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II.II. A mA műű szszüületletéésséének knek köörrüülmlméényeinyei
III.III. Newton filozNewton filozóófiai szabfiai szabáályailyai
IV.IV. Newton termNewton terméészetfilozszetfilozóófiai mfiai móódszeredszere
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VII.VII. Newton hatNewton hatáásasa

I. A I. A PrincipiaPrincipia korai elkorai előőzmzméényeinyei
16651665--6: a mechanikai6: a mechanikai-- éés bolygs bolygóómozgmozgááss

ttöömegmeg
ererőő (k(küülslsőő ok, energiahatok, energiahatáás)s)
II--IIII--III. tIII. töörvrvéényny
gravitgravitáácicióós ts töörvrvéény ny –– az alma legendaz alma legendáájaja

gravitgravitáácicióós s éés centrifugs centrifugáális erlis erőő a Fa Fööld felszld felszíínnéénn
gravitgravitáácicióó a Hold magassa Hold magassáággáábanban

termterméészetfilozszetfilozóófiai megkfiai megköözelzelííttééss
hely hely éés ids időő
termterméészetesszetes-- éés ks kéényszermozgnyszermozgáásoksok
éégitestekgitestek

II.1. A mII.1. A műű szszüületletéésséének nek 
kköörrüülmlméényei 1.nyei 1.

1673 1673 –– Huygens: centrifugHuygens: centrifugáális erlis erőő
16741674--9 9 –– HookeHooke--Newton levelezNewton levelezéés az s az 
ererőőhathatáások mibenlsok mibenlééttéérrőőll
1677 1677 –– WrenWren--NewtonNewton
beszbeszéélgetlgetééss
1683: 1683: De De motumotu corporumcorporum
1684: Edmund Halley l1684: Edmund Halley láátogattogatáásasa

az az üüststöökköössöök, az ellipszispk, az ellipszispáálylyáák k éés a gravits a gravitáácicióó
öösszefsszefüüggggééseisei
a kutata kutatáás s éés a kifejts a kifejtéés logiks logikáájaja

II.2. A mII.2. A műű szszüületletéésséének nek 
kköörrüülmlméényei 2.nyei 2.

1687: A 1687: A PrincipiaPrincipia elselsőő kiadkiadáásasa
kritikkritikáák: Johann Bernoulli, k: Johann Bernoulli, 
Huygens, LeibnizHuygens, Leibniz
1713: Richard 1713: Richard BentleyBentley
javaslatjavaslatáára, Roger ra, Roger CotesCotes
szerkesztszerkesztéésséében a javben a javíított tott 
(k(küüllöönnöösen a II. ksen a II. köönyv 1nyv 1--4. 4. 
fejezetfejezetéének bizonynek bizonyííttáásai)sai)
mmáásodik kiadsodik kiadááss
1726: A harmadik kiad1726: A harmadik kiadááss

III.1.a. Newton filozIII.1.a. Newton filozóófiai szabfiai szabáályai lyai 
1.a.1.a.

„„Ne tNe téételezztelezzüünk fel tnk fel tööbb okot a termbb okot a terméészeti szeti 
dolgokban, mint amennyi igaz dolgokban, mint amennyi igaz éés s 
eleléégsgsééges a jelensges a jelenséégek gek 
megmagyarmegmagyaráázzáássáárara.. EzEzéért a filozrt a filozóófusok fusok 
azt mondjazt mondjáák, hogy a Termk, hogy a Terméészet semmit szet semmit 
nem tesz hinem tesz hiáába, mba, máárpedig hirpedig hiáábavalbavalóó lenne lenne 
az, ami helyett kevesebb is megteszi; mert az, ami helyett kevesebb is megteszi; mert 
a Terma Terméészet kedveli az egyszerszet kedveli az egyszerűűssééget, get, éés s 
nem szereti a fnem szereti a fööllöösleges okokkal valsleges okokkal valóó
pazarlpazarláást.st.”” ((PrincipiaPrincipia 1. kiad1. kiadáás III. ks III. köönyv)nyv)

III.1.b. Newton filozIII.1.b. Newton filozóófiai fiai 
szabszabáályai 1.b. lyai 1.b. 

„„hihiáábavalbavalóó ttööbb fbb fööltltéételeztelezéést alkalmazni, st alkalmazni, 
ha kevesebbel is megmagyarha kevesebbel is megmagyaráázhatzhatóó
valamivalami”” (Arisztotel(Arisztoteléész i. e. IV. sz.)sz i. e. IV. sz.)
Occam borotvOccam borotváája (William Ockham XIV. ja (William Ockham XIV. 
szsz--ii nominalista takarnominalista takaréékosskossáága a ga a 
magyarmagyaráázzóó elvekkel)elvekkel)
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III.2.a. Newton filozIII.2.a. Newton filozóófiai szabfiai szabáályai lyai 
2.a.2.a.

„„EnnEnnéélfogva ugyanazon termlfogva ugyanazon terméészeti szeti 
kköövetkezmvetkezméényeket, amennyire csak nyeket, amennyire csak 
lehetslehetsééges, ugyanazon okoknak kell ges, ugyanazon okoknak kell 
tulajdontulajdoníítanunk.tanunk. ÍÍgy pgy pééldldáául a lul a léégzgzéést az st az 
emberben emberben éés az s az áállatban; a kllatban; a köövek vek 
zuhanzuhanáássáát Eurt Euróóppáában ban éés Ameriks Amerikáában; a ban; a 
ttűűzhelyen zhelyen ééggőő ttűűz z éés a nap fs a nap féénynyéét; a ft; a féény ny 
visszavervisszaverőőddéésséét a ft a fööldldöön n éés a bolygs a bolygóókon.kon.””
((PrincipiaPrincipia 1. kiad1. kiadáás III. ks III. köönyv)nyv)

III.2.b. Newton filozIII.2.b. Newton filozóófiai fiai 
szabszabáályai 2.b.lyai 2.b.

AlkalmazAlkalmazáása: sa: öösszehozza a szabadessszehozza a szabadeséést st 
éés a bolygs a bolygóómozgmozgáást (azaz egyesst (azaz egyesííti a fti a fööldi ldi 
éés az s az éégi fizikgi fizikáát)t)

III.3.a. Newton filozIII.3.a. Newton filozóófiai fiai 
szabszabáályai 3.a.lyai 3.a.

„„A testek azon tulajdonsA testek azon tulajdonsáágai, amelyek gai, amelyek 
nem mutatnak fokozati nnem mutatnak fokozati nöövekedvekedéést st 
[[intensionintension] vagy cs] vagy csöökkenkkenéést [st [remissionremission], ], éés s 
amelyek a tapasztalataink kamelyek a tapasztalataink köörréébe esbe esőő
minden dologhoz hozzminden dologhoz hozzáátartozni ltartozni láátszanak, tszanak, 
mindennemmindenneműű test univerztest univerzáális lis 
tulajdonstulajdonsáágainak tekintendgainak tekintendőők.k.”” ((PrincipiaPrincipia
2. kiad2. kiadáás)s)

III.3.b. Newton filozIII.3.b. Newton filozóófiai fiai 
szabszabáályai 3.b.lyai 3.b.

a testek vala testek valóódi (elsdi (elsőődleges, dleges, 
redukredukáálhatatlan) tulajdonslhatatlan) tulajdonsáágaigai
a tapasztalat, mint egyetlen lehetsa tapasztalat, mint egyetlen lehetsééges ges 
kritkritéérium (John Locke: rium (John Locke: An An EssayEssay
ConcerningConcerning Human Human UnderstandingUnderstanding, 1690 , 1690 
nyomnyomáán)n)
analogikus kanalogikus köövetkeztetvetkeztetéés a korpuszkuls a korpuszkuláák k 
vilviláággáárara

III.4.a. Newton filozIII.4.a. Newton filozóófiai szabfiai szabáályai lyai 
4.a.4.a.

„„A kA kíísséérleti filozrleti filozóófifiáában azokat a kijelentban azokat a kijelentééseket, seket, 
amelyeket amelyeket ááltalltaláános indukcinos indukcióóval vontunk le a val vontunk le a 
jelensjelenséégekbgekbőől, pontosan vagy nagyon nagy l, pontosan vagy nagyon nagy 
mméértrtéékben igaznak kell tekintenkben igaznak kell tekintenüünk, nk, 
ffüüggetlenggetlenüül bl báármely ellenrmely ellenüük szk szóóllóó hipothipotéézistzistőől, l, 
ami csak elkami csak elkéépzelhetpzelhetőő, mindaddig am, mindaddig amííg csak g csak 
olyan molyan máás jelenss jelenséég nem bukkan fel, amely g nem bukkan fel, amely 
ááltal vagy pontosabbltal vagy pontosabbáá tehettehetőők vagy pedig k vagy pedig 
kivkivéételek telek ááltal korlltal korláátozottnak bizonyulnak.tozottnak bizonyulnak.””
((PrincipiaPrincipia 3. kiad3. kiadáás)s)

III.4.b. Newton filozIII.4.b. Newton filozóófiai fiai 
szabszabáályai 4.b.lyai 4.b.

szabszabáály az indukcily az indukcióós s éérvelrveléés mellett, a s mellett, a 
hipothipotéézisek ellenzisek ellen
hivatkozhivatkozáási alap az alternatsi alap az alternatíív elmv elmééleti leti 
konstrukcikonstrukcióók ellen, az elk ellen, az előőszszöör felmerr felmerüült lt 
elmelméélet mellettlet mellett
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IV.1. Newton termIV.1. Newton terméészetfilozszetfilozóófiai fiai 
mmóódszere 1.: a matematika igdszere 1.: a matematika igéényenye
„„ŐŐseink a termseink a terméészet megismerszet megismeréésséében a ben a meme--
chanikchanikáánaknak igen nagy jelentigen nagy jelentőőssééget get tulajdontulajdoníítottot--
taktak, , éés az s az úújabb kutatjabb kutatóók, mellk, mellőőzve az anyag zve az anyag 
megjelenmegjelenéési formsi formááira ira éés rejtett tulajdonss rejtett tulajdonsáágaira gaira 
vonatkozvonatkozóó tanokat, szinttanokat, szintéén arra tn arra töörekednek, rekednek, 
hogy a termhogy a terméészeti jelensszeti jelenséégeket a matematika geket a matematika 
ttöörvrvéényeinek vessnyeinek vesséék alk aláá. Ez. Ezéért azt talrt azt talááltam ltam ccééll--
ravezetravezetőőneknek, hogy ebben a munk, hogy ebben a munkáában olyan ban olyan 
mméértrtéékben alkalmazzam a matematikkben alkalmazzam a matematikáát, t, amelyamely--
benben a terma terméészetfilozszetfilozóófifiáának erre sznak erre szüükskséége van.ge van.””

IV.2.a. Newton termIV.2.a. Newton terméészetfilozszetfilozóófiai fiai 
mmóódszere 2. : az erdszere 2. : az erőő (a)(a)

„„Ebben az Ebben az éértelemben a racionrtelemben a racionáális mechanika lis mechanika 
azoknak a mozgazoknak a mozgáásoknak a pontosan soknak a pontosan meghatmeghatáá--
rozottrozott éés bebizonys bebizonyíított tudomtott tudomáánya, amelyeket nya, amelyeket 
valamifvalamifééle erle erőők hoznak lk hoznak léétre; illetve az a tre; illetve az a tudotudo--
mmáányny, amely a mozg, amely a mozgáások lsok léétrejtrejööttttééhez hez szszüükskséé--
gesges ererőőket tket táárgyalja. Elrgyalja. Előődeink a mechanikdeink a mechanikáának nak 
ezt a rezt a réészszéét arra az t arra az ööt ert erőőre alapoztre alapoztáák, amelyek k, amelyek 
a ka kéézmzműűvessvesséégre vonatkoztak. gre vonatkoztak. ŐŐk a gravitk a gravitáácicióót t 
(mivel nem tekinthet(mivel nem tekinthetőő kkéézzel kifejtett erzzel kifejtett erőőnek) nek) 
úúgy tekintettgy tekintettéék, mint olyan erk, mint olyan erőőt, amely a st, amely a súúlyoslyos

IV.2.b. Newton termIV.2.b. Newton terméészetfilozszetfilozóófiai fiai 
mmóódszere 2. : az erdszere 2. : az erőő (b)(b)

testek mozgtestek mozgáássáánnáál nyilvl nyilváánul meg. Mi nul meg. Mi 
azonban nem a kazonban nem a kéézmzműűvessvessééggel, hanem a ggel, hanem a 
termterméészetfilozszetfilozóófifiáával foglalkozunk; val foglalkozunk; 
kköövetkezvetkezééskskééppen nem a kppen nem a kéézzel kifejtett zzel kifejtett 
ererőőket, hanem a termket, hanem a terméészetben elszetben előőfordulfordulóó
ererőőket tanulmket tanulmáányozzuk. Eznyozzuk. Ezéért frt főőleg azokkal a leg azokkal a 
jelensjelenséégekkel foglalkozunk, amelyek a gekkel foglalkozunk, amelyek a 
nehnehéézszséégre, a kgre, a köönnynnyűűsséégre, a gre, a 
rugalmassrugalmassáágra, a folyadgra, a folyadéékok ellenkok ellenáálllláássáára ra éés s 
mmáás vonzs vonzóó-- vagy taszvagy taszííttóóererőőre vonatkoznak.re vonatkoznak.””

IV.3. Newton termIV.3. Newton terméészetfilozszetfilozóófiai fiai 
mmóódszere 3.: az indukcidszere 3.: az indukcióó

„Ú„Úgy tgy tűűnik ugyanis, hogy a nik ugyanis, hogy a 
termterméészetfilozszetfilozóófia feladata abban fia feladata abban ááll, hogy ll, hogy 
a mozga mozgáásjelenssjelenséégbgbőől kl köövetkeztessen a vetkeztessen a 
termterméészeti erszeti erőőkre, kre, éés ezeknek az ers ezeknek az erőőknek knek 
az ismeretaz ismeretéében talben talááljon magyarljon magyaráázatot a zatot a 
ttööbbi jelensbbi jelenséégre is. Ezt a cgre is. Ezt a céélt szolglt szolgááljljáák k 
azok az azok az ááltalltaláános tnos töörvrvéények, amelyeket az nyek, amelyeket az 
elselsőő éés a ms a máásodik ksodik köönyvben tnyvben táárgyalunk. A rgyalunk. A 
harmadik kharmadik köönyv ezek alkalmaznyv ezek alkalmazáásaksakéént nt 
ismerteti a vilismerteti a viláágrendszert.grendszert.””

IV.4. Newton termIV.4. Newton terméészetfilozszetfilozóófiai fiai 
mmóódszere 4.: az alkalmazdszere 4.: az alkalmazááss

Kepler III. Kepler III. 
ttöörvrvéénye nye →→
gravitgravitáácicióós ers erőő
→→ ffööldi ldi 
nehnehéézkedzkedéés s →→
szabadesszabadeséés s 
stb.stb.
→→ ááraprapáály ly 
jelensjelenséégg
→→
üüststöökkööspspáálylyáákk

V.1.a. A mV.1.a. A műű felfelééppííttéése: se: 
meghatmeghatáározrozáások (a)sok (a)

MeghatMeghatáározrozáásoksok
ttöömeg (corpus, meg (corpus, materiamateria, , quantitasquantitas materimateriææ): ): 
„„Az anyag mAz anyag méértrtééke a mennyiske a mennyiséége; ezt a ge; ezt a 
mennyismennyisééget az anyag sget az anyag sűűrrűűsséége ge éés ts téérfogata rfogata 
egyegyüüttesen hatttesen hatáározza meg.rozza meg.””

araráányos a snyos a súúllyalllyal
a fogalom kritika fogalom kritikáája Ernst Machnja Ernst Machnááll

meghatmeghatáározrozáás = ms = méérréési eljsi eljáárráás megads megadáásasa
a ta töömeg nem a test belsmeg nem a test belsőő tulajdonstulajdonsáágaga
az einsteini speciaz einsteini speciáális relativitlis relativitááselmselmééletlet
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V.1.b. A mV.1.b. A műű felfelééppííttéése: se: 
meghatmeghatáározrozáások (b)sok (b)

impulzus: impulzus: „„A mozgA mozgáás ms méértrtééke a mozgke a mozgáásmennyissmennyiséég; g; 
ezt az anyag sebessezt az anyag sebesséége ge éés mennyiss mennyiséége egyge együüttesen ttesen 
hathatáározza meg.rozza meg.””
tehetetlenstehetetlenséég: g: „„Az anyag vele szAz anyag vele szüületett belsletett belsőő ereje ereje 
az az ellenaz az ellenáállllóó kkéépesspesséég, amellyel minden test g, amellyel minden test 
rendelkezik. A magrendelkezik. A magáára hagyott test megra hagyott test megőőrzi rzi 
nyugalmi nyugalmi áállapotllapotáát vagy egyenes vonalt vagy egyenes vonalúú egyenletes egyenletes 
mozgmozgáássáát.t.””
ererőő: : „„A kA kíívvüülrlrőől hatl hatóó ererőő az a testre gyakorolt hataz a testre gyakorolt hatáás, s, 
amely megvamely megvááltoztatja a test nyugalmi ltoztatja a test nyugalmi áállapotllapotáát vagy t vagy 
egyenes vonalegyenes vonalúú egyenletes mozgegyenletes mozgáássáát.t.””

V.1.c. A mV.1.c. A műű felfelééppííttéése: se: 
meghatmeghatáározrozáások (c)sok (c)

centripetcentripetáális erlis erőő: : „„A centripetA centripetáális erlis erőő az az eraz az erőő, , 
amelynek hatamelynek hatáássáára a test valamely pont mint ra a test valamely pont mint 
kköözzééppont felppont feléé vonzvonzóódik, taszdik, taszííttóódik, vagy valami dik, vagy valami 
mmóódon errefeldon errefeléé igyekszik.igyekszik.””
magyarmagyaráázzóó jegyzetjegyzet

„„Mivel az idMivel az időő, a t, a téér, a hely r, a hely éés a mozgs a mozgáás mindenki els mindenki előőtt tt 
ismeretes, ezeket a fogalmakat nem hatismeretes, ezeket a fogalmakat nem hatáároztam meg.roztam meg.””
„„Az abszolAz abszolúút, valt, valóóssáágos gos éés matematikai ids matematikai időő öönmagnmagáában ban 
vvééve, ve, éés ls léényegnyegéének megfelelnek megfelelőően, minden ken, minden küülslsőő
vonatkozvonatkozáás ns néélklküül egyenletesen ml egyenletesen múúlik, lik, éés ms máás szs szóóval val 
ididőőtartamnak is nevezhettartamnak is nevezhetőő..””

V.1.d. A mV.1.d. A műű felfelééppííttéése: se: 
meghatmeghatáározrozáások (d)sok (d)

„„Az abszolAz abszolúút tt téér, sajr, sajáát lt léényegnyegéénnéél fogva, kl fogva, küülslsőőleg leg 
egyegyááltalltaláán semmihez sem viszonyn semmihez sem viszonyíítva, mindenkor tva, mindenkor 
egyenlegyenlőő éés vs vááltozatlan marad.ltozatlan marad.””

Leibniz kritikLeibniz kritikáájaja
MachMach
relativitrelativitááselmselmééletlet

„„Az abszolAz abszolúút mozgt mozgáás a testnek egyik abszols a testnek egyik abszolúút helyrt helyrőől a l a 
mmáásikra valsikra valóó helyvhelyvááltoztatltoztatáása; a relatsa; a relatíív mozgv mozgáás pedig az s pedig az 
egyik relategyik relatíív helyrv helyrőől a ml a máásikra valsikra valóó áátmenet, tmenet, íígy pgy pééldldáául ul 
a vitorla vitorláás hajs hajóón valamely test relatn valamely test relatíív helye a hajv helye a hajóónak az nak az 
a ra réésze, ahol a test talsze, ahol a test taláálhatlhatóó, vagy az , vagy az űűrnek az a rrnek az a réésze, sze, 
amelyet a test kitamelyet a test kitöölt lt éés amely egys amely együütt mozog a hajtt mozog a hajóóval.val.””

a va vööddöör kr kíísséérletrlet

V.2.a. A mV.2.a. A műű felfelééppííttéése: axise: axióómmáák (a)k (a)

TTöörvrvéényeknyek
a tehetetlensa tehetetlenséég: g: „„Minden test megmarad Minden test megmarad 
nyugalmi nyugalmi áállapotllapotáában vagy egyenletes ban vagy egyenletes éés s 
egyenes vonalegyenes vonalúú mozgmozgáássáában, hacsak kban, hacsak küülslsőő
ererőő nem knem kéényszernyszerííti ennek az ti ennek az áállapotnak llapotnak 
elhagyelhagyáássáára.ra.””

A II. tA II. töörvrvéény speciny speciáális esete vagy az lis esete vagy az 
inerciarendszerinerciarendszer meghatmeghatáározrozáása?sa?

V.2.b. A mV.2.b. A műű felfelééppííttéése: axise: axióómmáák (b)k (b)

az eraz erőő éés a gyorsuls a gyorsuláás ars aráányossnyossáága: ga: „„A A 
mozgmozgáás megvs megvááltozltozáása arsa aráányos a knyos a küülslsőő, , 
mozgatmozgatóó ererőővel, vel, éés annak az egyenesnek az s annak az egyenesnek az 
iriráánynyáában megy vban megy véégbe, amelyben ez az ergbe, amelyben ez az erőő
hat.hat.””
hathatááss--ellenhatellenhatáás: s: „„A hatA hatáással mindig egyenlssal mindig egyenlőő
nagysnagysáággúú éés ellents ellentéétes visszahattes visszahatáás s ááll ll 
szemben; mszemben; máás szs szóóval: kval: kéét testnek egymt testnek egymáásra sra 
gyakorolt kgyakorolt köölcslcsöönnöös hats hatáása mindig egyenlsa mindig egyenlőő éés s 
ellentellentéétes irtes iráánynyúú..””

V.3. A mV.3. A műű felfelééppííttéése: se: 
szszáármazrmazéékos tkos téételektelek

KorollKorollááriumokriumok
paralelogramma szabparalelogramma szabáály: ly: „„KKéét ert erőő egyegyüüttes ttes 
hathatáássáára a test egy paralelogramma ra a test egy paralelogramma áátltlóója ja 
mentmentéén mozog ugyanannyi ideig, mint n mozog ugyanannyi ideig, mint 
ameddig az erameddig az erőők kk küüllöön eln előőididéézett hatzett hatáássáára az ra az 
oldalak mentoldalak mentéén.n.””
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V.4.a. A mV.4.a. A műű felfelééppííttéése: A testek se: A testek 
mozgmozgáássáárróól I. kl I. köönyv (a)nyv (a)

SegSegéédtdtéételek (lemmtelek (lemmáák):k):
„„Legyen az Legyen az AaAa, , AEAE egyenesek egyenesek éés az s az acEacE ggöörbe rbe 
vonal vonal ááltal hatltal hatáárolt rolt AacEAacE áábra tetszbra tetszőőleges szleges száámmúú
AbAb, , BcBc, , CdCd stb. paralelogramma. Ezek stb. paralelogramma. Ezek ABAB, , BCBC, , CDCD
stb. alapjai egyenlstb. alapjai egyenlőők k éés s BbBb, , CcCc, , DdDd stb. oldalai stb. oldalai 
ppáárhuzamosak az rhuzamosak az AaAa egyenessel. Szerkesszegyenessel. Szerkesszüük k 
meg az meg az aKblaKbl,, bLcmbLcm, , cMdncMdn stb. paralelogrammstb. paralelogrammáákat. kat. 
Ha ezeknek a paralelogrammHa ezeknek a paralelogrammááknak csknak csöökken a kken a 
szszéélesslesséége, ge, éés ugyanakkor szs ugyanakkor száámuk a vmuk a véégtelen felgtelen feléé
tart, akkor vtart, akkor vééggüül is a bel is a beíírt rt AKbLAKbL--cMdDcMdD, a k, a köörrüüllíírt rt 
AalbmcndoEAalbmcndoE éés a gs a göörbe vonalrbe vonalúú AabcdEAabcdE áábrbráák k 
megegyeznek.megegyeznek.””

V.4.b. A mV.4.b. A műű felfelééppííttéése: A testek se: A testek 
mozgmozgáássáárróól I. kl I. köönyv (b)nyv (b)

V.5.a. A mV.5.a. A műű felfelééppííttéése: II., III. se: II., III. 
kköönyv (a)nyv (a)

II. kII. köönyv: a testek mozgnyv: a testek mozgáása anyagi ksa anyagi köözegbenzegben
mozgmozgáás ellens ellenáállllóó kköözegbenzegben
hidrosztatika hidrosztatika éés hidrodinamikas hidrodinamika
hullhulláámm-- éés s öörvrvéénylnylőő mozgmozgááss

Descartes Descartes öörvrvéényelmnyelméélete ellenlete ellen

III. kIII. köönyv: a vilnyv: a viláágg
rendszerrendszeréérrőőll

ááltalltaláános tnos töömegvonzmegvonzááss
az az éégitestek mozggitestek mozgáásasa
a fa fööldi nehldi nehéézkedzkedééss

V.5.b. A mV.5.b. A műű felfelééppííttéése: III. kse: III. köönyv nyv 
(b)(b)

kinematikai helyett dinamikai lekinematikai helyett dinamikai leíírrááss
KeplerKepler--ttöörvrvéényeknyek
a Hold mozga Hold mozgáásaisai
precessziprecesszióó
a Fa Fööld alakjald alakja
ááraprapáályly--jelensjelenséégg
az az üüststöökköössöökk

V.5.c. A mV.5.c. A műű felfelééppííttéése: III. kse: III. köönyv (c)nyv (c)

ááltalltaláános magyarnos magyaráázzóó jegyzetek (2. kiadjegyzetek (2. kiadáás)s)
a bolyga bolygóók kezdetben nem a gravitk kezdetben nem a gravitáácicióó miatt miatt 
kerkerüültek a pltek a páálylyááikraikra
a Naprendszert egy intelligens a Naprendszert egy intelligens éés hatalmas ls hatalmas léény ny 
–– az az ÚÚr r –– tervezte tervezte éés irs iráánynyíítja, aki mindig tja, aki mindig éés s 
mindenhol lmindenhol lééteziktezik
MMéég nem voltam kg nem voltam kéépes levezetni a jelenspes levezetni a jelenséégekbgekbőől l 
a gravita gravitáácicióó ezen tulajdonsezen tulajdonsáágainak okait, gainak okait, éés s 
„„HypothesesHypotheses non non fingofingo!!””
‘‘spiritspirit’’ problproblééma: kohma: kohéézizióó, elektromoss, elektromossáág, fg, féény, ny, 
idegekidegek


