
JOHANNES KEPLER

1571. december 27-én született württembergi Weil der Stadtban Johannes 
Kepler német matematikus, csillagász és optikus.

Keplert a család lelkésznek szánta, ám a tübingeni lutheránus egyetemen a 
teológia mellett matematikát és csillagászatot is tanult, Kopernikusz helio-
centrikus tanaival is itt ismerkedett meg. 1594-től Stájerországban, a grázi 
lutheránus gimnáziumban tanított, majd Prágába, a csillagászat akkori leg-
fontosabb központjába hívta Tycho Brahe, neves dán csillagász, akinek halála 
után ő lett II. Rudolf udvari csillagásza.
1604 októberében fedezte fel a Kígyótartóban feltűnt új csillagot, melyet ké-
sőbb Kepler-féle szupernóvának neveztek el. Brahe nagy pontosságú sza-
badszemes Mars megfigyeléseit feldolgozva rájött, hogy a bolygópályák 
alakja nem kör, hanem ellipszis. 1609-ben publikált Astronomia Nova című 
munkájában fogalmazta meg a két bolygómozgási
törvényét, továbbá számítást dolgozott 
ki a bolygók helyzetének meghatá-
rozására. Kepler harmadik törvénye, 

mely a bolygók naptávolsága és kerin-
gési ideje közt mondja ki az összefüggést, 1610-ben a Harmonices 
Mundi című munkájában jelent meg. Később bebizonyította, hogy 
törvényei minden bolygóra és az akkor ismert holdakra is érvénye-
sek.
II. Ferdinánd császár 1622-ben császári udvari csillagásszá nevezte 
ki az akkoriban Linzben élő tudóst. Innen a protestánsüldözések mi-
att menekült el 1626-ban. Az 1627-ben kiadott bolygótáblázata a 
heliocentrikus világkép alapján készült.
1630. november 15-én nyomorúságos körülmények között hunyt el 
Regensburgban.

Johannes Kepler elsőként figyelte meg tudományos alapossággal és 
jegyezte le az optikai lencsék viselkedését. Csillagászati megfigye-
léseihez két domború lencsét tartalmazó távcsövet épített, amely ugyan – ellentétben Galilei műszerével 

– fordított állású képet adott, de nagyobb na-
gyításának köszönhetően sokkal jobban hasz-
nosítható volt csillagászati célokra. A két dom-
ború lencséből álló távcsövet ma Kepler-féle 
távcsőnek nevezzük.

A híres csillagász emlékét őrzi egy kráter neve 
a Holdon, illetve a 2009-ben exobolygó-kuta-
tásra felbocsátott, 1,4 méter átmérőjű űrtá-
vcső is Kepler nevét viseli.
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