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 következményekkövetkezmények
 a bolygók relatív távolságaa bolygók relatív távolsága

 parallaxisparallaxis

 fázisokfázisok

 problémákproblémák
 a Föld mozgásaa Föld mozgása

 a rendszer bonyolultságaa rendszer bonyolultsága

KopernikuszKopernikusz Mai értékekMai értékek

MerkúrMerkúr 0.37630.3763 0.38710.3871

VénuszVénusz 0.71930.7193 0.72330.7233

FöldFöld 1.00001.0000 1.00001.0000

MarsMars 1.51981.5198 1.52371.5237

JupiterJupiter 5.21925.2192 5.20285.2028

SzaturnuszSzaturnusz 9.17429.1742 9.53899.5389

Giordano BrunoGiordano Bruno
(1548(1548--1600)1600)

 dominikánus szerzetesdominikánus szerzetes

 vándorlóvándorló

 ÉszakÉszak--ItáliaItália

 francia egyetemekfrancia egyetemek

 AngliaAnglia

 Az okról, az elvről és az egyrőlAz okról, az elvről és az egyről

 Hamvazószerdai lakomaHamvazószerdai lakoma

 szabadgondolkodószabadgondolkodó

 kopernikánuskopernikánus

 atomistaatomista (mindenütt azonos (mindenütt azonos monádokmonádok))

 űr nélkül, helyette súrlódásmentes éterűr nélkül, helyette súrlódásmentes éter

 panteistapanteista

 A végtelenről, a világegyetemről és a A végtelenről, a világegyetemről és a 
világokrólvilágokról (1584)(1584)

De De l’infinitol’infinito, , universouniverso e e 
mondimondi

““Tanítom, hogy van egy végtelen Tanítom, hogy van egy végtelen 
világegyetem, a végtelen, isteni világegyetem, a végtelen, isteni 
mindenhatóság műve, mert nem tartom mindenhatóság műve, mert nem tartom 
méltónak az isteni jósághoz és méltónak az isteni jósághoz és 
mindenhatósághoz, hogy csak ezt az egy mindenhatósághoz, hogy csak ezt az egy 
véges világot teremtette légyen, holott véges világot teremtette légyen, holott 
még számtalan mást is képes teremteni; még számtalan mást is képes teremteni; 

azt mondom tehát, hogy számtalan világ van, azt mondom tehát, hogy számtalan világ van, 
hasonló e földhöz, melyet Püthagorasszal oly hasonló e földhöz, melyet Püthagorasszal oly 
csillagnak tekintek, amilyen a hold és a többi csillagnak tekintek, amilyen a hold és a többi 
bolygó és más csillagok; mindezeket az égi bolygó és más csillagok; mindezeket az égi 
testeket világoknak tartom, számukat testeket világoknak tartom, számukat 
határtalannak, s együttvéve a végtelen térben határtalannak, s együttvéve a végtelen térben 
egy végtelen egyetemes természetet, a egy végtelen egyetemes természetet, a 
végtelen világegyetemet alkotják, amely végtelen világegyetemet alkotják, amely 
kettős értelemben végtelen: egyrészt a kettős értelemben végtelen: egyrészt a 
nagyság, másrészt a világok száma nagyság, másrészt a világok száma 
szempontjából szempontjából –– s ezzel közvetve s ezzel közvetve 
mindenesetre ellentmondtam a vallás mindenesetre ellentmondtam a vallás 
tanításának.”tanításának.”

““... az oszthatatlan nem különbözik az ... az oszthatatlan nem különbözik az 
oszthatótól, a legegyszeroszthatótól, a legegyszerűűbb nem a bb nem a 
végtelentől, a középpont nem a végtelentől, a középpont nem a 
kerülettől. Minthogy tehát a végtelen kerülettől. Minthogy tehát a végtelen 
mindaz, ami lehet, azért mozdulatlan; mindaz, ami lehet, azért mozdulatlan; 
minthogy benne minden minthogy benne minden 
megkülönbözetlen, azért egy; s megkülönbözetlen, azért egy; s 
minthogy megvan benne  mindaz a minthogy megvan benne  mindaz a 
nagyság és tökéletesség, ami általában nagyság és tökéletesség, ami általában 
lehetséges, azért a legnagyobb és lehetséges, azért a legnagyobb és 
legjobb mérhetetlenség. legjobb mérhetetlenség. 
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 Ha a pont nem különbözik a testtől, aHa a pont nem különbözik a testtől, a
középpont nem a kerülettől, a véges nem a középpont nem a kerülettől, a véges nem a 
végtelentől, a legnagyobb nem a végtelentől, a legnagyobb nem a 
legkisebbtől, akkor bizonyossággal legkisebbtől, akkor bizonyossággal 
állíthatjuk, hogy a világegyetem csupaállíthatjuk, hogy a világegyetem csupa
középpont, vagy hogy a világegyetem középpont, vagy hogy a világegyetem 
középpontja mindenütt van, és hogy a kerület középpontja mindenütt van, és hogy a kerület 
nincs valamelyik részen, amennyiben ez nincs valamelyik részen, amennyiben ez 
különböző a középponttól; a kerület inkább különböző a középponttól; a kerület inkább 
mindenütt van, de tőle különböző középpont mindenütt van, de tőle különböző középpont 
nincs. Így hát nemcsak nem lehetetlen, de nincs. Így hát nemcsak nem lehetetlen, de 
szükségképpeni, hogy a legjobb, a szükségképpeni, hogy a legjobb, a 
legnagyobb, a fölfoghatatlan minden, legnagyobb, a fölfoghatatlan minden, 
mindenütt és mindenben van, mert, mint mindenütt és mindenben van, mert, mint 
egyszeregyszerűű és oszthatatlan, minden, mindenütt és oszthatatlan, minden, mindenütt 
és mindenben lehet.”és mindenben lehet.”

 vissza Velencébe (1591)vissza Velencébe (1591)

 magántanár egy nemesnélmagántanár egy nemesnél

 emlékezőművészetemlékezőművészet

 varázslat (krisztusi csodák) stb.varázslat (krisztusi csodák) stb.

 az eretnekség és istenkáromlás vádjaaz eretnekség és istenkáromlás vádja

 az inkvizíció (1592)az inkvizíció (1592)

 máglyahalál Rómábanmáglyahalál Rómában

 hatásahatása

 a világképi váltásbana világképi váltásban

 a kozmológiábana kozmológiában

 a tudománya tudomány
objektivitásraobjektivitásra
törekvésébentörekvésében

Galileo Galilei (1564-1642)

 PisaPisa
 művészeti tehetségművészeti tehetség
 orvosi tanulmányok, matematika, Kopernikuszorvosi tanulmányok, matematika, Kopernikusz
 ingamozgás (1583)ingamozgás (1583)

 Firenze (1585)Firenze (1585)
 matematikát, fizikát tanul, tanítmatematikát, fizikát tanul, tanít

 Pisa (1589)Pisa (1589)
 egyetemi tanáregyetemi tanár

 szabadesés vizsgálatok szabadesés vizsgálatok –– Arisztotelész Arisztotelész FizikáFizikája ellenja ellen

 Padova (1592)Padova (1592)
 termoszkóptermoszkóp, katonai körző, iránytű, , katonai körző, iránytű, 

vízemelő (1594), fénysebesség, vízemelő (1594), fénysebesség, 
hangfrekvenciahangfrekvencia

 GalileiGalilei--féle távcső (1609)féle távcső (1609)

 CsillaghírnökCsillaghírnök (Velence, 1610)(Velence, 1610)
 a kopernikuszi elmélet bizonyítékaia kopernikuszi elmélet bizonyítékai


