
 



LEIBNIZ

JEGYZETEK LEIBNIZ FIZIKÁJÁRÓL403

Leibniz fizikai gondolatait már kortársai roppant különbözõen értékel-
ték, s ugyanígy ítélte meg késõbb a filozófia- és tudománytörténet-írás is.
John D. Bernal szerint például „Leibniz minden filozófiai és matematikai
tehetsége, valamint a vallási harcok által feldúlt Európa békéjéért való
szüntelen szónoklatai ellenére, lényegileg középkori gondolkozó volt”,404

s a „középkori” Bernal értékrendszerében egyáltalában nem dicsérõ jel-
zõ. A mechanika történetének legkiválóbb modern ismerõje, René Dugas
szerint „azonban Leibniz halhatatlan érdemet szerzett a mechanikában,
elsõként hidalva át új kalkulusa logikájával a statika és az energetikai
szemlélet közötti szakadékot”.405

Történészek értékítéleteit – éppen úgy, mint a kortársakét – mindig
saját értékrendszerünkhöz viszonyítva lehet csak elfogadni, Leibniz ese-
tében azonban világnézeti különbségekkel nem magyarázható ellentéte-
ket is találunk bõven. Így például Bertrand Russel szerint406 Leibniz filo-
zófiájában teljesen jelentéktelen az egész mechanikája a logikai megala-
pozáshoz viszonyítva, Martial Guéroult viszont azt állítja,407 hogy az egész
leibnizi metafizika valósággal következik dinamikájából. Ugyanez volt
egyébként a véleménye a Leibniz-mûvek nagy múlt századi kiadójának s
máig legjobb kommentátorának, C. I. Gerhardtnak is. Russellel azonos
módon vélekedik azonban a Leibniz-kutatásban Gerhardt után kétségkí-
vül legtöbb érdemet szerzett Louis Couturat.408 A modern kommentáto-
rok sorában viszont nem kisebb szaktekintély áll a tradicionális értelme-
zés mellett, mint Pierre Costabel.409 Még nehezebb a helyzet, ha Leibniz
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„kartéziánus” voltáról kívánunk tájékozódni a vonatkozó szakirodalom
alapján. Gerhardt szerint Leibniz gondolkozásának semmi köze a karté-
ziánizmushoz; Paul Mouy szerint410 az egész leibnizi fizika nem egyéb a
kartéziánus fizika „belsõ” revíziójánál; Yvon Belaval pedig vastag könyv-
ben411 mesélte el, hogyan rombolta le minden területen – alapjában tá-
madva a kartéziánus nézeteket – Descartes gondolatvilágát nagy tanítvá-
nya. R. C. Taliaferro igen jól dokumentált dolgozatában412 azt fejtegette,
hogy Leibniz fizikája egyenes következménye a descartesi „barokk” anyag-
fogalomnak, Joachim Otto Fleckenstein csinos kis Leibniz-könyve413 sze-
rint azonban a leibnizi „barokk” fizika nem Descartes-ból, hanem a „né-
metek titkos és igazi vallásából”, a panteizmusból táplálkozik.

A modern történetírás megalapítóinak egyike, a hirtelenharagú és
nagylelkû Lucien Febvre ilyen esetekben szokta írni, hogy bizonyosan a
kiinduló kérdés, az hibás.

*

Képzeljük el, hogy egy alapos jogi, filozófiai és logikai képzettségû fiatal-
ember, aki még egy kevés kémiát is tanult, értekezést akarna írni az ele-
mi részecskék fizikájáról, valamilyen természettudományos társaság jóin-
dulatának a megnyerése céljából. Nyilván kikerülné a nehéz matematikai
megfogalmazásokat, de az eredményeket, kiváltképpen az afféle hangza-
tos elnevezéseket, mint „nyolcas út”, meg „töltésaszimmetria”, annál in-
kább hangoztatná. Gyakran szerepelne továbbá a dolgozatban M. Gell-
Mann neve, de ebbõl nem következne, hogy az illetõ valamit is olvasott
tõle, még kevésbé, hogy „gellmanniánus” lenne. Ha azután a fiatalember
késõbb történetesen nagy matematikussá és filozófussá válna, s sokat baj-
lódnék fizikai kérdésekkel is, nem lenne-e nagyon csábító fizikai gondol-
kozásának gyökereit ebben a primitív, iskolás kompilációban keresni?
Pedig talán az egész semmi egyéb a kor népszerûsített tudástöredékeinek
többé-kevésbé sikerült ismertetésénél?

A ’Theoria motus concreti’414 nem az elsõ természettudományos mûve
a fiatal Leibniznek. Évekkel elõbb írt már egy alkimista értekezést a
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nürnbergi rózsakeresztesek közé való felvétele céljából. Az új értekezés
sokkal komolyabb társulat, a londoni Royal Society figyelmét akarta a
szerzõre irányítani, amint hogy Leibniz is sokkal komolyabb emberré vált
azóta a mainzi érsek-választó, Johann Philipp von Schönborn (1605–
1674) szolgálatában. Johann Philipp frankofil udvara volt a XVII. század
közepén a német világ legfontosabb szellemi gócpontja.415 Itt gyûltek
össze a németség politikai, gazdasági, technikai és kulturális fejlõdését
óhajtó emberek. Az érsek-választó háziorvosa pl. Johann Joachim Becher
(1635–1682) volt, híres paracelzista kémikus, a flogisztonelmélet elõké-
szítõje. Itt is, mint mindenfelé a XVII. században, divatos volt technika
és természettudomány, de Németországban más volt a tudomány, mint
nyugati szomszédainál. Lehetséges és tényleges, álom és valóság nem vált
még el élesen, a Paracelsusok és Doktor Faustusok kora Németország-
ban még a XVII. század második felében sem járt le.

A fiatal Leibniz értekezése is paracelsusi tudomány. A bolygók moz-
gásjelenségeinek az analízisébõl a fényhordozó és mozgásközvetítõ éter
segítségével közvetlenül Basilius Valentinus és Paracelsus misztikus „prin-
cípiumaihoz” jut, Van Helmont, a híres alkimista ’Archaeus’-áig, s nem
szabad elfelejteni, hogy nemcsak – mint emlegetni szokták – Hobbes,
Wren, Hooke és Boyle nevét említi, hanem a fentebbi német alkimisták
mellett angol megfelelõjüket, Digby lovagot is. Továbbá „Cartesius és
Gassendi” (jellemzõ módon – hisz csak hírbõl ismeri – együtt említi a két
nagy ellenfelet) elveinek és híveinek kijáró minden tisztelet ellenére
megjegyzi, hogy nem lehet ám mindent megmagyarázni kiterjedésbõl,
alakból és mozgásból, s a különféle atomok meg örvények talán nem is
egyebek a képzelet játékánál. A jelenségek megértéséhez mindenekelõtt
az éterre van szükség, az éter nélkül „minden erõ, conatus, mozgás (a
szellemiek kivételével) egyszer teljesen megszûnik és képtelen magától
feltámadni, még ha az akadály eltávolítódik is… Semmi ugyanazon az
úton, amelyen létrejött, magától vissza nem megy soha.”416

Az efféle „hõhalál-elméletek” a XVII. században gyakoriak voltak,
ezt tanította például – igaz, jó fél évszázaddal Leibniz elõtt – Isaac
Beeckman,417 Descartes elsõ és egyetlen tanítómestere: „A mozgás az ûr-
ben sohasem nõ, mindig csökken. Miért nincs mégis általános nyuga-
lom?” Az atomista Beeckmannak a plenista Leibniz egyszerûen válaszol:
mert nincs ûr, mindent betölt a folytonos éter, amit állandó mozgásban
tartanak a napsugarak. Így a világ mozgásainak végsõ forrása a Nap, és a
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Nap mozgásait, tengelykörüli forgását és a naprészecskék ettõl különbö-
zõ saját mozgását közvetíti többek között a Földnek is az éter, ami min-
dent áthat, s talán nem is egyéb, jegyzi meg Leibniz, „mint az Úr lelke,
amely a vizek felett lebegett…”418 Mindez nem különleges misztika vagy
„német panteizmus”, XVII. századi fizikai-filozófiai közhely. Idézzünk
példaként Newton egyik levelébõl: „És a Föld meg a Nap bõven beszívja
ezt a Szellemet, hogy megõrizze ragyogását, s visszatartsa a bolygókat az
eltávolodástól; és akik akarják, azt is képzelhetik, hogy ez a Szellem szol-
gáltatja vagy hordozza a Nap hevét és a fény anyagi princípiumát; és hogy
a hatalmas éterterek közöttünk és a csillagok között elegendõ raktárai a
Nap és bolygók eme eleségének.”419 Nemcsak Leibniz volt „középkori”.
A XVII. században még mindenki a „középkorban” állt egyik lábával…
Newton az antik geometria és a kartéziánus algebra szilárd talajára lépett
a másik lábával, de Leibniz nem értett semmit a matematikához. Leg-
alább is addig nem, amíg Párizsban Huygens segítségével fel nem fedezte
magának a matematika egy egész új világát.

*

Jos. E. Hofmann híres kis könyve420 segítségével bárki könnyen követheti,
hogyan alakult ki párizsi tartózkodása alatt Leibniz képzeletvilágában az
új matematika, a differenciál- és integrálszámítás algoritmusa. Az új al-
goritmus szemszögébõl azután a matematika sok, mindaddig reménytele-
nül távoli területe hirtelen meglepõ közel került egymáshoz. Érintõszer-
kesztés, terület- és térfogatszámítás, ívhossz-számítás, súlypont-meghatá-
rozás, a görbe meghatározása érintõtulajdonságából (az ún. „fordított
érintõ feladat”), mind egyetlen egyszerû eljárás konkrét, egyedi alkalma-
zásaivá lettek. S ami még ennél is sokkal-sokkal fontosabb volt, az új al-
goritmus alkalmazásában nem kellett többé kínosan ügyelni a „geometri-
kus” és „mechanikus” (azaz az algebrai egyenletekkel kifejezhetõ és ki
nem fejezhetõ) problémák megkülönböztetésére, s nem kellett – mint az
angolok tették – a mechanikus problémákat „végtelen sok tagú egyenle-
tekkel” (azaz sorbafejtéssel) megkerülni. Leibniz egyszerû algoritmusa
alkalmazható volt a mechanikus, vagy ahogyan õ elnevezte, „transzcen-
dens” feladatok esetében is. Mintha csak éppen ezekre a problémákra
lett volna szabva Leibniz új algoritmusa: a szétszórt, nehezen és egyedi
módszerekkel kezelhetõ esetekbõl egységes nagy elmélet nõtt ki, amely-
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ben az ismeretlen szerepét a változó vette át, az algebrai egyenletekét pedig
a függvény. Leibniz nagy felfedezésének, a függvények elméletének, az
analízisnek a fényében azután hirtelen egészen másnak látszott az addigi
matematika is. Az egész matematika egységes lett, és kimondhatatlanul
hajlékonyabb, alkalmazásra-termettebb, mint addig volt. A kétezer éves
vén tudomány csodálatosan megifjodott. És csak ebben a megifjodott for-
mában derült ki, hogy valóságos elõre megállapított harmónia fûzi össze
a matematikát a fizikával. Azt lehetne hinni, hogy az új matematika egye-
nesen a fizikai alkalmazások reményében és tudatában keletkezett. De
nem így történt. Leibniz matematikáját nem a fizikai alkalmazások inspi-
rálták, az alkalmazása ingerétõl és lehetõségétõl teljesen függetlenül ke-
letkezett. Leibniz maga sem gondolta, hogy a fizika reformját, az elméleti
fizika megszületését éppen az õ módszerének az alkalmazása eredmé-
nyezheti. A differenciálegyenleteket a tiszta matematika (másféle akkor
nem volt) adekvát módszerének tekintette, nem a matematikai fizikáé-
nak. „A transzcendens görbék vizsgálata – írja 1690-ben Huygensnek –
tökéletessé válhatna, ha mindig sikerülne ilyen egyenleteket alkalmazni.
A differenciálegyenletek éppen erre valók. Sokat töprengtem, mit lehet-
ne tenni az ügyben, s ha meglenne a szükséges nyugalmam, vagy néhány
értelmes fiatal matematikus a közelemben, azt hiszem, a mai állapotánál
sokkal tökéletesebbé alakíthatnánk ezt a tudományt. Adná az Isten, hogy
ilyen mértékben lehetne haladni a fizikában is.”421

*

Miért nem lehetett? Igen érdekes, hogy a modern matematikai formavi-
lág két leghatásosabb alakítója, Descartes és Leibniz, fizikai munkáikban
jóformán soha nem alkalmazta az új matematikai módszereket. Newton
– az utókor véleménye szerint – egyenesen a fizikai alkalmazás kedvéért
dolgozta ki fluxiós módszerét, a fizikát forradalmasító nagy mûvében
mégsem alkalmazta ezt a módszert sehol. A newtoni természetfilozófia
matematikai elvei klasszikus görög elvek, s csak ahol illik a klasszikus ke-
retbe, segít óvatosan valamilyen kartéziánus fogalmazással. Ami a mate-
matikát illeti, a newtoni fizika születhetett volna akár Alexandriában is.
A XVII. század legnagyobb matematikai fizikusa, Huygens, mindig antik
módszerekkel dolgozott, az új analízis formavilágát nem értette meg.
A XVII. század nagy matematikusai megteremtették a matematikai fizi-
ka klasszikus módszerét, az infinitézimális számítást és a differenciál-
egyenletek elméletét, de a kész módszerrel nem tudtak mit kezdeni a fizi-
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kában; a XVII. század fizikája az új matematikai módszertõl függetlenül
fejlõdött. A helyzetért nem a matematikai módszer volt felelõs, a fizika
nem volt olyan állapotban, hogy eredményesen lehetett volna alkalmazni
problémáira az új matematikát. Az újkori fizika születése az elcserélt ki-
rályfi meséjére emlékeztet: az antik matematika koldusgúnyájában nevel-
ték fel, s mint meglett ifjú kapta csak vissza a saját ruháját. Leibniz esete
talán még szebb példa, mint Newtoné.

Leibniz 1676 õszén Londonnak kerülve indult Párizsból haza, s egy
hétig a Temze-torkolatba szorította a kedvezõtlen szél. Ezt az idõt egy fi-
zikai gondolatait összefoglaló rövid dialógus írására használta. Nemrégi-
ben fordította volt Platón két dialógusát, a ’Theaithétosz’-t és a ’Phaid-
rosz’-t, s a modern kommentátorok ezért „Platón-hatásra” szeretnek ta-
lálni a Temze-torkolatban írt dialógusban s Leibniz késõbbi filozófiájá-
ban. Csakhogy „platóni hatás” kedvéért nem kellett Leibniznek Platónt
fordítani, még mainzi ifjúsága idején asszimilálta ezeket is, mint a „Car-
tesianus hatások”-at, anélkül, hogy olvasta volna Descartes-ot.422 A dialó-
gusa pedig nem a különféle hatások miatt érdekes, hanem mert azt lát-
hatjuk belõle, hogyan próbálta meg új matematikája gondolatvilágát a
mozgás jelenségeihez igazítani, sikertelenül.

A dialógus a mozgás folytonos helyváltoztatásként történõ definíciójá-
nak az ellentmondásos voltát fejtegeti. Az érvelés lelke Leibniz új, nagy
felfedezése: a kontinuum – pl. az egyenes vonal – nem fogható fel (meg-
számlálhatóan) végtelen sok pont összességeként, és minden pontja által
két részre osztható. Ebbõl következik, hogy a mozgó testnek nem lehet
pontosan megadni a helyét és a sebességét: hiszen ha pontosan valahol
van, akkor szükségképpen áll, és így nincs sebessége, ha meg mozog, ak-
kor a helye nem rögzíthetõ pontosan. „Így tehát az a valami – következ-
tet a Leibniz álláspontját képviselõ Pacidius – amitõl a test mozog és he-
lyét változtatja, nem maga a test, hanem olyan ok, amely hatva nem vál-
tozik, amint azt Istenrõl szoktuk mondani. Mondhatjuk tehát, hogy a test
magától nem képes folytatni a mozgását, hanem mintegy Isten impulzu-
sára, aki azonban legfõbb bölcsességében állandó és meghatározott tör-
vények szerint cselekszik. – Charinus: De hogyan kerül a test a B pontból
a (szomszédos, érintkezõ) D pontba, hogyha minden átmenetet és köz-
bülsõ állapotot elvetettünk? – Pacidius: Nem tudom ezt jobban megma-
gyarázni, mint ha felteszem, hogy az E test a B-ben valamiképpen meg-
semmisül, s azután a D-ben újraképzõdik. Új, de alkalmas szóval trans-
creationak nevezhetnénk ezt a folyamatot…”423 S végül megjegyzi Leib-
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niz, hogy ez a transcreatio analóg a középkori teológusok mondásával: a
megmaradás állandó teremtés. Ez volt hát az új matematikai módszer
nagy hiányossága a fizikai alkalmazások szempontjából: csak a változást
lehetett matematizálni a segítségével, s ez a megmaradás matematizálása
nélkül ellentmondásra vezetett. Kis anakronizmust megengedve úgy is
mondhatnánk, hogy a differenciálegyenletek megoldásához szükséges ha-
tárfeltételek hiánya miatt a matematika még nem lehetett a teológiával
egyenértékû segédtudománya a fizikának. A természet legközönségesebb
jelenségeinek a magyarázatához is kellett még az Isten. Matematizálható
megmaradási elveket kellett találni elébb, s csak azután lehetett lefordí-
tani a mechanikát az analízis nyelvére.

*

Leibniz elõtt két ember sejtette ezt, Kepler és Descartes, s ha egyáltalán
van valami közvetlen kapcsolata Leibniz gondolkozásának a Descartes-
-éval, akkor ezen a ponton van. 1686-ban egy rövid értekezést közölt
Leibniz ’Descartes egy figyelemreméltó tévedésérõl’ a lipcsei Acta Erudi-
torumban.424 Ebben az értekezésben azt bizonyította be Leibniz, hogy
Descartes tévedett, mikor a tömeg és sebesség szorzataként definiált
mozgásmennyiséget tekintette a „mozgatóerõ” mértékének, s azt állította,
hogy a mozgásmennyiség az a valami, amely – Isten akaratából – megõr-
zõdik a természetben.

A bizonyítás roppant egyszerû. Tegyük fel ugyanis
elõször, hogy az esõ test akkora „erõre” tesz szert, mely-
nek következtében ismét ugyanolyan magasra emelked-
het, mint amilyen magasról esett; „másodszor pedig,
hogy ugyanannyi „erõ” szükséges az egy fontnyi A test
(53. ábra) négy könyöknyi CD magasságra emeléséhez,
mint amennyire szükség van a négy fontnyi B test egy
könyöknyi EF magasságba való emeléséhez.

Ezzel a kartéziánusok és korunk egyéb filozófusai
meg matematikusai mind egyetértenek. Következik ezek-
bõl, hogy ha az A test CD magasságból leesik, pontosan
akkora „erõre” tesz szert, mint a B test EF magasságból
leesve… Lássuk mármost, hogy vajon a mozgásmennyiség egyenlõ-e a
két esetben. Reményünk szerint ugyanis nagy különbséget kell találnunk,
amit következõképpen mutatok meg. Bebizonyította Galilei, hogy a CD
távolságon át való esésben nyert sebesség kétszerese az EF esésben nyert
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53. ábra

424 Brevis demonstratio erroris memorabilis Cartesii et aliorum circa legem naturalem,
secumdum quam volunt a Deo eadem semper quantitatem motus conservari, qua et in
re mechanica abutuntur. = Math. Gerhardt, Bd. Vi. 117–123.
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sebességnek”,425 így az utóbbi esetben nyert sebességet egységnyinek te-
kintve, az A mozgásmennyisége 1 2� , a B testé pedig 4 1� ; nyilvánvaló te-
hát, hogy a mozgásmennyiség nem maradhat meg, és „az erõt olyan hatás
mennyiségével kell mérni, melyet adott nagyságú és fajtájú súlyos testet fel
bír emelni, és nem azzal a sebességgel, amelyre a testet hozni képes.”426

Ebben a kinetikus energiát megsejtõ, a mechanika fejlõdésére alapve-
tõ fontosságú dolgozatban a legfigyelemreméltóbb tévedés nem Descartes-
-é, hanem Liebnizé. Kétségtelen, hogy Leibniz – szokása szerint – most
sem olvasta el Descartes megfelelõ passzusait (ennyiben igazi kartéziánus
volt, melyik -iánus vagy -ista olvassa ugyanis szektája szent könyveit?),
hiszen akkor semmiképpen sem kerülhette volna el a figyelmét, hogy
Descartes az egyszerû gépekrõl szóló híres értekezésében határozottan ki-
jelenti, a „kétszer akkora súlyt fele olyan magasra…” középkori statikai elv
alkalmazásában nem a Galilei-féle tömeg és sebesség szorzatából álló mo-
mentumot tekinti „erõnek”, hanem a súly és a súly megtámasztási ponttól
való távolságának a szorzatát. „Mindenek elõtt vegyük észre – írta Descartes
ezzel kapcsolatban –, hogy arról az erõrõl beszéltem, amely súlynak vala-
milyen magasságra emeléséhez szükséges, és ez az erõ mindig kétdimenzi-
ós… Ha a sebességet is tekinteni akarnánk a hosszúság mellett, három di-
menziót kellene tulajdonítani az erõnek, míg én mindig kétdimenziósnak
tekintettem, éppen, hogy kizárjam a sebességet… Mert a sebességre vonat-
kozóan (ti. az emelõ és az egyszerû gépek esetében, Descartes fejtegetése
ezekre vonatkozik) semmi okosat és bizonyosat nem lehet mondani, anél-
kül, hogy megmagyaráznánk, micsoda a nehézkedés.”427 Az okfejtés lénye-
ge éppen az, hogy a sebesség nem szerepel az „erõ” (mai terminológiában
munka vagy energia) meghatározásában.

Más mechanikai rendszerek, például az ütközés esetében azonban
nem lehet a sebességet nélkülözni, s ekkor fel kell tételezni, „hogy van
egy meghatározott mozgásmennyiség minden teremtett anyagban, amely
se nem nõ, se nem csökken soha; és így mikor egyik test mozgásba hozza
a másikat, annyit veszít mozgásából, amennyit átad a másiknak.”428 Erre a
tételre szüksége volt Descartes-nak az ütközés matematikai leírásához.
Az ütközés törvényeit hét szabályban foglalta össze. Ezeknek a szabá-
lyoknak a téves voltát már Descartes korában felismerték, Huygens ki-
emelte, hogy az elsõ kivételével mind hibás. Descartes azonban nem is a
tényleges ütközés magyarázására szánta ütközéselméletét. Absztrakt el-
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425 Math. Gerhardt, Bd. Vi. 118.
426 Uo. 118.
427 Œuvres de Descartes, Ch. Adam et Paul Tannery, tome II. No. 142. Descartes à Mer-

senne, 12 sept. 1638, 352–362.
428 Uo. No. 161. Descartes à (Mr de Beaune), 30 avril 1639, 541–544, 543.
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mélet volt, a világ felépítésében feltételezett tökéletesen kemény részecs-
kék mozgásában megnyilvánuló szabályokat kereste Descartes.

Az elsõ szabály: két egyenlõ nagyságú, egymás felé egyenlõ sebesség-
gel haladó test az ütközés után ugyanezzel a sebességgel visszapattan.

A második szabály azt mondja, hogy ha B test nagyobb, mint C, és
egyenlõ sebességgel haladnak egymás felé, akkor ütközés után azonos se-
bességgel haladnak abba az irányba, amerre B ment. Jelekben, ha B > C
és v vB C� , akkor v vC B' '� .

A harmadik szabály azt állítja, hogy ha két azonos nagyságú test kü-
lönbözõ sebességgel halad egymás felé, akkor ütközés után olyan közös
sebességgel haladnak a nagyobb sebességgel érkezõ test mozgásirányába,
amelyik sebesség a két test sebessége közötti különbség felével nagyobb a

lassúbb test sebességénél. Ha B = C és vB > vC, akkor v v
v v

BC C
B C' � �

�

2
.

A negyedik szabály azt mondja ki, hogy egy kisebb test semmiképpen
sem tud megmozdítani egy nyugvó nagyobbat. Legyen pl. C = 2B és vC =
0, akkor v'B = vB, v'C = vC = 0.

Az ötödik szabály a negyedik megfordítása: ha az ütközõ B test na-
gyobb, mint a nyugvó C, átad „mozgásából” annyit, amennyi ahhoz szük-
séges, hogy az ütközés után közös sebességgel haladhassanak.

A hatodik szabály a legérdekesebb, ez árulja el igazán, mirõl is van
szó az egész elméletben. „Ha a C test nyugalomban volt és teljesen
egyenlõ nagyságú B-vel, amelyik C felé mozog, szükségszerû, hogy rész-
ben meglökessék a B által, részben visszalökje B-t; úgyhogy ha pl. B négy
sebességfokkal közeledett C felé, át kell adjon neki egyet, és a maradék
hárommal vissza kell forduljon arra az oldalra, amelyrõl jött. Ugyanis
szükségszerû lévén, hogy vagy B meglökje C-t anélkül, hogy visszapattan-
na, és így két fokot adna át mozgásából, vagy hogy visszapattanjon anél-
kül, hogy meglökné, és hogy következésképpen megtartsa ezt a két sebes-
ségfokot a másik kettõ mellett, amit nem lehet tõle elvenni, vagy végül,
hogy visszapattanjon a mondott két fok egy részét megtartva és a másik
részét átvíve meglökje C-t; nyilvánvaló, mivel egyenlõek és így nincs ér-
telme, hogy inkább visszapattanjon mint hogy meglökje C-t, ennek a két
hatásnak egyenlõen kell megoszlani: azaz B ama két sebességfok egyikét
át kell adja C-nek, s visszapattanjon a másikkal.”429 Vagy modern parafrá-
zisban:

Ha B C� és vB � 4, vC � 0; akkor v B' � 3, v C' �1.
Ugyanis

a) v
B

' 1 2� , v
C

' 1 2� , vagy
b) v

B
' 2 4� , v

C
' ,2 0�

azaz
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Világosan látszik itt, hogy az ütközés szabályai arra valók, hogy el-
osszák az ütközésben résztvevõ testek sebességét eme testek között úgy,
hogy az ütközés után a sebességek a lehetõ legegyenletesebben, legszim-
metrikusabban osztozkodjanak a lehetséges eseteken, s közben egy pozi-
tív mennyiség, a tömeg és a sebességfok (a sebesség abszolút értéke)
szorzata, a „mozgás” vagy „mozgásmennyiség” állandó maradjon.

Nem valódi testek ütközésére vonatkoznak a szabályok, hanem a vi-
lág anyagi mechanizmusának a felépítésében szereplõ fiktív kemény göm-
böcskékre. Az ütközõ gömböcskék sebessége olyan lesz az ütközés után,
hogy a lehetõ legegyenletesebben oszoljon meg a mozgásmennyiség ál-
landóságának a feltétele által megengedett konfigurációk között. Kisebb
test nem hozhat mozgásba nyugvó nagyobbat, mert ehhez annyit át kelle-
ne adjon „mozgásából”, hogy a saját „mozgása” kisebb lenne, mint a
meglökött testé, s ez nem lehetséges, mert a mozgást a „mozgás” átadása
hozza létre, s annyit hogy’ adhatna át, hogy magának kevesebb maradjon,
mint amennyit átadott? Nem, nem a valódi rugalmas testek ütközését
tárgyalta Descartes, hanem a valódi világ mögött meghúzódó „igazi vi-
lág” mozgástörvényeit kereste. Volt annyira platonista, hogy ne zavarja a
kétféle megmaradási törvény, a mi árnyékvilágunkban szükséges munka-
megmaradásnak és az ideák világában érvényes „mozgás”-megmaradás
törvényének az össze nem egyeztethetõsége.

Leibniz azonban nem volt igazi platonista. Nagy békéltetõ volt, meg-
egyezések és harmóniák nyughatatlan keresõje. Olyan megmaradási elvre
volt szüksége, amelyik kielégíti a világ igazi „szimmetriatörvényét”: az ok
és az okozat teljes egyenértékûségének az elvét. „Mindig tökéletes az
egyenlõség a teljes ok és a teljes okozat között”, hangoztatja újra meg
újra Leibniz, metafizikájának egyik alappilléreként. „Sohasem történhet
meg – írja 1693-ban, a Brevis demonstratio által kiváltott nagy vita során
–, hogy a természet olyan állapotot helyettesítene egy másik helyébe,
amelyekben az „erõk” nem egyenlõek. És hogyha az L állapot helyette-
sítheti az M állapotot, akkor megfordítva, az M állapot is helyettesítheti
az L-et, anélkül, hogy perpetuum mobilétõl kellene félni.”430 „Ugyanis, ha
az „eleven erõ” növekedhetne, lenne oknál erõsebb hatás, azaz lehetsé-
ges lenne a mechanikai örökmozgás: valami, ami reprodukálni tudná sa-
ját okát, s még valami többet, ami lehetetlen. Ha meg csökkenhetne az
eleven erõ, végül teljesen elveszne, ami kétségkívül ellentmond a dolgok
rendjének.”431 Az ok és okozat szimmetriájából tehát szükségképpen kö-
vetkezik az eleven erõ megmaradásának az elve.
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430 Cit. Costabel P.: I. m. 26.
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Ez a megmaradási elv volt a Leibniz-féle új kalkulus és a mechanika
közötti praestabilizált harmónia elsõ megnyilvánulása. „Az eleven erõ –
írja Leibniz 1695-ben Burcher de Voldernek – úgy viszonylik a közönséges
holt erõnek (a mai erõnek) a sebesség megváltoztatására irányuló készte-
téséhez, mint a végtelen a végeshez, vagy mint a mi differenciálszámítá-
sunkban a vonal a vonalelemhez.”432 „Következésképpen súlyos test esése-
kor, mely esése minden pillanatában azonos végtelen kicsiny sebességnö-
vekedést nyer, a holt erõbõl az eleven erõt is kiszámíthatjuk, ugyanis a se-
besség az idõvel egyenes arányban nõ, az eleven erõ pedig a megtett út
szerint, vagyis az idõ négyzetével arányosan, azaz az okozat szerint. Így te-
hát geometriánk vagy analízisünk analógiája értelmében, ha a késztetések
olyanok, mint dx, az eleven erõk pedig mint xx vagyis x xd� ”.433

D’Alembert az új matematikai mechanika pompás módszereinek a
birtokában már könnyen megállapíthatta, hogy az eleven erõk vitája je-
lentéktelen félreértés miatt dúlt harminc évig: ha figyelembe vették volna
a sebesség elõjelét, rögtön észrevehették volna, hogy a mv	 és a mv 2	
mennyiségre egyaránt érvényes megmaradási elv. De az analitikus me-
chanika létrejöttéhez az volt szükséges, hogy a metafizikai szimmetriael-
veknek megfelelõ fizikai megmaradási tételek elõkészítsék az utat az
analízis alkalmazásához. Kétségtelen, hogy ebben a tekintetben Leibniz
Descartes nyomán járt, s nagy elõdje, önmaga és kora halmozott tévedé-
sein át tört utat máig érvényes megfogalmazások küszöbéig. A természet-
tudomány fejlõdéséhez többek között sok-sok termékeny tévedés és türe-
lem is szükséges. Tolerancia.
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431 Essay de dynamique… = Math. Gerhardt, VI. 215–231, 220.
432 Leibniz an de Volder. Die philosophischen Schriften von Gottfried Wilhelm Leibniz.

Herausgegeben von C. I. Gerhardt, II., 154.
433 Uo. 156.
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