
Mi a Mi a 
fizika?fizika?



Fizikai ismeretekFizikai ismeretek
a görögség előtta görögség előtt
•• 1 1/2 millió év1 1/2 millió év tűztűz
•• i.e. 30000i.e. 30000 íj (lant)íj (lant)
•• i.e. 7000i.e. 7000 tűzgyújtástűzgyújtás



•• i.e. 5000i.e. 5000 emelő (mérleg)emelő (mérleg)

•• i.e. 3500 Ázsiai.e. 3500 Ázsia kerékkerék

fujtató (sípok)fujtató (sípok)

fúvócső (orgona)fúvócső (orgona)



Fizika és Fizika és 
természetfilozófiatermészetfilozófia

•• Ión természetfilozófiaIón természetfilozófia
–– milétosziakmilétosziak

•• Thalész (i.e. 624Thalész (i.e. 624--546)546)
–– magasságmérésmagasságmérés

-- mágnesességmágnesesség



–– klepszidraklepszidra
••AnaximandroszAnaximandrosz (610(610--546)546)

-- napóranapóra
-- apeironapeiron
-- spekulatív csillagászatspekulatív csillagászat

kerekek körmozgásakerekek körmozgása
lebegő hengeres Földlebegő hengeres Föld

-- vízvíz



•• AnaximenészAnaximenész (585(585--525)525)
–– levegőlevegő

–– epheszosziepheszoszi
•• Hérakleitosz (540Hérakleitosz (540--480)480)

–– tűztűz
»» „… Ezt a kozmoszt itt, amely ugyanaz mindenkinek, sem isten, „… Ezt a kozmoszt itt, amely ugyanaz mindenkinek, sem isten, 

sem ember nem alkotta senki, hanem volt mindig és van és lesz sem ember nem alkotta senki, hanem volt mindig és van és lesz 
örökké élő tűz, amely fellobban mértékre és kialszik mértékre.”örökké élő tűz, amely fellobban mértékre és kialszik mértékre.”

»» „… (És) tudni kell, hogy a háború közös ... és minden viszályban„… (És) tudni kell, hogy a háború közös ... és minden viszályban és és 
ínségből keletkezik. … Háború mindenek atyja és királya.”ínségből keletkezik. … Háború mindenek atyja és királya.”

»» „… Nem értik meg, mint van az, ami ellenkezik, önmagával „… Nem értik meg, mint van az, ami ellenkezik, önmagával mégismégis
összhangban: visszacsapó illeszkedés, mint íjé és lanté. Az íjnaösszhangban: visszacsapó illeszkedés, mint íjé és lanté. Az íjnak k 
tehát neve élet, műve pedig halál. … A tenger: víznek a legtiszttehát neve élet, műve pedig halál. … A tenger: víznek a legtisztább ább 
és legszennyesebb, halaknak ital és éltetőjük, embereknek azonbaés legszennyesebb, halaknak ital és éltetőjük, embereknek azonban n 
ihatatlan és halálos. A csavar útja egyenes és görbe, egy és ihatatlan és halálos. A csavar útja egyenes és görbe, egy és 
ugyanaz.”ugyanaz.”

»» „… Ugyanazokba a folyamokba lépünk és mégsem ugyanazokba „… Ugyanazokba a folyamokba lépünk és mégsem ugyanazokba 
lépünk, vagyunk is, meg nem is vagyunk. (Mert) nem lehet kétszerlépünk, vagyunk is, meg nem is vagyunk. (Mert) nem lehet kétszer
ugyanabba folyamba lépni. Ugyanazokba a folyamokba lépőkre ugyanabba folyamba lépni. Ugyanazokba a folyamokba lépőkre 
más és más víz árad.”más és más víz árad.”



Fizika és logikaFizika és logika
•• EleaiakEleaiak

–– ParmenidészParmenidész (540(540-- ))
•• „Mert ugyanaz a gondolkodás és a létezés.”„Mert ugyanaz a gondolkodás és a létezés.”
•• „Mert van létezés és nincs, ami nem létezik.”„Mert van létezés és nincs, ami nem létezik.”
•• „Egyetlen út„Egyetlen út--szó marad még, hogy: van. Ezen igen sok a szó marad még, hogy: van. Ezen igen sok a 

jegy, mivel nemjegy, mivel nem--született, romolhatatlan, egész, egyetlen, született, romolhatatlan, egész, egyetlen, 
rendületlen és teljes.”rendületlen és teljes.”

•• „Így hát kialszik a keletkezés és nincs tudás a pusztulásról. „Így hát kialszik a keletkezés és nincs tudás a pusztulásról. 
Nem is osztható, mert teljesen egyenletesen van …”Nem is osztható, mert teljesen egyenletesen van …”

•• „Egyedüli, mozdulatlan az, aminek mint egésznek neve: lét.”„Egyedüli, mozdulatlan az, aminek mint egésznek neve: lét.”



–– Zénón (495Zénón (495--430)430)
•• a struktúra a struktúra apóriáiapóriái
•• a mozgás a mozgás apóriáiapóriái

–– a nyíla nyíl
–– Achilles és a teknősbékaAchilles és a teknősbéka
–– dichotómiadichotómia
–– a stadiona stadion
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