
JEGYZETEK GALILEI
MECHANIKÁJÁRÓL3

Galilei neve elválaszthatatlanul összeforrott a mechanika születésével.
A szabadesés, a ferde hajítás, a lejtõn való mozgás, a tehetetlenség törvé-
nye, a mozgás relativitásának az elve, a sebesség és gyorsulás közötti
összefüggés felismerése, a tömeg és sebesség szorzatából összetevõdõ im-
pulzus bevezetése, az ingamozgás megfejtése s a mechanika annyi más
elemi törvénye fûzõdik az õ nevéhez, hogy jogos rá, mint a mechanika
megteremtõjére hivatkozni.

A mechanika és a belõle kinõtt fizikai-matematikai elméletek az új-
kori európai kultúra egyik legjellemzõbb vonásává váltak. A XVIII. szá-
zad második felétõl kezdve a mechanika egyre általánosabb, egyre abszt-
raktabb matematikai elvekig jutott el, elvekig, amelyek túlélték az elmé-
leti fizika két nagy XX. századi forradalmát, a relativitáselméletet és a
kvantummechanikát is. A relativitáselmélet,4 illetve a kvantummechani-
ka5 ezeknek az általános elveknek kozmikus illetve atomi méretekben
való alkalmazása, mint ahogy a kettõ közötti, közepes méretekben való
alkalmazásuk volt a klasszikus newtoni mechanika. Érthetõ, hogy a me-
chanika fejlõdésének kezdeténél álló Galilei az újkori természettudo-
mány, s ezen keresztül a modern tudományos kor reprezentáns alakjává
vált. Az egyházzal vívott harcának drámai körülményei még alkalmasab-
bá tették erre a szerepre.6 A sötét és visszahúzó erõkkel szemben a ter-
mészettudomány érdekében kiálló Galilei az egyre inkább összefonódó
tudományos és társadalmi haladás szimbólumává növekedett.

A tudománytörténet-írás úgyszólván kezdeteitõl fogva így értékeli
Galilei mûködését. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy Galilei mun-
kásságának ne lennének elõzményei. Az újkori természettudomány meg-

31

3 Elõzménye: Vekerdi László: Jegyzetek Galilei mechanikájáról. = Magyar Tudomány 71
(1964) No. 10. pp. 609–623.

4 Lásd pl. Schrödinger, Erwin: Space – time structure. London, 1954.
5 Igen világosan és könnyen érthetõen tárgyalja ezt a kérdést P. A. M. Dirac: „Harmi-

tonian methods and quantum mechanics.” Proceeding of the Royal Irish Academy,
Section A, Vol. 63. 1964. 49–59. old.

6 Santillana, Giorgo de: The crime of Galileo. Chicago, 1955.
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születése hosszú és nehéz harc eredménye volt. Ennek a – sokszor leple-
zett és föld alatti – harcnak a kezdetei sok területen a középkor és az an-
tikvitás századaiba nyúlnak vissza. Még nagyobb jelentõségû a modern
természettudomány megszületése szempontjából az itáliai reneszánsz sze-
repe. A reneszánsz századai alatt újraszerzett antik tudás és a mû-
vész-mérnökök által felhalmozott tapasztalatok döntõ hatással voltak az
egész természettudományos világkép megszületésére.

A következõkben – anélkül, hogy a „Galilei elõdei” néven ismertté
vált hatalmas vitát akárcsak érinthetnénk is – megkíséreljük vázolni Gali-
lei mechanikájának a viszonyát l., a reneszánsz humanisták által feltárt
antik hagyományhoz. 2. kora mérnök-fizikusainak az empirizmusához és
3., a középkori skolasztikus matematikához.

GALILEI ÉS AZ ANTIK HAGYOMÁNY

A görög matematika sajátos kialakulása7 és fejlõdése miatt a mechanikai
problémák matematizálására nem volt alkalmas. Az általa megteremtett
axiomatikus, deduktív struktúrában ugyanis nem volt leírható a mozgás.
A mechanika három nagy fejezetébõl kettõ így eleve kimaradt a görög
matematika látókörébõl. A görög matematika csak a statika axiomatizá-
lására volt képes, a kinematika és a dinamika más módszereket igényel-
tek. Pedig a mozgás úgyszólván kezdettõl fogva a görög gondolkozás
egyik legnagyobb problémája volt. Zénón híres paradoxonaiban a korai
megoldási kísérletek elsõ összefoglalását láthatjuk: a mozgás fogalma az
egzakt, matematikai gondolkozás számára ellentmondást jelent, így a
mozgás nem létezhet valójában, a lét megérthetõ lényege a változhatat-
lanság, a mozgás – mint helyváltoztatás – csak látszat.

A mozgásprobléma megoldásában a következõ nagy lépést Arisztote-
lész jelentette. Arisztotelész fizikája is kiküszöböli a mozgást, de úgy,
hogy feloldja egy matematizálásra eleve alkalmatlan, metafizikailag értel-
mezett változás fogalmában. Az arisztotelészi természetmagyarázatban
az egész univerzum összefüggõ organizmus volt, amiben minden termé-
szetes változás szükségszerû, de egyben célszerû is. A dolgok nem csak
azt jelentették, amik egy adott pillanatban valóban (aktuálisan) voltak,
magukban foglalták mindazokat a lehetõségeket is, amikké (potenciáli-
san) válhattak. A változás nem egyéb, mint ezeknek a lehetõségeknek a
megvalósulása: a potencia aktualizálódása. A természetben bekövetkezõ
mozgások azért szükségszerûek, mert lehetõségként eleve benne rejtõz-
nek már a dolgokban.

A mozgás csak egyik speciális esete ennek az általánosan értelmezett
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7 Szabó Árpád: Hogyan lett a matematika deduktív tudománnyá? = Matematikai Lapok
8 (1957) pp. 8–36, 232–247.
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változásnak. Az élettelen testek mozgásában Arisztotelész két alcsopor-
tot különböztetett meg, a „természetes” és az „erõszakos” mozgásokat.
A természetes mozgás megint kétféle lehet: a nehéz testek egyenes
vonalban történõ esése a Föld középpontja felé és a könnyû testek
egyenesvonalú mozgása felfelé, a periféria felé. Szabadesést az arisztote-
lészi fizika nem ismer: minden mozgót mozgat valami. Az esõ testet a kö-
zeg, amelyben esik.

Az erõszakos mozgás törvényét Arisztotelész a Fizika VII. könyvének
V. fejezetében fogalmazza meg. Ezt a törvényt modern interpretátorok
v ~ K/p alakban szokták visszaadni, ahol v a mozgó test sebessége, K a
mozgató erõ, p a mozgó test súlya. Ez a törvény ilyen formában hamis,
mert az erõ nem a sebességgel, hanem a gyorsulással arányos, s ez utóbbi
fogalmát Arisztotelész nem ismerte. De Arisztotelész nem dolgozik a se-
besség, erõ és súly fogalmával sem, és a mozgás idézett törvénye az arisz-
totelészi fizikában nem is annyira a mozgás, mint inkább a nyugalom
megalapozására szolgál. Egy Arisztotelész iskolájából kikerülõ, s az egész
középkoron át igen nagy hatású mû, az ún. Mechanikai Problémák ezt az
arisztotelészi mozgástörvényt használja fel a mérleg egyensúlyi feltétel-
ének a meghatározására.

Az arisztotelészi erõtörvény szerint v1p1 és v2p2 a mértéke az l1 és l2 kar
végén ható erõknek (1. ábra). Egyensúly esetében a két erõ egyenlõ kell
legyen egymással, azaz l1p1 = l2p2. Ha ugyanis az l1, l2 karú mérleg a meg-
támasztásai pont körül elfordul, a végpontok által leírt körívek s így a
végpontok v1, v2 sebességei is úgy aránylanak egymáshoz, mint a karok.

Az arisztotelészi mechanika szerzõje a kör „mágikus” tulajdonságá-
ban keresi ennek az elvnek a magyarázatát: „Ennek a jelenségnek az oka
a körben keresendõ. Ez természetes, mert mindenképpen érthetõ, hogy
valami figyelemre méltó eredjen valami még figyelemre méltóbból és a
legfigyelemreméltóbb tény az ellentétek összeesése egymással. A kör
ilyen ellentétekbõl áll, mert… van benne valami, ami mozog és valami,
ami állandó marad.”8
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8 Dugas, R.: A history of mechanics. Neuchatel 1955, 19.
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Így a mérleg és az emelõ a „legfigyelemreméltóbb” geometriai idom,
a kör tulajdonságaiból vezethetõ le, s mivel az emelõ segítségével az
összes többi egyszerû gép mûködése megérthetõ, az arisztotelészi mecha-
nika végsõ fokon a körnek tulajdonított metafizikai jellegzetességeken
épült fel.

Az arisztotelészi Mechanikai Problémák statikája mellett élt az ókor-
ban egy egészen másfajta statikai tradíció is, az Arkhimédészé. Ez a stati-
ka szigorú, matematikai definíciókon és axiómákon alapul. Akhimédész
nem hivatkozik intuitív elvekre és a kör „csodálatos” tulajdonságaira, ha-
nem a matematikai tételek mintájára posztulátumokkal és axiómákkal
írja körül az emelõ mûködését: hét további olyan axiómát fûz a geometri-
aiakhoz, amelyek az egyensúlyban levõ súlyok távolsági és súlypont viszo-
nyaira vonatkoznak. Ezekbõl vezeti le a statika alaptételeit, és VI. propo-
zícióként az emelõ elvét: „összemérhetõ mennyiségek akkor vannak
egyensúlyban, ha fordított arányban állanak azokkal a távolságokkal,
amelyekben fel vannak függesztve”.9

Nagyon jellemzõ, hogy miután ezt a tételt bebizonyította összemér-
hetõ, kommenzurábilis mennyiségekre, igazolja azt inkommenzurábilis
mennyiségekre is. Voltaképpen nem fizikai, hanem tiszta matematikai
mennyiségekkel dolgozik, az axiomatizált statika az euklidészi geometria
részévé válik a kezében.

Az antik mechanikának ez a két fõ iránya igen nagy hatással volt
a középkori, illetve a reneszánszkori gondolkozás fejlõdésére. A közép-
kor századai alatt szinte kizárólagosan az arisztotelészi fizika hatott,10

Arkhimédésznek inkább csak a nevét ismerték. Az õ munkáinak s általá-
ban a görög matematikának az értékelése a platonista tendenciájú huma-
nizmussal kezdõdött.

A RENESZÁNSZ-PLATONIZMUS
ARKHIMÉDÉSZ-KULTUSZA

A reneszánsz filozófiája bonyolult gondolkozási irány volt. Az antikvitás
nagymesterei – különösen Platon és késõbb Arkhimédész – utolérhetet-
len tartalommal töltötték meg, és filozófiai spekulációik nem hasonlítot-
tak jobban a görög és a római példákra, mint Leon Battista Alberti
rimini-i S. Francescója a görög templomokra. Az antik formák és szöve-
gek új konteksztusba kerültek, ráépültek a középkor századai alatt gyûj-
tött tudásra, elfeledték azt és szövõdtek vele. Az antik minták mellett
egyre inkább hatott a mindennapi tapasztalat, a megfigyelés.
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9 Dijksterhuis, E. J.: Archimedes. Copenhagen, 1956. 289–290.
10 Duhem, P.: Les origines de la statique. I. Paris, 1905.
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Az antik módszer segítségével elméleti, absztrakt szintre emelt ta-
pasztalat volt a fiatal Galilei szellemi fejlõdését megszabó firenzei plato-
nizmus eszményképe is. Ennek a jegyében született már Kopernikusz
életmûve is, és ez hatja át a XVI. századi fizika arisztokratikus mesterei-
nek, Guido Ubaldo del Monte hercegnek és Giovanni Battista Benedet-
tinek, a fiatal Galilei patrónusának, illetve tanítójának a munkásságát.
A kor mechanikájának kérdését, a mozgás problémáját akarták megolda-
ni Arkhimédész pontos, axiomatikus, de csak a statikai problémák keze-
lésére alkalmas módszerével. A középkor Arisztotelész-tiszteletét a rene-
szánszban valóságos Arkhimédész-kultusz váltotta fel. Arkhimédész mód-
jára geometriai, azaz axiomatikus módon építették fel legkülönbözõbb
tárgyról szóló értekezéseiket, s ezt az axiomatikus, deduktív módszert
vélték legalkalmassabbnak új ismereteik felfedezésére is. Nem tudták,
hogy maga Arkhimédész nem így találta legnagyobb eredményeit, hanem
intuitív heurisztikus eljárással. S csak a már megtalált eredményt igazolta
utólag a körülményes módszer segítségével.11

A reneszánsz számára Arkhimédész a geometriai szigorúság jelképe
volt. Ennek a jegyében támadták a fiatal Galilei mesterei, Guido Ubaldo
és Benedetti az arisztotelészi intuitív erõtörvényekre alapított mechani-
kát, és megkísérelték Arkhimédész nyomán megérteni a mozgások elmé-
letét. A mozgás azonban Arkhimédész fizikájában csak a nyugalom ha-
táresete volt: az egyensúlyából kibillentett mérleg elmozdulása, vagy – az
úszás. Az Arkhimédész fizikájából ma is mindenki által ismert törvény –
amihez a híres heuréka legenda tapad – lehetõvé tette egy speciális moz-
gásféleség: a testek úszásának, süllyedésének és emelkedésének a megér-
tését. Galilei egy fiatalkori, Pisában írt értekezésében12 az arkhimédészi
hidrosztatika segítségével magyarázta meg – Benedetti nyomán – a testek
„természetes” mozgását. Õ is, mint Arisztotelész, kétféle, lefelé és felfelé
történõ természetes mozgást különböztet meg, de ezeknek a mozgások-
nak a leírására arkhimédészi elveket alkalmaz, és minden adódó alka-
lommal élesen kritizálja Arisztotelész mozgáselméletét. A testek nem
„saját természetes helyüket” keresve mozognak felfelé vagy lefelé egy hi-
erarchikusan elrendezett univerzumban, a lefelé, ill. felfelé történõ „ter-
mészetes” mozgás is „erõszakos” mozgás, és a mozgást létrehozó erõ a
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11 Arkhimédész erre vonatkozó módszerét csak a XX. század elején találta meg egy kiva-
kart és keresztény szöveggel átírt kéziraton J. Heiberg dán filológus. Az antik axiomati-
kus, geometriai módszerek XV. és XVI. századi Firenzében való elterjedésére jellemzõ,
hogy pl. a XVI. század végén a nagyhercegi udvarban külön tanár, név szerint Ostilio
Ricci tanította az apródoknak Euklidész Elemeit. Az akkor már a pisai egyetemen medi-
cinát tanuló Galileivel is õ kedveltette meg 1582-es firenzei tartózkodása alatt a mate-
matikát.

12 De motu. Az Antonio Favaro által gondozott Nemzeti Kiadás (Opere di Galileo Galilei.
Edizione Nazionale. Vol. I–XX. Firenze 1890–1909) elsõ kötetében a 251–419. lapon.
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test és a közeg fajsúlya közötti különbségben keresendõ. „Nyilvánvaló
ezért – írja Galilei a mozgásról írott pisai értekezésében –, hogy a testek
természetes mozgása a súlyok mérlegen történõ mozgására vezethetõ
vissza. A természetesen mozgó test a súly szerepét játssza a mérleg egyik
karján, és az esõ test térfogatával egyenlõ térfogatú közeg jelenti a másik
súlyt a mérleg másik karján. Így, ha a közegnek az esõ test térfogatával
egyenlõ térfogata súlyosabb, mint a mozgó test, és a mozgó test könnyebb,
mint a közeg, mint könnyebb súly, felfelé fog mozogni. De ha a mozgó
test súlyosabb, mint a közeg azonos térfogata, akkor lévén a nehezebb
súly, lefelé fog mozogni. És végül, ha a közeg mondott térfogata egyenlõ
súlyú a mozgó testével, utóbbi sem felfelé, sem lefelé nem fog mozogni
éppen úgy, mint ahogy a súlyok sem esnek vagy emelkednek a mérlegen,
ha egyenlõek egymással.”13

Az értekezés kéziratának egy késõbbi változatában még jobban kidol-
gozta az esésnek ezt a hidrosztatikai modelljét. A felfelé való mozgást
nem tekinti többé „természetesnek”, mert „nem lehet azt állítani, hogy a
felfelé történõ mozgásnál is a test és a közeg súlya közötti különbség oka
önmagában véve a mozgásnak, mint a lefelé való mozgásnál. Mert a moz-
gó test abszolút súlya önmagában véve a lefelé mozgásnak, és csak járulé-
kos sajátság az, hogy ez a súly meg kell haladja a közeg súlyát, mint
ahogy az is csak járulékosan történik, hogy a test lefelé mozog egy olyan
közegben, aminek súlya van. Mert ha a közegnek egyáltalán nem lenne
súlya, és így a súlyos test nem haladhatná meg súlykülönbségben a közeg
súlyát, a súlyos test akkor is lefelé mozogna, mert a lefelé mozgásnak bel-
sõ oka van. De ugyanezt nem állíthatjuk a súlyhiányról. Mert a súlyhiány,
azaz a nem-súlyosság, magában véve semmi. Ahhoz, hogy a testben súly-
hiányt észlelhessünk, egy olyan közegre van szükség, amelyik súlyosabb
mint maga a test”.14

Az idézetek mutatják, milyen nehézségekkel kellett küzdeni még Ga-
lileinek is a mozgás megmagyarázásában. Mert a hidrosztatikai modell-
ben nem lenne szabad elvi különbséget tenni a lefelé és felfelé történõ
mozgás között. Hiszen az esést is a közeg és a benne esõ test közötti faj-
súlykülönbségre vezeti vissza. Azt lehetne mondani, hogy az esés mint si-
kertelen úszás jelentkezik, amit a közeg „lehajtó ereje” vált ki. A lefelé
mozgás „belsõ okára” való célzás egy egészen más természetû moz-
gás-modellre utal, az ún. impetus fizikára, amit késõantik és arab kom-
mentátorok nyomán a XIV. századi párizsi egyetem skolasztikusai dol-
goztak ki. De ez már egy egészen más világba vezet, mint az arkhimédé-
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13 Galileo Galilei On motion and on mechanics. Comprising De Motu (ca. 1590) trans-
lated with introduction and notes by I. E. Drabkin and Le Meccaniche (ca. 1600)
translated with introduction and notes by Stillman Drake. Madison 1960, 23.

14 Uo. 119.
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szi, és következetes kifejtése, amit Galilei pisai mesterei, Francesco
Bonamici és Benedetti kíséreltek meg, épp úgy nem vezetett a szabad-
esés fogalmához, mint a hidrosztatikai modell. A szabadesés, aminek a
megoldása az újkori dinamika megszületését jelenti, a Galilei mesterei ál-
tal közvetített antik módszerekkel nem volt megmagyarázható. Az antik-
vitás és a mindennapi tapasztalat ötvözése, ami a mûvészetek területén
olyan nagy eredményekhez vezetett, a természettudományokban nem
volt annyira eredményes. Nem a firenzei platonizmus szolgáltatta azt a
hátteret, amelyben Galilei új tudománya megszületett.

GALILEI ÉS AZ ITÁLIAI TECHNIKAI-EMPIRIKUS
TRADÍCIÓ

A páduai egyetemen egészen más világba került Galilei, mint Firenze
egyetemén volt. A páduai egyetem a Velencei Köztársaság fõiskolája
volt, s ez szabta meg az egyetem jellegét. Velence sohasem szakított
olyan élesen saját középkori fejlõdésével, mint Firenze. A nagy kereske-
dõváros az volt a XVI. század végén is, ami a XIV. században:15 egy gaz-
dag arisztokrata-réteg által uralt, a Földközi-tenger keleti medencéjében
szétszórt gyarmatbirodalom felett uralkodó állam. Ezt a birodalmat teljes
egészében a kereskedelem tartotta fenn és tartotta össze. Elsõsorban át-
menõ kereskedelem; Velence a Levante s a távolkelet áruit osztotta el
Európa felé s Észak-Itália termékeit szállította keletre. Így a hajópark
fenntartása és növelése mellett nagy szerepet játszottak életében a raktá-
rozás problémái is. Ezek természetesen újabb technikai-mechanikai fel-
adatokat jelentettek. A törökkel és a szomszédaival való állandó hábo-
rúskodása miatt igen fontosak voltak a hadászati kérdések, elsõsorban a
XVI. század során egyre tökéletesedõ ágyúharc gyakorlati és elméleti
problémái.

Ezek a körülmények erõsen hozzájárultak ahhoz, hogy Velencében
másfajta tudományos élet alakuljon ki, mint Firenzében. A tudomány itt
a gyakorlati élet igényeivel telítõdött, s az antik minták tisztelete sohasem
homályosította el a mindennapi élet tapasztalatait. Daniele Barbaro ve-
lencei humanista, aki 1556-ban adta ki Vitruvitus De architectura-ját,
kommentárjában a velencei építészetbõl és a híres velencei Arzenálból
vett példákkal világosítja meg az antik szöveget, sõt magába a szövegbe is
beépíti kora technikai gyakorlatából vett hasonlatait és elnevezéseit.16
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15 Braudel, F.: La Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de Philippe II. Pa-
ris 1949.

16 Zoubov, Vassili Pavlovitch: „Vitruve et ses commentateurs du XVIe siècle.” = La
science au seizième siècle. Colloque de Royaumont 1957. Paris 1960, 67–90.
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A XVI. századi velencei tudomány módszere a józan ész által vezetett ta-
pasztalat. A mindennapi élet olyan új problémák elé állítja a tudósokat,
amelyeknek a megoldását hiába keresik az antik szerzõkben. A XVI. szá-
zad egyik legnagyobb matematikusa és fizikusa, Nicolo Tartaglia szinte
programszerûen fejezi ki ezt az 1546-ban, Velencében kiadott Quesiti et
Inventioni diverse címû, a mozgásról írott könyvében, amelynek ajánlása
azoknak szól

„Kiket új dolgok égõ vágya izgat
Mikrõl nem tudtak Platon sem Plotinosz
Sem semmi régi görögök s latinok
S csak Munka, Mérés, Ész hozott világra.”17

Arkhimédész axiomatizálása helyett a munka és mérés ész által rend-
szerezett világaként jelentkezik a Velencei Köztársaság egyetemére kerü-
lõ Galilei elõtt is a mechanika. Ebben a szellemben írta meg elsõ páduai
elõadásait, a kéziratban megmaradt, és elõször Mersenne által, francia
nyelven kiadott Mechanikát.

Galilei páduai Mechanikája egészen más világba vezet, mint pisai ér-
tekezése. Nincs benne szó filozófiai meghatározásokról és Arisztotelész
elleni elvi küzdelemrõl. Új elméletekrõl sincs, mert a fiatal páduai pro-
fesszor az antikvitás mechanikai mûveibõl, a középkori kommentátorok-
ból, és Tartaglia mechanikájából indul ki. Azonban elõdeivel szemben az
addigi szétszórt és alkalomszerûen felhasznált részletekbõl egységes egé-
szet kovácsol, az egyszerû gépek mûködésének és alkalmazásának a meg-
értésére szolgáló tankönyvet.

Az egész könyvön centrális elvként vonul végig az arisztotelészi Me-
chanikai Problémák-ból megismert mérleg-elv. Ez az elv voltaképpen
csak az õ kezében válik kifogástalanul definiált és nemcsak egyensúlyi,
hanem mozgás-problémák tárgyalására is alkalmas módszerré. Ezt azáltal
éri el, hogy pontosan meghatározza az egyébként már Tartaglia által is
sejtett és körülírt „momentum” fogalmát: „momentum az a lefelé való
mozgási tendencia, amit nemcsak a mozgó test súlya okoz önmagában
véve, hanem az az elrendezés is, amelyben különbözõ súlyos testek egy-
máshoz képest állanak. Ez által a momentum által lehetséges, hogy egy
könnyebb test ellensúlyoz egy súlyosabbat, mint ahogy egy egyenlõtlen
karú mérlegen egy kisebb súly fenntart igen nagy súlyokat, nem a súlykü-
lönbség által, hanem a mérlegen való felfüggesztésének a távolsága által.
Ez a távolság a kisebb súly nehézségével együtt, növeli annak a momen-
tumát és lefelé irányuló impetusát, és ezzel együtt meghaladhatja a má-
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17 Cit. Mieli, A.: Panorama general de historia de la ciencia V. La ciencia del Rinaci-
miento. Matemática y ciencias naturales. Buenos Aires–México 1952, 21.
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sik, nehezebb súly momentumát. Így a momentum az a lefelé irányuló
impetus, ami súlyosságból, helyzetbõl és bármi egyébbõl, ami ilyenféle
tendenciát okozhat, tevõdik össze.”18

A „bármi egyéb”, amire Galilei ebben a momentum definícióban cé-
loz, a sebesség.

Ezt világosan kimondja pár oldallal késõbb, miután megmutatta, ho-
gyan vezethetõ le a momentum fogalmának a segítségével az egyensúly
feltétele, és az új fogalmat a mérlegre alkalmazza:

„Tekintsük a C pontban két egyenlõtlen részre osztott AB mérleget,
amelyre az A és B pontban a BC és CA távolságok arányának megfelelõ
súlyok vannak felfüggesztve (2. ábra).

Már levezettük, hogy ebben az esetben egyik súly ellensúlyozza a má-
sikat és következésképpen ha az egyikhez csak a legcsekélyebb súlymo-
mentumot is adnánk, az lefelé mozogva felemelné a másikat. Így egy ész-
lelhetetlenül kicsiny súlynak a B súlyhoz való adásával a mérleg elmoz-
dulna, a B pont E felé süllyedne és a mérleg másik, A vége D felé emel-
kednék. És mivel ahhoz, hogy a B súly lefelé mozduljon el, bármily ki-
csiny súly hozzáadása elegendõ, eltekintünk ettõl az észlelhetetlenül ki-
csiny mennyiségtõl és nem teszünk különbséget egyik súlynak a másik
súlyt kiegyensúlyozó képessége és mozgató képessége között.

Már most összehasonlítva azt a mozgást, amit a B súly végez, miköz-
ben leszáll az E pontba és amit az A, miközben felemelkedik D-be, két-
ségkívül azt találjuk, hogy a BE távolság annyiszor nagyobb, mint az AD
távolság, ahányszor a BC távolság nagyobb, mint a CA. Ugyanis a C kö-
zéppontban két egymással egyenlõ DCA és ECB szög képzõdik és így a
BE és AD körívek hasonlóak és olyan arányban állanak egymással, mint
az õket leíró BC és CA sugarak. Így a lefelé mozgó B súly mozgásának a
sebessége annyiszor lesz nagyobb, mint a másik, emelkedõ A súly sebes-
sége, amennyiszer az utóbbi súlyosabb, mint az elõbbi. Nem meglepõ így,
hogy az A súly nem emelhetõ fel még lassan sem D-be, hacsak a másik B
súly nem mozog nagyobb sebességgel E-be; és a természet törvényei sze-
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18 Galileo Galilei On motion and on mechanics… 151.
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rint való, hogy a B súly mozgása kiegyenlíti az A súly mozgását, ha ez
utóbbi lassabban mozog D-be és a másik gyorsabban száll le E-be. És
megfordítva, ha D-be helyezzük az A súlyt és a másikat E-be, világos,
hogy az elõbbi lassan esve A-ba, a másikat gyorsan felemeli B-be, pótolva
súlyosságával azt, amit a mozgás lassúságával veszít. És ebbõl a meggon-
dolásból felismerhetjük, hogy a mozgás sebessége ugyanolyan arányban
képes növelni a mozgó test momentumát, mint amilyen arányban nõ a
mozgás sebessége.”19

Az arisztotelészi és a középkori mechanikák egyensúlyra alkalmazott,
statikai elvébõl Galileinél dinamikai elv lett. Megszületett az a felismerés,
hogy a mozgásban a „súly” (a tömeg fogalmát Newton elõtt a fizika nem
különíti el a súlytól) és a sebesség szorzatából adódó mennyiség alapvetõ
fontosságú tényezõ. A pontos, axiomatikus, de csak statikai problémákra
alkalmazható arkhimédészi módszer mellé Galilei újból bevezeti az arisz-
totelészi mechanika intuitív, a mindennapos megfigyelések általánosításán
alapuló dinamikai elveit, s Tartaglia nyomán jól megalapozott elméleti
szintre emeli sok évszázad technikusainak a tapasztalatait.

Arisztotelész nem ellenfele többé, mint pisai értekezésében volt, ha-
nem segítõje. Az arisztotelészi módszer itt Páduában tisztábban állott
rendelkezésére, mint bárhol másutt. Egy több mint évszázadra visszame-
nõ páduai tradíció gondosan eltávolította a Mester munkájáról a részben
kommentátorai által hozzá toldott metafizikai járulékokat, és tisztán ki-
dolgozta Arisztotelész empirista, a valóságos világ megfigyelésén alapuló
módszerét.20

Késõbb maga Galilei is több helyen említi, milyen sokat köszönhet
Arisztotelész – helyesebben a páduai arisztotelizmus – megismerésének.
Egész életmûvét összefoglaló nagy könyvének, a Beszélgetések és matema-
tikai bizonyítások két új tudományról címû, 1638-ban Leydenben megje-
lent mûnek a bevezetésében pedig költõi szavakkal nyugtázza a velencei
Arzenál mesteremberei iránt érzett háláját: „a gondolkozó értelemnek
igen nagy teret nyújt, velencei urak, a ti híres Arzenálotok szüntelen
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19 Uo. 156.
20 The Renaissance phylosophy of man. Ed. by E. Cassirer, P. O. Kristeller, J. H. Randall

Jr., Chicago 1954. A páduai arisztotelizmusnak Renan alapvetõ mûve (Averroes et
l’averroisme. Paris 1852) óta óriási irodalma van. Már Renan felhívta rá a figyelmet,
hogy ebben a filozófiában milyen erõsen élnek tovább a középkori tendenciák. A kérdés
azonban ma sem tekinthetõ lezártnak (vö. B. Nardi: „La fine dell’Averroismo.” = Saggi
sull’Aristotelismo padovano del secolo XIV al XVI. Firenze 1958. 443–455). Már
Favaro kiemelte a páduai egyetem nagy jelentõségét Galilei gondolkodásának a kialaku-
lásában (Galileo Galilei e 100 studio di Padova. I–II. Firenze 1883), újabban pedig J. H.
Randall Jr. teljesen a páduai arisztotelizmusban vélte felfedezni Galilei természettudo-
mányos módszerének a gyökereit („The development of scientific method in the school
of Padua.” Journal of the History of Ideas, I, 1940, 177–206).
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munkálkodása, kiváltképpen ami a mechanikát illeti; mivel állandóan
mindenféle eszközöket és gépeket készít ott nagyszámú mesterember,
akik között sokan, részben elõdeik megfigyeléseire támaszkodva, részben
a saját maguk által folytonosan tapasztalt dolgokon tanulva, a legtapasz-
taltabb és a legkitûnõbb értelmekké növekedtek.”21

A SZABADESÉS TÖRVÉNYE

Az empirikus módszer vitte közelebb Galileit a kor egyik legnagyobb
problémájának, a szabadesés kérdésének a megoldásához. Egy hagyo-
mány, amelyik Galilei életrajzírójára, Vincenzo Vivianira nyúlik vissza,
úgy tartja, hogy még Pisában különbözõ súlyú golyók egyszerre való le-
esését észlelve elvégezte az idevonatkozó alapvetõ kísérletet. A pisai kí-
sérlet abban a formában, ahogyan azt Viviani és nyomában a történészek
legnagyobb része elõadta, sohasem történt meg.22 Többek között azért
sem, mert Galilei, mint Pisában írt értekezésébõl kitûnik, ekkor még azt
hitte, hogy különbözõ fajsúlyú testek különbözõ sebességgel esnek – he-
lyesebben „süllyednek” – a Föld középpontja felé. Egyébként is az egy-
szerre való leesés ténye még nem adhatta kezébe az esés matamatikai
törvényét, s Galileit éppen ez a matematikai törvény érdekelte.

Másféle, jobban megközelíthetõ és többet mondó kísérletre volt szük-
ség a szabadesés törvényének a megállapításához. A Páduába való érke-
zésekor írott Mechanikájában Galilei az általa definiált momentum és a
virtuális sebességek elvének a segítségével egzakt módon levezette a lej-
tõn való mozgás törvényét. Megállapította, hogy ebben a mozgásban a
mozgó test súlyának csak a lejtõ aljára merõleges, vertikális irányba esõ
része számít, a vízszintes irányba esõ nem. S így a lejtõ úgy fogható fel,
mint egy lelassított szabadesés. De amit a szabadon esõ testen az esés
túlságos gyorsasága miatt nem lehet megfigyelni, azt a lejtõn könnyû re-
gisztrálni: „a természetes mozgásban megtett utak úgy aránylanak egy-
máshoz, mint a megtételükre szükséges idõk négyzetei, és következés-
képpen az egyenlõ idõközök alatt megtett utak úgy aránylanak egymás-
hoz mint egytõl kezdve a páratlan számok”.

Galilei ezt a törvényt, amit mi s
g

t�
2

2 alakban írunk le, egy 1604-ben

Paolo Sarpi-nak írott levelében közli.23
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21 Galileo Galilei: Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nouve scienze.
A cura di Adriano Carugo e Ludovico Geymonat. Torino 1958, 13.

22 Cooper, L.: Aristotle, Galileo, and the leaning tower of Pisa. Ithaca (New York) 1935.
23 Galileo a Paolo Sarpi in Venezia, Padova 16 ottobre 1604. Opere, ed. Naz. X. 115.
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Harminc évvel késõbb, a Beszélgetések-ben azt is részletezi, hogyan
jutott hozzá. „Egy 12 könyök hosszú, fél könyök széles, 3 hüvelyk vastag
deszkának a vékony oldalába egy hüvelynél valamivel mélyebb csatornát
véstünk. Vigyáztunk, hogy nagyon egyenes legyen és hogy a felület jól csi-
szolt és sima legyen, belülrõl egy igen tiszta és fényes pergamentet ra-
gasztottunk rá; ebben a csatornában azután egy igen kemény, teljesen ke-
rek és csiszolt bronz golyót eresztettünk le. Úgy rendeztük el a dolgot a
deszka felállítása után, hogy az egyik felét megemeltük egy, majd két kö-
nyök magasságra, akkor azután esni hagytuk a golyót a csatornában, és
feljegyeztük az alábbiakban részletezett módon azt az idõt, amit az egész
lefutás igényelt, gyakran megismételve a kísérletet, hogy pontosan meg-
határozhassuk az idõ mennyiségét, és sohasem találtunk különbséget még
egy pulzusütés tizedrésznyinek megfelelõt sem. Miután pontosan rögzí-
tettük ezt a mûveletet, ugyanezt a golyót csak a csatorna negyed hosszú-
ságára engedtük lefutni; és megmértük a futás alatti idõt, azt találva,
hogy mindig legpontosabban a fele volt az elõbbinek. Azután elvégeztük
a kísérletet más utakkal, és összehasonlítottuk az egész hosszúság idejét a
félhosszúság idejével vagy a kétharmadéval, vagy a háromnegyedével,
vagy végül bármely más törtrészével, és a kísérleteket jó százszor megis-
mételve mindig azt találtuk, hogy a megtett utak úgy aránylanak egymás-
hoz, mint az idõk négyzetei; és a lejtõ, azaz a csatorna, amelyben a golyó
futott, minden hajlására állott…”24

Azután hosszan részletezi, hogyan mérte a szükséges pontossággal az
idõt. Felfüggesztett egy nagy csöbröt és a fenekébe fúrt kis lyukon át vi-
zet folyatott ki egy edénybe a golyó vályúban való futása, illetve annak ré-
szei alatt, és az így összegyûlt vízmennyiségeket megmérte egy nagyon
pontos mérlegen. Ezeknek a vízmennyiségeknek a súlyai közötti arányok
adták meg az idõk közötti arányokat „mégpedig olyan pontossággal – írja
–, hogy mint mondottuk, ezek a mûveletek százszor és százszor megismé-
telve sohasem adtak számottevõ különbséget”.25

GALILEI ÉS A KÖZÉPKORI FIZIKA

A kísérlet, az empirikus, arisztotelianus módszer Galilei kezébe adta a
szabadesés matematikai törvényét. De õ többet keresett, a matematikai
törvény mögött rejtõzõ lényeget s ez elsõ páduai évei után, 1604-ben még
nem volt a kezében. A Paolo Sarpinak írott levelében ugyanis ez áll:
„A dolog elve a következõ: a természetes mozgással esõ test sebessége
olyan arányban nõ, amilyen arányban távolodik az esésé kezdõpontjától.
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Például, ha egy súlyos test az A pontból esik az ABCD vonalban, felte-
szem, hogy a C-ben elért sebesség úgy aránylik a B-ben elérthez, mint
ahogy a CA távolság aránylik a BA-hoz, és következésképpen: D-ben
annyiszor lenne nagyobb a sebessége, mint a C-ben, ahányszor nagyobb a
DA távolság, mint a CA.”26

Azaz 1604-ben Galilei megadta a szabadesést leíró helyes matemati-
kai törvényt, amit kísérletekkel igazolt, és hozzá fûzött egy teljesen hely-
telen magyarázatot, ti. azt, hogy az esõ test sebessége az esés alatt meg-
tett úttal arányos. Ebbõl a feltevésbõl a fenti helyes törvény semmikép-
pen sem vezethetõ le.

Ernst Mach-tól kezdve Alexandre Koyré-ig számos tudománytörté-
nész törte a fejét ennek az ellentmondásnak a megoldásán.27 Mach Gali-
lei „pozitivizmusában”, Koyré „platonizmusában” vélte megtalálni a rej-
tély kulcsát. Mach28 szerint Galilei 1604-ben túlságosan a kísérlet hatása
alatt állott. Koyré29 szerint el sem végezhette azt a leírt módon, és csak a
kísérlethez ragaszkodó arisztotelianus ellenfelei kedvéért „találta ki” az
egész szép kísérletet.

Természettudományos elméletek és tények interpretációja nagyon
nehéz kérdés. Galilei esetében különösen, mert a kézirataiban történt
nagy veszteségek és a személye körül fonódott legenda ma már szinte le-
hetetlenné teszik gondolatai genezisének a feltárását. Valószínûleg még
páduai évei alatt eljutott a szabadeséstörvény helyes levezetéséhez szük-
séges feltevésekhez: az esõ test sebessége nem az úttal, hanem az esés
megtételére szükséges idõvel arányos.

Ez a habozás, hogy vajon az úttal vagy az idõvel arányosnak kell-e
venni az esõ test sebességét, nem Galileinél jelentkezik elõször. Már a
XIV. századi oxfordi és párizsi egyetem skolasztikusai is küzdöttek ezzel
a kérdéssel, és ugyanúgy nem tudták megoldani, mint 1604-ben Galilei.
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A skolasztikus fizikusoknál azonban egészen más összefüggésben me-
rült fel a probléma, mint Galileinél. Náluk az esés csak példaként szolgált
egy sokkal általánosabb változás fogalom megvilágítására. A skolasztika
számára a mozgás nem helyváltoztatás, hanem „potencia átmenete aktus-
ba vagy megfordítva és mindenütt megtalálható, ahol ugyanazon formai
meghatározottság keretén belül adva van a potenciális és aktuális létezés
lehetõsége”.30 Pontatlanabbul, de talán érthetõbben azt lehetne mondani,
hogy a skolasztika szerint minden lehetõségnek a megvalósulása és minden
ténylegesen létezõnek az elmúlása „mozgás”. Mozgás a születés és halál.
Mozgás egy test lehûlése és felmelegedése, de nem az atomjaié, hanem a
test „melegéé”, meleg kvalitásáé. Mozgás egy testnek a fehéredése vagy
ahogy a skolasztika kifejezte: „a fehérség kvalitásának intenziója”. Mozgás
a test fehérségének csökkenése, azaz a skolasztika nyelvén „a fehérség
kvalitásának remissziója”. Mozgás, ha egy szobrász egy kõtömbbõl szobrot
farag, de nem a szobrász vagy a vésõ mozgása, hanem a kõtömb „formájá-
nak” a mozgása a szobor „formájába”. Egyik forma fokozatosan megsem-
misül s megvalósul helyette egy másik. Az arisztotelészi világ mozgó világ,
de nem az anyag mozog benne, hiszen ez passzív, hanem a forma. A sko-
lasztika a változó formák világa. De a változó formáké-e vagy a formák
változásáé? Változó forma, „forma fluens”-e a mozgás, vagy a forma válto-
zása: „fluxus formae”? Ez volt a skolasztika nagy mozgásproblémája.

A skolasztika Aquinói Tamástól kezdve William Ockham-ig többféle
elméletet dolgozott ki a kérdés megoldására. Ezek közül – a mi szempon-
tunkból – a Henry de Gand XIII. századi németalföldi filozófus által kép-
viselt a legfontosabb. E szerint valamely kvalitás intenzitásának a növeke-
dése abban áll, hogy a kvalitás egy végcélhoz közeledik, ahol tökéletessé-
get ér el. A kvalitás intenzitásának a növekedése magában a formában
foglaltatik, a potenciából aktusba való átmenet következménye. Azt a ke-
retet, ami között a kvalitás intenzitása változhat, Henry de Gand „latitu-
do”-nak nevezte.

Utóbbi fogalom, illetve ennek bizonyos továbbfejlesztései centrális
jelentõségûvé váltak a XIV. századi skolasztikában. Használták a kifeje-
zést egyes intenzitásfokok jelölésére, késõbb pedig egy intenzitásváltozás
lefolyásának az egészére, arra az alakzatra, amivel az intenzitásváltozás
ábrázolható volt. Így lehetõvé vált különbözõ latitudók összehasonlítása
és olyan szabályok felállítása, amelyek a különbözõ geometriai alakzatok-
kal jellemzett latitudók között egyenlõséget állapítottak meg.

A legfontosabb ilyen szabályt az oxfordi Merton college matematiku-
sai állították fel a XIV. század elsõ felében.31 Eszerint egy egyenletes in-
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30 Mairer, A.: Die Vorläufer Galileis im 14. Jahrhundert. Roma 1949, 9.
31 Lásd pl. Clagett, M.: The science of mechanics in the middle ages. Madison 1959,

203–205.
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tenzitásváltozáshoz tartozó latitudó, ami egy derékszögû háromszöggel
ábrázolható, ekvivalens egy olyan változatlan intenzitás megoszláshoz
tartozó és egy négyszöggel reprezentálható latitudóval, amelyben a válto-
zatlan intenzitás egyenlõ az egyenletes intenzitásváltozáshoz tartozó lati-
tudó végintenzitásának a felével (3. ábra).

Ez a nehéznek ható szöveg voltaképpen egy derékszögû háromszög
és egy négyszög területének az egyenlõségét mondja ki abban az esetben,
ha a négyszög egyik oldala a háromszög alapja, másik a háromszög ma-
gasságának a fele. A latitudó ebben a geometriai reprezentációban nem
egyéb, mint a terület. A két terület egyenlõségét kimondó Merton-sza-
bály azonnal érthetõ.

A skolasztika a mozgást és annak egyik speciális esetét jelentõ hely-
változtatást is intenzitásváltozásra képes formának tekintette és a sebes-
séget ezen forma intenzitáslatitudójának. Ha a Merton-szabályt egyenle-
tesen változó sebességû mozgásra alkalmazzuk, azonnal megkapjuk a
mozgás latitudóját: akkora lesz, mintha az egyenletesen növõ sebességgel
mozgó test az így elért végsebességének a felével tette volna meg az
egész utat.

Már maguk az oxfordi matematikusok tisztában voltak ennek az al-
kalmazásnak a lehetõségével, és az iskola egyik vezetõ filozófusa, Wil-
liam Heytesbury32 tételszerûen ki is mondotta ezt az eredményt, miután
definiálta az egyenletes és az egyenletesen változó mozgást.

A XIV. századi párizsi egyetem33 nagy fizikusa, Nicole Oresme is al-
kalmazta a mozgásra a Merton-szabályt – amire egyébként több bizonyí-
tást is adott –, de nem tudta eldönteni, hogy egyenletesen változó sebes-
ségû mozgás esetében mit tekintsen a mozgás latitudóját reprezentáló
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3. ábra

32 Wilson, C.: William Heytesbury. Medieval logic and the rise of mathematical physics.
Madison, 1960.

33 A XIV. századi párizsi egyetem fizikájának a legjelentõsebb alkotása az impetus-fizika.
Jean Buridan egyetlen mozgásféleségre, a helyváltoztatásra szûkíti le a skolasztikában
túlságosan tágan értelmezett mozgásfogalmat, és hallgatólagosan visszatér a mozgás pri-
mitív meghatározásához: a mozgás folyamatos helyváltoztatás. A mozgást mint magában
a mozgó testben helyet foglaló kvalitás jellegû faktort képzeli el, a mozgás sebességét
pedig mint ennek a kvalitásnak az intenzitását.
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derékszögû háromszög alapjának: a mozgás idejét vagy pedig a mozgás
alatt megtett utat.

A XIV. században egy spanyol skolasztikus, Domingo de Soto34 kife-
jezetten az esésre alkalmazta a Merton-szabályt éspedig úgy, hogy az esés
idejét vette az informálandó szubjektumnak (a latitudót reprezentáló há-
romszög alapjának), az esés végsebességét a végsõ intenzitásfoknak, és
megkapta a helyes törvényt: az esõ test végsebessége akkora, mintha felé-
vel tette volna meg egyenletesen az egész utat.

Akárcsak ezek a skolasztikus fizikusok, Galilei is a Merton-szabályt
alkalmazta elõször a szabadesés megoldására. Azonban tévesen, mert a
sebességet az úttal tekintette arányosnak, amint azt 1604-ben feltette, a
Merton-szabály alkalmazásával nem lehet eljutni a kísérlet által igazolt út
és idõ közötti összefüggéshez. Még Páduában, 1610 elõtt rájött erre és ki-
igazította tévedését. Késõbb a Beszélgetésekben utal ezekre a fiatalkori
próbálkozásaira s éppen a Merton-szabály alkalmazásával mutatja ki,
hogy eredeti feltevése lehetetlen eredményekhez vezet.35

GALILEI MATEMATIKÁJA

A helyes megoldást azonban nem a Merton-szabály egyszerû alkalmazá-
sával, hanem annak zseniális átértelmezésével nyerte. Ez az átértelmezés
jelenti az újkori matematika és mechanika leghatalmasabb módszerének,
az infinitézimális számításnak a születését. Ismerte az infinitézimális
módszereket a görög matematika is. Sõt a nagy görög geométerek elvileg
pontosabban bántak ezekkel a módszerekkel, mint a XIX. század elejéig
bárki. Azonban a görög matematikus nem kapcsolta össze az infinitézi-
mális módszereket a változás, a mozgás fogalmával, s így ezek pusztán
geometriai problémák, pl. területszámítás megoldására alkalmas eljárá-
sok maradtak, és nem voltak a mozgás tanára alkalmazhatók.

A görög matematika végtelen fogalma Eudoxosz által az i. e. IV. szá-
zadban felállított rendezési elven alapult: megfelelõ módon elrendezett
arányok segítségével tetszés szerint meg lehet közelíteni bizonyos értéke-
ket – pl. a kör területét – anélkül, hogy a keresett értéket valaha is elér-
nénk, kimerítenénk. A görög matematika végtelen fogalma ez a kimerít-
hetetlen, s hosszú kerülõ után ehhez tér vissza végeredményben a XIX.
századi matematika is.36 De közben még nagy utat kellett megjárnia,
amelyikre Galilei indította el s amelyik a mozgás, a változás folyamatá-
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34 Clagett, i. m. 255.
35 Discorsi… 186–187.
36 Waerden, B. L. van der: Erwachende Wissenschaft, Basel–Stuttgart 1956,
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nak az analízisén keresztül az infinitézimális módszerek helyett az infini-
tézimális számítás megteremtéséhez vezetett.

Láttuk, hogy a középkori matematika és logika egyik centrális prob-
lémája éppen a változás volt, de a különféle változásokat csak egészében,
globálisan tudták osztályozni és áttekinteni. Nem rendelkeztek olyan ma-
tematikai módszerrel, amelyik alkalmas lett volna folytonosan változó
mennyiség értékének adott pillanatban való meghatározására. Ismerték a
különféle változások formáját, típusát, de képtelenek voltak lehatolni a
változás folyamatának a lényegéig. Nem tudták – egyes speciális esetektõl
eltekintve37 –, hogyan létesíthetõ matematikai kapcsolat a változásban
szereplõ mennyiségek között, s még kevésbé azt, hogyan függenek össze
ezek a pillanatnyi értékek magának a változásnak az egészével, a változás
alakjával, latitudójával.

Galilei nagy felfedezése abban állott, hogy az infinitézimális módsze-
reknek a mozgás fogalmára való alkalmazásával megteremtette ezt a kap-
csolatot. A végtelenül sok – a görög kimeríthetetlen-végtelen – fogalmának
a segítségével világította át a Merton–Oresme-szabályban megadott lati-
tudo átalakításokat. Ahogyan ma mondanánk, megadta a Merton-szabály
által definiált területtartó transzformáció differenciális alakját és egy fizi-
kailag helyesen választott változó, az idõ szerint integrálta azt.

A Beszélgetések harmadik napján, miután definiálta az egyenletes (ál-
landó sebességgel történõ) és az egyenletesen gyorsuló mozgást, és meg-
kapta, hogyan kell összehasonlítani két különbözõ egyenletes mozgást az
út és a megtételére szükséges idõ hányadosaként definiált sebességnek a
segítségével, következõképpen folytatja:

„Az az idõ, amely alatt egy test nyugalmi helyzetébõl ki-
indulva egyenletesen gyorsuló mozgással megtesz bizonyos
utat, egyenlõ azzal az idõvel, amely alatt ugyanez a test
ugyanezt az utat olyan egyenletes mozgással tette volna meg,
melynek a sebessége egyenlõ lenne az elõbbi egyenletesen
gyorsuló mozgás legvégsõ, legnagyobb sebesség értékének a
felével.”

„Legyen AB az az idõ, amely alatt a test C nyugalmi
helyzetébõl kiindulva egyenletesen gyorsuló mozgással meg-
teszi a CD utat (4. ábra); tüntessük fel az AB idõ egyes pil-
lanataiban folyamatosan növekvõ sebesség értékeket, ame-
lyek közül a végsõ EB (merõlegesen AB-re); húzzuk meg
AE-t és több EB-vel párhuzamos, egymástól egyenlõ távol-
ságban levõ vonalat, ezek ábrázolják a növekvõ sebesség ér-
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4. ábra

37 Maier, A.: Metaphysische Hintergründe der Spätscholastischen Naturphilosophie. Roma
1955, 373–376.
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tékeket. Felezzük meg EB-t F-ben, húzzuk meg a BA-val párhuzamos
FG-t és az FB-vel párhuzamos GA-t. Az AGFB négyszög egyenlõ lesz az
AEB háromszöggel, mert a GF oldal felezi az AE-t az I pontban:
ugyanis, ha az AEB háromszögben felvett párhuzamos vonalakat meg-
hosszabbítjuk a GIF egyenesig, a négyszögben foglalt párhuzamosoknak
az összessége (aggregatum parallelarum omnium) egyenlõ lesz azokéval,
amelyek az AEB háromszögben foglalnak; mert az IEF háromszögben
fekszenek, egyenlõek a GIA háromszögben foglaltakkal, amik pedig az
AIFB trapézban vannak, közösek. Mivel továbbá az AB idõ minden pilla-
natának megfelel az AB vonal egy-egy pontja, amelyekbõl az AEB há-
romszögbe húzott párhuzamosak a változó sebesség növekvõ fokait ábrá-
zolják, míg ugyanezen párhuzamosak a négyszögön belül az egyenletes,
nem növekvõ sebesség ugyanennyi értékét adják meg, világos, hogy az
egyes sebességmomentumokat a gyorsuló mozgásnál az AEB háromszög
növekvõ párhuzamosai adják meg, az egyenletes mozgásnál a GB négy-
szög párhuzamosai: ugyanis, ami a mozgásmomentumokból a gyorsuló
mozgás idejének elsõ felében hiányzik (ti. hiányoznak az AGI háromszög
párhuzamosai által reprezentált momentumok), azt pótolják az IEF há-
romszög párhuzamosai által reprezentált momentumok. Következéskép-
pen két test ugyanazon idõ alatt ugyanazt az utat teszi meg, ha az egyik
nyugalmi helyzetébõl kiindulva egyenletes gyorsulással mozog, a másik
pedig ebben a gyorsuló mozgásban elért legnagyobb sebesség értéknek a
felével egyenlõ állandó sebességgel, ami bizonyítandó volt.”38

A tétel természetesen ugyanazt mondja, amit a középkori fizikusok a
Merton-szabállyal fejeztek ki. Az új a bizonyítási mód, ahogy Galilei a
pillanatnyi sebességek (párhuzamos vonalak) és azok összessége (AEB
háromszög, ill. AGFB négyszög) közötti összefüggést megtalálja. A Mer-
ton-szabályban csak a háromszög és a négyszög területének az összeha-
sonlításáról volt szó. Galileinél azonban az AE és GF egyenesek kerülnek
elõtérbe. Ezek pedig nem egyebek, mint az idõ (AB) és a sebesség
(EB-vel párhuzamos vonalak) közötti összefüggést megadó függvények.
A Merton-szabály csak az ábrákat, az alakzatok formáit látta, Galilei az
ábrákat az õket alkotó – ahogyan ma mondanánk – sebesség ordinátákra
bontotta fel.

A következõkben az így bebizonyított Merton-szabály segítségével
kissé körülményesen, de elvileg egyszerû módon levezeti az 1604-ben ki-
mondott tételt: az egyenletesen gyorsuló mozgásban a megtett út arányos
az idõ négyzetével. S azáltal, hogy megadja egy elõírt módon változó se-

bességû (v = gt) mozgás minden idõpillanatához (t) tartozó utat s
g

t�
2
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elvégzi azt a mûveletet, amit mi integrálásnak nevezünk, helyesebben
megkeresi egy derivált függvény primitív függvényét.39

Galilei közvetlen és közvetett itáliai tanítványai – Cavalieri, Torri-
celli, Stefano degli Angeli, Ricci kardinális – a mesterük által lerakott
alapokon tovább dolgozva, kiépítették ennek az új matematikai-fizikai
módszernek az elemeit. Nyomukban francia és németalföldi matematiku-
sok – elsõsorban Descartes, Hudde, Sluse és Pascal – az újonnan beveze-
tett változó matematikai mennyiségek pontosabb analízisével és a rájuk
alkalmazható számítási módszer, az infinitézimális kalkulus alkalmazási
feltételeinek a tisztázásával a XVII. század közepén megteremtették az
alapot ahhoz, hogy a század második felében egységes, jól definiált és sa-
ját szimbolikával rendelkezõ módszerré álljon össze az új matematika.
Ennek a módszernek a segítségével lépésrõl lépésre megérthetõvé vált a
természetben végbemenõ mozgások legnagyobb része.

A „természet” az organikus, emberszabású antik kozmoszból, a kö-
zépkor kinyilatkoztatott univerzumából és a reneszánsz titokzatos mate-
matikai harmóniák által uralt világából racionális módszerekkel leírható
mechanizmus lett.

Galilei hatalmas életmûvében a mozgáselmélet csak egyik fejezet, de
talán a legfontosabb fejezet. Mert a mozgás lényegének a racionális és
materialista megértése tette lehetõvé, hogy Galilei távcsõvel végzett fel-
fedezései után teljes határozottsággal kiálljon a kopernikuszi világrend fi-
zikai realitása mellett, s örökre eltörölje az égi és földi mozgások között
az egyház által féltõ gonddal õrzött különbséget.40
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39 Toeplitz, O.: Die Entwicklung der Infinitesimalrechnung. I. Berlin–Göttingen–Heidel-
berg 1949, 79–81.

40 Vekerdi László: A skolasztikus világkép és az újkori természettudomány. = Világosság 5
(1964) No. 3. pp. 169–173.
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