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PüthagoraszPüthagorasz
(i. e. 582(i. e. 582--497)497)

 Fizika és matematikaFizika és matematika

 Fizika és misztikaFizika és misztika

A szent tetraktüszA szent tetraktüsz

1+2+3+...+1+2+3+...+nn==nn((nn+1)/2+1)/2

Négyszög és Négyszög és 
háromszög háromszög 
számokszámok

1+3+5+...+21+3+5+...+2nn--1=1=nn22

nn((nn+1)/2+(+1)/2+(nn+1)(+1)(nn+2)/2+2)/2
=(=(nn+1)+1)22

 A PüthagoraszA Püthagorasz--tétel tétel 
bizonyításabizonyítása
 nn22+2+2nn+1=(+1=(nn+1)+1)22

 háromhárom--, négy, négy-- és és 
ötszögszámokötszögszámok

 a harmóniaa harmónia

 a világ mint a világ mint 
szám(arányok)szám(arányok)

Az ókori atomizmusAz ókori atomizmus

 Empedoklész (i. e. 483Empedoklész (i. e. 483--427)427)

 4 őselem mechanikus egyesülése4 őselem mechanikus egyesülése--bomlása a bomlása a 
viszály és a szeretet révénviszály és a szeretet révén
 „Mert mást mondok neked: nincs születése egynek „Mert mást mondok neked: nincs születése egynek 

sem az összes halandók közül, sem rettenetes sem az összes halandók közül, sem rettenetes 
halálú vége, hanem keveredés létezik csupán és halálú vége, hanem keveredés létezik csupán és 
átalakulása a keveredetteknek. … Mert átalakulása a keveredetteknek. … Mert 
lehetetlenség, hogy keletkezzék, valami is az lehetetlenség, hogy keletkezzék, valami is az 
[egyáltalán] nem létezőből, és hogy a létező [egyáltalán] nem létezőből, és hogy a létező 
elpusztuljon … „elpusztuljon … „

 Anaxagorasz (i. e. 500Anaxagorasz (i. e. 500--428)428)

 a dolgok magvai minőségileg végtelenek ésa dolgok magvai minőségileg végtelenek és
 „… ugyanabban a csírában benne vannak a „… ugyanabban a csírában benne vannak a 

hajszálak, a körmök, az ütőhajszálak, a körmök, az ütő-- és vivőerek, az és vivőerek, az 
idegek és a csontok, de kicsiny részvoltuk miatt idegek és a csontok, de kicsiny részvoltuk miatt 
láthatatlanok; lassanként azonban láthatatlanok; lassanként azonban 
megnövekednek és elkülönülnek. Mert hogyan megnövekednek és elkülönülnek. Mert hogyan 
lehetséges az, hogy haj legyen abból, ami nem lehetséges az, hogy haj legyen abból, ami nem 
haj és hús legyen abból, ami nem hús?”haj és hús legyen abból, ami nem hús?”

 Leukipposz (i. e. 470Leukipposz (i. e. 470-- ))

 „Semmi sem történik vaktában, hanem „Semmi sem történik vaktában, hanem 
minden értelmes okokból és minden értelmes okokból és 
szükségszerűség folytán.”szükségszerűség folytán.”
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 DemokritoszDemokritosz (i. e. 460(i. e. 460--370)370)
 „Csak emberi megállapodás szerint van édes „Csak emberi megállapodás szerint van édes 

és keserű, meleg és hideg, és szín, a és keserű, meleg és hideg, és szín, a 
valóságban azonban csak atomok és űr van …”valóságban azonban csak atomok és űr van …”

 atom és űr: alakatom és űr: alak--sorrend,sorrend,
helyzethelyzet

 szükségszerűségszükségszerűség
 érzékelésérzékelés

 Epikurosz (i. e. 341Epikurosz (i. e. 341--270)270)
 clinamenclinamen

 Lucretius (i. e. 99Lucretius (i. e. 99--54)54)
 De De rerumrerum naturanatura

((A természetrőlA természetről))

 Platón (i. e. 427Platón (i. e. 427--347)347)

 szabályos testekszabályos testek

••1 1 levegőlevegő = 2 = 2 tűztűz

••1 1 vízvíz = 5 = 5 tűz tűz = 2 = 2 levegőlevegő + 1 + 1 tűztűz = 3 = 3 tűztűz + 1 + 1 levegőlevegő

••2 2 vízvíz = 5 = 5 levegőlevegő

––ideatanideatan

ArisztotelészArisztotelész
(i. e. 384(i. e. 384--322)322)

• Az arisztotelészi (peripatetikus) fizika 
= természetfilozófia

•az általános tapasztalaton alapul – ami 
mindenki számára szemlélődéssel 
elérhető

•a dolgok lényegét, természetét, okát, 
magyarázatát keresi


