jezsuita professzoroktól megtanulni
nem lehetett. De ez nem föltétlenül jelenti azt, hogy veretes arisztote-
liánus traktátusaik ifjonti áttanulmányozása Galileinek merõ haszonta-
lanság lett volna. Amint Horányi Özséb írja: „A sikerfeltételek nem szük-
ségszerûen függetlenek egymástól: köztük különbözõ logikailag leírható
viszonyok lehetnek”. A maga módján nem épp ilyesmi leírásával kísérle-
tezik Wallace? És (részben más logikai viszonyokkal) a Galilei-kutatás új
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perspektíváit mûvelõ egész metodikatörténet-írás és tudományfilozófia-
történet-írás? Annyi mindenesetre bizonyosnak látszik, hogy a Collegio
Romano nagy felsõoktatási reformja, forradalma nem volt közömbös az
újkori gondolkozás kialakulása szempontjából. És degradált formában,
többnyire csak káros vonásaiban, politikává szekularizáltan, még mintha
ma is itt kísértene a nagy Rend konok küldetéstudata, önelégültséggé
torzult magabiztossága, türelmetlen térítõkedve, valóságot látszattal ke-
verõ propagandakészsége.

Nem hiába emeltek maguknak Róma szívében olyan hatalmas épüle-
tet, hogy két térre és két utcára nézõ négyszögében ma kényelmesen elfér
az E. Q. Visconti Lyceum, a Biblioteca Nazionale hivatala, a Centro
Nazionale d’informazione bibliografiche, Lazio és Umbria tartomány
bibliográfiai felügyelõsége, s jut hely még az Agrárökológia központjának
is. És persze a tömb északnyugati sarkában az impozáns Szent Ignác szé-
kesegyháznak, ami Galilei nagy ellenfelének, Orazio Grassi atyának a
tervei szerint és részben vezetése alatt épült 1562-tõl. 1650-ben szentelték
fel a pápa jelenlétében, aki külön gratulált az építésznek. Aki különben
nem lehetett végig jelen az építkezésnél, õt is számûzte VIII. Orbán Gali-
lei elleni haragja, csak 1645-ben térhetett vissza Rómába, rendbe tenni a
nélküle alaposan elrontott építkezést. Az általa tervezett emeletes abla-
kos kupola, ahol áramolnia kellett volna befelé a fénynek, így sem készül-
hetett el. Helyére 1685-ben festett álkupolát Andrea Pozzo a Jézus Tár-
saságának univerzális diadalát ábrázoló ravasz perspektívájú freskóval.
Ma kimerevedett nyakkal bámulják a turisták: mennyivel magosabbnak
látszik, mint amilyen, egyenesen az égbe látni rajta át! A tervezett kupola
egyik testes tartópillérére a racionális XIX. században csillagvizsgálót
építettek. Maga a templom a valódi kupola hiányában homályos, titokza-
tos, sötét; pengeszerûen vágják át a homlokzat felõl beszabaduló fénysu-
garak a hatalmas fõhajó aránytalanul nagy terét. A keleti oldal középsõ
kápolnájából szúrós szemmel nézi az embert Roberto Bellarmino kardi-
nális, a nagy rend vezérlõ teológusa, a tridenti intranzigencia kérlelhetet-
len, de nemes szívû õrizõje. A sekrestyében mindössze ötszáz líráért árul-
ja a képet egy reszketõ kezû vénséges vén padre. Olcsó: biztos nem épp
Bellarmino kardinális portréját keresik nála általában.
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