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Fizika és vallásFizika és vallás

 a katolicizmus hozzáállásaa katolicizmus hozzáállása

 Kopernikusz könyvét az Kopernikusz könyvét az Index Index LibrorumLibrorum
ProhibitorumProhibitorum--rara teszik (1616teszik (1616--17581758--1835)1835)

 pápaváltás pápaváltás –– BarberiniBarberini →→ VIIIVIII. Orbán (1623). Orbán (1623)

 Galilei újra dolgozik aGalilei újra dolgozik a

 Párbeszédek a két legnagyobb világrendszerről, a Párbeszédek a két legnagyobb világrendszerről, a 
ptolemaiosziról és a kopernikuszirólptolemaiosziról és a kopernikusziról c. könyvönc. könyvön

 egyezteti a szöveget a cenzorokkal, pártatlanságát egyezteti a szöveget a cenzorokkal, pártatlanságát 
demonstrálandó bevezetőt ír hozzádemonstrálandó bevezetőt ír hozzá

Dialogo sopra i due massimi Dialogo sopra i due massimi 
sistemi del mondo tolemaico, sistemi del mondo tolemaico, 

e copernicanoe copernicano (1632)(1632)

 szereplőkszereplők

 Salviati Salviati –– Galilei elhunyt barátja és Galilei elhunyt barátja és 
megszemélyesítőjemegszemélyesítője

 Sagredo Sagredo –– Galilei elhunyt barátja, rezonőrGalilei elhunyt barátja, rezonőr

 Simplicio Simplicio –– Szimplikiosz (Arisztotelész Szimplikiosz (Arisztotelész 
kommentátor) és Együgyűkommentátor) és Együgyű

 az égi és földi világ felosztás hibásaz égi és földi világ felosztás hibás

 a Föld is égitesta Föld is égitest

 Hold megfigyelésekHold megfigyelések

 a tekintélyelv általános bírálataa tekintélyelv általános bírálata

 a Föld mozgásának észlelhetetlenségea Föld mozgásának észlelhetetlensége

 a relatív mozgás fogalmaa relatív mozgás fogalma
 szemléletes példákszemléletes példák

 köztes érvelés (Arisztotelész köztes érvelés (Arisztotelész –– modern)modern)

 tehetetlenségi törvénytehetetlenségi törvény

 szakcsillagászati kérdésekszakcsillagászati kérdések

 új csillagok: Hold alatt v. felett?új csillagok: Hold alatt v. felett?

 az égitestek pozíciója, mozgása könnyebben az égitestek pozíciója, mozgása könnyebben 
értelmezhető a kopernikuszi rendszerbenértelmezhető a kopernikuszi rendszerben

 Gilbert földmágnességGilbert földmágnesség--elméleteelmélete

 Galilei árapályGalilei árapály--elméleteelmélete

 az ok: a Föld mozgása (és nem a Hold)az ok: a Föld mozgása (és nem a Hold)

 Simplicio (és a pápa): Isten közvetlen Simplicio (és a pápa): Isten közvetlen 
beavatkozásabeavatkozása

 a pápa betiltja a könyveta pápa betiltja a könyvet

 a második per (1633)a második per (1633)

 a Galileia Galilei--perek vitatottperek vitatott
jelképpé válásajelképpé válása

 Luther Kopernikusz ellenLuther Kopernikusz ellen

 „az az ostoba feje tetejére fordította az egész „az az ostoba feje tetejére fordította az egész 
asztronómiát, Józsué a Napnak parancsolta, asztronómiát, Józsué a Napnak parancsolta, 
hogy álljon meg és nem a Földnek…” [Józsué hogy álljon meg és nem a Földnek…” [Józsué 
10:12] (Asztali beszélgetések, 1539)10:12] (Asztali beszélgetések, 1539)

 KálvinKálvin

 „’Szilárdan áll a világ, nem inog’ [Zsoltár 93:1] „’Szilárdan áll a világ, nem inog’ [Zsoltár 93:1] ––
Ki venné a bátorságot, hogy Kopernikuszt a Ki venné a bátorságot, hogy Kopernikuszt a 
Szentlélek fölé emelje?”Szentlélek fölé emelje?”

 a puritanizmus légkörea puritanizmus légköre
 A puritán erkölcs A puritán erkölcs 

 Isten dicsőségének hirdetéseIsten dicsőségének hirdetése
 A közjó szolgálataA közjó szolgálata
 Rendszeres, módszeres, szorgalmas munkaRendszeres, módszeres, szorgalmas munka

 A tétlenség kerülése (bűnös gondolatok stb. ellen)A tétlenség kerülése (bűnös gondolatok stb. ellen)

 a XVII. sza XVII. sz--i angol tudósoki angol tudósok
 F. Bacon: a tudományos tevékenység célja „a F. Bacon: a tudományos tevékenység célja „a 

Teremtő dicsősége és az emberi sors könnyítése”.Teremtő dicsősége és az emberi sors könnyítése”.

 Boyle: a tudomány „a Természetet Isten nagyobb Boyle: a tudomány „a Természetet Isten nagyobb 
dicsőségére és az Emberiség Javára dicsőségére és az Emberiség Javára 
tanulmányozza”.tanulmányozza”.

 Ray: „ha a természet az Ő hatalmának Ray: „ha a természet az Ő hatalmának 
kinyilvánítása, akkor a természetben semmi sem kinyilvánítása, akkor a természetben semmi sem 
lehet túl alantas a tanulmányozáshoz”.lehet túl alantas a tanulmányozáshoz”.
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MechanikaMechanika

 az emberi környezet megváltozásaaz emberi környezet megváltozása

 a tárgyi világ kibővülésea tárgyi világ kibővülése

 közlekedésiközlekedési--, hadieszközök, hadieszközök

 használati tárgyakhasználati tárgyak

 gépek gépek → munkamegosztás → → munkamegosztás → 
rendszeresség, gondosság, pontosságrendszeresség, gondosság, pontosság

 a tudás igényea tudás igénye

 (mér(mérőő)eszközök, (mérési) módszerek)eszközök, (mérési) módszerek

 a tudós és iparos együttma tudós és iparos együttműűködéseködése

Leonardo da VinciLeonardo da Vinci
(1452(1452--1519)1519)

 Verrocchio műhelye FirenzébenVerrocchio műhelye Firenzében

 matematika és természettudománymatematika és természettudomány

 művészművész tudóstudós mérnökmérnök

festőfestő

szobrászszobrász

építészépítész

anatómiaanatómia

geometriageometria

fizikafizika

mechanikai szerkezetekmechanikai szerkezetek

a a Bolygók meséjeBolygók meséje (1490)(1490)

Leonardo daLeonardo da
VinciVinci

jegyzetfüzeteijegyzetfüzetei

 13.000 oldal13.000 oldal

 GépszerkesztésGépszerkesztés

 erőátvitelerőátvitel

 kardántengelykardántengely

 lánclánc

 fogaskerék stb.fogaskerék stb.
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 repülő szerkezetekrepülő szerkezetek

 szárnyszárny

 helikopterhelikopter

 ejtőernyőejtőernyő

 siklósikló

 munkaeszközökmunkaeszközök

 fegyverekfegyverek  számológépszámológép
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 fénytanfénytan

 Alhazen nyománAlhazen nyomán

 a prizma színes fényt ada prizma színes fényt ad

 a fényerősség mérésea fényerősség mérése

 fénytörési kísérletekfénytörési kísérletek
 az atmoszférábanaz atmoszférában

 az ég kék színeaz ég kék színe

 a látás vizsgálataa látás vizsgálata
 az egész pupilla felületén az egész pupilla felületén 

átát

 a tárgy határai a tárgy határai 
elmosódottakelmosódottak

 camera obscuracamera obscura

 az árnyékok vizsgálataaz árnyékok vizsgálata

 hidrodinamikahidrodinamika

 mechanikamechanika

 tömegközépponttömegközéppont--számításokszámítások

 A mechanika törvényeiA mechanika törvényei

 tehetetlenségtehetetlenség

 hatáshatás--ellenhatásellenhatás

 szabadesésszabadesés

 vízszintes hajításvízszintes hajítás

 NiccolNiccolòò Fontana Tartaglia (1499Fontana Tartaglia (1499--1557)1557)

 a ballisztika megalapítója (1537)a ballisztika megalapítója (1537)
 Giovanni Battista Benedetti Giovanni Battista Benedetti 

(1530(1530--1590)1590)

 mechanikamechanika

 a testek azonos sebességgel a testek azonos sebességgel 
esnekesnek

 centrális erőcentrális erő

 tehetetlenségi elvtehetetlenségi elv

 hidrosztatikahidrosztatika

 közlekedőedényekközlekedőedények

 hidrosztatikai paradoxonhidrosztatikai paradoxon


