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és a – XVI. századi forrásokból is láthatóan – arra épülő skolasztikus teológia lassú 
hanyatlásának kezdetével, hanem mintegy az Age of Reason előjele, hiszen a (hívő) 
szerző az utókorra hagyta annak eldöntését, hogy racionális elmélete hogyan egyez-
tethető össze a Szentírás betűjével. Ő a maga részéről mindenesetre az isteni tökéle-
tesség legszebb tükrének tartotta a csillagászatot.

A toruńi Nicolaus Copernicus 6 könyve az égi pályák körforgásairól
I. könyv, 1–5.118

E nemrég írott és már kiadott műben,119 buzgó olvasó, megtalálod úgy az álló, 
mint a bolygó égitestek mozgásait, egyfelől a régi, másfelől az új megfigyelések 

alapján is újra megállapítva, s ezenfelül új és csodálatra méltó hipotézisekkel fel-
díszítve. Találsz továbbá rendkívül hasznos táblázatokat, melyekből az égitestek 

mozgásait bármely időben a lehető legkönnyebben ki tudod majd számítani. Vásá-
rold meg tehát, olvasd, gyönyörködj benne.

Ἀγεωμέτρητος οὐδεὶς εἰσίτω.120

Nürnbergben, Johannes Petreiusnál, az 1543. évben.

Az olvasóhoz e mű hipotéziseiről.121

Nem kétlem, hogy bizonyos tudósok – miután a jelen mű hipotéziseinek újdonsá-
gáról már elterjedt a hír, hogy a Földet mozgónak, a Napot ellenben a világegye-
tem középpontjában mozdulatlannak állítja – felettébb megsértődtek, és úgy vé-
lik, hogy a szabad tudományokat nem kell összezavarni, hisz azok régen megfelelő 
alapokon jöttek létre. Ha azonban a dolgot helyesen akarják mérlegelni, akkor azt 
118 Nicolai Copernici Torinensis de revolvtionibvs orbium coelestium, Libri VI. Norimbergae apud Ioh. 

Petreium, Anno MDXLIII (editio princeps). – Az orbis terminus értelme az I. könyv szövege alapján 
ítélve leginkább „körpálya” (ang. orb), ez esetben viszont a revolutio talán „forgás”-nak fordítandó – a 
cím értelmén azonban ez nem sokat változtat.

119 iam recens nato & aedito – a kitétel feltehetőleg Rheticus Narratio primájára utal, amely a De revolutionibus 
főbb tételeit kivonatosan már közölte.

120 „Senki se lépjen be, aki nem geométer.” A figyelmeztetés bizonyára nem véletlenül kerül a könyv 
címlapjára: Copernicus előszavának is visszatérő motívuma, hogy a matematikusok meg fogják 
érteni és el fogják fogadni az új elméletet, a hozzá nem értők viszont nem – ők jobb, ha eleve hozzá 
sem kezdenek.

121 Anonim szöveg, feltehetőleg a nürnbergi Andreas Osiander lutheránus prédikátor (1498–1552) 
műve, amely minden jel szerint Copernicus tudta és engedélye nélkül került a könyv élére. A De 
revolutionibus kiadásának előkészítését J. Rheticus bízta Osianderre (minderről lásd B. Wrightsman 
cikkét: „Andreas Osiander’s Contribution to the Copernican Achievement,” R. S. Westman, ed.: $e 
Copernican Achievement, Berkeley: University of California Press, 1975, 213–243, ezen belül különösen 
229–230 és 240–241).
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fogják találni, hogy jelen mű szerzője nem követett el semmi olyat, ami szemrehá-
nyást érdemelne. A csillagász sajátos szokása ugyanis, hogy az égi mozgások törté-
netét szorgalmatos és a szakma szabályai szerinti megfigyeléssel összeállítja. Ezután 
e mozgások okait122 vagy inkább mindenféle hipotéziseket – mivel a valós okok fel-
fedezése semmiképp sem lehetséges – szokott kiötölni és kigondolni, melyek fel-
tételezésével az említett mozgások mértani alapelvek alapján úgy a jövőre, mint a 
múltra nézvést pontosan kiszámíthatóak. Jelen mű szerzője mindkét területen kivá-
lóan működött. E hipotéziseknek ugyanis nem is kell igazaknak lenniük, sőt, még 
valószínűeknek sem, hanem elégséges az az egy, ha a számítást a megfigyelésekkel 
egybevágónak mutatják – hacsak valaki esetleg nem annyira járatlan a geometri-
ában és az optikában, hogy a Vénusz epiciklusát valószínű dolognak tartsa, vagy 
azt higgye: ez az oka annak, hogy a Vénusz 40 fokkal, sőt, még annál is többel hol 
megelőzi a Napot, hol követi. Elvégre ki nem látja, hogy ha ezt feltesszük, akkor 
abból szükségképp az következik, hogy ezen égitest átmérője a περίγειονban több 
mint négyszer, maga a bolygó teste pedig tizenhatszor nagyobbnak kell mutatkoz-
zon, mint az ἀπόγειονban, aminek azonban minden korszak tapasztalata ellent-
mond. Vannak azután más, nem kevésbé abszurd dolgok is ebben a tudományban, 
melyeket most egyáltalán nem szükséges vizsgálni. Eléggé világos ugyanis, hogy 
a szabálytalan látszó mozgások okait ez a tudomány egyáltalán nem, semmilyen 
tekintetben sem ismeri. S még ha képzeletben ki is gondol okokat – amint bizonyo-
san ki is ötöl felettébb sokat –, akkor sem azzal a céllal gondolja ki őket, hogy bárkit 
is meggyőzzön afelől, hogy a dolog valóban úgy van, hanem csupán az a célja, hogy 
az okok kellően megalapozzák a számítást. Miután tehát egyetlen és ugyanazon 
égitesthez tartozó mozgás magyarázatául időnként több hipotézis is kínálkozik 
(mint például a Nap mozgására a körhagyás [eccentricitas] és az epiciklus), ezért a 
csillagász leginkább azt fogja magáévá tenni, amelyiket a lehető legkönnyebb meg-
érteni. A filozófus talán inkább fog ragaszkodni a valószínűséghez – de se ő, se a 
csillagász nem ért meg és nem ad át semmi bizonyosat, hacsak isteni kinyilatkoz-
tatásban nem kapja azt. Engedjük tehát, hogy ezek a semmivel sem valószínűbb új 
hipotézisek is ismertté váljanak a régiek mellett, különösen mivel csodálatosak és 
ugyanakkor könnyűek is, továbbá igen tudós megfigyelések hatalmas kincsestárát 
hozzák magukkal. Ami pedig a hipotéziseket illeti, senki se várjon semmi bizonyo-
sat a csillagászattól, mivel az semmi ilyet nem tud nyújtani – nehogy tudatlanabbul 
távozzék e tudománytól, mint ahogy nekilátott, ha a más céllal készült dolgokat 
igaznak veszi. Élj boldogul.

Nicolaus Schönberg capuai kardinális üdvözli Nicolaus Copernicust.
Midőn néhány éve mindenki állandó híradása révén tudomást szereztem kivá-

lóságodról, akkor kezdtelek lélekben jobban tisztelni, és örömömet nyilvánítani 
embereinknek is, akik között oly nagy dicsőséggel élsz. Megértettem ugyanis, hogy 

122 causas earundem: nincs többes számú nőnemű főnév az előzményekben, ezért eorumdem <motuum>-
ot fordítunk, mivel az – egyébként is egyes számú − obseruationére való vonatkoztatásnak kevesebb 
értelme lenne.
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nemcsak a régi matematikusok tudományát ismered kiválóan, hanem a világ új ma-
gyarázatát is megalkottad, mely által azt tanítod, hogy a Föld mozog; hogy a Nap 
a világ legalsó s egyszersmind középső helyét foglalja el; hogy a nyolcadik ég örök-
ké mozdulatlan és rögzített; hogy a Hold a szférájában foglalt elemekkel együtt a 
Mars és a Vénusz ege között helyezkedik el, és éves futással kering a Nap körül; s 
hogy ezen egész csillagászat lényegéről kommentárokat állítottál össze, és a bolygó 
csillagok mozgásait számításokkal alátámasztva táblázatokba foglaltad, mindenki 
legnagyobb csodálatára. Úgyhogy, igen tudós férfiú, ha nem vagyok terhedre, újra 
meg újra szépen kérlek, hogy eredményeidet közöld a tudósokkal, és a világ szférá-
járól szóló elmélyült munkádat a táblázatokkal egyetemben a lehető leghamarabb 
küldd el nekem, valamint mindent, ami ehhez a tárgyhoz tartozik. Megbízást ad-
tam Redeni !eodoricusnak,123 hogy az én költségemen másoljanak le mindent ott, 
és juttassák el hozzám. Ha teljesíted ezt a kívánságomat, akkor meg fogod látni, 
hogy olyan emberrel van dolgod, aki lelkesedik nevedért, és eleget kíván tenni ki-
válóságodnak. Élj boldogul. Rómában, az 1536. év novemberének kalendáján.

Nicolaus Copernicus előszava az igen szent III. Pál Úrhoz, a legfőbb paphoz,  
a körforgásokról szóló könyv elé.

Elég jól el tudom képzelni, igen szent Atyám, hogy amint egyesek megtudják, hogy 
e könyveimben, melyekben a világ szféráinak körforgásairól írtam, bizonyos moz-
gásokat tulajdonítok a Földgolyónak, rögtön azt fogják kiabálni, hogy engem a 
véleményemmel egyetemben ki kell űzni. Nem is tetszenek nekem annyira a saját 
írásaim, hogy ne mérlegelném, mások mit fognak ítélni felőlük. S jóllehet tudom, 
hogy a bölcsességszerető ember meggondolásai távol esnek a tömeg ítéletétől, mi-
vel ő mindenben az igazság kikutatására törekszik, amennyire ezt Isten megenge-
di az emberi értelemnek, mégis úgy vélem, hogy a helyestől teljesen eltérő véle-
ményeket kerülni kell. Ezért amidőn magamban azon gondolkodtam, hogy azok, 
akik sok évszázad ítélete által megerősítettnek ismerik azt a véleményt, miszerint a 
Föld mozdulatlanul áll az égbolt közepén mint annak középpontja, minő lehetet-
len ἀκρόαμαnak fogják vélni, ha én ezzel szemben felvetném, hogy a Föld mozog 
– akkor sokáig haboztam afelől, hogy vajon magyarázataimat, melyeket e mozgá-
sok bizonyítására írtam, közreadjam-e, vagy pedig jobb lenne a pythagoreusok 
és mások példáját követni, akik nem írásban, hanem kézből-kézbe szokták átadni 
a filozófia misztériumait, csupán rokonaiknak és barátaiknak – amint erről Lysis 
Hipparkhoshoz írott levele tanúskodik. Szerintem ezt nem azért tették – mint 
egyesek vélik –, mert irigységből nem akarták volna közölni tanaikat, hanem azért, 
hogy az igen szép, és nagy emberek hosszas tanulmányai által kikutatott dolgo-

123 Redeni !eodoricus – Copernicushoz hasonlóan − a varmiai káptalan kanonokja, a Schönberg-levél 
keletkezésekor a káptalan kéviselője a Szentszéknél (D. Sobel: A More Perfect Heaven. How Copernicus 
Revolutionised the Cosmos, London−New Delhi−New York−Sydney: Bloomsbury, 2011, 65).
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kat meg ne vessék azok, akik vagy lusták bármely művel elmélyülten foglalkozni, 
hacsak ebből valami hasznuk nem származik, vagy mások buzdításai és példája a 
tudomány [philosophiae] szabad tanulmányozására serkenti ugyan őket, ám szelle-
mük korlátoltsága miatt mégis olyanok a tudósok [philosophos] között, mint a herék 
a méhek között. Amidőn tehát ezt magamban megfontoltam, akkor a megvetés, 
melytől tartanom kellett véleményem újdonsága és lehetetlensége miatt, szinte arra 
ösztönzött, hogy a már megkezdett munkát azonmód megszakítsam.

Ezt azonban megakadályozták barátaim, bár már hosszabb ideje haboztam és 
ellenkeztem. Közülük első volt a tudományok minden területén híres Nicolaus 
Schonbergius capuai kardinális. Az ő közeli barátja a számomra igen kedves 
Tidemannus Gisius, chełmnói püspök,124 aki a szent − és mindenfajta jó − iratok 
elmélyült tudósa. Ő ugyanis gyakran buzdított, s időnként szemrehányásokkal is 
ostorozott engem, hogy adjam ki, és végre engedjem napvilágra jönni e könyvet, 
mely nem kilenc, hanem négyszer kilenc éve hever nálam. Ugyanerre kért nem ke-
vés további, kiváló és igen tudós férfiú is, buzdítva, hogy immár ne féljek művemet 
a matematika tudósainak közös hasznára bocsátani. Biztattak, hogy amennyivel 
abszurdabbnak tűnik most sokak szemében tanításom a Föld mozgásáról, annyival 
több csodálatban és hálában részesül majd, ha ellenzői a magyarázataim kiadása 
révén az abszurditás felhőjét szétfoszlani látják az igen világos bizonyítások által.  
E rábeszélés hatása alatt és eme reménytől vezérelve végül megengedtem barátaim-
nak, hogy kiadják a művet, amit már oly rég óta kértek tőlem.

De Szentséged talán nem is annyira azon fog csodálkozni, hogy ki merészeltem 
adni fáradozásaim e gyümölcsét, miután oly sok munkát fektettem kidolgozásuk-
ba, hogy nem haboztam még írásban is rögzíteni a Föld mozgásáról való gondo-
lataimat; hanem inkább azt kívánja tőlem hallani, miként jutott eszembe, hogy a 
matematikusok általános véleménye és szinte a közmegegyezés ellenére el merjem 
képzelni a Föld valamiféle mozgását. Ezért nem szeretném, ha Szentséged nem tud-
ná, hogy engem semmi egyéb nem ösztönzött a világot alkotó szférák mozgásainak 
másféle számítása felől gondolkodni, mint az, hogy megértettem: a matematiku-
sok a saját elvárásaiknak sem felelnek meg ezek kutatása során. Hiszen először is 
annyira bizonytalanok a Nap és a Hold mozgása tekintetében, hogy még az éves 
visszatérés [vertentis anni] állandó hosszát sem képesek bizonyítani és megfigyel-
ni. Azután amikor az öt bolygó csillag [errantium stellarum] mozgásait szerkesztik, 
akkor nem mindig ugyanazokkal az alapelvekkel és feltevésekkel élnek, és a lát-
szó körforgások és mozgások más és más bizonyításait használják. Egyesek ugyanis 
csupán koncentrikus köröket, mások viszont excentereket és epiciklusokat alkal-
maznak, amelyekkel azonban nem tudják teljes mértékben bizonyítani téziseiket. 
Elvégre akik a koncentrikus körökben bíztak, nem tudtak ennek alapján semmi bi-
zonyosat – ti. ami megfelelne a jelenségeknek − állítani, még ha be is bizonyították, 
hogy különböző mozgásokat össze lehet ezekből rakni. Akik ellenben excentereket 

124 Lengyel város a Visztula partján Toruńtól északra 40 kilométerre.
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gondoltak ki, azok több olyan dolgot engedtek meg a bizonyítás során, amelyek 
szemmel láthatólag ellentmondanak a mozgás egyenletességét [aequalitate] kikö-
tő első alapelveknek, jóllehet úgy tűnik: a látszó mozgásokat az excenterek révén 
nagyrészt megfelelő számításokkal magyarázták. A legfőbb dolgot azonban, vagyis 
a világ alakját s a világ részeinek bizonyos szimmetriáját nem voltak képesek meg-
találni vagy az excenterekből levezetni. Ehelyett pontosan úgy jártak, mint az, aki 
különböző helyekről vesz kezeket, lábakat, fejet és más testrészeket, melyek kivá-
lóan vannak ugyan megfestve, de nem egyetlen testről készültek, s ezért egyálta-
lán nem is illenek össze egymással, úgyhogy inkább valamely szörnyeteg, mintsem 
ember rakható össze belőlük. Ezért azt találjuk, hogy a bizonyítás eljárása során, 
melyet μέθοδος-nak neveznek, vagy elhagytak valamit a szükséges dolgok közül, 
vagy bevettek valami idegent és a tárgyhoz nem tartozót. Ez egyáltalán nem történt 
volna meg velük, ha szilárd alapelveket követnek. Hiszen ha az általuk felvett hipo-
tézisek nem lennének tévesek, akkor kétségkívül bizonyítható lenne minden, ami 
következik belőlük. Bár mindez, amit most mondok, még homályosan hangzik, a 
maga helyén majd megvilágosodik.

Midőn a matematikai hagyományok ezen bizonytalanságát a pályaszférák 
[sphaerarum orbis] mozgásainak megállapítása terén már hosszabb ideje forgattam 
magamban, nyomasztani kezdett, hogy a tudósok [philosophis], akik egyébként a 
pálya tekintetében a legkisebb részleteket is a legnagyobb gonddal kutatják, nem 
ismerik a világszerkezet [machinae mundi] mozgásainak semmi bizonyosabb okát, 
jóllehet ezt a világot a mi kedvünkért hozta létre a mindenség legjobb és legsza-
bályosabb Alkotója.125 Ezért magamra vettem azt a feladatot, hogy minden tudós 
könyveit – amit csak be tudok szerezni – újraolvassam, azt kutatva, nem volt-e köz-
tük valaha valakinek az a véleménye, hogy a világ szféráinak más mozgásai van-
nak, mint azok, melyeket az iskolákban matematikát [Mathemata] előadó tanárok 
tételeznek fel. S először is Cicerónál azt találtam, hogy Nicetus szerint mozog a 
Föld.126 Azután Plutarchosnál is azt találtam, hogy mások is ezen a véleményen vol-

125 A célokság (causae finales) elismerése a teremtésben. A mondatot más fordítók máshogyan értelmezik: 
„…I began to be annoyed that the movements of the world machine, created for our sake by the best 
and most systematic Artisan of all, were not understood with greater certainty by the philosophers, 
who otherwise examined so precisely the most insignificant trifles of this world” (E. Rosen, transl. 
and ed.: Copernicus: On the Revolutions, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1992); illetve 
„…avendo a lungo meditato tra me e me su questa incertezza dell’insegnamento matematico 
nel comporre i moti delle sfere del mondo, cominciò a darmi fastidio il fatto che i filosofi, mentre 
indagano con tanta finezza le cose più minute del mondo, non hanno poi alcun sicuro criterio di 
spiegazione per il meccanismo di questo stesso mondo che è stato creato per noi dal migliore e più 
regolare degli artefici” (F. Barone, ed.: Opere di Nicola Copernico, Torino: Unione Tipografico-Editrice 
Torinese, 1979). Mindkét fordítás eltekint attól, hogy az általuk egyöntetűen „világ”-nak (world, 
mondo) fordított latin terminusok egyike mundi, másika orbis. Olvasatom szerint Copernicus itt az 
asztronómiai elméletalkotás két szintjét különbözteti meg: 1. pályarekonstrukció; 2. a pályaalak 
okának (ratio) meghatározása.

126 Cicero: Academica priora, liber II („Lucullus”), xxxix, 123: „Hicetas Syracosius, ut ait !eophrastus, 
caelum solem lunam stellas supera denique omnia stare censet neque praeter terram rem ullam 
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tak, melynek összefoglalását – úgy döntöttem – ideírom, hogy mindenki számára 
hozzáférhető legyen: οἱ μὲν ἄλλοι μένειν τὴν γὴν, Φιλόλαος δὲ Πυθαγόρειος 
κύκλῳ περιφερέσθαι περὶ τὸ πῦρ κατὰ κύκλου λοξοῦ ὁμοιοτροπῶς ἡλίῳ καὶ 
σεληνῇ. Ἡρακλείδης ὁ Ποντικὸς καὶ Ἔκφαντος ὁ Πυθαγόρειος κινοῦσι μὲν 
τὴν γὴν οὐ μήν γε μεταβατικῶς, τροχοῦ δικὴν ἐνηξονισμένην ἀπὸ δυσμῶν ἐπὶ 
ἀνατολὰς, περὶ τὸ ἴδιον αὐτῆς κέντρον.127

Ebből indíttatást nyerve elkezdtem én is a Föld mozgóképességéről [mobilitate] 
gondolkodni. S bár abszurdnak tűnt ez a vélemény, mégis – mivel tudtam, hogy 
előttem már mások is megkapták azt a szabadságot, hogy tetszés szerint képzelje-
nek el köröket a csillagászati jelenségek bizonyítására – úgy véltem, hogy nekem is 
könnyűszerrel megengedik majd, hogy azzal kísérletezzem, vajon a Föld valamiféle 
mozgását feltételezve nem lehetne-e az égi pályák körforgásáról szilárdabb bizonyí-
tásokat találni, mint amilyenek amazokéi voltak.

S én így azon mozgások feltételezésével, melyeket művemben lentebb a Föld-
nek tulajdonítok, sok és hosszú megfigyelés [observatione] után végül azt találtam, 
hogy ha a többi bolygó csillag [syderum errantium] mozgásait a Föld körbejárására 
[circulationem] alkalmazzuk, és minden egyes csillag körforgása helyett beszámítjuk, 
akkor abból nemcsak a többi csillag jelenségei következnek, hanem ez az elgondolás 
az összes csillag és pálya rendjeit, nagyságát és magát az eget úgy kapcsolja egybe, 
hogy annak egyetlen részében sem lehet áthelyezni semmit anélkül, hogy össze ne 
zavarodna a többi rész és az egész világegyetem. Ezért a jelen mű kifejtésében is 
azt a rendet követtem, hogy az első könyvben leírom a pályák minden pozícióját a 
Föld mozgásaival egyetemben, amelyeket neki tulajdonítok, hogy ez a könyv tar-
talmazza mintegy a világegyetem közös vázát [constitutionem]. Azután pedig a többi 
könyvben a többi csillag és minden pálya mozgásait vetem össze a Föld mozgóké-
pességével, hogy ebből megállapítható legyen, hogy a többi csillag és pálya mozgá-
sai és megjelenései [apparentiae] mennyiben menthetők meg, ha a Föld mozgásaira 
vonatkoztatjuk őket. Nem kételkedem továbbá afelől, hogy eszes és tudós matema-
tikusok egyet fognak érteni velem, ha hajlandóak – mint ezt a jelen tudományos el-
gondolás [philosophia] kezdettől fogva megköveteli – nem mellékesen, hanem teljes  

in mundo moveri, quae cum circum axem se summa celeritate convertat et torqueat, eadem effici 
omnia quae si stante terra caelum moveretur; atque hoc etiam Platonem in Timaeo dicere quidam 
arbitrantur, sed paulo obscurius.” (Cicero: De natura deorum – Academica, with an English translation 
by H. Rackham, Cambridge [Massachusetts]–London: Harvard University Press, 1951, 626. Loeb 
Classical Library 268=Cicero XIX.) Copernicus idézeteinek forrásait F. Barone imént említett 
kiadásának jegyzetei alapján – és ellenőrzés után – adom meg.

127 „Mások szerint áll a Föld, a pythagoreus Philolaos szerint azonban körben mozog a tűz körül 
egy ferde kör mentén, a Naphoz és a Holdhoz hasonlóan. Pontosi Hérakleidés és a pythagoreus 
Ekphantos szerint pedig mozog a Föld, de nem helyváltoztató mozgással, hanem tengellyel ellátott 
kerék módjára <forog> nyugatról keletre, a saját középpontja körül.” Pseudo-Plutarchos: De placitis 
philosophorum III, 13 (Plutarque: Oeuvres morales tome XII, 2e partie: Opinions des philosophes, Texte établi 
et traduit par G. Lachenaud, Paris: Les Belles Lettres, 2003, 137). Copernicus szövegében és más kora 
újkori Plutarchos-kiadásokban ἐνζωνισμένην áll, amit Lachenaud ἐνηξονισμένην-re javít.
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mértékben megismerni és mérlegelni mindazt, amit jelen műben e dolgok bizonyí-
tására felhozok. De hogy tudósok és laikusok egyaránt belássák, hogy egyáltalán 
senki ítéletét sem akarom kikerülni, ezért aprólékos munkám eredményét inkább 
Szentségednek akartam ajánlani, mint bárki másnak, mivel még a Föld ezen félree-
ső zugában is, ahol élek, rangod tekintélye, valamint az összes humán tudomány és 
a matematika iránti szereteted alapján a legkiválóbbnak tartanak Téged, úgyhogy 
tekintélyed és ítéleted által könnyűszerrel el tudod hárítani a rágalmazók harapása-
it, még ha közmondásszerű is, hogy a besúgó harapása ellen nincs orvosság.

Ha netán lesznek ματαιόλογοι,128 akik semmilyen matematikai elméletet nem is-
mernek ugyan, mégis ítéletet alkotnak maguknak azokról, és az Írás valamely, szán-
dékuk szerint kiforgatott szöveghelye miatt meg merészelnék támadni és róni itteni 
célkitűzésemet, akkor velük egyáltalán nem foglalkozom, még annyit sem, hogy 
legalább vakmerőnek bélyegezném az ítéletüket. Nem ismeretlen dolog ugyanis, 
hogy Lactantius, aki különben neves szerző, de nem híres matematikus, fölöttébb 
gyermeteg módon nyilatkozik a Föld formájáról, midőn gúny tárgyává teszi azo-
kat, akik szerint a Föld gömb alakú. Ezért nem kell különösnek látszania a tudósok 
szemében, ha egyes ilyen emberek bennünket is kinevetnek majd. A matematikai 
elméleteket a matematikusok számára írják, akik szemében úgy fog tűnni – hacsak 
nem tévedek –, hogy egy kicsit jelen munkálkodásaink is támogatják az egyházi 
államot,129 melynek vezetése most Szentséged kezében van. Elvégre nem is olyan 
régen, X. Leó alatt történt,130 hogy a lateráni zsinat tárgyalta az egyházi naptár re-
formjának kérdését,131 mely akkor pusztán azért maradt eldöntetlen, mert az évek és 
hónapok hosszát és a Nap és Hold mozgásait még nem mérték meg elég pontosan. 
Ez időtől fogva tehát elkezdtem alaposabban foglalkozni e jelenségek megfigyelé-
sével, mivel a problémáról tájékoztatott az igen neves férfiú, Pál, Fossombrone püs-
pöke,132 aki akkor ezt a vizsgálódást vezette. Hogy pedig mire jutottam az említett 
kérdésben, azt különösen Szentséged és minden más matematikatudós ítéletére bí-
zom; és nehogy úgy tűnjék: többet ígérek munkám hasznosságáról Szentségednek, 
mint amennyit teljesíteni tudok, ezért most elkezdem a kifejtést.133

128 Összevissza beszélő emberek.
129 Reipub<licae> ecclesiasticae.
130 Giovanni di Lorenzo de’ Medici, sedit 1513–1521.
131 Az V. lateráni egyetemes zsinat még II. Gyula alatt ült össze 1512-ben, és tovább ülésezett X. Leó alatt 

1517-ig. 
132 Paul van Middenburgról, a közép-itáliai Fossombrone püspökéről ld. Barone, ed.: Opere di Nicola 

Copernico, 177, 21. lj.
133 Az első kiadásban itt a mű részletes tartalomjegyzéke következik. Az 1543-as nürnbergi és az 1566-

os baseli kiadás egyaránt eltekint Copernicus eredeti, háromoldalas bevezetőjének közlésétől, 
amely végül egészen az 1854-es varsói kiadásig kéziratban maradt (Nicolai Copernici Torunensis De 
Revolutionibus Orbium Coelestium libri sex. Accedit G. Joachimi Rhetici Narratio prima, cum Copernici 
nonnullis scriptis minoribus nunc primum collectis, ejusque vita. Varsaviae: Typis Stanislai Strąbski, Anno 
MDCCCLIV, 10-12). E bevezető dicséri a csillagászat tudományát, amennyiben ez a szabad emberhez 
legméltóbb és legmagasabb rendű tudomány, amely a mindenség rendjének megismertetése révén 
a leginkább késztet erkölcsiségünk rendezésére és Isten dicséretére is. A csillagászat művelése ezen 
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I. könyv

1. A világ gömb alakú

Először is azt kell figyelembe vennünk, hogy a világ gömb alakú, vagy azért, mert 
ez a legtökéletesebb forma mind közül, amennyiben semmilyen illesztésre nem 
szorul rá, mivel teljes egész; vagy azért, mert ez tudja befogadni a legtöbb alakot, 
ami igencsak illik ahhoz, ami magába akarja fogadni és meg akarja őrizni a min-
denséget; vagy pedig azért is, mert a világ részeit – úgy értem: a Napot, a Holdat 
és a csillagokat – teljesen elkülönülten ilyen formájúaknak látjuk; vagy pedig mert 
minden dolog arra törekszik, hogy ez a forma határolja. Ez szembeötlő a vízcsep-
pekben és más folyékony testekben, amikor önmagukban kívánnak határolódni. Ki 
kételkedne abban, hogy az égitestek formája is ilyen?

2. A Föld is gömb alakú

A Föld is gömb alakú, mivel mindenfelől a középpontjára támaszkodik. Mégsem 
látjuk azonnal tökéletes gömbnek [orbis], mert a hegyek annyira kiemelkednek 
rajta, a völgyek pedig annyira bemélyednek, bár ez a Föld egyetemes kerekségét 
csak egészen kicsit változtatja meg. Ez a következőkből nyilvánvaló: Akik bárhon-
nét észak felé utaznak, azoknak a napi körforgás ama pólusa [uertex] lassanként 
egyre jobban fölébe magasodik, miközben a szemközti pólus ugyanannyit megy 
lefelé; több, észak körüli csillag – úgy tűnik – nem nyugszik le, a déliek közül pedig 
néhány felkelését már nem látni. Így a Canopus csillagot nem látja Itália, jóllehet 
Egyiptom számára látható.134 Itália látja viszont a Folyó utolsó csillagát, melyet a 
mi fagyottabb vidékünk nem ismer.135 Ezzel szemben azoknak, akik Dél felé ha-
ladnak, a déli csillagok magasodnak fölébe, miközben lesüllyednek azok, melyek 
fölöttünk vannak. Ezalatt maguk a pólusok hajlásszögei [inclinationes] a Föld bejárt 
területeihez mindenütt ugyanúgy aránylanak, ami semmi egyéb alakzaton nem 
történhet meg, csakis a gömbalakon. Ebből világos, hogy a Föld is pólusok között 
helyezkedik el, s ezért gömb alakú. Gondold meg továbbá, hogy a Nap és a Hold 
esti fogyatkozásait a keleten lakók nem látják; a reggeli fogyatkozásokat a nyugaton 
lakók nem; a nap közepén történőket pedig azok később, ezek viszont korábban 
látják. A hajósok észlelik, hogy a vizek is ilyen formájúak, mivel az a föld, mely a 
hajóból nem látszik, az árboc csúcsáról gyakran látható. És fordítva: ha az árboc 

túlmenően az államra nézve is üdvös – érvel Copernicus Platón Törvényeire (VII. könyv, 809 C 8-D 
8) való hivatkozással –, mivel a pontos időszámítás segít a közélet és különösen a vallási rítusok 
rendszeressé tételében. Szerzőnk ezután ezen isteni tudomány nehézségeire mutat rá: az eddigi 
elméletek egyike sem magyarázza kielégítően a megfigyeléseket, úgyhogy még a napév hosszúsága 
felől is számos eltérő vélemény ismeretes. Ezért volt szükséges a jelen új, részletesebb vizsgálódás.

134 A Canopus – más néven Alpha Carinae – a déli éggömb legfényesebb csillaga a Hajógerinc 
csillagképben, mely a 37. északi szélességi fok fölött nem látható (www.space.com).

135 Az igen hosszú Eridanus csillagkép.
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tetején valami csillogó dolgot helyeznek el, az fokozatosan lefelé ereszkedni látszik 
azok számára, akik a szárazföldön maradnak, amint a hajó elindul a szárazföldtől, 
míg végül az illető fényes dolog úgyszólván lenyugszik és eltűnik. Tény az is, hogy 
a természete szerint folyó víz mindig lefelé törekszik, amint a föld is, és a parttól 
nem törekszik messzebb, mint a föld domborúsága tűri. Ezért tény, hogy ennyivel 
magasabban van minden föld, amely az Óceánból kiemelkedik.

3. A föld miként formál egyetlen gömböt a vízzel

Miután tehát a körülvevő óceán mindenfelé tengereket önt e földre, ezért a mere-
dekebb lejtőit feltölti. Így kevesebb vízre volt szükség, mint földre, nehogy a víz 
ellepje az egész földet – hisz nehézségénél fogva mindkettő ugyanazon középpont 
felé törekszik –, hanem a föld bizonyos részeit és a számos, különböző irányok-
ban elterülő szigetet meghagyja az élőlények boldogulása végett. Elvégre mi egyéb 
maga a kontinens és az egész földkerekség is, mint egy, a többinél nagyobb sziget? S 
itt nem kell azokra a peripatetikusokra hallgatnunk, akik azt állították, hogy tízszer 
több víz van az összes földnél, mivel feltételezték, hogy az elemek átalakulása során 
egy rész földből tíz rész víz keletkezik a felbomlás révén, és azt mondják, hogy a 
föld így bukkan elő bizonyos mértékig, mivel nem mindenfelől van egyensúlyban 
a nehézsége folytán, hiszen üreges, és ezért más a nehézségének középpontja [cent-
rum gravitatis], s más a nagyságának középpontja. De a geometria tudományában 
való járatlanságuk miatt tévednek, miután nem tudják, hogy a víz még hétszer sem 
lehet több, ha azt akarjuk, hogy a föld valamely része száraz legyen – hacsak a föld 
teljesen ki nem üríti a nehézkedés középpontját, és át nem adja a helyet a víznek 
mint olyannak, ami nehezebb nála. Elvégre a gömbök <térfogata> egymáshoz ké-
pest az átmérőjük háromszorosa. Ha tehát a víz hét része mellett a föld lenne a 
nyolcadik rész, akkor az átmérője nem lehetne nagyobb, mint a középponttól a víz 
felületéig terjedő rész; úgyhogy nagyon sok hiányzik ahhoz, hogy tízszer több le-
gyen a víz. Hogy pedig semmi különbség sincs a Föld nehézkedésének középpontja 
és a nagyságának középpontja között, az abból következtethető ki, hogy a Föld 
domborúsága, mely az óceántól indul ki, nem emelkedik folytonosan, ahogy egyre 
távolodik a parttól, hiszen különben nagymértékben akadályozná a tenger vizét, és 
egyáltalán nem tenné lehetővé, hogy a beltengerek mint hatalmas öblök a belsejébe 
hatoljanak. Továbbá, az óceán partját mindig a tenger egyre növekvő mélysége ha-
tárolná, minélfogva sem sziget, sem sziklazátony, se semmiféle föld nem tűnne föl 
a messzebbre előrehajózók előtt. Tény ezzel szemben, hogy az Egyiptomi tenger136 
és az Arab-öböl között alig tizenöt stadium van nagyjából a földkerekség közepén. 
Ptolemaios pedig a Cosmographiában az Egyenlítő köréig terjeszti ki a lakható föl-
det,137 tekintetbe nem véve ezenfelül az ismeretlen földet, ahová az újabb szerzők 

136 A Földközi-tenger délkeleti része.
137 Copernicus – F. Barone szerint – Klaudios Ptolemaios Γεωγραϕικὴ ὑφήγησις (Geographia) című 

monumentális földrajztudományi összefoglalásának VI, 16 fejezetére utal. Itt Ptolemaios Kelet-Ázsia, 
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Cathagyát138 és hatalmas területeket helyeztek el egészen a 60. hosszúsági fokig; 
úgyhogy már nagyobb kiterjedésű a lakott föld, mint amekkora megmarad az óce-
ánnak. Még világosabbá válik ez, ha azokra a szigetekre gondolunk, melyeket je-
len korunkban találtak meg a spanyol és portugál fejedelmek alatt, és különösen 
a felfedező hajóskapitányról elnevezett Amerikára, melyet az egyelőre ismeretlen 
nagysága miatt új kontinensnek tartanak, sok más, korábban ismeretlen szigetről 
nem is beszélve – nehogy csodáljuk antipódusok vagy antichthónusok létezését. 
A mértani megfontolás ugyanis arra kényszerít, hogy azt higgyük: Amerika a hely-
zete alapján ítélve pontosan a Föld szemközti oldalán fekszik, átellenben a Gan-
gesz-környéki Indiával. Mindezek alapján végül is világosnak vélem, hogy a föld 
és a víz egyaránt egyetlen tömegközéppontra támaszkodik, és a föld nagyságának 
nincs más középpontja, hisz miután a föld nehezebb, ezért a szétnyíló részei töl-
tődnek fel vízzel, minélfogva a víz mennyisége csekély a földéhez képest, jóllehet 
a felszín irányában talán több mutatkozik meg a vízből. Elvégre a Földnek a rajta 
körülfolyó vizekkel együtt feltétlenül olyan alakja kell legyen, amilyet az árnyéka 
mutat; márpedig jól elkülöníthető körének körvonalaival kényszeríti fogyatkozásra 
a Holdat. Nem sík tehát a Föld, mint Empedoklés és Anaximenés vélték; nem is 
dob alakú, mint Leukippos gondolta; nem is hajó formájú, ahogyan Hérakleitos, 
sem pedig más módon nem homorú, amint pedig Démokritos vélekedett. Továbbá 
nem is hengeres, mint Anaximandros gondolta, és nem süpped a legalsó részén 
gyökereivel vég nélküli üledékbe, ahogyan Xenophanés vélte, hanem tökéletesen 
gömbölyű, ahogy a filozófusok mondják.

4. Az égitestek mozgása egyenletes, örökös és körkörös vagy körökből összetett

Mindezek után el fogjuk mondani, hogy az égitestek mozgása körkörös. A gömb 
ugyanis úgy képes mozogni, hogy körben forog, miközben maga e cselekvés által 
a saját formáját fejezi ki a legegyszerűbb testben, amelyben se kezdetet, se véget 
nem lehet találni, sem egy részt megkülönböztetni a másiktól, miután ugyanazon 
részeken át tér vissza önmagába. A sok pályának azonban több mozgása van. Mind 
közül legszembeötlőbb a mindennapi körforgás [revolutio cotidiana], melyet a görö-
gök νυχθήμερον-nak neveznek, tehát a nappal és az éjszaka időtartama. Azt szokás 
gondolni, hogy a világ – a Föld kivételével – ezen időtartam alatt keletről nyugatra 
siklik. Ezt tekintik minden mozgás közös mértékének, mivel magát az időt is legin-
kább a napok számával mérjük. Látunk azután más, mintegy szembetörekvő – tehát 
nyugatról keletre tartó – körforgásokat is, úgymint a Napét, a Holdét és az öt boly-
góét. A Nap így méri ki nekünk az esztendőt, a Hold a hónapokat, a legáltalánosab-

illetve azon belül Sērikē (Közép-Kína) körülhatárolásával és ismertetésével foglalkozik. Az északi 
szélesség koordinátái azonban az egész leírásban 35° és 60° között mozognak (Ptolemaios: Handbuch 
der Geographie, Bdd. 1–3, hrsg. von A. Stückelberger und G. Graßhoff, Basel: Schwabe Verlag, 2006, 
Bd. 2, 664–668).

138 Kína.
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ban használt időegységeket; és így halad körbe a maga útján a többi öt planéta is. 
De többszörösen eltérnek az előbbi körforgástól: először is, hogy nem ugyanazon 
pólusok között forognak, mint amaz első mozgás, amennyiben az átlós Állatövön 
[signiferi] futnak végig. Másrészt úgy tűnik, hogy a körforgásuk során nem egyenle-
tesen haladnak, mivel észleljük, hogy a Nap és a Hold hol lassabban, hol gyorsab-
ban mozognak. Látjuk továbbá, hogy a másik öt bolygó csillag időnként még visz-
szafelé is halad [repedare], és itt-ott meg is áll [stationes facere].139 És míg a Nap mindig 
a maga egyenes útján jár, amazok különböző módokon bolyonganak, amennyiben 
hol dél, hol észak felé térnek ki, minélfogva bolygóknak [planetae] nevezzük őket. 
Gondold meg továbbá, hogy időnként közelebb vannak a Földhöz – ilyenkor azt 
mondjuk: perigeumban vannak –, máskor távolabb, ilyenkor pedig azt mondjuk, 
hogy apogeumban vannak. De ettől függetlenül meg kell vallanunk, hogy mozgása-
ik körkörösek vagy több körből összerakottak, amennyiben e szabálytalanságaikat 
[inaequalitates] bizonyos törvény szerint és állandó visszatérésekkel [restitutionibus] 
hajtják végre, ami nem volna lehetséges, ha mozgásaik nem körkörösek lennének. 
Csak a kör képes ugyanis már megtörtént dolgokat újra elővezetni – amint például 
a Nap körök összetett mozgása révén vezeti vissza nekünk az egyenlőtlen hosszú-
ságú nappalokat és éjszakákat, valamint a négy évszakot; aminek során többfajta 
mozgást is észrevehetünk, miután nem lehetséges, hogy egy egyszerű égitest egyet-
len körforgás révén egyenlőtlenül mozogjon. Ez ugyanis csak annak következté-
ben történhet meg, ha a mozgatóerő – akár kívülről, akár a legbelső természetből 
[intima natura] fakad – nem állandó, vagy pedig a forgó test egyenlőtlensége miatt. 
Miután azonban az értelem mindkét lehetőségtől elriad, s mivel nem méltó dolog 
ilyesmit elgondolni ama dolgokban, melyek a legjobb rendben vannak elhelyez-
ve, ezért el kell fogadnunk, hogy az égitestek egyenletes mozgásai számunkra vagy 
azért mutatkoznak egyenlőtlennek, mert ama körök középpontjai [polos] mások és 
mások, vagy pedig azért is, mert a Föld nem ama körök közepén van, melyek men-
tén ezek keringenek, és nekünk, akik a Földről szemléljük e csillagok átvonulásait 
[transitus], a hozzánk közelebb lévők az eltérő távolságuk miatt történetesen na-
gyobbaknak látszanak a távolabbiaknál (amint ez az optikában bizonyított dolog); 
így a körpályájuk egyenlő ívein [circumferentiis] a látvány különböző távolsága miatt 
egyenlő idők alatt nem egyenlő mozgások fognak látszani. Ezért véleményem sze-
rint mindenekelőtt szorgalmasan meg kell figyelni, mi a Föld viszonya az éghez, 
nehogy – miközben a fölöttünk rendkívül magasan lévő dolgokat akarjuk vizsgálni 
– elhanyagoljuk a hozzánk igen közelieket, s ugyanezen hiba által az égi jelenségek-
nek tulajdonítsunk olyasmit, ami a Föld tulajdonsága.

139 A retrogradáció kezdetén és végén.
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5. Vajon a Földhöz körmozgás tartozik-e? És e körmozgás helyéről

Miután már bizonyítást nyert, hogy a Föld is gömb alakú, úgy vélem, azt kell vizs-
gálnunk, hogy vajon az alakját követi-e a mozgása is, és hogy a világegyetem mely 
helyét foglalja el, hiszen ezek nélkül nem lehet megadni az égi jelenségek bizonyos 
magyarázatát. Bár a szerzők jobbára egyetértenek abban, hogy a Föld nyugszik a 
világ közepén, úgyhogy felfoghatatlannak, sőt, nevetségesnek tartják, ha valaki az 
ellenkezőjét gondolja. Ha azonban figyelmesebben vizsgáljuk meg a dolgot, ki fog 
derülni, hogy ez a kérdés még nincs lezárva, és ezért távolról sem megvetendő. El-
végre mindaz, ami szemmel láthatólag helyváltoztatás, kétségkívül vagy a vizsgált 
dolog mozgása, vagy a szemlélő mozgása, vagy mindkettejük eltérő változása miatt 
történik. Mert ha két dolog ugyanúgy mozog egy viszonyítási ponthoz képest, ak-
kor nem észlelünk mozgást – mármint a szemlélt dolog és a szemlélő között. A Föld 
mármost az a hely, ahonnét amaz égi körforgást [coelestis ille circuitus] megpillantjuk, 
és ahol az újra meg újra lejátszódik szemünk láttára. Ha tehát valamilyen mozgást 
tulajdonítunk a Földnek, akkor az minden olyan dologban, ami nem a Földön van, 
egyugyanazon mozgásként fog megjelenni, de ellenkező irányban, mintha elmen-
nénk mellettük – ilyen mindenekelőtt a napi körforgás. Elvégre úgy tűnik, mint-
ha ez az egész világot magával ragadná, kivéve a Földet és annak környezetét. De 
ha esetleg megengeded, hogy az ég egyáltalán nem részesül ebből a mozgásból, a 
Föld ellenben nyugatról keletre forog (a Napban, Holdban és csillagokban látszó 
kelethez és nyugathoz képest), akkor – ha komolyan odafigyelsz – azt fogod ta-
lálni, hogy ezek a dolgok így vannak. S mivel az égbolt [coelum] az, ami mindene-
ket tartalmaz és magában foglal [continet & caelat], hisz az ég a mindenség közös 
helye, ezért nem teljesen világos, hogy miért ne inkább a tartalmazottnak, sem-
mint a tartalmazónak, miért ne inkább az elhelyezettnek, semmint az elhelyezőnek 
tulajdonítsuk a mozgást? Kétségkívül ezt az álláspontot foglalta el Héraklidés és 
Ekphantos, a pythagoreusok, valamint Syracusai Nicetas Cicerónál,140 akik sze-
rint a Föld a világegyetem közepén forog. Úgy vélték ugyanis, hogy a csillagok a 
Föld elébük helyeződése [obiectu] miatt nyugszanak le, s annak továbbmozdulása 
[cessione] miatt kelnek fel. E feltevésből következik egy másik, nem kevésbé jelentős 
kérdésfelvetés a Föld helyével kapcsolatban – bár már szinte mindenki elfogadja 
és hiszi, hogy a világ közepe a Föld. Mert ha valaki esetleg tagadná, hogy a világ 
közepét vagy középpontját a Föld foglalja el; és ugyanakkor nem vélné a középtől 
mért távolságát sem oly nagynak, hogy az a nem bolygó csillagok szférájával lenne 
összemérhető, hanem csupán a Nap és a többi csillagok pályájához képest gondol-
ná jelesnek és észrevehetőnek; valamint feltételezné, hogy ezen égitestek mozgása 
emiatt látszik másnak és másnak, mintha csak valamely más középponthoz lenné-
nek rendelve; az a látszó eltérő mozgásnak talán nem is adná alkalmatlan magya-
rázatát. Hiszen az, hogy a bolygó csillagokat közelebbinek látjuk a Földhöz, majd 

140 Nicetas nyilván azonos az előszóban említett Nicetusszal.



IX. évf. $%&'/(. Műhely – Az óvatos Copernicus…

157

pedig távolabbinak, kétségkívül amellett szól, hogy a Föld középpontja nem az ő 
köreik központja. Még kevésbé világos az is, hogy vajon a Föld közeledik hozzá-
juk, és távolodik tőlük, vagy ők teszik ezt a Földhöz képest? Nem lenne továbbá 
különös az sem, ha valaki úgy vélekedne, hogy a Földnek e napi körforgáson kívül 
még valamely más mozgása is van; hiszen azt, hogy a Föld forog, sőt, hogy több 
különböző mozgással is vándorol, és hogy egy a csillagok közül, a hagyomány sze-
rint a pythagoreus Philolaos, a nem közönséges matematikus állította – márpedig 
Platón az ő látása végett nem habozott Itáliába utazni, amint ezt állítják azok, akik 
Platón életrajzát írták. Sokan úgy vélték azonban, hogy geometriai érveléssel bizo-
nyítható, hogy a Föld van a világ középpontjában, és az égbolt mérhetetlenségéhez 
képest pontszerű lévén, a középpont szerepét játssza, s ezért mozdulatlan, mivel ha 
a világmindenség mozog, akkor a középpont mozdulatlan marad, és ami közel van 
a középponthoz, igen lassan mozog.

(Ford. Vassányi Miklós)


