
GALILEI ÉS AZ ÚJKORI TUDOMÁNYOS 
GONDOLKODÁS KIBONTAKOZÁSA

i.

Annak a mély átalakulásnak, mely a középkor világfelfogását az új
koréba átvitte és melynek egyik legfontosabb momentuma a modern 
tudományos gondolkodás kialakulása, egyik legjellegzetesebb reprezen
tánsa és tényezője Galileo Galilei, kinek sorsa és szerepe éppen ezen 
átalakulás szimbólumává vált.

Galilei korában a tudomány újraéledése már jó ideje folyamatban 
volt, már ismert volt Copernicus heliocentrikus rendszere, már meg
indult a mechanika újraépítése, a skolasztikus tudomány kritikájával 
számos helyen találkozunk, de senki oly meggyőző erővel és írói kész
séggel, közérthető nyelven, az új tények és mély belátások tömegének 
felsorakoztatásával nem vitte a köztudatba, hogy egy módszereiben és 
alapfelfogásaiban új világ van kialakulóban. Mert nemcsak egyes fel
fedezésekről és tények megállapításáról volt szó és arról, hogy ezek 
hogyan illeszthetők be az uralkodó rendszer keretei közé, hanem hogy 
evidenciába helyeztessék, hogy ezek az új tények és tapasztalatok a 
régi keretek határait széjjelfeszítik. E gy lezárt rendszerrel szemben, 
mely csak a részletekben való kibővítést engedte meg, az új tudomány 
töredéket nyújt. Tudja és kifejezi, hogy tudásunk kezdetén állunk, a 
tudás csak távoli cél. Az általános, legmagasabb elvek helyett, meg
vetett köznapi jelenségekkel, mint a szabad esés és hajítás, foglalkozik és
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azt vallja, hogy : «egy egyszerű igazság felismerése fontosabb, mint a 
legmagasabb dolgok részletes tárgyalása a nélkül, hogy az igazságot 
elérjük». Reámutatott arra, hogy Aristoteles és más tekintélyek helyett 
közvetlenül a természethez forduljunk és azt egy nyitott könyvnek 
tekintsük. Az előítéletmentes megfigyelés és módszeres kísérletezés egy
részt, a matematikai módszer másrészt azok a segédeszközök, melyek 
képessé tesznek e könyv olvasására.

Mások is felismerték az empirikus módszerek és a matematika 
fontosságát Galilei kortársai közül, de egyiküknél sem volt e két szem
pont olyan kiegyensúlyozott harmóniában. íg y  Verulami Bacon ál
talánosságban kifejtette ugyan a megfigyelés primátusának jelentőségét, 
de maga új igazságot nem talált és kora nagy felfedezéseit kellően nem 
értékelte. Ezért Hume Dávid, a nagy filozófus és történetíró, egy igen 
elterjedt véleménnyel szemben a tudományos gondolkodás megújítását 
nem honfitársára, Baconre, hanem Galileire vezeti vissza, ki közvetlenül 
hatott Huyghensre és Newtonra és az új természetfelfogás többi újra- 
alkotóira. Másrészt Descartes, ki Galileinél nagyobb matematikus volt 
és a természettudományok matematikai módszere tekintetében is előre
haladottabb álláspontot képviselt, túlkorán hajlandó volt egy-egy pro
vizórikus feltevést végső alapnak kijelenteni és nélkülözi Galilei közvet
lenségét és elfogulatlanságát.

Galilei felfogásai ma oly mértékben átmentek a köztudatba, hogy 
szinte triviálisaknak tűnnek fel. De nem voltak triviálisak Galilei korá
ban és hogy ezt belássuk, nem lesz felesleges egy pillantást vetni a közép
kor világfelfogására.

Sokféle és meglehetős heterogén tényezők azok, melyek a középkor 
világát alakították. Elsőnek a kereszténységet emelem ki, mely már 
abban az alakjában hatott, midőn a klasszikus görög-római kultúra 
számos elemét asszimilálta, nemcsak az újplatonikus és később aristo- 
telesi filozófiát, hanem a római imperium gondolatát is. Másrészt kevés 
tradícióval bíró, de nagytehetségű, minden benyomásra fogékony, nagy 
vitalitású, gazdag és naiv fantáziával bíró népek hatoltak be egy 
régi kultúrterületre és avval kölcsönhatásban sajátos életformákat, köl
tészetet és művészetet hoztak létre. E  naiv és közvetlen erők ott találják 
a hatalmas klasszikus kultúra és kereszténység hagyatékát, mellyel hol 
harmonikus, hol díszharmonikus módon egyenlítődnek ki és létrehozzák 
e kor oly érdekes, sokszor grotteszk alakulatait.

Az így alakult világnak mélyértelmű és a művészet hatalmánál 
fogva nekünk laikusoknak is inkább hozzáférhető képét találjuk Dante 
♦Divina Commediáj a»-ban. Vessünk reá egy pillantást, annál is inkább,
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mert Galilei e nagy szellemi alkotás ismerője volt annak egy részlet- 
kérdését tanulmány tárgyává is tette.

Dante az ihletett költő látnoki erejével tárja elénk a világot, úgy, 
amint azt a középkor egy nagy szelleme látta : legmélyebb filozófiai 
és teológiai, egyházi és állampolitikai elgondolásaival, komolyabb és 
naivabb természetfelfogásával és babonáival.

Ha nézzük, hogy milyen principiumok szerint van ez a világ elren
dezve, úgy azt kell mondanunk, hogy morális értékszempontok szerint. 
K itárja előttünk az emberi gonoszság végtelen változatait és az elvete
mültség, az abszolút jótól való távolság fokozatait.Ez a pokol. A  pokol 
különböző köreinek lényeges tartalma mai szemmel nézve éppen 
a bűn lelki állapotainak leírása, úgy amint az az ott leírt és a földön 
végbement cselekményekben jut kifejezésre. Hasonlóan a megigazulás 
és a lelki emelkedettség fokainak leírása a purgatóriumban és menny
országban, az abszolút Jóhoz, a szeretethez vezető úton, mely áthatja 
és mozgatja a világot.

Ez az értékszempontok szerint rendezett világ ki van vetítve egy 
aristotelikus-ptolemaikus térbeli világba, melynek közepén áll a Föld, 
melynek felülete a változó és múlandó dolgok, a küzdő, bűnre és erényre 
képes emberiség színhelye. Ennek belsejében a kárhozat világa, mely 
az örök Szeretettől elfordult, felette pedig növekvő szférákban az 
örök Jó birodalma, az ég.

Ha a morális és lelki világ ábrázolását tekintjük, e mű a legmo
dernebb ember számára is a mély belátások kimeríthetetlen kincses- 
bányája. Dante korában és még később is a morális vüág kivetitődését 
a térbeli, materiális világra sokszor igen szószerint vették és talán kevesen 
látták e két világ éles elhatárolását, sőt, hogy egy magas szupranaturaliz- 
musnak egy naiv materializmussal való kapcsolata a szabály. De hogy a 
morális világnak milyen tiszta szemléletére emelkedtek, arra csak Kempis 
Tamás «Imitatio»-ját és Eckehardt mester prédikációit idézem.

A  morális világ mellett a természet világa háttérbe szorul, inkább 
keret, mint valóság, melyet oly elvek és szempontok szerint értelmeznek, 
melyek ma igen idegenszerűen hatnak reánk. Nem a közvetlen érzéki 
adottság az, ami előtérben áll, hanem az általános sajátságok, az absztrak- 
tumok s ezeknek magasabbrendű létet tulajdonítanak. Ez a Plafonra 
visszamenő «realizmus» a nominalisztikus ellenáramlat dacára a középkor 
uralkodó felfogása. Absztraktumok, mint jóság, kevélység, irgalmasság 
szinte mint valóságos lények szerepelnek. A  költészet és képzőművészet 
csupa szimbólum és allegória. íg y  van ez Dantenál, így a világias «Roman 
de la Rose»-ban, így Giotto híres freskóiban, az assisii alsó templomban.
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A szimbolikus gondolkodás a középkor egész életformáját áthatotta, a 
hierarchikusan felépített társadalom, a lovagrendek, az egész heraldika, 
az erotika pl. a troubadourköltészet, a vallás szertartásai az élet minden 
vonatkozását szimbolikus momentumokkal szőtték át. A  természet tüne
ményeit nem sajátos természetük szerint vizsgálják, hanem azoknak 
mindig valamit «jelenteniök kell», szerencsét vagy szerencsétlenséget. 
Így a bolygók helyzeteinek, egy üstökös megjelenésének az emberi sorsra 
közvetlen jelentése van.

Mert bármennyire szidalmazzák és lebecsülik a földi dolgokat, mégis 
minden az ember sorsa és vágyai körül látszik forogni. Ha piros és fehér 
rózsákat látnak tövisek közt virítani, úgy szent szüzekre és mártírokra 
gondolnak, kik üldözőik között diadalmaskodnak. A  számok : a hármas, 
a hetes stb. mind titokzatos jelentéssel bírnak. A  már említett asztro
lógián kívül az alkémia is sok értékes megfigyelésen kívül telve van 
csupa titokzatos vonatkozással még a bolygókra is.

E gy ilyen alapfelfogásra egy nagy rendszert építettek rá, felhasz
nálva az Aristotelestől eredő logikai formalizmust. De minden tudo
mányos külszín mellett egy alapjában mitikus, analógiás világképpel 
van dolgunk. A z érzékelhető, konkrét dolgoknak csak úgy van értékük, 
ha az egyedül értékelt metafizikai valóságra u ta ln ak : annak szim
bóluma, előképe. Még Giordano Bruno, ki kora felfogásával sok tekintet
ben ellentétben van, szintén analógiás-allegóriás módon gondolkozik, 
sőt sokszor még Kepler is.

E z természetesen nem zárja ki azt, hogy komoly és tárgyilagos 
megfigyelések és gondolatok előforduljanak, csak nem ezek határozzák 
meg az általános képet.

összefoglalva egy hatalmas világkép tárul elénk, mely naiv és 
elvont, felületes és mély elemekből épül ugyan fel, de mégis egy egész 
benyomását kelti és mely esztétikai varázsát egy modern szemlélőre 
sem igen tévesztheti el. Minden dolognak megvan a maga helye e világ
ban : a morális dolgok, az ember félelmei és vágyai, a világ története, 
a természet jelenségei organikusan illeszkednek bele. És aki ebben a gon
dolatvilágban nőtt fel és ennek kategóriái szerint gondolkodik, e világ 
megbolygatását bármely semleges területen nyugtalansággal fogja észlelni, 
mert látszólag minden olyan szorosan függ össze, hogy egy épületkő 
eltávolítása az egész épületet veszélyezteti.

De az élet nem ismer megállást és stagnálást. Számos tényező 
működött közre, melyek az oly tökéletes és lezárt rendszert többféle 
vonatkozásban kikezdték. Midőn a Konstantinápolyból elmenekült görög 
tudósok révén a klasszikus kor eredeti kútfőivel megismerkedtek, ez
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óriási élményként hatott és egy nagyjelentőségű új fejlődés kiinduló
pontjává vált. E zt a hatást is a tekintély kategóriája alatt appercipiálták; 
a görögök és a rómaiak, mint a kultúra utolérhetetlen mesterei állottak 
előttük és a feladat csak az volt, utánozni és elérni őket, és sokszor 
utánozni véltek, mikor hallatlanul nagy és eredeti dolgokat alkottak. 
De mindenesetre a szellem szabadságához nagy mértékben hozzájárult, 
hogy a régi tekintélyek mellett új tekintélyek is felléptek : a skolaszti
kával összeolvadt klasszikus filozófia mellett az eredeti alakjában, a 
természettudomány területén Aristoteles, Ptolemaios és Galenus mellett 
minden idők egyik legnagyobb matematikusával és fizikusával Archi- 
medesszel is megismerkedtek, valamint megismerték Aristoteles antik 
kritikusait is.

A  nagy földrajzi felfedezések, Amerika felfedezése s a Föld körül
hajózása nemcsak a látkört tágították új viszonyok és népek megismeré
sével, hanem igazolták a Föld gömbalakját, melyet ugyan Aristoteles is 
ismert, de a középkorban nagyon vitatott felfogás volt, mert az Anti- 
podusok kérdése a látszat számára bizonyos nehézségeket jelentett. 
A  technikai felfedezések : a papír, lőpor, iránytű, könyvnyomtatás
szintén éreztették hatásukat. Az egész középkor társadalmi és hierarchikus 
rendszere számos kritikára talál úgy az egyházon belül, mint kívül és 
egy mélyreható újjáépítés szükségét általában érzik.

Galilei idejében az első nagy mozgalom, a renaissance és a refor
máció, már lezajlott és az ellenreformáció legnagyobb kifejlődése stádiu
mában volt. Ez a harmincéves háború ideje. A  tudományban azonban 
még nagymértékben érvényesek voltak a középkor gondolkozási formái.

A  tudomány területén a legmélyrehatóbb átalakulások egyike azon
ban területről indult ki, mely minden tökéletlensége és heterogén elemekkel 
való kapcsolata mellett úgy a görögöknél mint a középkorban már 
határozott tudomány jellegével bírt : ez a makrokozmosz tudománya, 
az asztronómia. Mindaz ami a Földre vonatkoztatva egyszerűen leírható, 
ismeretes volt : tehát lényegében az egész szférikus asztronómia. 
Az évszakok értelmezése, a naptár, a napéj egyenpontok előnyomulása, a 
fogyatkozások idejének és a bolygók helyeinek előre való kiszámítása a 
tökéletesség jelentékeny fokát érték el. A  jelenségek nagyszerűsége, a 
geometriai vonatkozások átlátszósága, valamint az a titokzatosság, ami 
a csillagoknak az emberi sorsra való vélt befolyását körülvette, az 
asztronómiának a tudományok sorában előkelő helyet biztosított és nagy 
tekintélye volt.

Amellett szorosan össze volt kapcsolva az egész világfelfogással : 
a Föld centrális helye a mindenség középpontjában megfelelt annak a
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felfogásnak, hogy minden az emberért van, minden, nemcsak fizikai 
értelemben, körülötte forog.

Midőn Copernicus, felelevenítve egyes görög csillagászok, mint 
Aristarchos felfogását, kifejtette, hogy a bolygómozgás sokkal egysze
rűbben értelmezhető, ha feltesszük, hogy nem a Föld, hanem a Nap 
áll a bolygórendszer centrumában, ez két okból nagy megdöbbenést 
keltett. Először annyira ellentmond a látszatnak, hogy ezért sokaknak 
eleve nevetségesnek tűnt fel. Másrészt, elmozdítva a Földet a mindenség 
centrumából és egy bolygóvá degradálva, veszélyeztetni látszott az egész 
metafizikai világképet, melynek centrumában az ember áll. Copernicus 
rendkívül tartózkodó volt a távolabbi következtetéseket illetőleg, de 
mások, kik Copernicus rendszerének matematikai előnyeit nem értették 
és nem értékelték, mint Giordano Bruno, azonnal érezték, hogy itt egy 
új világkép van kialakulóban, érezték, hogy mit jelent a tér végtelensége 
és a világok végtelen száma. Ennek adott Giordano Bruno lelkes és izzó 
kifejezést, ami ellentétbe vitte korával és őt a máglyára juttatta.

Copernicus művének tudományos gondolatait tovább kiegészítették 
és új tapasztalatokkal tám asztották alá Galilei és Kepler. Mindkettőjük 
munkája egy új nagy szintézist készített elő, Newton dinamikáját, amivel 
a fizika egy jelentős és alapvető korszaka lezárul.

II.

Az a férfiú, ki a tudomány fejlődésének egy ily nevezetes korában 
oly döntő befolyást volt kifejtendő, egy firenzei család sarjaként Pisában 
született 1564 február 15-én. Családja tagjai Firenzében már többízben 
viseltek előkelőbb tisztséget. A tyja, Vincenzo Galilei, kiváló műveltségű 
egyén, kinek a zene elméletére vonatkozó értékes vizsgálatai fenn
maradtak. Iskoláit Pisában kezdte, majd a vallombrosai kolostorba adták, 
hol volt alkalma az aristotelikus formális gondolkodásmód elsajátítására, 
amiből később jelentékeny haszna volt. Hazatérve, az olasz klasszikusok
kal, mint Dante, Tasso és Ariosto, foglalkozott, valamint zenével és 
rajzolással is. Majd a pisai egyetemre ment, hol a jövedelmező orvosi 
pályára készült. Az orvosi tanulmányok alapját akkor az aristotelikus 
filozófia képezte. Tanulmányi idejéből fennmaradt jegyzete számot ad 
a skolasztikus tanulmányok rendes menetéről.

Sehol sem találni olyan megjegyzéseket, melyekből arra lehetne 
következtetni, hogy már ekkor ellentétben állott volna az iskolák fel
fogásával. Azért talán némi fenntartással kell fogadnunk hű tanítványá
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nak, Vivianinak, Galilei életrajzában közölt ama állítását, hogy már 
ekkor harcban állott volna a peripatetikus filozófiával. Az sem tekint
hető biztosítottnak, hogy az ingalengések izokróniáját a pisai dóm egy 
lengő csillárján felismerte volna. Azonban vonzalma a matematikai 
tudományok iránt már ekkor felébredt, az egyetemet elhagyta anélkül, 
hogy akadémiai fokot nyert volna el. Miután családja időközben vissza
tért Firenzébe, így ott folytatta tanulmányait privát úton, tanára Ostilio 
Ricci volt. Itt került érintkezésbe a mechanikai tanulmányokkal, melyek 
főkép a gyakorlat : csatornák építése, hidrosztatika, emelőgépek, épí
tészet, ballisztika konkrét problémái kapcsán fejlődtek ki az általános
ságokban mozgó természetfilozófiától nagy mértékben függetlenül. Ez 
a két hatás, melynek Galilei tanulmányai folyamán ki volt téve : egyrészt 
az aristotelikus-skolasztikus hatás, másrészt a matematika és a mechanika 
hatása, kiválóan előmozdították azt, hogy Galilei a természettudományok 
nagy reformátora lehessen. Euklides geometriáján kívül főkép Archi- 
medesszel foglalkozott, kinek hatása alatt egy hidrosztatikai mérleget 
konstruált, melynek leírása azonban csak halála után jelent meg. Ered
ménnyel foglalkozott ezidőben a testek súlypontjával is. E  vizsgálatok 
megnyerték számára Guidobaldo dél Monté márki kiváló matematikus 
támogatását, kinek ajánlatára a pisai egyetem matematikai tanszékét 
nyerte el 1589-ben. Feladata itt főkép az euklidesi geometria és a «szféra» 
előadása volt, az utóbbi alatt a csillagászat elemei ptolemaiosi alapon 
értendő. E zt az alapot Galilei nyilvános előadásaiban sem Pisában, sem 
később Padovában sohasem hagyta el. Amint fennmaradt kéziratai 
igazolják, Galilei pisai korszakában főkép mechanikai problémákkal fog
lalkozott. íg y  Philoponos és Benedetti nyomán Aristotelesnek a szabad 
esésre és hajításra vonatkozó felfogását teszi kritika tárgyává és az esés 
egy elméletét állítja fel, mely azonban még inkább az Aristoteles-féle 
gondolatformák keretében mozog, mint Benedetti felfogása. Értékes ön
álló gondolata a lejtőn való egyensúly visszavezetése az emeltyű tör
vényeire. Hogy ekkor már kísérleteket végzett volna a pisai ferde torony
ról leejtett tárgyakkal és heves vitái lettek volna a peripatetikusokkal, 
az sem kézirataiból, sem más adatokkal nem igazolható és ezért az újabb 
kritika nem ad hitelt Viviani ilyen irányú közlésének. Hogy a Copernicus- 
féle felfogás már ekkor foglalkoztatta, úgy bizonyítható, mível már 
akkor azzal a kérdéssel foglalkozott, hogy egy a világ centrumában 
lévő márványgolyó forgatása «természetes» mozgás-e, azaz mozgását 
megtartja-e?

A z sem igazolható, hogy Galilei konfliktusok miatt távozott volna 
Pisából. Ügy látszik, a rendkívül gyenge javadalmazás késztette erre.
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Szerencse volt tehát számára, hogy 1592-ben a padovai egyetem mate
matikai tanszékét sikerült elnyernie, amit ismét Guidobaldo dél Monté 
pártfogásának köszönhetett.

Padova ekkor a velencei köztársasághoz tartozott és híres, nagy 
tradiciójú egyeteme volt. Itt működött előbb Vesalius, az anatómia újra- 
alapítója. Velencében lényegesen szabadabb szellem volt, mint az egy
korú, ellenreformáció korszakbeli Itáliában másutt. Az egyetemet számos 
külföldi kereste fel, protestánsok is, köztük sok előkelő és fejedelmi sze
mély, és mindenki, bizonyos korlátok közt, szabadon élhetett. Az egész 
élet az Adria és Földközi tenger nagyhatalmánál nagyvilágiasabb volt, 
az emberek jártak más országokban és a Keleten is, láttak más viszonyo
kat. A  flottához tartozott a híres arzenális is, ahol számos mechanikai 
probléma vetődött fel. Galilei az akkori szokás szerint házába vett előkelő 
tanítványokat és így számos értékes kapcsolatra tett szert. K iváló velen
ceiekkel, mint Fra Paolo Sarpival, a trienti zsinat híres történetírójával, 
Fra Fulgenzio Micanzioval és egy előkelő patríciussal, Giovanni Fran- 
cesco Sagredoval benső barátságot kötött, az utóbbinak híres dialógusai
ban halála után örök emléket állított. Galilei nagyszerű tehetsége e kör
nyezetben értékes hatásokat felvéve és még értékesebbekkel viszonozva 
azokat, teljesen kibontakozott. Nagyszerű társalkodó, előadó és vitatkozó 
volt. Galilei később élete legboldogabb korszakának tekintette a Padová
ban töltött 18 évet, 1592-től 1610-ig. Ekkor értek meg korszakalkotó 
mechanikai felfogásai, melyeket azonban csak öreg napjaiban, a híres 
«Discorsi»-ban tett közzé 1638-ban. Ekkor látott napvilágot első nyomta
tásban megjelent közlése, mely az arányossági körzőre, egy általa fel
talált szellemes számoló berendezésre vonatkozott.

Külső események egyelőre más irányba terelték kutatásait. 1604-ben 
az Opiuchus csillagképében egy új fényes csillag, ma nóváknak nevezik 
ezeket, tűnt fel és heves vitákra adott alkalmat. Ugyanis Tycho de 
Brahe, korának leghíresebb csillagásza és minden idők egyik legnagyobb 
észlelője, 1572-ben észlelt egy ilyen nóvát és egy 1602-ben megjelent post- 
humus művében részletesen megindokolja, hogy ez valóságos csillag, 
nincs parallaxisa, és egyszersmind hangsúlyozza, hogy ellentétben Aris- 
toteles felfogásával, bizonyítékot szolgáltat arra, hogy a csillagok világá
ban is van változás. Galilei három nyilvános előadásban foglalkozott 
az új csillagokkal. Kijelenti, hogy azt sem tudja, mi egy közönséges csil
lag, még kevésbbé mi az új csillag. Nem tartja azonban valószínűnek, hogy 
ez igazi csillag volna, hanem inkább egy ködtömeg, mely a földről az 
állócsillagok szférájába emelkedett és a Nap sugarait veri vissza. Ebben a 
felfogásban Galilei későbbi, szintén kevéssé szerencsés üstököselméletének
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csíráival találkozunk és ellentétével Tychoval szemben, mely megaka
dályozta, hogy e nagy csillagászt kellően értékelje.

1609-ben a távcsőnek Hollandiában történt felfedezése hírére Galilei 
önállóan konstruált egy távcsövet, mely felülmúlta a hollandi távcsöve
ket és azt először használta fel az égitestek észlelésére. Ez korszakalkotó 
felfedezésekhez vezetett : felfedezi a Hold hegyeit, helyesen értelmezi 
a Naptól meg nem vüágított Holdkorong hamuszürke színét, mint a Föld 
által való megvilágítás eredményét. Kim utatja, hogy távcsővel sokkal 
több csillag látható, hogy a tejút számtalan csillagból áll, felfedezi a boly
gók és állócsillagok közti különbséget, mert míg az előbbiek látható ko
rongot képeznek, addig az utóbbiak erős nagyításnál is pontszernek 
maradnak. Felfedezi az irradiációt, melynél fogva fényes csillagok átmé
rője nagyobbnak látszik. Felfedezi a Jupiter négy holdját és evvel példát 
ad oly égitestekre, melyek nem a Föld körül keringenek. Felfedezését 
híres «Nuncius Sidereus»-ában teszi közzé 1610-ben.

E  felfedezések a legnagyobb hatást tették kortársaira, de magára 
Galileire is. Innen kezdődik céltudatos küzdelme a Copernicus-féle világ- 
rendszer érdekében. Kortársai részint lelkesedéssel, az aristotelikus fel
fogás hívei azonban, — és ezek voltak a hivatalos körök — , részint tartóz
kodással, részint a legnagyobb ellenzéssel fogadták. íg y  Galilei kartársa a 
padovai egyetemen, Cremonini, híres aristotelikus és sok tekintetben 
független fő, vonakodott távcsőbe belenézni.

Galilei nagy hírneve lehetővé tette, hogy külső körülményein változ
tasson : 1610-ben a toscanai nagyherceg udvari matematikusa lett Firen
zében. Evvel nagyobb függetlenséget és nyugalmat remélt elérni, hogy 
számos gondolatát, melyekről padovai kéziratai tanúskodnak, kidolgoz
hassa. Dacára, hogy az új állás nem volt előny és fény nélkül, ez végzetes 
lépés volt, mert egy sokkal függetlenebb pozíciót áldozott fel és a bekövet
kező súlyos konfliktusokban nem találta meg azt a védelmet, amit 
Velence hasonló esetekben saját embereinek nyújtott (Sarpi, Cremonini).

Firenzében egyelőre folytatta észleléseit és felfedezte a Venus fény
változásait, ami újabb bizonyítékot szolgáltatott arra, hogy e bolygó a 
Nap körül kering. Majd a Saturnust észlelve azt találta, hogy e bolygó 
hármas. Eszközei nem voltak elég erősek ahhoz, hogy a gyűrűalakot fel
ismerje, ez csak Huyghensnek sikerült később.

1611-ben Rómába ment, hogy felfedezéseit egyházi körökben demon
strálja, nevezetesen a Collegium Romanum-ban, a nagytekintélyű jezsuita 
egyetemen. Igen szíves fogadásra talált, a jezsuita atyák hónapok óta 
észlelték a Jupiter holdjait és mindenben igazolták Galilei megfigyeléseit. 
A  kollégium matematikusa, Páter Clavius, kinek kommentárja Sacro-
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bosco «Sphaera»-jához azidőben a csillagászat legelterjedtebb tankönyve 
volt, a peripatetikus filozófia híve volt ugyan, de műve utolsó kiadásában 
már kételyeket fejezett ki a Ptolemaios-féle rendszer iránt. A  kiváló 
férfiú azonban már 1612-ben meghalt. Talán tekintélye és igazságszeretete 
a közelgő vihar simább lefolyását biztosította volna. A  kollégium Bellar- 
min bíboros, a szent officium (inkvizíció) legbefolyásosabb tagja felhívá
sára kedvező véleményt adott Galilei felfedezéseiről, őt kitüntetés
sel fogadta. A  Cesi márki által alapított Accademia dei Lincei tagjai 
közzé választotta, a pápa is kitüntetéssel fogadta. A  Copernicus-féle fel
fogás elismerését is szóvá tette Galilei Bellarmin bíboros előtt, de ered
ményt nem tudott elérni. Árny is esik azonban e fényes képre. Galilei 
agilitása gyanút keltett és neve ekkor először fordul elő az inkvizíció 
aktái közt. Amint számos híve van főkép, Cesi és környezete, ellenfelei is 
tömörülnek.

Hazatérve Firenzébe, Aristotelesnek ama tanítását kritizálja, hogy 
az úszás a test alakjától függ és ezen alkalomból nyíltan kimondja, hogy 
Aristoteles nem tekinthető a természettudományokban mérvadónak. 
Ugyanezen művében bejelenti a napfoltok felfedezését. Ebből egy elkese
redett prioritási vitája támadt Páter Scheinerrel. Nehéz ma eldönteni, hogy 
Galilei, Scheiner vagy Fabricius észlelte-e először a Nap foltjait, való
színűleg egymástól függetlenül közel egy időben észlelték. Galilei a jelen
séget úgy fogta fel hogy a foltok a Nap felületének alakulatai melyek 
keletkeznek és elmúlnak és felhasználta azokat a Nap tengelykörüli for
gása meghatározására. E z a felfogás nagy ellentétet váltott ki, mert a 
peripatetikus felfogás szerint a Nap a tisztaság és változatlanság jelképe, 
mely foltokkal nem bírhat és változást nem mutathat. Scheiner azért a 
foltokat a Nap előtt elvonuló bolygókkal magyarázta.

Galilei felfedezései, ellentéte a peripatetikus filozófiával és állásfog
lalása a Copernicus-féle rendszer mellett, — mely bár nem volt hivatalosan 
elítélve, de orthodox körökben nem szívesen látták, amint a középkor 
világfelfogásával nem is jól egyezett,— igen nagy feltűnést keltettek és 
heves ellenállást váltottak ki. Ekkor már nem is annyira az összeegyez
tetés Aristotelesszel mint inkább a bibliával kerül előtérbe. Idézték Józsua 
csodáját, melyben Józsua megállította a Napot és nem a Föld forgását. 
Galilei egyik kiváló tanítványához és hű barátjához, Páter Castellihez 
intézett levelében kifejezést ad annak a felfogásnak, hogy a biblia termé
szeti jelenségekről a nép nyelvén ír és nem veendő szó szerint. De ez 
ekkor, a X V II. században és az ellenreformáció idejében, a harminc
éves háború előestéjén nem volt oly természetes, mint nekünk ma látszik. 
E gy dominikánus szerzetes, Páter Caccini, Firenzében Galileit a szószékről
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nyíltan megtámadta, Páter Lorini pedig a Castellihez intézett levél alap
ján feljelentette az inkvizíciónál. Galilei egyik nevezetes, az uralkodó 
nagyherceg anyjához, Cristina nagyhercegnőhöz intézett levelében ki
fejti, hogy bár a theológia elsőbbségét elismeri, az egyes tudományok 
kérdései saját területükön döntendők el.

Galilei 1615-ben saját elhatározásából Rómába ment, hogy igazhitű- 
ségét igazolja és a Copernicus-féle rendszert az egyházon belül diadalra 
juttassa, vagy legalább megtűrését elérje. Galilei meg volt győződve a hit 
és tudomány harmóniájáról. Beállítása az egyházzal és kora hierarchikus 
társadalmi rendszerével szemben pozitív volt, az egyház tekintélyével 
való szembefordulás, mint ezt Giordano Brúnónál láttuk, teljesen távol 
állott tőle. Míg a személye ellen irányuló támadásokat sikerült kivédenie, 
addig az egyházi körök a már nagy mozgalommá nőtt Copernicus-féle 
felfogást veszélyesnek találták. Galilei agitálása, demonstrációi, vitái 
csak mérgesítették a helyzetet és ezért a római inkvizíció 1616 február 
24-én tartott ülésében a Copernicus-féle tant formálisan elítélte, Copernicus, 
Foscarini és Stunica műveit eltiltotta, Galileit pedig Bellarmin bíboros 
maga elé idézte és közölte vele, hogy a tan téves és igaznak nem állítható, 
amit Galilei tudomásul vett. Hogy Galilei azt a parancsot is kapta volna, 
hogy a Copernicus-féle rendszert egyáltalában ne diskutálja, amint ezt 
második perében állították és melynek alapján elítélték, azt több író 
kétségbevonja, valamint az erre vonatkozó s Galilei perének aktái közt 
található alá nem írt jegyzőkönyv hitelességét is. Ellentmond ilyen parancs 
létének Galilei egész viselkedése a két per közti 16 évben, valamint Bellar
min bíborosnak Galileihez intézett levele. Copernicus tanainak elítélése 
nem maradt hatás nélkül és az új felfogás nyilvános taglalását Itáliában 
elnémította.

1618-ban három, köztük egy igen fényes üstökös jelent meg és Galileit 
ismét vitákba vonta. Aristoteles szerint az üstökösök a Föld kigőzölgései, 
melyek felemelkednek és meggyulladnak, de az alacsonyabb, «sublunaris» 
világhoz tartoznak. Evvel szemben Tycho de Brahe felismerte, hogy ezek 
égitestek, melyeknek határozott pályájuk van. Egyszersmind kiemelte, 
hogy e felfogás ellentmond Aristotelesnek, mert az üstökösök pályája 
az égi szférákat, melyeket szilárd kristálygömböknek gondoltak, átmetszi 
egyrészt, másrészt múló jelenség oly helyen, mely a változatlanság hóna 
volna.

Páter Orazio Grassi, a Collegium Romanumban tartott és nyom
tatásban is megjelent dolgozatában Tycho álláspontjára helyezkedett. 
Mivel a különben peripatetikus Grassi munkájában néhány tévedés is 
volt, így hogy a távcső kevésbbé nagyítja a távoli égitesteket, Galilei
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egy tanítványa útján kifejtette saját felfogását. Nézete közelebb áll 
Aristoteles felfogásához. Szerinte is felszálló ködtömegek az üstökösök, 
melyeket a Nap világít meg. Az üstökös csóvája egyáltalában nem reális 
jelenség, amit az is mutat, hogy mindig a Nappal ellenkező oldalon lép fel. 
Nyilván itt a fődologban Tychónak, ill. Grassinak volt igaza. Éles vita  
fejlődött ki, Galilei az «I1 Saggiatore» (Az aranymérleg) c. röpiratban 
felelt Grassinak, mely sok igazat tartalmaz, ragyogó szellemességű 
mű, sőt nagy irodalmi sikert jelentett számára, de sok ellenséget is 
szerzett neki, így a Collegium Romanum, mellyel Páter Clavius idejében 
igen jó viszonyban volt, a P. Scheinerrel és P. Grassival való vitája  óta 
ellenségévé vált.

Közben egy oly esemény történt, melyhez Galilei nagy reményeket 
fűzött. Maffeo Barberini bíboros, Galilei pártfogója, 1623-ban V III. Orbán 
név alatt a pápai trónra lépett. Nagyszabású, a régi renaissance-pápákra 
emlékeztető jelenség, nagy politikai tervekkel, a tudomány és művészet 
barátja. Galilei felfedezéseit latin ódában ünnepelte. A  Saggiatore aján
lását elfogadta és ebéd alatt magának felolvastatta. Az Accademia dei 
Lincei tagjai közül hármat magas állásba helyezett. Galilei nagy remények
kel volt eltelve, hogy sikerülni fog a Copernicus-féle rendszer ellen kiadott 
dekrétum hatálytalanítását kieszközölnie. A  pápa kegyesen fogadta, a 
toscanai nagyherceghez intézett pápai brevében igen elismerően nyilat
kozott Galileiről, de a lényegben Galilei semmit sem ért el. íg y  elhatározta, 
hogy a Copernicus-féle rendszert kifejti olyan formában, hogy formailag 
eleget tesz az egyház követelésének, nem állítja, hogy a rendszer igaz, de 
minden érvet felhoz mellette. A  mű előszavában kifejti, hogy bár tudja, 
hogy a tan téves, de felsorakoztat mellette minden érvet, nehogy azt gon- 
dojla valaki, hogy mikor e tant elítélték, nem ismerték volna a mellette szóló 
érveket. Ezt az előszót, mely a pápával egyetértésben jött létre, ma kínos 
olvasnunk. A  mű számára a dialógust alakját választotta. Salviati Galileit 
képviseli. Sagredo, Galilei velencei barátja, a fogékony laikus, míg Simpli- 
cius a peripatetikus filozófia kéviselője. A  végén Simplicius győz azzal az 
érvvel, hogy Isten végtelen hatalma és bölcsesége megengedi, hogy bizo
nyos jelenségeket, melyeket a Föld forgása mellett döntő érvként hoznak 
fel, egész máskép is lehet értelmezni.

A  Dialógusok 1632-ben jelentek meg és nagy feltűnést keltettek. 
Hiába kapott meg minden nyomási engedélyt, az inkvizíció Galileit 
Rómába idézte és bár igen kíméletesen bánt vele, elítélte. Unnepies esküvel 
meg kellett tagadnia a Föld mozgásának tanát, könyve eltiltatott és ő for
mális börtönre ítéltetett, de megengedték neki, hogy a Firenze melletti 
Arcetriben levő villájában élhessen. Hogy Galileit tortúrának vetették
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volna alá, annak alapja nincs, ennek nemcsak az iránta tanúsított kímé
letes eljárás, hanem az is ellentmond, hogy midőn elítélése után Sienába 
távozott, a hordszékről felkelt és saját mulatságára órákig gyalogolt. 
De mindenesetre haláláig fogoly volt, látogatói korlátozva voltak, műveire 
nyomási engedélyt nem kapott. Az is legenda, hogy Galilei az ítélet 
után felkiáltott volna, hogy : «Mégis mozog». Az egész helyzet teljesen 
kizárja ezt. De abban nincs okunk kételkedni, hogy gondolataihoz és 
meggyőződéséhez sohasem lett hűtelen, ebben arcetrii magányában könyve 
margójára írt jegyzetei megerősítenek. Száműzetésében is folyton dolgo
zott, 1637-ben, röviddel teljes megvakulása előtt fedezte fel a Hold lib- 
rációját. Befejezte a mechanikára vonatkozó alapvető m ű v ét: «Discorsi 
e dimonstrazioni matematiche intorno a due nuove scienze»-t, mely Ley- 
denben Elzevir kiadásában jelent meg 1638-ban. T an ítván yai: Castelli, 
Viviani és utoljára Torricelli, valamint saját fia képezték környezetét 
száműzetésében. Meghalt 1642 január 8-án.

Galilei elítéléséhez sokféle tényező járult hozzá. Kollégái és a ver
senytársak irigysége és sértett hiúsága, a Scheinerrel és Grassival való 
vitájában igen jelentékeny tényező volt. Lehet, hogy ezek nélkül egyéni 
sorsa kedvezőbb lett volna, de tanai elítélését alig kerülhette volna el. 
Így láttuk, hogy 1616-ban Rómában a legmagasabb egyházi körök úgy 
ünnepelték, mint kora legnagyobb tudósát és ugyanakkor eltiltatott a 
Copernicus-féle tan. A  kor még nem érett meg ekkor a morális és fizikai 
világ sajátos természetének és autonómiájának felismerésére. Azért tel
jesen lényegtelen kérdés, hogy elítélése a jogi formák betartásával vagy 
azok nélkül ment végbe, hogy V III. Orbán pápa sértett hiúsága, kivel 
Galilei ellenségei elhitették, hogy a Dialógusok Simplicius&bzn őt figu
rázta ki, müyen szerepet játszott abban. Mindezek igen érdekes részlet- 
kérdések, melyek behatóbb tárgyalása a kor szellemére élénk világot vet, 
de a lényeges momentumra nem mérvadók.

Galilei, ill. Copernicus tanainak elítélése nem maradt súlyos követ
kezmények nélkül Itália szellemi életére és hozzájárult ahhoz, hogy a 
tudományos élet súlypontja más országokba helyeződött át. Hogy ez 
mennyire így van, azt mutatja, hogy mily módon tárgyalják Galilei után 
a világrendszer kérdéseit. 1651-ben jelent meg két tudós jezsuita, P. 
Riccioli és P. Grimaldi «Almagestum novum»-ja, mely komoly tudományos 
nívóra való törekvés mellett a legsúlyosabb szofizmáknak is helyt ad. 
Pedig Riccioli munkatársa, Grimaldi, nem kisebb ember, mint az, ki a fény 
diffrakcióját felfedezte, de mivel hiányzott nála az egészre való tekintet, 
ebből nem új fény elmélet lett, hanem csak egy érdekes kuriozitás maradt. 
Ha megfigyeljük, hogy Galilei és az új felfogás hívei, mint Viviani és
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Borelli, milyen félve, milyen burkoltan védik az új tant, ez teljesen meg
világítja a helyzetet.

Lassanként azután megenyhült a helyzet és az egyház 1820-ban 
hivatalosan is megengedte a Föld forgásának és mozgásának tanítását. 
Ezek a régi ellentétek ma már a múlté és így teljes egyetértésben tudunk 
Galilei géniuszának hódolni. Élete és sorsa azonban azért oly rend
kívül érdekes és tanulságos, mert egy új igazság áttörésének tipikus, 
minden korban — és bizony a jövőben is —, folyton megismétlődő 
példája, mely majdnem mindig egy emberi tragédiával van össze
kapcsolva.

III.

Galilei életének vázlatos áttekintése után vegyük figyelembe azokat 
a teljesítményeit, melyek a tudomány és a tudományos gondolkodás 
történetében korszakot alkottak. Ezek egyrészt a mechanikának, neve
zetesen a mozgó testek mechanikájának, a szorosabb értelemben vett 
dinamikának, egész lényeges pontokban való előrevitele, úgy hogy némi 
joggal e tudomány alapítójának tekinthető. Másodszor a Copernicus- 
féle világrendszer alapvető tapasztalatokkal való alátámasztása és diadalra 
juttatása. Ez szorosan összefügg a mechanika kiépítésével, mert a föld 
mozgása elleni fő ellenvetések épp mechanikai meggondolásokból eredtek. 
Mindezekkel együttjárt és ezek előfeltétele volt a peripatetikus filozófia 
tehertételétől való szabadulás, az önálló gondolat és előítéletmentes 
megfigyelés jogának érvényrejuttatása.

Galileinek mindhárom területen voltak előzői már a klasszikus 
korban és a XVI. és XVII. század gondolkozói és kutatói közt, de egyikük 
sem volt oly univerzális szellem és nem volt oly nagy író, mint Galilei, 
ki úgy a tudósok, mint a művelt emberek széles köreinek érdeklődését 
fel tudta kelteni. Copernicus, Tartaglia, Benedetti eredményei a szak
körökre szorítkoztak, Galilei minden művelt embernek írt. És ebben a 
korban ez fontos volt, mert a természethez való alapvető beállítást 
kellett megváltoztatni. Ki kellett mutatni, hogy az uralkodó nagy 
deduktív rendszer, a peripatetikus filozófia nem nyújt mást, mint az 
Aristoteles korabeli természettudományok összefoglalását, az egész de
duktív levezetés általános elvekből tulajdonképen látszat, mely új 
igazságra nem vezet. A természethez való közvetlen, naív, kérdező 
viszonyt kellett helyreállítani, a tények és az egyszerű, de helytálló 
igazságok tiszteletét.

Foglalkozzunk először a világrendszer kérdésével. A görög és közép

3 8 9



kori asztronómia az égitestek mozgását a földre vonatkoztatva írja le. 
Az égitestek napi mozgása úgy jelentkezik, mintha a csillagok egy merev 
gömbre volnának erősítve, mely egy nap alatt tengelye körül megfordul. 
Mivel a Nap, a Hold és a bolygók a többi ú. n. csillagokhoz képest vál
toztatják helyüket, feltették, hogy ezek mindegyike egy átlátszó kristály
gömbre van erősítve, melynek szintén a Föld van középpontjában és 
mely külön forgást végez. Ez a felfogás a Nap és a Hold esetében elég 
nagy pontossággal kielégítő, csak a mozgás nem egyenletes sebességére 
való tekintettel kellett feltenni, hogy a Föld e gömböknek nem pontosan 
a centrumában, hanem kissé excentrikusán fekszik. A  többi bolygó 
esetében ez sem elégséges, mert ezek látszólagos pályája az égen vissza
térő hurkokat mutat. Itt feltették, hogy a Föld körül mozgó gömbön 
gurul még egy másik gömb, sőt ezen még egy harmadik stb. gurul és 
csak erre van a bolygó erősítve. Ezeknek az epicyklusoknak száma 
mindinkább szaporodott, amint az észlelések pontosabbakká váltak.

Most már annyira megszoktuk, hogy az égitestek szabadon lebeg
nek, hogy a merev kristálygömbök feltevése igen idegenszerűen hat. 
De ha látjuk, hogy az ég csillagai felkelnek és lenyugszanak anélkül, 
hogy kölcsönös helyzetük megváltozna, úgy a merev gömb a legközelebb 
fekvő gondolat. Ha azonban eltekintünk attól, hogy a gömböket éppen 
materiálisoknak tekintsük, úgy ezen elgondolás lényeges magja egy 
kinematikai gondolat, melyet ma is elfogadhatunk. Mert lényege az, 
hogy bármily mozgást felbonthatunk kör, ill. gömbi mozgásokra. Ezt 
alkalmazzuk ma is, ha egy bolygó koordinátáit Fourier-féle sorba fejtjük. 
A  quantum-elméletnek Bohr-féle régebbi alakjában, de általánosítva a 
quantummechanikában is éppen ezek a Fourier-féle tagok újra lényeges 
szerephez jutnak.

Az epicyklusok elmélete lehetővé tette a bolygók helyzeteinek 
elegendő pontossággal előre való kiszámítását. De meglehetősen bonyolult 
és nem vezet a bolygómozgás egyszerű és áttekinthető leírására. Sokkal 
egyszerűbb, ha a bolygók mozgását a Napra vonatkoztatjuk, ekkor első 
közelítésben a bolygók pályái körök. A  Merkúr és Venus a legkisebb 
sugarú körökön keringenek, azután jön a Föld, majd a Mars, Jupiter 
és Saturnus. íg y  rögtön érthetővé válik, hogy a Merkúr és Venus soha
sem állhatnak a Nappal szemben. A  bolygók hurkolt pályáiról pedig 
úgy ad számot ez a felfogás, hogy a bolygókat a mozgó földről észleljük. 
Pontosabb leírásra itt sem nélkülözhetjük egészen az excentrikus köröket 
és epicyklusokat, amint Copernicus is kénytelen volt ezeket felvenni.

A  geocentrikus felfogásnak egy modifikációja Tycho de Brahe rend
szere. Ez kinematikailag teljesen equivalens a Copernicus-félével, ha
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mindent a Földre vonatkoztatunk. A  Föld körül a Nap és a Hold kör
alakú pályákon kering. A  többi bolygó pedig oly körökön, melyek köz
pontja a Nap. A  belső bolygók pályáinak sugara kisebb, a külsőké 
nagyobb, mint a nappálya sugara. A  Ptolemaios-féle rendszerrel is har
móniában van, ha első epicyklusnak a nappályát vesszük. Finomabb 
eltérések magyarázatára itt sem nélkülözhetők további epicyklusok. 
Galilei korában a geocentrikus felfogás komolyabb képviselőinél Tycho 
felfogása volt elterjedve. Az, ami ezidőtájt a kedélyeket mozgatta azon
ban nem volt az, hogy milyen testre, a Napra vagy a Földre vonatkoztatva 
írhatók le egyszerűbben a mozgások, hanem hogy melyik mozog való
ban. Ezen az állásponton korának egyetlen kutatója, sem Galilei, sem 
Kepler, sőt még Newton sem emelkedett felül, és a nagy publikum még 
ma sem. Ennek megítélésében ne tévesszen meg bennünket Copernicus 
alapvető művéhez Osiander által írt előszó, mely Copernicus felfogását 
mint matematikai hipotézist állítja be, mely csupán a számítások meg
könnyítésére való és mely nem akarja állítani, hogy a Föld valóban 
forog. Ez a kinematikai relativitás Galilei korában el volt ismerve, anélkül, 
azonban, hogy elvi jelentőségét felfogták volna. Osiander előszava épp
úgy, mint Galilei Dialógusaié, csak a könyvnek üldözésektől való men
tesítését célozza.

A kinematikai problémát nagyobb pontossággal Kepler oldotta meg, 
midőn híres törvényeivel megadta a bolygók napra vonatkoztatott 
ellipszis-pályáinak igazi alakját, befutásuk módját és a keringési időnek 
a pálya méreteivel való összefüggését. Természetesen egy elliptikus 
pálya is felfogható mint körpályák összetétele, ez történik a Fourier- 
féle előállításnál.

Galilei összeköttetésben állott Keplerrel, egymást kölcsönösen nagyra- 
becsülték, de Galileit a bolygók pályáinak pontos alakja, Kepler tör
vényei nem érdekelték, azokról főművében említést sem tesz, sőt a 
kérdést nem is tekintette kellően tisztázottnak.

Galilei és Kepler igen eltérő egyéniségek voltak : Keplerben több 
volt még a középkori analógiás gondolkodásból és több miszticizmus 
is volt benne, ami azonban nem akadályozta, hogy legexaktabb és leg
mélyebb belátásokra jusson el.

A  heliocentrikus felfogás egyik főnehézsége abban állott, hogyha a 
Nap nyugszik az állócsillagok rendszerében és nem a Föld, miért nem 
bírnak az állócsillagok parallaxissal. Copernicus az állócsülagokat egy 
gömbön gondolta elhelyezve, mely az egész világegyetemet lezárja, 
amint azt az ő korában általában gondolták. Mivel parallaxis az akkori 
egyszerű eszközökkel nem volt kimutatható, fel kellett tenni, hogy e
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gömb sugara igen nagy a földpálya sugarához képest, egy gondolat, 
amitől nagyon idegenkedtek.

Galilei már rámutatott arra az eljárásra, mely két évszázad múlva 
a parallaxis meghatározásához elvezetett, ö  már feltette, hogy a csillagok 
nem egy gömbhéjon vannak elhelyezve, hanem a térben szétszórva. 
Ha most két látszólag közellevő, de a Földtől különböző abszolút távolú 
csillag látszólagos távolát pontosan meghatározzuk, annak évi periodikus 
változást kell mutatnia.

Általában a tér végtelenségének gondolata megdöbbenést keltett. 
Giordano Bruno, kit a bolygómozgás matematikai elemzése egyáltalában 
nem érdekelt, éppen arra helyezte a fősúlyt, hogy Copernicus felfogása 
módot ad arra, hogy a világot ne egy zárt gömbhéjjal határoljuk, hanem 
az állócsillagokat mint napokat fogjuk fel, melyek a térben el vannak 
szórva és melyek körül bolygók keringenek. Amint láttuk, Galileinek 
is ez volt a felfogása szemben Keplerrel.

E gy más nehézséget is elhárított Galilei. Tycho szerint, ha az álló
csillagok oly messze vannak, mint azt a Copernicus-féle felfogás meg
kívánja, úgy azok látszólagos átmérőjéből a valóságos átmérőre oly 
értéket kapnánk, mely a földpálya méreteit is meghaladná. Galilei reá
m utatott az irradiációra, melynél fogva a fényes csillagok nagyobbaknak 
látszanak. Ma különben tudjuk, hogy vannak olyan csillagok, az ú. n. 
óriáscsillagok, melyek méretei a földpálya méreteit meghaladják.

A  főnehézségek azonban nem a kinematika oldalán voltak, hanem 
a földi és égi testek látszólag eltérő természetében, ami azok mozgásá
ban is megnyilvánul.

Aristoteles szerint a természet világában, mégpedig az anorganikus 
világban is célokra való törekvés nyilvánul meg. A  testek iparkodnak 
♦természetes helyüket elfoglalni*). A  nehéz testek, melyek főkép a két 
nehéz elemből, föld és vízből állanak, a mindenség centruma felé törek
szenek, ez az ő természetes helyük. A  könnyű testek : a levegő és tűz, 
felfelé törekszenek. A  testek természetes mozgása egyenesvonalú mozgás 
felfelé vagy lefelé.

A természetes mozgáson kívül van «erőszakolt» mozgás, ilyen, ha 
egy nehéz testet felfelé hajítunk.1

A  földi világ az ellentétek, a változás és múlandóság világa. A  testek 
keletkeznek és elmúlnak.

Ezzel az egész, a négy elemből összetett világgal szemben áll az

1 Nem használom a «kényszerített» moz- mechanikában egész határozott jelentéssel 
gás jelzést, mert ez a kifejezés a mai bír, mely nem fedi az aristotelesi fogalmat.
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égi világ. Ez a változó földi világgal szemben változatlan, ha a hely
változástól eltekintünk. Túl van az ellentéteken. Az égitestek természetes 
mozgása az egyenletes körmozgás, mely semmiféle cél felé nem törekszik, 
mert mindig célnál van. A z égitestek alakja a gömb, melyet a legtöké
letesebb testnek tekintettek. Anyaguk az aether.

Láthatjuk, hogy a földdel szemben az ég mint valami magasabb- 
rendű, tökéletesebb szerepel, méltó lakhelye Aristotelesnél az istenek
nek, a középkorban az üdvözülteknek.

És mégis a Föld van e tökéletes ég középpontjában, úgy látszik, 
minden a Földért és a rajta küzködő emberért van, körülötte forog 
minden, a bolygók konstellációi is az ő sorsát jelzik.

Ezzel szemben a Copernicus-féle felfogás egyrészt degradálja az 
eget, másrészt elveszi a Föld kiváltságos helyét. A  Föld nincs a min- 
denség középpontjában, hanem egy bolygó a többi közt, a Nap egy csillag 
a többi közt. Nehéz ekkor elgondolni, hogy a bolygók valamely véletlen 
konfigurációja az egyes emberek sorsára mérvadó legyen. Másrészt az sem 
valószínű, hogy az égitestek különleges anyagból legyenek és különleges 
tökéletességgel bírjanak. Galilei kimutatta, hogy a Holdon hegyek vannak, 
melyek éppúgy árnyékot vetnek, mint egy földi hegy. A  Napon, melyet 
addig az égi tisztaság szimbólumaként tiszteltek, foltok vannak, melyek 
keletkeznek és elmúlnak. A  Venus fényváltozásokat mutat, mint a Hold. 
A  Jupiter körül négy hold kering, egy kis bolygó-rendszer, melynek nem 
a Föld a középpontja.

A  kristályszférák feltevése is tarthatatlanná vált ha a Föld a Nap 
körül kering, mert látjuk, hogy a Föld nincs kristály szférára erősítve. 
Amint már láttuk, Tycho is egy erős érvet szolgáltatott a kristályszférák 
ellen az üstökösök pályáival, melyek átmetszenék és átlyukgatnák azokat. 
Galilei az üstökösök kérdésében elmaradt Tychóval szemben. A z üstökösök 
bolygótermészetének megállapítása csak Newtonnak és Halleynek sike
rült, az utóbbi volt az, ki először számította ki egy üstökös pályáját és 
mondta előre visszaérkezését.

A  Föld tengely körüli és a Nap körüli mozgása ellen már Aristoteles
nél a legfőbb érv a kor mechanikai felfogásából eredt, mely még igen 
kezdetleges volt.

Az egyik érv az volt, hogyha egy toronyból leejtünk egy követ, 
forgó Föld esetében ennek nem a torony aljára kellene esnie, hanem 
oly távolra attól, amennyire az esés tartama alatt a Föld elforgott. E zt 
az érvet számtalan módon variálták : egy pontosan felfelé lőtt ágyú
golyónak vissza kellene esnie az ágyú torkába, ha a Föld nem forog, 
különben távolra esne. A  madarak visszatalálnak fészkükbe stb. Galüei
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ezzel szemben kifejti, hogy a kő a torony tetején már bír a torony és a 
Föld mozgásával és ezt megtartja mozgása közben. Hivatkozik arra, 
hogy egy nyugvó tengeren gyorsan vitorlázó hajó árbocáról leeső tárgyak 
az árboc aljára esnek, úgy mint a nyugvó hajón. E gy zárt kabinban 
minden jelenség úgy folyik le, mintha a hajó állana és meg sem tudjuk 
állapítani, hogy a hajó mozog-e?

Galilei kifejti, hogy vízszintes pályán mozgó test sebességét a súr
lódástól eltekintve megtartja, ellenben a tehetetlenség elvét egész álta
lánosságban soha ki nem mondta. Azt is feltette, hogy a lég teljesen 
nem követi a Föld forgását és ebből magyarázta a passzátszeleket.

A  Föld forgása számára a legsúlyosabb érvnek a dagály és apály 
jelenségét tartotta. Ezt úgy magyarázta, hogyha a Föld forgásához 
hozzáadjuk napkörüli transzlatorikus mozgását, úgy a Föld pontjainak 
sebessége növekszik ott, hol a két mozgás iránya megegyezik, csökken, 
hol ellenkező és így a nap folyamán gyorsul és lassúbbodik. A  tenger 
vize ezt a változó mozgást nem tudja követni és majd az egyik, majd 
a másik parton túllépi határait, úgy, mintha egy gondolában egy vízzel 
telt edény van és a gondola sebessége változik. Ez a mechanika szem
pontjából teljesen hibás elgondolás már azért sem állhat meg, mert 
nem ad számot az árapály napi közel egy órai késéséről. Kepler már 
reámutatott a Hold vonzására, de Galilei a vonzóerőkben afféle skolasz
tikus «qualitas occulta»-kat látott és ezt nem fogadta el. Elméletét igen 
nagyra tartotta és kortársai sem látták hibás voltát.

Mai szemmel nézve Galileiben látjuk a mozgás relativitásának 
lényeges pontokban való egyik első felismerőjét, ezért nevezik ma az 
egyik inerciarendszerről egy másikra való transzformációt Galilei-transz- 
formációnak, mely a Lorentz-transzformációnak a fénysebességhez kis 
sebességekre érvényes speciális esete. Ez áll egymáshoz képest egyen
letes transzlációt végző rendszerekre. De egymáshoz képest gyorsuló, 
*gy egymáshoz képest forgó mozgást végző rendszerek közt csak kine
matikai és nem dinamikai equivalencia áll fenn. E gy az állócsillagokhoz 
rögzített koordináta-rendszerben fennállanak bizonyos mozgási tör
vények, melyek nem állanak fenn egy ehhez képest forgó rendszerben. 
Ezen alapulnak azok az összes kísérletek, melyek a Föld forgását a 
Földön végzett kísérletek segélyével m utatják k i : eltérés lövedékek 
mozgásánál, Foucault ingakísérlete, Eötvös-effektus, stb. Ennek az el
térés mibenlétének általános megfogalmazása Galilei idejében még nem 
volt lehetséges. Ma úgy mondjuk, hogy a forgórendszerben fellépnek 
a koordinátaerők, úgymint a centrifugális erő és a Coriolis-féle erő és 
hozzájárulnak a többi erőhöz. Ezen erők tekintetbevételével a két egy
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máshoz képest forgó rendszer teljesen equivalens, vonatkoztathatjuk 
a mozgást akármelyikre és nyugvónak tekinthetjük akármelyiket. Csak 
vannak olyan rendszerek, melyekben a mozgás törvényei igen egyszerűek, 
ezek az inercia-rendszerek, melyeket jó megközelítéssel az állócsillagok
hoz rögzített vagy hozzájuk képest egyenletes egyenesvonalú mozgást 
végző rendszerek valósítanak meg. Ez az az álláspont, amire a klasz- 
szikus mechanika alapján eljuthatunk.

Az ú. n. általános relativitás elve ezen még túlmegy, de ennek 
tárgyalásába itt nem bocsátkozhatunk.

Amint láttuk, már Copernicus-féle felfogás ellen felmerülő kifogások 
elhárítására szükséges volt a mechanika alapjelenségeinek tisztázására. 
Galilei ezt nemcsak oly mértékben vitte keresztül, hogy az ellenvetések 
elhárítására képes volt, hanem a mechanikának mint önálló tudomány
nak is megvetette az alapjait. De az égi és földi mozgás közti űrt nem 
sikerült teljesen áthidalnia, az égitestek mozgása nála is körmozgás, 
melyet más elemibb elvre nem sikerült visszavezetnie. Ez csak később 
sikerült a Galilei által megalapozott mechanika továbbfejlesztése által 
Newtonnak, ki kimutatta, hogy a hajított kő és az égitestek moz
gása ugyanazon törvényeknek engedelmeskedik.

Hogy ez lehetséges legyen, először a szabad esés és a hajítás tör
vényeit kellett tisztázni.

A  szabad esésre és hajításra Aristoteles állított fel néhány tételt. 
A testek sebessége arányos tömegükkel, különböző közegekben a sebes
ség arányos a közeg ritkaságával, azaz mai nyelven szólva fordítva 
arányos a közeg sűrűségével, amiből Aristoteles azt következtette, hogy 
üres tér nem lehetséges, mert abban az esésnek végtelen nagy sebességgel 
kellene végbemenni. A  hajításra pedig azt a sajátszerű feltevést tette, 
hogy a hajító kéz a levegőt is mozgásba hozza és ez viszi a testet tovább 
magával. Ezeket a legdurvább tapasztalattal ellenkező tételeket már a
VI. században kritika tárgyává tette Aristoteles egy kommentátora, 
Philoponos, kevéssel Galilei előtt pedig Benedetti. Galilei pisai idejében 
ezek nyomán kritizálta Aristotelest és kifejtette a hajítás egy elméletét, 
melyben nem a mozgás leírására törekszik, hanem annak okát akarja 
adni. Szerinte egy felfelé való hajításnál a test egy «vis empressa»-t kap, 
amint ez elfogy, felülkerekedik a test természetes, lefelé irányuló moz
gása, a test sebessége kisebb lesz, majd lefelé növekvő sebességgel mozog, 
míg eléri «természetes» sebességét, melyet aztán meg is tart. Itt már 
Benedetti tisztábban látott, ki a növekvő sebességet úgy magyarázza, 
hogy a test esésénél, a nyert impulzusok összegeződnek. Ilyenféle, az 
okokra irányuló kérdéstételek kiküszöbölése képezi Galilei későbbi,
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padovai korának egyik legnagyobb érdemét és a «Discorsi» legfon
tosabb részét.

A  szabad esésre vonatkozó vizsgálatait megelőzték és elősegítették 
statikai vizsgálatai, melyeket Archimedes tanulmányozása érlelt meg 
benne. Archimedes megállapította az emeltyű és az úszás törvényeit. 
Már a görögök, azután Guidobaldo dél Monté észrevették, hogy a külön
böző gépi berendezésekkel «a természetet nem lehet becsapni*, hogy amit 
nyerünk erőben, azt elveszítjük sebesség, ill. útban. Galilei volt azon
ban az első, ki felismerte, hogy a virtuális elmozdulások elvében egy 
általános elv van adva, melyből az egyensúly speciális esetei mind le
vezethetők. A  lejtőn való egyensúly is többek közt. Éppúgy Galilei 
érdeme a «momentum», értsd a forgató nyomaték lényeges voltának 
kiemelése. Előtte úgy fejezték ki magukat, hogy egy test az emeltyű 
két különböző karhosszúságú pontjaiban különböző súllyal bír, a testek 
sajátos helyeiken különböző nehezek. Galilei élesen megkülönböztette 
a momentumot az erőtől és úgy fejezi ki, mint ma szokás, hogy az erő 
ugyanaz, de a momentum más. Jellemző, hogy kritikusai a momentum szó 
filológiai elemzésével támadták, míg Galilei tudatosan kijelentette, hogy 
ő a momentum szót jól definiált értelemben használja és a szó használata 
más íróknál reá nem mérvadó.

A  szabad esésre Galilei megállapította, hogy ez a testek súlyától 
független, kivéve igen könnyű testeknél, melyekre a levegő ellenállása 
számottevő. A  pisai ferde toronyról leejtett testekkel végzett kísérletei 
azonban nem igazolhatók. Eleinte arra gondolt, hogy a sebesség az 
úttal arányos, de azután felismerte, hogy az arányosság az idővel áll 
fenn. Általában jellemző Galilei matematikai eljárására, hogy mindig 
azt kérdi, mi arányos mivel? Ma inkább azt kérdezzük, hogy egy mennyi
ség milyen függvénye más mennyiségeknek.

^ Abból, hogy a sebesség arányos 
az idővel, igen szép geometriai 
meggondolás útján megállapítja 
a megtett út függését az időtől. 

Rajzoljuk fel abcissának az időt, 
D" ordinátának a sebe sséget, úgy

az ordináták végpontjai egy OA 
egyenesen fekszenek. Ha a sebes
ség t idő múlva AB, l/2t idő múlva 

d DC, a végsebesség fele. A  félidőtől
O  C  ugyanannyira előbb vagy hátrább,

!. tép -  a sebesség ugyanannyival lesz
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nagyobb vagy kisebb, tehát amit a mozgás az idő első felében elmulaszt, 
azt a második felében pótolja. Tehát az utat megkapjuk, ha az egész 
mozgást a félsebességgel gondoljuk befutva. Az ábrából látható, hogy a 
megtett út az O AB  háromszög területe, ez pedig egyenlő az OBD’D ”  
négyszög területével.

Ha a sebesség v, a gyorsulás g, úgy egyenletes gyorsulásnál:

v = gt,
és az út :

5 =  7 b® .í-  f a . ?

Ez az okoskodás integráció speciális esetben. Galileinek voltak más 
infinitezimális meggondolásai is, melyeket egyes szerzők szerint Cavalieri 
kérésére vett be főművébe.

A szabad esés, mint az állandó gyorsulással bíró mozgás típusa 
alapvető fontosságú, mert minden mozgás elég kis darabja ilyen moz
gással közelíthető meg. Azért ma is minden fizikai tanulás alapja, ezt 
kikerülni és atomokról és elektronokról mesélni kellő alapvetés nélkül a 
fizikának visszasüllyesztése a Galüei előtti állapotba.

A szabad esés közvetlen kísérleti tanulmányozása a Galilei korabeli 
segédeszközökkel nem volt lehetséges. Ezért egy más, szintén egyen
letesen gyorsuló mozgást, a lejtőn való esést tette vizsgálatai tárgyává. 
Mivel itt a gyorsulás kicsinnyé tehető, a mérés keresztülvihető volt. 
Galilei az időt egy nagy edényből kifolyó vízzel mérte és igazolta az út 
függését az időtől.

Igen jelentékeny elméleti megfontolásokat is fűzött a lejtőn való 
mozgáshoz. így  felismerte, hogy
eltekintve a súrlódástól, a vég- O
sebesség független a lejtő haj
tásától és csak a lejtő magassá
gától függ, ugyanakkora, mintha 
a test ugyanazon magasságon 
át szabadon esett volna. Ha ez 
nem így volna, úgy egy test egy 
lejtőn leesve oly sebességet kap
hatna,hogy egy más lejtőn maga
sabbra emelkedhetne avval, 
min eredeti magassága volt.
Tehát egy test magától maga
sabbra juthatna, ami a tapasz- 2 . kép
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talattal ellenkezik. Egy szép ingakísérlettel mutatta meg Galilei, hogy 
az inga mindig ugyanarra a magasságra tér ki. Függesszünk egy fonálra 
egy golyót és hozzuk lengésbe, midőn a szélső helyzetekben a golyó egy 
bizonyos magasságot ér el. Azonban ugyanakkora magasságotfog akkor 
is elérni, ha a fonál vertikális helyzetében C vagy D helyen egy szeget 
helyezünk, mely az inga hosszúságot megváltoztatja.

Ebben az okoskodásban a mechanika energiatételének sejtése 
dereng.

Ha a végsebesség lejtőn ugyanaz, mint a szabad esés esetében, 
úgy az esési idő arányos a lejtő hosszával. Ha a vertikális A B, a. lejtő 
hossza AC, úgy fennáll:

A A B = ~ t ,  A C = \ t ’ ,

azaz : A B  t
A C = 1 ’

ebből megkaphatjuk a gyorsulások 
viszonyát is:

3- t é p

c

g’ t A B  
v=gt, v= g ’t\ , teh á t: -  =  j,  -  =  sin a,

azaz : g’ =  g sin a.

Ebből fontos következtetéseket von le. Míg a test szabadon esik 
A B  távolságon át, a lejtőn A D  távolt írja le. Ebből tovább az is 
következik, hogyha egy kört írunk A B  vertikális távol mint átmérő 
körré, úgy az A D 1, A D t, A D 3, . . .  A B  távolokat ugyanazon idő alatt 
futja be, de éppúgy a BD lt B D t, B D3 . távolokat is, mert csak a 
húrok hossza és hajlása mérvadó. Ez kis kilengésekre az ingamozgás 
izokronizmusára vezet. Galilei kimutatta az izokronizmust húrokra, kis 
kilengésekre a húr közel egyenlő az ívvel és az ingamozgást mint lejtő
mozgást fogva fel, megkapjuk az izokronizmust. A körívekre nem tudta
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kimutatni. Foglalkozik avval a kérdéssel, hogy melyik az a görbe, melyen 
legrövidebb idő alatt fut be megadott magasságkülönbséget, tehát a 
brachystochrone problémájával.

Az inga lengéséről tudja, hogy függ az inga hosszától. Mach4 szerint 
a húrok fentemlített törvényéből egy közelítő formula a lengésidőre 
levezethető és valószívű, hogy Galilei ezt ismerte. Ugyanis a vertikális 
átmérőn való esésre fennáll, ha l az inga hossza és így A B — 2I.

Ekkor :

amiből a lengésidőre 
adódik :

2' = 8/ f

míg a helyes, az ívre 
vonatkozó form ula:

T _ 2* | f L .

Arra is gondolt, hogy az ingát órák szabályozására használja fel, 
ezt a problémát azonban csak Huyghens oldotta meg.

A szabad esés természetének felismerése a hajítás tárgyalását is 
lehetővé tette. Ezt Galilei mint a vízszintes egyenletes mozgás és az egyen
letesen gyorsuló szabad esés összetételét fogja fel. Megállapítja a pálya 
parabolikus alakját. Azt is kimutatja, hogy a ferde hajítás ettől nem 
különbözik lényegesen, mert az is felfogható mint oly parabola, melynek 
a vízszintes hajítás parabolája csak egy része.

Nagy haladás volt ez, mert még Tartaglia úgy tárgyalja a hajítást, 
hogy a pálya áll egy egyenes kezdő, köralakú közép és vertikális vég
darabból. A  felfogás itt az volt, hogy a test impulzusa egy idő múlva 
kimerül és akkor átmegy a szabad esésbe.

A «Discorsi» egy másik főproblémája a szilárdságtan megalapozása. 
Itt oly döntő belátásokra nem jutott, mint a dinamikában.

5 E. Mach : Die Mechanik in ikrem Entwicklung. 7 . k iad. 1 5 7 — 1 5 8 . 11.

4. kép
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Kiindul a szilárdság elméletéből. Ügy gondolja, hogy a szilárd testek 
számtalan kis üreget tartalmaznak és a természet idegenkedése az üres 
tér iránt, a hirhedt ((horror vacui» tartja össze a testet. Galileinél lényeges 
haladás, hogy tudja, hogy a «horror vacui»-nek határa van, a víz szivaty- 
tyúkban nem emelhető magasabbra, mint 13 rőf. Talán nem véletlen, 
hogy Galilei utolsó tanítványa, Toricelli, a levegő nyomásának felfede
zésével tisztázta ezt a kérdést. Galilei azután különböző alakú tartók 
és oszlopok szilárdságát vizsgálja.

Még felemlítjük Galilei thermoskopját, mely hőmérőnek nem 
tekinthető, mert a fixpontokat nem ismeri.

Említésre méltó szellemes gondolata a fénysebesség mérésére vonat
kozik és emlékeztet Fizeau későbbi módszerére. A észlelő B  észlelőnek 
lámpával jelt ad. B  viszonozza a jelt, amint A  jelét látja. A jeladása 
és a 5 -től visszaérkezett jel közti idő az, amire a fénynek az A B  távol 
kétszeres befutására szüksége van.

*

Nem mondhatjuk, hogy az újkor fizikáját Galilei hozta létre. Széles 
mederbe folyó mozgalom volt az, melyben különféle nemzetek kép
viselői vettek részt. De Galilei egy döntő pülanatban elhatározó helyen 
áll, nemcsak nagy felfedező és éles kritikus, de nagyszabású egyéniség 
is és fényes író, ki nézeteit elismeréshez is tudja juttatni. Helyzete magá
val hozta, hogy számos konfliktusba került, de ez elkerülhetetlen, ha 
valaki kora gondolkodását nemcsak előbbre viszi, hanem annak más 
irányt is ad. Mint a független gondolkodás képviselője neve szimbólummá 
vált, akár Sokratesé.

A  Galilei-féle konfliktus azt is mutatja, hogy mélyreható történeti 
átalakulásokban az előbbi kor legmélyebb eszméi megmaradnak és 
konfliktusokra van szükség, hogy ezt a mély eszmei tartalmat el lehessen 
választani olyan múló formáktól, melyeket vele összekapcsoltak. Így 
kiderült, hogy a heliocentrikus rendszer nem veszélyeztette a keresztény 
ethika értékeit, sőt még az aristotelikus filozófia igazi értékei is, — 
megtisztulva attól, ami múlandó — , megmaradtak.

Galilei után a tudomány fejlődése nyugodtabb mederben folyik 
tovább. Descartes megteremti az analitikai geometriát és evvel új és 
hatalmas segédeszközt ad a természet kutatói kezébe, egy nyelvet, mely 
hajlékonyabb, mint Galileinek proporciókban való gondolkodása. Leibniz 
és Newton megállapítják az infinitezimális módszereket. Ekkor érett
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meg az idő a mechanika átfogó egységes elméletére, amit Newton való
sított meg. Evvel Aristotelesnek, a tudomány első nagy rendezőjének 
és axiomatizálójának tudomány ideálja valósult meg tisztultabb formá
ban. Azt hiszem, a szellem szerint való aristotelizmus a mai nagy tudo
mányos átfogó rendszerekben él és nem azoknál, kik a betű szerint való 
Aristotelest óhajtják feltámasztani.

A  Newton-féle fizika is mutatta egy időben a dogmatikus meg
merevedés kezdő szimptomáit, de a kutatás már oly széles mederben 
folyt, az új tények oly állandóan özönlöttek, hogy ez végzetessé nem 
válhatott.

Galilei tudatában volt annak, hogy vállalkozása kezdet és nem 
befejezés és az utána következő fejlődés igazolta az általa kijelölt utat.

ORTVAY RUDOLF
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