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Tudománytörténet-írás – matematikatörténet-írás

Lexikális tömörségű áttekintés a tudománytörténet-írásról1

A tudományok történetéről és a tudósokról úgyszólván azóta írnak, amióta tudomány létezik; a 

tudománytörténet-írás ellenben új tudomány: a XIX. század végén s a XX. elején keletkezett. 

Addig  a  szakmájuk  múltbéli  eredményei  iránt  érdeklődő  tudósok  többnyire  úgy  írtak  a 

tudomány  történetéről,  mintha  kortárs  kollégáik  munkásságáról  tájékoztatnának:  J.  B.  J. 

Delambre  francia  csillagász  hatkötetes  „Histoire  de  l'astronomie”-ja  (1817–1827)  például 

Ptolemaiosz  nehéz  égi  geometriai  konstrukcióit  ugyanazzal  a  szakmai  közvetlenséggel  és 

ugyanolyan jellegű elméletként  ismerteti,  mint  18.  sz.-i  kollégáiét;  A.  G.  Kästner  göttingai 

matematikaprofesszor négykötetes „Geschichte der Mathematik”-ja (1796–1800) ugyanúgy élő 

tudományos  mintaképként  tárgyalja  Euklidész  és  Arkhimédész  matematikáját,  mint  két 

évszázaddal régebben az antik matematika reneszánsz restaurátora, F. Commandino tette volt; 

E. H. F. Meyer, aki Goethe támogatásával nyerte el a Königsbergi Füvészkert igazgatói posztját, 

máig  nélkülözhetetlen  négykötetes  „Geschichte  der  Botanik”-jában  (1854–1857) 

Theophrasztosztól Albertus Magnuson át Goethéig egyformán afféle idősebb munkatársaként 

tekinti  a  „scientia  amabilis”  minden  művelőjét,  de  még  J.  V.  Carus  1872-ben  megjelent 

„Geschichte der Zoologie”-ja is ugyanazon szakmai szempontok szerint méltatja Arisztotelészt, 

mint Darwint.

Fel sem igen merült bennük, hogy a régmúlt tudományát a jelenkorétól esetleg merőben 

eltérő,  önálló  történeti  szempontok  szerint  és  speciális  történész  módszerekkel  kell 

megközelíteni.  Az  első,  aki  ezzel  az  igénnyel  közeledett  régmúlt  korok  tudományához,  P. 

Tannery volt. Tannery mintaszerű Descartes-, Diophantesz-, Fermat-kiadásaiban megalapozta a 

tudománytörténeti anyaggyűjtés, szöveggondozás, kommentálás és értelmezés máig érvényes 

módszereit és elveit; a Descartes-levelezéshez írt – gyakran tanulmány terjedelmű – jegyzetei 

minőségi  vízválasztót  képviselnek  a  17.  sz.  tudománytörténelmében,  a  görög  egzakt 

tudományokról szóló monográfiái és tanulmányai pedig megmutatták, hogy egy régmúlt kor 

mégoly töredékesen  reánk  maradt  matematikai  és  csillagászati  tudását  is  lehet  és  érdemes 
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rekonstruálni a források nyilván vitatható, de legalább explicit értelmezése alapján a kor saját 

tudásszintjének megfelelően. Amit Tannery a görög  s a XVII. sz.-i tudomány, azt Duhem a 

középkori  és  a  kora  reneszánsz  fizika  és  kozmológia  vonatkozásában  végezte  el. 

Szövegkiadásai  és  értelmezései  körültekintő  gondosság  tekintetében  elmaradnak  Tanneryéi 

mögött, viszont egymaga teremtett meg egy egész tudománytörténeti provinciát, a középkor – 

azóta hatalmassá duzzadt – át. Ugyanekkor A. Favaro húszkötetes Galilei-kiadásával (1890-

1909), valamint Galileiről és koráról írt tanulmányaival és könyveivel megalapozta a modern 

Galilei-kutatást, s munkásságával mintát állított a tudós-filológiák elé általában. Jórészt épp a 

tudós-filológiákkal kapcsolatban (mint amilyen J. C. Poggendorff máig élő bio-bibliografikus 

vállalkozása volt vagy B. Boncompagni „Bolletino”-ja) vált a sz. utolsó harmada a nemzeti 

tudománytörténelmek  megalapozásának  a  korává.  R.  Caverni  megírta  a  kísérleti  módszer 

történetét  Itáliában (6 köt.  1891–1900),  a Bajor Tudományos Akadémia Történettudományi 

Bizottsága  pedig  szakonként,  külön  kötetekben  megíratta  a  tudományok  történetét 

Németországban. Egyik nagy vállalkozás  sem mentes elfogultságoktól;  de míg Caverninek 

inkább csak némi ortodox Galilei-ellenesség vethető a szemére, addig a német sorozat akarva, 

nem akarva „annektálta” a tárgyalt  tudományok jelentős darabjait,  s módszereit  tekintve is 

sokkal elmaradottabb. A franciákéhoz és az olaszokéhoz fogható metodikai eredményeket a 

német tudománytörténet-írás leginkább a matematikatörténetben ért el, M. Cantor grandiózus 

kompilációjának  („Vorlesungen  über  Geschichte  der  Mathematik”,  3.  köt.  1880–1898) 

kiegészítése,  folytatása és kiigazítása során.  Még maga M. Cantor  elindított  1877-ben egy 

kötetlen  időközökben  megjelenő  tanulmánysorozatot  „Abhandlungen  zur  Geschichte  der 

Mathematischen Wissenschaften mit Einschluss ihrer Anwendungen” címmel,  G: Eneström 

stockholmi  matematikaprofesszor  pedig  Cantor  körével  versenyezve  „Bibliotheca 

Mathematica” címmel indított folyóiratot (1886–1914), amely alkalomadtán kérlelhetetlenül 

bírálta Cantor és körének tévedéseit. A nívós verseny számos nagy matematikus érdeklődését 

keltette  fel  a  történetírás  iránt;  olyan  művek  születtek,  mint  H.  G.  Zeuthen  monográfiái 

Apollóniosz  kúpszeletelméletéről  és  az  újkorelő  matematikai  tudományairól  vagy J.  Klein 

könyve a 19. sz.-i matematika történetéről. A német matematikatörténet-írás hamarosan az élre 

tört,  színvonalát  és  helyét,  a  világháborúk  tragédiái  és  a  nácizmus  grasszálása  ellenére, 

generációkon keresztül megőrizte, s H. Wieleitner, J. Tropfke, O. Becker, O. Neugebauer, B. L. 

van  der  Waerden,  J.  E.  Hofmann  közvetítésével  egész  napjainkig  (Cr.  J.  Scriba,  E.  A. 

Fellmann, H. J. M. Bos) hat. 

O. Neugebauer, O. Toeplitz és O. Becker irányításával a 30-as évek elején igen magas 

színvonalú folyóirat indult „Quellen und Studien zur Geschichte der Mathematik, Astronomie 



und Physik” címmel; formálisan az ekkor két részre szakadt, 1908 óta megjelenő „Archiv für 

die Geschichte der Naturwissenschaften und Medizin” egzakt tudományokat tárgyaló részeként; 

valójában  azonban  ez  az  új  folyóirat  inkább  az  „Abhandlungen...”  és  a  „Bibliotheca...” 

összekapcsolt újraélesztésének tekinthető. A „Quellen und Studien...” a kérlelhetetlen filológiai 

precizitást  –  legalábbis  a  csúcsain  – egyesíteni  tudta  a  fogalmak fejlődésének ötletes,  olykor 

egyenesen szellemes elemzésével; s ez a precíz fogalmi analízis aztán váratlan összefüggéseket tárt 

fel és hirtelen érthetővé tett eladdig homályos részleteket; mint pl. O. Becker kutatásai az „Elemek" 

Euklidész  előtti  mélyrétegeiről.  A  folyóirat  rövid  virágzásának  hamarosan  véget  vetett  a 

nemzetiszocializmus; de szemlélete és módszerei akkorra elterjedtek, s később a német emigráció 

még inkább erősítette a hatását. 

Napjaink legtekintélyesebb tudománytörténeti folyóirata, az 1960-ban indult „Archive for 

the History of Exact Sciences” (elsősorban Neugebaueren, van der Waerdenen és Hofmannon 

keresztül)  máig  őrzi  a  „Quellen  und Studien...”-ben megteremtett  nehéz  (bár  nem föltétlenül 

nehézkes), egzakt feltáró, elemző, magyarázó és értelmező tradíciókat. Az „Archive...” azonban 

már egy egészen másféle,  megerősödött  és  nagyra  nőtt  tudománytörténet-írást  képvisel.  A 

szakma  megerősödéséért  és  terjedéséért  tán  senki  annyit  nem tett,  mint  G.  Sarton.  Sarton 

mindenekelőtt  össze  akarta  fogni  a  szaktudományok  és  nemzetek  szerinti  tagolódásra  hajló 

diszciplínát. Tervezett s elkezdett tehát egyrészt egy részletes bio-bibliografikus bevezetést, mely 

az összes tudományok történetét kronologikusan feldolgozná, másrészt indított 1913-ban egy 

nemzetközi  általános  tudománytörténeti  folyóiratot  „Isis”  címmel.  A „Bevezetés”-ből  négy 

vaskos kötet készült el (1927–1948), melyben Sartonnak a 14. sz. végéig sikerült föltárnia az 

egyetemes tudománytörténet bio-bibliográfiai adatait. És a „Bevezetés” olykor szinte már zavaró 

részletességei ellenére is szükségképpen hiányos volt, szűk szakmai körökön túl nemigen hatott. 

Az „Isis” viszont változatos tanulmányaival, a szakma minden területét pásztázó recenzióival és 

kritikai bibliográfiáival hamarosan az egész tudománytörténet legkedveltebb orgánuma lett,  s 

még szakmai körökön túl is meglehetős népszerűségre tett szert. Sarton köréje fonódó szervező, 

oktató  és  népszerűsítő  munkásságával  együtt  az  „Isis”  minden  addigi  vállalkozásnál 

hatásosabban  segítette  a  tudománytörténet-írás megerősödését  és  elfogadtatását.  1936-ban 

hosszabb  tanulmányok  közlésére  és  új  irányzatok  propagálására  Sarton  az  „Isis” 

testvérperiodikájaként megindította az „Osiris”-t; 4. kötetében, 1938-ban jelent meg például R. 

K.  Merton  híres  monográfiája  a  Royal  Society  működésének  társadalmi  és  gazdasági 

meghatározóiról,  egy  egész  új  bőven  termő  irány,  a  történeti  tudományszociológia 

megalapozásaként.



1936 egyébként is nevezetes esztendő volt a történetében. Ekkor indult meg Angliában 

kimondottan az újkori természettudományok történetének kutatására az „Annales of Science”, 

jellegét tekintve nagyjából az „Isis” és a „Quellen und Studien...” közötti spektrummal, s ekkor 

jelent meg A. O. Lovejoy „The great chain of being” (A létezés nagy lánca) c. nagy hatású 

könyve,  ami  a  természettudományos  felfedezéseket  és  elméleteket  nagyobb,  általánosabb 

eszmék  fejlődéséből  próbálta  eredeztetni.  1940-ben  Lovejoy  folyóiratot  is  indított  az 

eszmetörténeti irány művelésére és propagálására, s ez a „Journal of the History of Ideas” a 

második világháború után népszerűség és tekintély tekintetében versenyre kelt az „Isis”-szel, ha 

ugyan meg nem előzte.  Sikerét  mindenesetre az is  segítette,  hogy szerencsésen interferált  a 

második  világháborút  követő  másfél-két  évtized  tudománytörténet-írásának legvonzóbb és 

legdinamikusabb formájával, amely A. Koyré körül s nyomában nőtt fel. A tudománytörténet 

ekkorra  –  elsősorban  Sarton  szüntelen  munkálkodásának  köszönhetően  –  elismert  nagy 

szakmává terebélyesedett, az amerikai egyetemeken s a nagyobb európaiakon külön tanszékkel, 

s  a  professzorok  tőbbsége  az  angolszász  világban  és  Franciaországban  közvetlenül  vagy 

közvetve Koyré-tanítvány volt. 

A második világháború után Koyré szellemi klímája alatt érett be Sarton vetése; a nagy 

amerikai egyetemeken – Harvard, Wisconsin, Princeton, Cornell – önálló és egyre aktívabb nagy 

iskolák keletkeztek (I. B. Cohen, Marshall, Clagett, H. Guerlac, A. Thackray, E. McMullin, R. S. 

Westfall); monumentális szövegkiadások szerveződtek (pl. Clagett középkori Arkhimédésze); és 

napjainkra megvalósult  – C. C. Gillispie szerkesztésében – Sarton nagy álma, az összegező 

„Dictionary of Scientific Biography”. Az életrajzi esszék azonban többnyire Koyré szelleméhez 

állanak  közelebb,  mint  Sartonéhoz.  Koyré  Husserl  tanítványaként  indult,  de  „tények”  és 

„lényeg”  termékeny  homályokkal  teli  husserli  dialektikájából  inkább  csak  a  „jelentés” 

fontosságát  hozta  át  a  tudománytörténet-írásba.  Koyré  fogalmak  és  érvek  változó 

jelentéstartalmainak  logikai-matematikai  elemzésével  világította  át  a  teóriákat;  a  tudomány 

fejlődése  nála  nem  –  mint  Sartonnál  –  a  tudás  kumulációjából  kérlelhetetlenül  következő 

progresszióként  jelentkezett,  hanem  eszmék  és  elméletek  hanyatlásokkal  és  forradalmakkal 

szaggatott dinamikájaként. 

Így fedezte fel, még a 30-as évek második felében, Galilei matematikai fizikájában az esés 

és  a  hajítás  egységes  elméletét  lehetővé  tévő  jelentéstranszformációk  mögött  a  tér  szigorú 

geometrizálását, amit viszont épp ezek a jelentésváltozások tettek megfogalmazhatóvá; később 

így  nyomozta  ki  a  kopernikuszi  rendszer  transzformáló  hatását  az  univerzum  végtelenné 

tágítására, amely nem-arisztotelészi univerzumban aztán Kopernikusz rendszere a maga logikus 

helyét  megtalálhatta;  így  különítette  el  a  Kopernikusztól  Keplerig  tartó  csillagászati 



forradalomban a kumulálódó és interferáló jelentésváltozások sűrűsödését és kristályosodását 

egy új világképpé. Koyré tanítványának (az 50-es és a 60-as években  többé-kevésbé minden 

valamirevaló  tudománytörténész  Koyré  tanítványa  volt),  T.  S.  Kuhnnak  már  „csak”  a 

változásokat létrehozó és akadályozó „struktúrákat” kellett felderítenie, hogy megírhassa a t 

hamarosan átalakító kis könyvét „A természettudományos forradalmak struktúrájá”-ról (1962). 

Hanem Kuhn nemcsak Koyré, az „Isis” tanítványa is volt. És Sarton nagy folyóiratából szinte 

még  gyermekfővel  megtanulhatta  a  tudományos  intézmények,  közösségek  és  normák 

jelentőségét a tudósok munkálkodásában. Az „Isis” és az „Osiris” azonban ezeket a „külső” 

tényezőket  –  noha  inkább  metodikai,  mintsem  elvi  okokból  –  meglehetősen  élesen 

elválasztotta az eljárások, eszmék és elméletek „belső” fejlődésétől; Kuhn viszont észrevette, 

hogy az  intézményessé  erősödött  tudomány fejlődését  éppen a „külső" faktorok „belsővé” 

válása strukturálja egymást váltó és egymásba átmenő „normál szakaszok" és „forradalmak” 

dinamikájára. Kuhn elmélete nem érvénytelenítette Sarton és Koyré nézeteit, munkásságukat 

nem tette meghaladottá, még a mai napig sem. 

Folytatódtak L. Thorndike monumentális kéziratos forráskutatásai, és a legjobb „Isis”-

tradícióknak  megfelelően  írja  és  szerkeszti  ma  is  J.  Needham  Kína  kimeríthetetlen 

természettudományos, matematikai és technikai tudását feltáró vaskos köteteit. Mégis Kuhn 

könyve óta átalakult a tudománytörténet-írás. Nincsen például többé semmi értelme „külső” 

és „belső" körülmények régebbihez fogható elválasztásának, bár elfogadható mechanizmust 

vagy  éppen  magyarázatot  a  „külső"  tényezők  „belsővé"  válására,  azaz  a  tudomány 

fejlődésének  egységes,  az  összes  feltételeket  figyelembe  vevő  dinamikájára  nem  sikerült 

találni.  Pedig – Kuhnt  magát  nem számítva – három nagy irány is  specializálódott  erre  a 

feladatra.  Az  egyik  R.  K.  Popperé,  aki  Kuhn  ingere  nyomán  régebbi  falzifikációs 

episztemológiáját  az  „objektivitás"  három  „világ”-ába  hierarchizált  kognitív  struktúrában 

oldotta fel. A másik irány Lakatos Imre filozófiája, aki egymással versengő racionális „kutatói 

programok” rekonstruálásával vélte  modellezhetőnek a  tudományok fejlődését.  A harmadik 

irányzat P. Feyerabend körül tömörült, aki megejtő tudománypszichológiai találékonysággal, 

pillanatnyi  magyarázatok  sikereinek  bővülő,  ám  koronként  egymással  végképpen 

inkommenzurábilis köreivel értelmezi a tudományfejlődés forradalmakkal szaggatott „normál” 

dinamikáját. 

A gombamód szaporodó tudománytörténeti tanszékekről és kutatóintézetekből származó 

töméntelen  tanulmány  és  disszertáció  többsége  az  utóbbi  időkig  Kuhn–Popper–Lakatos–

Feyerabend  koordinátáinak  valamilyen  kombinációja  és  változata  szerint  tájékozódott,  s 

többnyire  még a szigorúan adatokra koncentráló konkrét  részletkutatások se kerülhették el 



vonzásukat.  A tudományok  fejlődésének  megértésében  remélt  áttörés  azonban  elmaradt,  s 

napjainkban  egyre  szélesebb  körökben  kezdi  felütni  fejét  valamiféle  „posztkuhniánus” 

elégedetlenség.  A kutatók  egy része  új  filozófiai  vagy logikai  kereteket  keres.  Megkísérlik 

például – az időközben igencsak megizmosodott tudományszociológia hatása alatt – valamiféle 

„erős”  és  lehetőleg  logikailag  is  megfogalmazható  visszacsatolásként  értelmezni  értékek  és 

ideológiák érvényesülését,  tudományos érvek és elméletek „igaz”-ként való elfogadására (D. 

Bloor, H. M. Collins, T. J. Pinch). Érdekesebbnek ígérkezik I. Hacking kísérlete, aki az angol 

analitikus filozófiák inspirációjára egyfajta experimentális aktus-elmélettel, az empirikus praxis 

racionalizálásával  véli  magyarázhatónak  az  újkori  európai  természettudomány  bámulatos 

eredményeit. Ezekkel a filozófiai fogantatású próbálkozásokkal szemben a kutatók másik része 

inkább új kéziratos és nyomtatott források feltárásával, illetve már ismertek újraértelmezésével 

igyekszik bővíteni és szilárdítani az interpretációs bázist. Ez az irány kivált a Galilei-kutatásban, 

valamint  a  70-es  években  megújuló  biológiatörténeti  kutatásokban  hozott  szép  és  olykor 

meglepő eredményeket. 

A  biológiatörténetet  különben  sem  járta  át  annyira  a  tudományfilozófia,  mint  a 

tudománytörténet-írás egyéb ágait, jóllehet épp a kutatások szívét képező Darwin-kérdésben 

úgyszólván  kezdetektől  jelentkezett  a  természetes  szelekció  gondolatát,  sőt  egész  elméletét 

közvetlenül társadalmi értékítéletekre és ideológiákra visszavezetni kívánó „erős” visszacsatolás 

kísértése.  A szakma két  nagy nemzetközi  orgánuma,  az 1967-től  megjelenő „Journal  of the 

History of Biology” és az 1977-től évkönyvszerűen publikált „Studies in History of Biology”, a 

maguk rendkívül jól dokumentált, a forrásokat körültekintően értelmező, részletekre figyelő és 

konstrukcióik  tekintetében  nagyon  óvatos  tanulmányaikkal  azonban  lényegében  ma  is  a 

„klasszikus” irányt képviseli, ami Tannerytől Koyréig nevelte és erősítette a tudománytörténet-

írást.  Irod.: Beiträge zur Methodik der Wissenschaftsgeschichte. Szerk. W. Baron. (Wiesbaden 

1967); C. J. Scriba: Geschichte der Mathematik (1968); D. C. Stove: Popper and after. Four 

modern irrationalists (Oxford 1982). F. Russo: Nature et méthode de l'histoire des sciences (Paris 

1983); Sarton, Science, and History. The Sarton centennial issue (Isis 1984/3.).



A tudománytörténet-írás történetéről2

A tudománytörténet-írás (a néven a természettudományok és a matematika történetét értem) új 

szakma. Kezdetei ugyan a XVIII. századra tehetők, de a XIX. század politikatörténetre és 

művészettörténetre koncentráló kutatása a XVIII. század végén, XIX. század elején elindult 

fejlődést  megakasztotta.  Csak a  XIX. század végén indult  el  újból  –  most  már  a  közben 

nagyra nőtt segédtudományok figyelembevételével – a tudománytörténeti munka.

Dolgozatomban  az  utóbbi  periódusnak  a  történetét  ismertetem.  A  XVIII.  századi 

előzményekről, amelyek magukban véve a tudománytörténet-írás igen érdekes praehistóriáját 

jelentik, nem szólok.

Először nagy vonásokban ismertetem a tudománytörténet-írás legfontosabb elindítóinak 

a munkásságát, majd három kiragadott példán bemutatom a tudománytörténet-írás egy-egy 

vitatott kérdéskomplexumát, illetve munkamódszerét.

Áttekintésem  a  XIX.  századvég  nagy  tudománytörténészének,  Paul  Tannerynek  az 

ismertetésével  kezdődik. Paul  Tannery  jelentőségét  nehéz  lenne  túlbecsülni  a 

tudománytörténet-írásban.  Hatalmas  tudása,  emberfeletti  szorgalma,  segítőkészsége, 

szerénysége,  nehéz  sorsa  és  tragikus  halála  elengedhetetlenné  teszi  a  rövid  biográfiai 

ismertetést. Munkásságának az első részben inkább csak jelentőségét tárgyalom, életműve egy 

részének részletesebb ismertetését alább a prae-euklidészi matematikáról szóló részben adom. 

A másik óriás, akit részletesen ismertetek,  George Sarton. Ő a tudománytörténet-írás 

szakmává  szervezője,  ő  teremti  meg  a  tudománytörténet-írás  első  nagy  nemzetközi 

folyóiratait, az Isis-t és az Osiris-t. Sarton szinte teljes ellentéte Tannerynek: Tanneryt a görög 

tudomány és a XVII. század vonzotta, Sartont az arab tudomány és a középkor. Tannery óriási 

kiadói  munkát  és  kiterjedt  archivális  kutatásokat  folytatott.  Sarton  inkább  összefoglal  és 

szervez.  A  kettejük  egymást  követő  munkája  a  tudománytörténet-írás  történetében  két 

egymást kiegészítő lépés.

Tannery  és  Sarton  tárgyalása  között  röviden  áttekintem  az  egyes  szaktudomány-

történeteket  (matematikatörténet,  fizikatörténet,  kémiatörténet,  gazdasági  háttér),  s 

megkísérlem  annak  a  vizsgálatát,  hogyan  viszonylanak  ezek  az  „egyetemes” 

tudománytörténethez.

2 Forrás: Vekerdi László: A tudománytörténet-írás történetéről. In: Vekerdi László: Tudás és tudomány. Bp., 
1994. Typotex. pp. 5–44.



Végül a fontosabb tudománytörténeti folyóiratok ismertetése során megismertetem az 

olvasót a legjelentősebb mai tudománytörténet-írói irányzatokkal.

Ezt  követően  két  példában  az  új  szakma egy-egy jól  kidolgozott  és  erősen  vitatott 

területét mutatom be, a harmadik példában pedig Newton „Principiá”-jának a kialakulására 

vonatkozó levelezést ismertetem.

*

Az  első  példa az  Euklidész  előtti  matematika  története  körül  kialakult  kutatási  irányokat 

tárgyalja. A probléma első nagy kutatója Paul Tannery volt, aki merész feltevések alapján az 

euklidészi  „Elemek”-et  felosztotta  az  Euklidészt  megelőző  századok  egyes  matematikai 

iskolái  és  matematikusai  között.  Ezekről  a  korai  görög  matematikai  iskolákról  és 

matematikusokról Tanneryig a nevükön kívül jóformán semmit sem tudtak. Tannery munkája 

érthetően  nagyon  frissítőleg  hatott  ezen  a  területen,  ahol  addig  a  filozófiatörténet  és  a 

népszerű mesék uralkodtak.3

Tannery ismerte fel, hogy a korai görög „bölcsek” voltaképpen tudósok voltak. Ez a 

tézise heves ellenkezést váltott ki kétfelől is. Az egyik támadás klasszika-filológiai oldalról 

indult.  A klasszika-filológusok Platón  matematikai  érdemeit  vélték  veszélyeztetni  Tannery 

által,  s  siettek  igazolni  Platón  és  „tanítványainak”  matematikai  érdemeit.  Az irány szélső 

elfajulása  az  a  felfogás  volt,  amelyik  a  húszas  években  még  az  „úgynevezett”  (értsd: 

matematikus) pythagoreusokat is Platón kortársává és tanítványává tette.

A másik támadás épp ellenkezőleg, messze a Tannery által megjelölt V. századi görög 

kezdetek elé,  Babilonba igyekezett  visszavinni a tudományos matematika kezdeteit.  Ez az 

irány – amelynek fő képviselője Otto Neugebauer – modern algebrai jelekkel interpretált át 

bizonyos  ékírásos  táblákat,  s  így  az  algebra  születését  véli  bennük  felismerni.  A görög 

matematikát Neugebauer a babiloni algebra geometriai megfelelőjének tartja.

A görög matematika  –  s  vele  a  tudományos  matematika  –  kezdetének a  kérdésével 

foglalkoznak Szabó Árpád vizsgálatai.  Ő a  görög matematika  terminus  technicusainak  és 

bizonyítási módjainak gondos analízisével a görög gondolkozás egyes döntő fázisaihoz fűzte 

a matematika deduktív tudománnyá alakulását és korai axiomatizálódását.

A második  példában a  „Galilei  és  elődei”  néven  ismertté  vált  fontos  történeti  vitát 

ismertetem.  Ez  a  vita  Pierre  Duhemnek,  a  tán  legnagyobb  XIX.  századeleji 

3 Vö. Paul Tannery: La géométrie grecque, comment son histoire nous est parvenue et ce que nous en savons. 
Essai critique. Premiére partie. (Paris, 1887) és annak további kötetei. (– a szerk. megj.)



tudománytörténésznek hatalmas oeuvre-jéből nőtt ki. Duhem a párizsi egyetem XIV. századi 

professzorainál  Galilei  egyes  tételeihez  meglepően  hasonló  elméletekre  bukkant,  amik 

szerinte Leonardo és Tartaglia közvetítésével Galileihez jutva, tulajdonképpen megalapozták a 

modern fizikát.

Duhem tézisét éppúgy támadták és védték, mint Tanneryét, s a körülötte kialakuló vita a 

középkor-humanizmus-reneszánsz  nagy  témaköréhez  kapcsolódva  a  tudománytörténet-írás 

egyik önálló fejezete lett. Ez a problémakör a maga homlokegyenest ellentétes, szubjektíven 

értelmezett  állításaival  egyben szép bizonyítéka a  jelenkori  nyugati  történetírás jól  ismert, 

relativista tendenciáinak is.4

A harmadik példa a forrásokig viszi el az olvasót: azt igyekszik bemutatni, hogyan lehet 

korabeli anyag alapján kisebb-nagyobb valószínűséggel megpróbálni rekonstruálni egy óriási 

jelentőségű mű, Newton Principiájának keletkezési körülményeit.

I.

Tudománytörténet: a történetírás új ága

Új?  Nem  írt-e  már  az  Kr.  e.  IV.  században  egy  híres  matematikatörténetet  a  rodoszi 

Eudemosz,  Arisztotelész  tanítványa?  Ez  ugyan  elveszett,  de  Proklosz  (Kr.  u.  V.  század) 

Euklidész I. könyvéhez írott kommentárjában kivonatolta. Vajon hűségesen? Vagy egyáltalán 

látta-e Proklosz Eudemosz matematikatörténetét, s ha nem látta, akkor miből kivonatolta? És 

ha nem közvetlenül Eudemoszt kivonatolta, nem kell-e feltételezni, hogy Eudemosz hatása 

széleskörű lehetett,  s akkor megint semmit sem bizonyít  az,  hogy egyéb, többé-kevésbé a 

Proklosz korából származó források az övével olyan jól megegyező véleményen vannak a 

görög matematika kezdeteiről… Mennyire megbízható forrás Proklosz, hogyan lehet adatait 

ellenőrizni és kiegészíteni, milyen forrásokat kell Proklosz és Eudemosz közt feltételezni?…

Ezekre, s ehhez hasonló kérdésekre először Paul Tannery próbált felelni a XIX. század 

utolsó negyedében; a források komoly kritikáján alapuló tudománytörténet-írás vele indul. Az 

általános történetírásban ekkor már jó 200 éve, Mabbilon és a bollandisták óta kötelezően a 

forráskritikára épült a történész munkája. A tudománytörténet-írás Tanneryig más, boldogabb 

mezőkön mozgott: a mese, a krónika, a hagiographia területein. Még Moritz Cantor is így 

4 Lásd  újabban:  Pierre  Duhem:  A jelenségek  megőrzése  :  értekezés  a  fizikaelmélet  fogalmáról  Platontól 
Galileiig.  Ford.:  Nemes  Krisztina.  Szerk.:  Heidl  György.  Bp.,  2005.  Kairosz,  2005.  270,  [7]  p.  (Hit  és 
tudomány) (– a szerk. megj.)



kezdi nagy, máig nélkülözhetetlen Vorlesungen über Geschichte der Mathematik-ját: „Réges-

régen kihűlt már a földgolyó, s a szilárddá vált felületen élőlények képződhettek. Hatalmas, a 

mi általunk büszkén történetnek nevezett – mintha csak az ember által történhetne valami! – 

időszaknál sokkalta nagyobb idők alatt élőlények új és új fajtái váltották egymást. S aztán 

egyszerre  csak  megjelent  az  ember,  a  minden  élőlénynél  fejlődőképesebb,  a 

legkiszolgáltatottabb állapotban születő,  s  kifejlődése csúcsán a  leghatalmasabb.  Az egyes 

ember  csak  kicsinyített  képe  az  emberiségnek…”5 –  nur  das  verkleinerte  Bild  des 

Menschengeschlechtes…  És  a  matematika?  Egyfajta  „Erziehung  des  Menschen-

geschlechtes”… Ezzel  az aufklärista,  goetheista,  häckeliánus imádsággal  kezdődik a XIX. 

század legjelentősebb tudománytörténeti műve, s máig az egyetlen többé-kevésbé teljes, nagy 

matematikatörténet. Az általános történetírás ezen már mégiscsak túljutott, s legfeljebb H. G. 

Wells kezd ilyen fohászkodással a történetírásba. Még Toynbee is elhalasztja az imát híres 

Study-jában a  VI.  kötet  végére,  pedig  ő szeret  a  História  Főpapja szerepében tetszelegni, 

akinek Isten közvetlenül kinyilatkoztatta a történelem értelmét.

Moritz Cantor sokkal szerényebb. Történészi nagyságát bizonyítja, hogy – elsők között 

– felismeri: Tannery munkáival változás jön a tudománytörténet-írásba: „Paul Tannery úr a 

’Revue philosophique’-ban és a ’Bulletin des sciences mathématiques et astronomiques’-ben 

olyan  tanulmányokat  közölt  a  görög  matematika  történetéről,  amiket  ennek  a  kötetnek  a 

legkülönbözőbb  helyein  feltétlenül  említeni  kellett  volna…”6 „Megváltoztatta  volna 

felfogásomat Paul Tannerynek a Bullet. d. scienc. math. & astronom.-ban megjelent ’A quelle 

époque  vivait  Diophante?’ c.  közleménye,  ha  előbb  ismerem…”7 Ebben  a  közleményben 

Tannery azt mutatja meg, hogy Diophantosz nem az Kr. u. IV. század második felében élt, 

mint eddig hitték, hanem a III. század végén.

Ugyan minek ilyen kronológiai finomságokból nagy ügyet csinálni? – kérdezhetné a 

nem-történész. A történész viszont épp az ilyen finomságoknál kezdődik. A tudománytörté-

nészek,  vagy  a  divatossá  vált  tudománytörténettel  kacérkodó  szaktermészettudósok  nagy 

része – szemben a kortárs M. Cantorral – ma sem ért el a tannery-i álláspontig. Max von Laue 

kitűnő kis fizikatörténetében pl. Leonhard Euler „1800 körül mint kiforrott ismeretet mondja 

ki a tételt, hogy…”8 …hogy mit, az most nem is fontos, mert ez magában véve is egyedülálló 

teljesítmény: ugyanis Euler 1783-ban meghalt. – Azoknak, akiknek a kronológiához nem sok 

érzékük  van,  hadd  idézzek  egy  súlyos  tárgyi  tévedést.  Egyik  nagy  francia 
5 Cantor, Moritz: Vorlesungen über Geschichte der Mathematik. Erster Band. Von den ältesten Zeiten bis zum 

Jahre 1200 n. Chr. Leipzig, 1880. Teubner. p. 3.
6 Uo. p. VI.
7 Uo. p. VII.
8 Laue, Max von: A fizika története. Ford.: Svékus Olivér. Bp., 1960. Gondolat. p. 5. (Stúdium könyvek 17.) 



matematikatörténész – sőt matematika-professzor –, Pierre Humbert írta az egyik legkiválóbb 

(csak elsőrendű művekből igyekszem idézni hibákat,  rosszakból túl  könnyű lenne) francia 

tudománytörténetben: „Egy ponton át egy adott egyeneshez csak egyetlen párhuzamost lehet 

húzni, mondotta Euklidész; nem, tételezi fel Lobatchevsky és Bolyai: végtelen sokat.”9 Aki 

csak belepillantott az Appendixbe, tudja, hogy erről szó sincs, ugyanis az Appendix legelső §-a 

azt mondja ki, hogy az AM félegyeneshez a sík bármely kívüle fekvő D pontjából csak egy 

BN  párhuzamos félegyenes húzható.  Végtelen sok olyan félegyenes van, amelyik  AM felé 

hajlik, s mégsem metszi azt, de ezek közül párhuzamosnak Bolyai csak azt az egyet nevezi, 

amelyik először nem metszi!

Galileiről  is  a  legkülönbözőbb  legendák  szállongtak  egészen  napjainkig  a 

tudománytörténet-írásban. Számos könyv leírta pl. híres kísérletét: különböző súlyú golyók 

leejtését  a  pisai  ferdetoronyból  –  némelyik  igen  színesen és  határozottan:  „…Egy reggel, 

diákok  és  professzorok,  papok  és  filozófusok  gyülekezete  előtt  felmászott  a  toronyba, 

magával víve egy 10 fontos és egy 1 fontos súlyt. A torony tetejéről leejtette őket…”10 Egy 

híres tudománytörténész,  Charles Singer még 1941-ben is ténynek veszi ezt  a legendát és 

időzíti is 1591-re.11 Az 1946-os kiadásban már lábjegyzetben hozzáteszi, hogy a történetet a 

tradicionális  formájában  mondotta  el,  amire  „…nincs  kielégítő  bizonyíték”.12 Épp  az 

ellenkezőjére  van  bizonyíték,  amire  többek  között  egy  történelem-professzor,  Herbert 

Butterfield  hívta  fel  a  figyelmet  hamar  világhírűvé  vált  The Origins  of  Modern Science,  

1300–1800 (London, 1949) c.  könyvében.  – Egy érdekes,  a tudománytörténetet  rajzokban 

ismertetni próbáló könyv már egy hollandus ház padlásszobájába helyezi el Stevint, amint 

éppen a két golyó egyszerre való leesését konstatálva, a híres kísérletet végzi.13 De a könyv 

szerzője, F. Sherwood Taylor nem számít a nagyon szavahihető tudománytörténészek közé.14 

A kísérletet valóban nemcsak Stevin végezte el, Alistair C. Crombie szerint hasonló kísérletet 

előtte is említenek, többen, pl. már az antikvitás végén Philoponosz, az Arisztotelészt cáfoló 

filozófus.15 Crombie  a  középkori  tudománytörténet  specialistája;  egy  másik,  ugyancsak 

világhíres, de az újkorra specializálódó tudománytörténet, a Stephen F. Masoné, még az 1961-

9 Humbert, Pierre: Les mathématiques de la Renaissance à la fin du XVIIIe siècle.  – Histoire de la Science. 
Volume publié sous la direction de Maurice Daumas. Paris, Gallimard ’Encyclopédie de la Pleiade’. 1957. p.  
673.

10 Macpherson, Hector: Makers of Astronomy. Oxford, 1933. The Clarendon Press. p. 34.
11 Singer, Charles: A Short History of Science to the Nineteenth Century. Oxford, 1941. Clarendon Press. pp. 

195–196.
12 Uo. p. 196., 1. jegyz.
13 Taylor, F. Sherwood: An Illustrated History of Science. New York, 1953. [1955]. Praeger. 178 p.
14 Archives d’Histoire des Sciences,  1950. No.  28. pp. 200–202.,  R. Hooykaas:  Aldo Mieli.  In:  Panorama 

General de Historia de la Ciencia. Vol. III. Buenos Aires, 1951. p. 4.
15 Crombie, A. C.: Histoire des sciences de Saint Augustin à Galilee (400–1650). Tome 2. Paris, 1959. Presses 

universitaires de France. p. 343.



es német kiadásában is Stevint idézi a kísérlet kigondolójaként.16 Azt azonban, hogy a kísérlet 

pisai  Galilei  variánsa legenda,  amely 60 évvel  Galilei  halála  után születik,  már 1909-ben 

hangsúlyozta  Emil  Wohlwill  Galilei-monográfiájában.17 Függ  a  „tények”  elfogadása  az 

interpretációtól is. Az Encyclopédie de la Pléiade18 tudománytörténetében a filozófiatörténész 

Robert Lenoble például azt írja Galileiről, hogy a matematikai fizika megteremtője,19 ugyanott 

a matematikatörténész Pierre Humbert, hogy a kísérleti fizikáé, s elhiszi a torony-kísérletet.20

Lényegtelen  apróságok?  –  A  történetírás  azonban  éppen  az  apró,  pontos,  finom 

részleteken alapszik. – A nagy vonalakkal való munkát csak a történetfilozófia engedheti meg 

magának.

A  „forráskritikátlanság”  csúcsát  talán  Joseph  F.  Scott  A  History  of  Mathematics 

(London,  1958)  c.  műve  tartja.  „Zénón  (Kr.  e.  495–435)  sztoikus  filozófus  volt  és 

Parmenidész tanítványa. Híres paradoxonai Arisztotelész fizikájának a 6. könyvében maradtak 

fenn” – írja.21 Joseph F. Scott pedig igen jó nevű matematikatörténész (ha nem is annyira, 

mint Proklosz volt a maga korában), és sok megbízható segédeszköz áll rendelkezésére, mégis 

összekeveri a stoa megalapítóját (Kr. e. III. század) az eleatával (Kr. e. V. század).

Nemde jogos volt Tannery kételkedése Proklosz közléseivel szemben?

Tannery vezette  be  a  tudománytörténet-írásba  a  forráskritikai  módszereket,  s  ezáltal 

lehetővé tette a tudománytörténetnek, mint tudománynak, a létrejöttét.

II.

Harc egy szakma megteremtéséért. Tannery élete és műve

Paul  Tannery  1843-ban  született  Mantes-la-Jolie-ban,  Párizs  közelében.  Középiskoláit 

Caenban  végzi,  17  éves  korában  –  apja  kívánságára,  aki  mérnök  volt  a  nagy 

vasútépítkezéseknél – az École Polytechique-re iratkozik be, bár ő maga az École Normale-ba 

16 Mason,  S.  F.:  Geschichte  der  Naturwissenschaft  in  der  Entwicklung ihrer  Denkweisen.  Stuttgart,  1961. 
Kröner. p. 183.

17 Wohlwill, Emil: Galilei und sein Kampf für die copernicanische Lehre. Erster Band. Hamburg und Leipzig, 
1909. Voss. p. 115.

18 Lásd: Humbert, Pierre:  Les mathématiques de la Renaissance à la fin du XVIIIe siècle.  – Histoire de la 
Science. Volume publié sous la direction de Maurice Daumas. Paris, Gallimard ’Encyclopédie de la Pleiade’. 
1957. p. 673.

19 Encyclopédie de la Pleiade, p. 467. 
20 Encyclopédie de la Pleiade, p. 550. 
21 Scott,  Joseph F.:  A History of Mathematics.  From antiquity to  the beginning of  the nineteenth century.  

London, 1958. Taylor & Francis. p. 246. 



kívánkozott,  mert  már  gyerekkorában  a  humanioriák,  a  görög  irodalom  és  filozófia 

érdekelték. Az École Polytechnique elvégzése után az École d’application des Manufactures 

de  l’État-ba  iratkozik  be,  ennek  elvégzése  után  a  Lille-i  dohánygyárba  helyezik.  Egész 

életében ezen a pályán marad, Franciaország számos vidéki városában és Párizsban dolgozik a 

francia dohányipar fellendítéséért… A XIX. századi Franciaországban nem volt olyan távol 

egymástól  gyakorlati  élet  és  tudomány,  mint  ma.  Igaz,  hogy  Tannery  korában  az  École 

Polytechnique már nem az volt, mint a század elején, amikor a francia értelmiség legjavának 

szigorú,  katonás  fegyelemben  történő  nevelését  szolgálta  a  kor  legmagasabb  elméleti, 

matematikai-természettudományos  szintjén,  és  a  kikerülő  mérnökökből  egy  valóságos 

műveltség-hálót  font az ország összetartására.  De még a századfordulón is,  a nagy vidéki 

városokban és Párizs szalonjaiban École-t végzett egyetemi professzorok, orvosok, mérnökök 

hada  –  egy  valóságos  értelmiségi  noblesse  de  robe  –  tekinti  továbbra  is  legfőbb 

szórakozásának a tudományt.

Legfeljebb  a  hangsúly  tolódott  el  a  természettudományok  felől  a  történelem  és  a 

klasszika-filológia felé, amint az École Polytechnique elsőbbségét is felváltja lassan az École 

Normale és az École des Chartes egyre növő tekintélye.

Csak ebben a francia polgárságban, amelyikben Viète és Fermat óta otthonos – nem: 

nélkülözhetetlen – a tudomány, lehet elképzelni Paul Tanneryt. Első bordeaux-i tartózkodása 

alatt  (1874–1878),  Armingaud  doktor  szalonjában  születik  meg  a  bordeaux-i  egyetem 

filozófia  professzorával,  Louis  Liard-ral  való  beszélgetéseiben  a  nagy kritikai  Descartes-

kiadás gondolata – a VI. kötetig jut el, de a halála után megjelenő kötetekben is sok munkája 

fekszik. Ez a Descartes-kiadás átalakította a Descartes-ról alkotott képet, s ma egyetlen XVII. 

századdal foglalkozó kutató sem nélkülözheti. Bordeaux-ban az  Annales de la Faculté des  

Lettres-ben jelennek meg első tanulmányai a görög filozófia történetéről, és a Mémoires de la  

Société  des  sciences  physiques  et  naturelles  de Bordeaux köteteiben a  görög matematikai 

tudományokról.22

1880-ban  megnősül.  Menyasszonyának felajánlja,  ha  kívánja,  az  ő  kedvéért  lemond 

legnagyobb  szórakozásáról:  a  tudományról.  Dehogy  kívánja!  Nemcsak  leghűségesebb 

munkatársa  lesz  felesége;  halála  után  hosszú  éveken  át  ő  gondoskodik  művei 

összegyűjtéséről, kéziratban maradt munkái kiadásáról (16 kötet 1912 és 1943 között). Jórészt 

Mme Tannery gondos kiadói munkájának köszönhető Tannery nagy, napjainkig tartó hatása.

Második bordeaux-i tartózkodása idején (1886–1890) érik meg Tannery-ben, Mersenne 

Bordeaux-ban  található  levelezésének  összegyűjtése  során,  a  hatalmas  Mersenne-levelezés 

22 Ezek a dolgozatok a Mémoires Scientifiques első kötetében vannak összegyűjtve.



kiadásának a terve; a kiadás csak jóval halála után valósul meg a fáradhatatlan Marie Tannery 

jóvoltából  Cornelis  de  Waard  segítségével.23 A  XVII.  század  első  felének  francia 

természettudománya Mersenne kezében fut össze: érthető a Mersenne-i  corpus kiadásának 

óriási jelentősége. Ennek alapján már a negyvenes évek elején teljes átírásra szorult a XVII. 

század francia tudománytörténete.24

A fiatal tudósnak egyelőre külföldön nagyobb híre volt, mint otthon. Láttuk, milyen jó 

véleménnyel  volt  M.  Cantor  már  az  első  műveiről  is,  köztük  az  1879-ben  megjelent 

Diophantosz-tanulmányáról.25 A Teubner kiadó Tanneryt bízza meg híres kritikai sorozatában 

Diophantosz műveinek kiadásával. Diophantosz-kéziratok nyomában sok európai könyvtárat 

– Róma, Madrid, Escurial – bejár. Diophantosz vezeti a XVII. század nagy francia matema-

tikusához,  Fermat-hoz,  aki  ott  folytatja  a  számelméletet,  ahol  Diophantosz  abbahagyta. 

Fermat  összes  műveinek  kiadásából  három  kötet  jelenik  meg  még  Tannery  életében,  a 

negyedik – de ez is az ő műve – csak halála után. Messze halála utánra mutat egy másik 

elkezdett munkája, Georgiosz Pakhümeresz bizánci matematikus műveinek a kiadása is.

Tannery  sohasem  jutott  egyetemi  katedrára,  holott  a  Collège  de  Francéban  volt 

tudománytörténeti  tanszék.  Ennek  megüresedésekor,  1903-ban,  a  professzorok  s  a 

Tudományos Akadémia egyaránt Tanneryt terjesztik fel – de a közoktatásügyi miniszter egy 

pozitivista filozófust nevez ki.  A kinevezés híre külföldön óriási  botrányt kelt,  s barátai  – 

Antonio  Favaro,  Gustav  Eneström,  M.  Cantor  –  a  miniszterhez  intézett  tiltakozó  levelet 

juttatnak  el  Mme Tanneryhez.  Paul  Tannery  azonban  energikusan  elutasítja:  „Semmiféle 

külföldi beavatkozást nem fogadhatok el. Akárhogyan is, Chaumié mégiscsak az én hazám 

minisztere.”

Tovább  folytatja  a  munkát  és  a  terveket.  1904  februárjában  a  Colin  Kiadóházzal 

szerződést köt egy nagy, általános tudománytörténet („Discours sur l’Historie générale des 

sciences”)  megírására.  1904  őszén  pár  hétig  tartó  betegség  után  meghal.  Barátja,  Pierre 

Duhem mondotta reá emlékezve, hogy a befelé sírt könnyek a szívre hullanak. S ő csak tudta, 

mert őt is egész életére egy vidéki katedrára száműzte a Harmadik Köztársaság kormánya, s 

hatalmas művének fele kéziratban maradt, amit csak évtizedekkel halála után adott ki leánya.

23 Correspondance du R. Marin Mersenne, Religieux minime. Paris, Tom. I. 1932., Tom. II. 1937.
24 Lenoble, Robert: Mersenne ou la naissance du mécanisme, Paris, 1943. Vrin. LXIII–633 p. 
25 A quelle époque vivait Diophante? = Bulletin des sciences mathématiques, 2me série, Tom. III. 1879. pp. 

261–269. – Mémoires Scientifiques de Paul Tannery, publiés par J. L. Heiberg & H. G. Zeuthen, I. Sciences 
exactes dans l’Antiquité, 1876–1884. Toulouse-Paris, 1912. pp. 62–73.



III.

Szaktudomány-történetek: a tudománytörténet részei vagy alapjai?

A tudománytörténetet Tannery tette a történetírás speciális, sajátos módszerekkel dolgozó ágá-

vá, és ő harcolta ki, hogy a történészkongresszusokon külön szekcióban ülésezzenek a tudo-

mánytörténészek. Az 1903-as római nemzetközi történészkongresszuson a tudománytörténet 

már elismert szakma.26 Tervezte egy tudománytörténeti folyóirat megteremtését is. Váratlan 

halála  a  tudománytörténetnek,  mint  külön  szakmának,  alig  kibontakozó  körvonalait  újra 

feloldotta.  Duhem  visszavonult  bordeaux-i  magányába,  vállán  egy  emberfeletti  nagy  mű 

terhével,27 a forráskritikai munka fontosságát őrizve meg Tannery példájából.

a) Matematikatörténet

Moritz Cantor (1829–1920) a harmadik kötettel abbahagyta nagy matematikatörténetét, s az 

1750  utáni  idők  megírását  másokra  bízta.  A  tudománytörténet-írásnak  Cantor 

matematikatörténete  talán  a  hiányosságaival  tette  a  legnagyobb  szolgálatot.  Fiatal 

matematikusok és filológusok egész csoportja Gustav Eneström (1852–1923) köré tömörülve, 

több mint egy évtizeden át boncolgatta a nagy művet, kritizálta és javítgatta a hibáit. Ez a 

vállalkozás  –  a  „Bibliotheca  Mathematica”  (1886–1914)  –  mély  nyomot  hagyott  a 

matematikatörténetben.  Eneström  „kérlelhetetlen  szigorúsággal  a  legnagyobb  pontosságot 

követelte  meg  minden  bibliográfikus-biográfikus  adatban,  amiket  pedig  csak  a  milieu-

ábrázolás  eszközeinek  tekint;  mindenekelőtt  a  gondolatok  és  problémák  története  érdekli, 

amiket  keletkezésükben  és  kibontakozásukban  akar  ábrázolni.  Sajnos  Eneström  kritikai 

vénája végül is leterítette alkotóerejét, s így tollából csak érdekes esszék születtek, s nem egy 

’Ideengeschichte  der  Mathematik’…”28 Ezt  a  jellemzést  Eneström  egy  késői  tanítványa, 

Joseph Ehrenfried Hofmann írta,  aki némiképp pótolta,  amit mestere elmulasztott.  Idézett, 

Oscar  Beckerrel  közös művén kívül  a  Göschen-gyűjteménybe is  írt  egy kis  háromkötetes 

matematikatörténetet,  amit  egyik  Eneström-iskolabeli  fegyvertársa,  Carl  B.  Boyer  joggal 

nevezett „kis gyöngyszemek”-nek, kiemelve a pontos név- és irodalomjegyzéket – „in the 

usual, and admirable Hofmann manner”.29

26 Loria, Gino: Paul Tannery, engineer and histórian. = Scripta Mathematica, 1947. No. 13. pp. 155–162.
27 „Le Système du Monde: Histoire des doctrines cosmologiques de Platon a Copernic” tíz hatalmas kötete. Az  

első öt kötet 1913 és 1917 között jelent meg, a többi öt kéziratban maradt, s csak 1954 után tudja kiadni  
leánya.

28 Becker, O. – Hofmann, J. E.: Geschichte der Mathematik. Bonn, 1951. pp. 258–259.
29 Isis Vol. 49. (1958) pp. 350–352.



Carl B. Boyer maga is a legjobb eneströmi tradíciók folytatója. Nagy műve az analitikus 

geometria kezdeteiről és kifejlődéséről30 és a  Scripta Mathematica-ban erről a tárgyról évek 

során  át  megjelenő  hosszú  közleményei  megváltoztatták  Descartes-nak  az  analitikus 

geometria kialakításában tulajdonított szerepéről vallott nézeteket. Nemcsak Fermat és Viète 

érdemét emelte ki ezen a területen, hanem megszüntette a koordináta-geometria és algebrai 

geometria azonosításából és összekeveréséből származó téves történelmi koncepciók uralmát 

is. Ő mellette e téren Hieronymus Georg Zeuthen, Heinrich Wieleitner, Gino Loria, Julian 

Lowell  Coolidge  és  H.  de  Vries  munkái  fontosak  még.  Coolidge  szerint  Apollonius 

geometriája  voltaképpen  már  a  mi  analitikus  geometriánk;  ebben  megegyezik  Zeuthen 

véleményével. H. de Vries egy igen jelentős tanulmányában amellett tör lándzsát, hogy az 

analitikus geometria mint tudomány csak a XIX. század elején indul el, s még Descartes és 

Fermat ez irányú munkái sem jelentenek semmit. Az analitikus geometria szerinte elsősorban 

annak  köszönheti  tudomány-nívóra  való  emelkedését,  hogy  olyan  éles  eszű  és  erélyes 

támadója akadt, mint Poncelet.31

Az  infinitézimális  matematikai  módszerek  történetének  nincs  olyan  értékű 

összefoglalása,  mint  amilyen  az  analitikus  geometriáról  Boyer-é.  Ottó  Toeplitz:  Die 

Entwicklung  der  Infinitesimalrechnung-ja  (Berlin–Göttingen–Heidelberg,  1949),  ami  a 

Springer-Verlag közkedvelt „Sárga könyvei”-ben jelent meg, nem több, mint amit alcíme ígér: 

„Eine  Einleitung  in  die  Infinitesimalrechnung  nach  der  genetischen  Methode”  –  az 

infinitézimális számításba való bevezetést akarja megkönnyíteni a történeti út segítségével.

A  matematikatörténetnek  ez  a  pedagógiai  célja  lebegett  a  nagy  amerikai 

matematikatörténész,  David  Eugene  Smidt  szeme  előtt  is  meglepően  gazdagon  illusztrált 

kétkötetes  matematikatörténetének  a  megírásakor.  Emellett  egy  jelentősnek  bizonyuló 

módszertani  újítást  is  bevezetett  a  tárgyalásba:  két  kötetbe  választva,  külön  tárgyalta  a 

matematika  fejlődésének  biográfikus  adatait,  és  külön  a  matematikai  gondolatok,  ideák 

fejlődéstörténetének a vázlatát.

Az infinitézimális módszerek eredetének legjobb tárgyalása még ma is H. G. Zeuthen: 

Geschichte der Mathematik im 16. und 17. Jahrhundert (Leipzig, 1903) c. műve, s egyben ez 

tekinthető  az  azóta is  néha-néha új  adatok érveivel,  de mindig  ugyanolyan elfogultsággal 

feléledő  Newton–Leibniz  vita  legjobb  összefoglalásának  is.  Zeuthen  megoldása  a 

legkézenfekvőbb: Newton a Galilei-Torricelli módszert fejleszti tovább, amit mestere, Barrow 

közvetített,  Leibniz  pedig  a  Pascal-féle  differenciális  háromszögből  vonja  le  a  végső 

30 History of Analytic Geometry. New York, 1956.
31 How Analytic Geometry Became a Science. = Scripta Mathematica, 1948. No. 14. pp. 5–15.



következményeket. Nem Newton és nem Leibniz az infinitézimális számítás felfedezői, de 

bennük  megy  végbe  –  egymástól  függetlenül  –  a  nagy  fordulat,  ami  ezt  a  módszert  a 

természettudomány pár excellence nyelvévé teszi: a két művelet, integrálás és differenciálás 

inverz voltának a felismerése.

Azóta nem nagyon írtak erről a kérdésről ilyen elfogulatlanul, mint Zeuthen. Még olyan 

kiváló  és  kritikus  matematikatörténész  is,  mint  J.  E.  Hofmann,  azt  írja  pl.  az  egyik  „kis 

gyöngyszem”-ében: „Die mathematische Hochleistung des Spätbarocks ist die Erfindung des 

Calculus.  Sie  ist  das  ausschliessliche  Verdienst,  des  Leipziger  Professorensohnes  G.  W. 

Leibniz.”32

Két kitűnő dolgozat és egy monográfia mutatja, milyen óriási hiányosságok vannak az 

infinitézimális módszerek történetének a területén.

René  Taton  L’Œuvre scientifique  de  Monge (Paris,  1951)  c.  műve  Monge-ot  nem 

annyira  mint  az  ábrázoló  geometriának,  hanem  éppen  mint  az  infinitézimális  számítás 

háromdimenziós alkalmazásának a megteremtőjét mutatja be. Ezek a munkái legalább olyan 

nagy lendületet adtak a mérnöki tudományoknak, mint ábrázoló geometriája. Taton azonban 

nem elégszik  meg  egyszerű  ideatörténeti  analízissel:  megmutatja,  milyen  erősen  hatott  a 

tudomány,  mégpedig  a  tiszta  tudomány tekintélyére  és  növekedésére  a  francia  ipar  gyors 

fejlődése,  amit  a  háború  és  a  blokád tett  szükségessé.  Másfelől  ezt  a  fejlődést  az  ország 

legnagyobb tudósai – Monge, Lagrange, Laplace, Berthollet, Carnot – széleskörű nevelői és 

gyakorlati munkájukkal segítették elő.

A másik fontos munka: Dirk J. Struik, „Outline of a history of differential geometry”.33 

Ez a közlemény lényeges új momentumot hozott a tudománytörténetbe: felfedezi – ha szabad 

gazdaságtörténeti  kifejezéssel  élni  –  a  kishullámú  periodicitást.  Felismeri,  hogy  már  egy 

évszázadon  belül  milyen  nagy ingadozás  van  egy olyan  szűk  tudományágban  is,  mint  a 

differenciálgeometria. A XVIII. század nagy kezdeti lendülete után a fejlődés elakad, s amíg 

Monge  ezen  a  holtponton  túl  nem  lendíti,  a  legnagyobb  matematikusok,  egy  Euler  és 

Lagrange se  hoznak semmi jelentőset.  Ilyesféle  hanyatlásokat  a  XVIII.  századi  analitikus 

geometriában is észlelt Boyer és arra vezette vissza, hogy a túl gyorsan fejlődő infinitézimális  

módszerek elvonták az analitikus geometriától az erőket.

Struik  extramatematikai  okokat  keres:  a  hanyatló  feudalizmust  teszi  felelőssé  a 

pangásért. „Euler sok tekintetben a feudális rendszernek ezt az utolsó periódusát reprezentálta, 

amelyik  intellektuális  téren  oly  tagadhatatlan  bájjal  tűnt  tova.  Euler  műveihez  a  legjobb 

32 Hofmann, J. E.: Geschichte der Mathematik. Vol. II. Berlin, 1957. p. 62.
33 Isis Vol 19. (1933) pp. 92–120., Vol. 20. (1933) pp. 161–191. 



párhuzam talán  Mozartban  található.”  –  Gaussban  a  német  kisvárosi  Biedermeier  óriást, 

Riemannban Darwin és Marx kortársát, az induktív dialektikus módszer matematikába való 

bevezetőjét  ismeri  fel  –  de  nem  szavakban,  hanem  matematikájuk  különbözőségén  át 

bemutatva.  Ez  a  közlemény  és  Fleckenstein  „Leibniz”-e  máig  az  egyetlen  számottevő 

hozzájárulás egy esetleges tudománytörténeti „stílus”-analízishez.

A harmadik  nagy  kezdet  az  infinitézimális  számítás  történetében  Alexandre  Koyré 

közleménye,  ami  a  Lucien  Febvre  tiszteletére  kiadott  emlékkönyvben  jelent  meg: 

„Bonaventura  Cavalieri  et  la  Géometrie  des  continus”.34 Cavalieri  nehéz,  éppen  ezért 

félreismert  és  lebecsült  művét  veszi  Koyré  vizsgálat  alá,  s  megvetett  indivisibiláiban  a 

differenciálhányados egyfajta előfutárát ismeri fel. Akár elfogadjuk ezt az interpretációt, akár 

nem, a közlemény egy valamit – s ez nagyon fontos nemcsak matematikatörténeti,  hanem 

általános  tudománytörténeti  szempontból  is  –  kétségkívül  bizonyít:  azt,  hogy  Galilei 

környezetében mélyen behatoltak már az infinitézimális geometria módszereibe.35

A matematikatörténet még ma is a legfontosabb – vagy inkább tán legszínvonalasabb – 

ága  a  tudománytörténetnek.  Matematikatörténeti  cikkeket  időnként  csaknem minden  nagy 

matematikai  folyóirat  közöl,  s  van  egy igen  magas színvonalú,  kifejezetten  a  matematika 

történetének  és  „filozófiájának”  szentelt  folyóirat:  a  Scripta  Mathematica.  A  quarterly  

Journal devoted to the Philosophy, History and Expository Treatment of Mathematics  (New 

York).  1932-ben alapította  Jekuthiel  Ginsburg  (1889–1957).  Matematikatörténeti  cikkeken 

kívül  matematikai  „szórakozásokat”  és  az  ötvenes  évek  elején-közepén  a  matematika 

absztrakt művészetben való alkalmazását propagáló cikkeket is közölt.

A következő nagy terület, a fizika és kémia történetének területe mutatja legszebben, 

mit jelentett a matematikatörténetnek Moritz Cantor nagy műve: biztos alapot, aminek egyes 

adatait cáfolni, javítani lehetett. A fizika- és kémiatörténet elején nem áll ilyen mű.

b) Kémiatörténet

A múlt  század híres,  1843-ban megjelent  kémiatörténete,  Hermann Kopp:  Geschichte der  

Chemie-je36 nehéz feladat elé állítja azt,  aki véleményt  akar mondani róla.  Kopp atya,  aki 

maga is jelentős kémikus volt, a kémiatörténet-írás különleges nehézségét abban látja, hogy 

míg a többi tudományok mindegyikének állandó célja van, pl. a medicinában a gyógyítás, a 

leíró tudományokban a természet  tárgyainak megismerése és  osztályozása,  a kémiában ez 

34 Évantail de l’histoire vivante. Tom. I. Paris, 1953. pp. 319–340.
35 Lásd  újabban:  Alexandre  Koyré:  Tanulmányok  a  tudományos  gondolkodás  történetéről.  Ford.:  Szigeti 

Csaba. Bp. – Szeged, 2010. L'Harmattan – SZTE Filozófia Tanszék. 377 p. (Rezonőr) (– a szerk. megj.) 
36 Kopp, H.: Geschichte der Chemie. Neudruck der Originalausgabe. Leipzig, 1931. p. 4.



nincs így. Koronként változik a kémia nemcsak az alkalmazott eszközeiben, hanem céljaiban 

is: egyszer az aranycsinálás, máskor a gyógyítás, megint máskor a gázok osztályozása stb. 

lesz a célja.

Kopp után szétesik a kémiatörténet az ő általa jelzett célok szerint. Többé az övéhez 

fogható  nagy  kémiatörténeti  kézikönyv  nem  születik.  Adatait  máig  idézik,  többnyire 

kritikátlanul.  Ahelyett,  hogy a nagy művet  kritizáló monográfiák sorában egy új  szintézis 

alapjait raknák le – mint a matematikatörténetben történt –, sokszor még a monográfiákat is 

lényegében Koppból ollózzák ki. Ilyen pl. a Günther Bugge kiadásában megjelent Das Buch 

der grossen Chemiker (Weinheim-Bergstr. 1929). A sok kitűnő arckép se tudja megmenteni 

Rudolf Sachtleben és Armin Hermann Von der Alchemie zur Grossynthese. Grosse Chemiker 

(Stuttgart, 1960) című kémiatörténetét. Ezzel a kitűnő kiállítású művel csak felfogása miatt 

kell itt foglalkozni. A könyv kétharmadát modern – túlnyomórészt német – szerzőkkel, ill. 

tudósokkal töltik meg. Az igaz, hogy a nagyipari szintézisnek valóban nem sok elődjét lehet 

találni a XVII. vagy XVIII. században, de volt akkor is – s hozzá nem is akármilyen – kémia.

Egy másik  érdekes  véglet  a  „psychokémia”.  így  lehetne  nevezni  Carl  Gustav  Jung 

kémiatörténeti  kirándulásait.  Jung  egy betege  sorozatos  álmai  segítségével  „érti”  meg  az 

alkímia bonyolult történetét.  Szerinte az alkímia sokkal több, mint egyszerű tudomány. Az 

alkímia  a  kereszténységnek  megfelelő  földalatti  mozgalom  (Unterströmung),  ami  úgy 

viszonylik a kereszténységhez, mint álom az ébrenléthez.37

Jung könyvének egyetlen érdeme az volt, hogy felhívta a figyelmet az alkímiatörténet 

bonyolultságára. Ezt a tudománytörténészek már régen tudták; az alkímia nagy történetírója, 

Edmund Oscar von Lippmann (1857–1940) a század első évtizedeiben sokszínű, egyiptológiai, 

klasszika-filológiai,  filozófiai,  vallás-,  technika-,  és  tudománytörténeti  szempontok 

figyelembevételével próbálta magyarázni az alkímia kezdeteit.38 Lippmann előkelő helyet foglal 

el az alkímia- és technológiatörténet-írás történetében: ő alkalmazta először ezen a bonyolult 

területen  a  forráskritikai  módszereket  a  Marcellin  Berthelot-féle  (1827–1907)  szabad 

szövegszétdobálás  és  interpretálás  helyébe.  Akárcsak  Tannery,  ő  sem jutott  soha megfelelő 

kutatási körülményekhez: egész életében hallei cukorgyári igazgató maradt.39

37 Jung, C. G.: Psychologie und Alchemie. Zürich, 1944.
38 Lippmann, E. O. von: Entstehung und Ausbreitung der Alchemie, Berlin, Vol. I. 1919., Vol. II. 1931., Vol. 

III. Weinheim/Bergstr. 1954.
39 Berthelot  módszereire lásd: Lippmann: Entstehung… Vol. I.  pp. 647–659. Berthelot  a kémiatörténet-írás 

területén is úgy tett, mint ahogy J. Jaques szerint a szintetikus kémiában: mint közoktatásügyi miniszter,  
csak egy feltartóztathatatlan folyamatra adja áldását s úgy tesz, mintha ő hozta volna létre. Jaques, J.: Le  
vitalisme et la chimie organique pendant la première moitié du XIXe siècle. = Revue d'Histoire des Sciences, 
1950. No. 3. pp. 32–66



Az alkímia  történetének a  kutatása ma már  – akárcsak az asztrológiáé – túllépett  a 

szorosabb  értelemben  vett  tudománytörténet  keretein.  Annyi  speciális  szaktudást,  annyi 

különleges  ismeretet  követel,  hogy  a  tudománytörténet-írás  külön  (a  babonatörténettel, 

filozófiatörténettel,  irodalomtörténettel,  vallástörténettel  és  furcsaságtörténettel  szoros 

kapcsolatban álló) ágának tekinthető.40

Az  alkímia,  asztrológia,  mágikus  természetrajz  és  egyéb  pseudotudományok  Lynn 

Thorndike személyében találtak példátlanul alapos és lelkiismeretes kutatóra. Thorndike ma a 

középkori természettudományos kéziratok legnagyobb ismerője. A harmincas és negyvenes 

években  egymásután  adta  ki  az  Isis és  egyéb  folyóiratok  hasábjain  érdekes  kézirat-

felfedezéseit. 1923-tól kezdve jelennek meg  A History of Magic and Experimental Science-

ének vaskos kötetei. Valóságos tárházai ezek az emberiség furcsa bölcsességének Pliniustól–

Keplerig.

Thorndike nagy történész, s ez talán túlságosan is elnézővé teszi a – mégiscsak ez a 

legjobb neve – butasággal szemben. Az első kötetben még a pliniusi  „minden hazugságra 

akad  egy  tanú”  attitűddel  áll  a  mágiával  szemben.  Ahogy  azonban  múlnak  az  évek  és 

vastagodnak  a  kötetek,  ahogy  közeledik  a  XVII.  század  felé,  egyre  elnézőbb  lesz  a 

természetes mágia iránt, s végül, mint Plinius, ő is tisztelni kezdi. Végül az asztrológiában a 

Newton előtti  természettudományos  fejlődés  nagy,  általános  természettörvényét  ismeri  fel, 

amit csak a gravitációs törvény képes felváltani.41 E szerint a felfogás szerint az asztrológia a 

természettudomány útját készítette elő, sőt: az asztrológia, az alkímia és a természetes mágia 

voltak még a XVI. században is az experimentális módszerek – ilyen vagy olyan, de – őrizői. 

A természettudomány elleni reakciót nem a mágikus tudományok jelentik, hanem az egyház, 

amelyik  koronként  üldözi  az  asztrológiát,  és  a  humanizmus,  amelyik  feloldja  terméketlen 

szkepszise  savában.42 A  természettudomány  reménye  nem  bullákban,  üldözésekben, 

szkepticizmusban, ateizmusban volt, hanem „a természettudományos kérdések felé fokozottan 

irányuló figyelemben”.43 Galilei is „jobban tette volna, ha provokáló dialógusai helyett egy 

rendszeres  kézikönyvet  ír  a  kopernikánus  elméletről”.44 Csakhogy Galilei  nem protestáns, 

40 Lásd pl.:  Festugière,  A.-J.:  La Révélation d’Hermes Trismégiste.  I.  L’astrologie et  les sciences occultes.  
Paris, 1942.

41 Thorndike, Lynn: The Place of Astrology in the History of Science. = Isis Vol. 46. (1955) No. 46. pp. 273–
278.  Mark Graubard ezzel  a  cikkel vitázva kimutatja,  hogy az  asztrológia nem hirtelen tűnt el  Newton 
gravitációs törvényének a hatására, hanem lassan hanyatlott, és nem általános természettörvény volt, hanem 
vallás. Graubard, M.: Astrology’s Demise and its Bearing on the Decline and Death of Beliefs. = Osiris Vol. 
13. (1958) pp. 210–257.

42 Thorndike, Lynn: A History of Magic and Experimental Sciences. Vol. VI. New York, 1941. MacMillan. pp. 
392–465.

43 Uo. p. 573.
44 Uo. p. 62.



neopozitivista hajlamú tudós volt Amerikában!

Páratlan ismeretanyag, elsőrendű szövegkritikai módszer, történész intuíció… minden 

együtt  van Thorndike nagy művében.  Csak abból a  – ha kell,  arrogáns – tűzből  hiányzik 

legalább  egy  kevés,  ami  Galileiben  olyan  elfojthatatlan  erővel  lobogott:  az  értelem 

tiszteletéből.

A kémiatörténeti monográfiák özönéből – csak a Lavoisier–Priestley–Scheele vitába is 

mennyi erőt öltek! – egyetlen könyvet kell kiemelni: Mary Elvira Weeks,  The Discovery of  

the Elements-ét (Easton, Pa. 1934, 1960.). Dióhéjban egy egész kis kémiatörténet, s ezen felül 

egy „keretelbeszélés” lehetősége. A keret: a 92 meg egynéhány elem, amelyik kiválaszt kb. 

300 embert. Az egyes elemek felfedezése lassan indul, évezredeken át alig változik az ismert 

elemek száma, s ezek se mint elemek ismertek. Az elem még absztrakt, titokzatos, „filozófiai” 

fogalom. A fordulópontot a Phosphor felfedezése jelzi  a XVII. század második felében. A 

XVIII.  században egyre több gázt  és fémet  izolálnak és  ismernek fel  elemként.  A XVIII. 

század végén, a XIX. század legelején az elemek az egész kémia és fizika központi kérdésévé 

válnak:  Lavoisier,  Davy,  Dalton,  Cavendish,  Berzelius,  Priesley,  Klaproth,  Scheele…  Az 

elem-felfedezési láz átcsap a perifériákra is. A természettudományoknak és irodalomnak ezt a 

XIX. század eleji „demokratizálódását” és „földrajzi terjedését” Németh László legutóbb a 

Bolyaiakról szóló tanulmányai során hangsúlyozta;45 ugyanez a periferizálódás észlelhető az 

elemek felfedezésének a történetében is. Spanyolország, Mexikó, Finnország, Oroszország – s 

méghozzá itt is (akár a matematikában) éppen Kazán! –, Magyarország, Erdély egymásután, 

ellenállhatatlanul vonzódnak a tudomány bűvkörébe. A svéd tudomány egyenesen az elemek 

analízisén nő naggyá. A fejlődés töretlen lendülettel ível, a csúcsán Mengyelejev, akit élete 

utolsó  erejével  hozott  volt  egykor  fel  nagyszerű  anyja  a  pétervári  iskolába,  megoldja  az 

elemek összefüggésének csodálatos, egyszerű rejtélyét.

Az elemek felfedezéséről írva, önként kopogja az ember gépe – persze lehet, hogy a 

történész-kritikus szempontok szerint helytelenül – a romantika szót.

Mary Elvira Weeks könyvének lefordítása könyvkiadásunk egyik sürgető feladata lenne. 

Természetesen képanyagával együtt, nem, mint a Struik könyvét, „kiképlelve”.

45 Németh László: A Bolyaiak a matematikatörténet világában. (Részlet). In: Németh László: Sajkódi esték.  
Bp., 1961. Magvető. pp. 127–141.



c) Fizikatörténet

A XIX. század fizikatörténetei lényegében nem voltak egyebek nagyobb távolságra – esetleg 

pár  ezer  évre  –  visszatekintő,  többé-kevésbé  pontos  irodalomismertetéseknél. 

Tulajdonképpeni  történész-munka,  forráskritikai,  filológiai  vagy  forráskritikán  alapuló 

interpretáció  és  múltmegelevenítés  nem  volt  bennük.  Az  első  továbblépést  Ernst  Mach 

könyvei  jelentik  a  mechanika,  a  hőtan és a  fénytan fejlődéséről.46 Mach szempontjai  sem 

forráskritikaiak. Ezt maga is hangsúlyozza a Wärmelehre előszavában: „Ebben az írásban, bár 

számos  forrást  használok,  nem  szabad  levéltári  kutatás  eredményét  keresni.  Inkább 

gondolatok  növekedéséről  és  összefüggéséről  lesz  szó,  semmint  érdekes 

különlegességekről…”47

A  Die Mechanik in ihrer Entwicklung még ilyen gondolattörténeti  szempontból sem 

nevezhető  történeti  műnek:  Mach  ebben  a  könyvében  a  mechanikát  mint  „gondolkozás-

ökonómiai  példatárt”  tekinti.  A  gondolkozásökonómiai  elvnek  meg  nem  felelő, 

„apriorisztikus” fizikusokat, amilyen pl. szerinte Arkhimédész, elítéli. Hangoztatja, hogy vélt 

axiómáik  sem  egyebek  a  tapasztalatból  leszűrt  konvencióknál,  csak  éppen  –  nem  elég 

„kényelmesek”, s azért egyszerűbb szükségszerűeknek tekinteni őket.

Mach  a  mechanika  csúcsát  Stevin  értékes,  de  még  ösztönös,  öntudatlan  előkészítő 

munkája után Galilei és Huygens műveiben látja. S itt sok utódnál lényegesen tisztábban lát. 

Igaz,  hogy  őket  is  megpróbálja  felhasználni  gondolkozásökonómiai  példatára  számára,  s 

munkamódszerként megfelelően nagyszámú tapasztalat elméleti megfogalmazásának kísérleti 

ellenőrzését erőszakolja rájuk. De észreveszi, hogy Galileivel, Galileiben valami egészen új 

kezdődik. Észreveszi, részben bizonyosan Wohlwill hatására, a fiatal és az érett, a pisai és a 

padovai  Galilei  közötti  különbséget,  s  hogy mechanikáról,  mint  tudományról,  csak ettől  a 

pillanattól, Galilei „megérésétől” kezdve beszélhetünk. Tudja – hányan felejtik ezt el utána! –, 

hogy Galilei előtt  erőről szó sincs, csak nyomásról, s hogy Galilei implicite, anélkül hogy a 

nevét kimondaná, megteremti a differenciálhányados fogalmát. Nehézkesen, körülményesen, 

németesen, professzorosan, sokszor pongyola stílusban nagyon sok mindent elmond Galileiről 

abból, amit Koyré csaknem egy fél évszázaddal később, ragyogóan és francia világossággal 

tár majd egy egyre jobban terjeszkedő tudománytörténész generáció elé.

46 Mach, Ernst: Die Mechanik in ihrer Entwicklung. Historisch-kritisch dargestellt. Leipzig, 11883, 71921.; Die 
Prinzipien  der  Wärmelehre.  Historisch-kritisch  entwickelt.  Leipzig,  11896,  41923.;  Die  Prinzipien  der 
physikalischen Optik. Historisch und erkenntnispsychologisch entwickelt. Leipzig, 1921.

47 Die Prinzipien der Wärmelehre. 1896-os kiadásának előszavából.



S  mindezt  akkor,  amikor  nemcsak  hogy  tudománytörténész  generációról,  de  még 

tudománytörténészekről sem nagyon lehetett – legalábbis többes számban – beszélni. S ehhez 

mégiscsak történésznek kell  lenni,  ilyesmi,  hogy az ő kedvenc,  gyakran használt  szavával 

éljek, „lässt sich nicht herausphilosophieren”. Műveit a mai tudománytörténészek nagy része 

tévedések tárházának tartja, amiket csak az ment valamennyire, hogy „egy történelem iránt 

kevéssé  fogékony  matematikus  és  természettudós  generáció”  érdeklődését  felkeltette  a 

fizikatörténet iránt.48 A kritikai tudománytörténet-írásnak ezt az „antimachianizmusát” részben 

a mechanikatörténet-írás érdeklődési iránya indokolja. A mechanikatörténet-írásban ugyanis 

csaknem  kizárólagosan  két  nagy  problémakomplexum  köré  csoportosult  a  kutatók 

érdeklődése:  a  középkori  mechanika  fejlődése  és  a  newtoni  mechanika  kialakulása  köré. 

Kétségtelen, hogy ezen a két területen elért eredmények jelentik a prae-euklideszi matematika 

történetére vonatkozó kutatások mellett a tudománytörténet-írás eddigi csúcsteljesítményeit.

A nagy mechanikatörténeti iskola 1950-ig elért eredményeit Eduard J. Dijksterhuis Die 

Mechanisierung  des  Weltbildes (Berlin–Göttingen–Heidelberg,  1956)  c.  munkája  foglalja 

össze.  A könyv  1950-ben jelent  meg először,  holland nyelven.  Arisztotelésztől  a  newtoni 

mechanikával  bezárólag  tekinti  át  a  mechanika  fejlődését,  a  filozófiai  és  asztronómiai 

határproblémák  bevonásával.  Az  új  kutatások  zömének  megfelelően,  a  „világkép” 

mechanizálódását  egy  nagy,  egyre  duzzadó,  feltartóztathatatlan  folyamatnak  tekinti,  s  a 

gondolkozástörténeti  kontinuitás  elvének  implicit  alkalmazásával  kiiktatja  a  Mach  által  a 

Galilei-Huygens párnál  felismert  cezúrát.  Galileiben a  Janus-arcú,  múltba  és  jövőbe néző 

óriást látja,49 amilyennek az elmúlt két-három évtized kultúrtörténészei a renaissance nagy 

alakjait szerették látni. A múlt, ami felé a Janus-arcú Galilei tekint, a közvetlen múlt, melynek 

az antikvitással az addig gondoltnál sokkal szorosabb kapcsolatait derítette fel az eltelt fél 

évszázad.  Huygenst  Dijksterhuis  túl  nehéznek  minősíti  ahhoz,  hogy  szélesebb 

olvasóközönségnek szánt könyvében ismertesse.50 S így a közel 600 nagy oldal átolvasása 

után azt  az  érzést  kelti,  hogy a „világkép” mechanizálásáért  a  XIV. század skolasztikusai 

ugyanannyit tettek, mint „az antiarisztoteliánus Galilei és az atheista Huygens.”

48 Reinmann, Dora: Historische Studien über Ernst Machs Darstellung der Entwicklung des Hebelsatzes. = 
Quellen und Studien zur Geschichte der Mathematik, Asronomie und Physik. B: Studien, 1936. No. 3. pp. 
554–592.

49  „…Eine Situation wie die  oben  beschriebene (ti.  hogy különböző kutatók szerepét  és  jelentőségét  oly 
különféleképpen értékelik) wäre nie enstanden, wenn Galilei nicht die zentrale Figur des Überganges vom 
antik-mittelalterlichen zum klassischen naturwissenschaftlichen Denken gewesen wäre…” Dijksterhuis, E.  
J.: Die Mechanisierung des Weltbildes, Berlin–Göttingen–Heidelberg, 1956. pp. 371–372.

50  Uo. p. 410.



Egyben mégis követi Machot: éppen úgy mindenütt modern fogalmakat és jelöléseket 

alkalmaz,  mint  Mach,  és  a  vastag  könyvben  nem sok  helyet  ad  emberi  vagy társadalmi 

vonatkozásoknak, alig engedi szóhoz jutni a szereplőket magukat. Úgy fejlődnek az „ideák”, 

egyik a másikból, mint a szappanbuborékok: színesek, csillognak a napfényben, s miközben a 

világkép mechanizálódik, a mechanizálódás részletei elpukkannak az olvasó fejében.

Mach  könyvében  legalább  kötötte  az  „ideákat”  –  ha  téves  is,  de  –  következetes 

szempont: a gondolatökonómia elve. Dijksterhuis objektív, s mint az objektivitás általában, 

kicsit unalmas.

Dijksterhuis könyvét feltétlenül ki kell egészíteni René Dugas Histoire de la mécanique-

jával  (Paris–Neuchatel,  1950,  angol  fordítás:  London,  1957).  A  könyv  egyének  nagy 

teljesítményein  alapul,  nagyon  sok  idézettel,  valóságos  mechanikatörténeti  olvasókönyv, 

mondják recenzensei.51 Az angolszász bírálók franciákkal szembeni elfogultságot  vetnek a 

szemére,  de  ez  semmi  esetre  sem nacionalizmus,  hanem inkább egyfajta  nagyon intenzív 

biografikus  érdeklődés,  amely  pl.  egyenesen  hátborzongató  közelségbe  hozza  Pascalt,  s 

méghozzá  nem  valami  olcsó  pszichologizáláson,  hanem  kizárólagosan  fizikai  munkáin 

keresztül.  De Galileit  színtelennek  ábrázolja,  Newtont  kifesti  egy kis  misztikával… nem, 

távolról  sem  nacionalizmusból,  hanem  mély,  néhol  már  a  teológia  határát  súroló 

„mélyfrancia” kartéziánizmusból.52

A  fizikatörténet  többi  szakágai  messze  elmaradtak  a  mechanikatörténet  fejlődése 

mögött, többnyire még a monografikus előkészítés állapotáig sem jutottak el.

Az optikatörténet régibb szakaszának a legjobb összefoglalását Vasco Ronchi, a firenzei 

optikai intézet igazgatója írta.53 A XIX. és a XX. századi fizika szempontjából oly jelentős 

fénytani elméletek nem találtak megfelelő ismertetésre sem, nemhogy történeti feldolgozásra. 

A  terület  leghíresebb  monográfiája,  Edmund  Taylor  Whittaker  rendkívül  nagy  anyagot 

felölelő,  gondos munkája a múlt  százai  „irodalomreferáló” szinten mozog,  a  XIX. század 

optikájára modern fogalmakat és jelölést kényszerít, a XX. század fizikájával szemben nem 

tudja levetni a kortárs-fizikus elfogultságát.54

51 Carl B. Boyer. = Scripta Mathematica, 1960. No.  25. pp. 71–72.; Pierre Costabel.=  Revue d’Histoire des 
Scientes, 1953. No. 6. pp. 72–74. 

52 La mécanique au XVIIe siècle. Des antécédents scolastiques á la pensée classique. Neuchâtel-Paris, 1954.
53 Ronchi, Vasco: Historie de la lumière. Traduit de l’italien par Juliette Taton. Paris, 1956.
54 Whittaker,  Sir Edmund: A History of Theories of Aether and Electricity.  Vol. I.  The Classical  Theories.  

London,  1910.,  21951.; Vol.  II.  The Modern Theories 1900–1926.  London,  1953. A második fejezetben 
tárgyalja a relativitáselméletet „The Relativity Theory of Poincaré and Lorentz” cím alatt. Einstein 1905-ös  
munkájáról: „Einstein published a paper which set forth the relativity theory of Poincaré and Lorentz with  
some amplifications, and which attracted much attention…” Vol. II. p. 40.



A termodinamika történetéről szóló, viszonylag nagyon kevés mű közül mint metodikai 

újítást kell kiemelni Thomas S. Kuhnnak az energiamegmaradás elvének felfedezéséről szóló 

közleményét. Az elv tizenkét egymástól független felfedezőjének munkáját analizálva, három 

csoportba sikerült őket besorolnia: az egyikben az elektromos árammal való experimentális 

munka jelentette a döntő inspirációt, a másikban a gőzgéptechnika, egy harmadikban a német 

Naturphilosophie.55

Kuhn tanulmánya igen nagy apparátussal dolgozó, komoly munka. – És ha most az 

ember visszalapoz egy réges-régi Isis számba – sajnos nem Kuhn nyomán, mert ő erre elfelejti 

felhívni a figyelmet –, ott találja Sarton egy kis, apparatúra mentes közleményét, három rövid 

facsimilével Joule, Sadi Carnot és Robert Mayer műveiből. S ez éppen a fenti három csoport: 

az elektromos-experimentális, a gőzgép-technikai és a naturphilosophiai.56

d) Asztronómiatörténet és orvostörténet

Ezt  a  két  szaktudományt  történetük  korábbi  szakaszaiban  összeköti  az  asztrológia  és  a 

mágikus természetrajz. Asztronómiatörténet és orvostörténet a matematikatörténet mellett a 

legrégibb szaktudomány-történetek. Bizonyos fokú tudományos szintet már a Tannery-reform 

előtt elértek, viszont rájuk hatott legkevésbé a kilencszázas évek elején megindult fejlődés. 

Mindkét szakma könnyen válik – túl nagy a csábítás – érdekességtörténetté. A csillagászat 

legnagyobbjai – Galilei,  Kepler,  Newton, Laplace,  Gauss, Einstein,  Eddington – fizikusok 

vagy  matematikusok,  Kopernikusz  pedig  éppen  mint  szakcsillagász  nem  számítható  a 

legnagyobbak  közé.57 A  monografikus,  részleteket  feldolgozó  irodalomból  messze 

kiemelkedik – túlzásai ellenére is – A. Koyré könyve: From the Closed World to the Infinite  

Universe (Baltimore, 1957.) Ebben az 1939-es Galilei tanulmányai tézisére tér vissza: a XVII. 

század természettudományos forradalmának két legnagyobb jelentőségű faktora a kozmosz 

kitágítása és a tér geometrizálása volt.

Az  orvostörténet-írás  Henry  E.  Sigerist  (1891–1957)  munkáitól  eltekintve  nem sok 

egyetemes, tudománytörténeti szempontból értékelhetőt produkált. Nagy múltú, külön, önálló 

(és kissé önelégült) szakma; afféle konzílium régi kollégákkal. Majdnem kizárólag orvosok 

művelik, pedig az orvostörténet nagyjai közül sokan nem férnek el a medicina keretei között. 

55 Kuhn, Thomas S.: Energy Conservation as an Example of Simultaneous Discovery. In: Critical Problems in 
the  History of  Science.  Ed.  by.  M.  Clagett.  Madison,  1959.  pp.In:  Critical  Problems in the  History of 
Science. Ed. by. M. Clagett. Madison, 1959. pp. 321–356.

56 Isis Vol. 13. (1929) pp. 18–34.
57 A „copernicusi forradalom”-ról legalább annyi téves nézet kering, mint Galileiről. Az első szakszerű, az  

újabb  kutatásokon  alapuló  értékelése,  ill.  ismertetése:  Kuhn,  Thomas  S.:  The  Copernican  Revolution. 
Cambridge, 1957.



Cardano és Johann Bernoulli pl. gyakorló orvosok voltak, de a matematika története őrzi a 

nevüket, Pasteur pedig, akinek a gyakorlati és az elméleti orvostudomány egyaránt a legtöbbet 

köszönheti, nem volt orvos. Az orvostudomány és az asztronómia történetének szorosabban 

kellett  volna fonódnia a többi szaktudomány-történetekhez,  és a gazdaságtörténethez,  mint 

bármely más szaktudomány-történetnek. Talán éppen ennek a nehézségnek az elkerülésére 

alakították ki tradicionális struccpolitikájukat a többi szaktudományok felé?

A leíró természettudományok történetének irdatlan irodalmából  kiemelkedik Rapaics 

Raymund  A magyar gyümölcs-e (Budapest, 1940). Takáts Sándor-ízt érez rajta az ember, s 

ilyesféle alcímet kívánna neki adni: kis dolgok nagy története. Nem hasonlóképpen kellene-e 

írni  a  biológiai  tudományok  történetéről  –  legalábbis  Cuvier–Darwin  koráig?  A Cuvier, 

Darwin,  Mendel,  Morgan  munkája  körül  felburjánzott  hatalmas  irodalmat  annyira  nem 

történészszempontok vezetik, hogy egy ilyen, elsősorban ezek iránt érdeklődő közleményben 

bízvást eltekinthetünk tőle.

Annál  bővebben  kell  foglalkozni  egy,  a  harmincas  években  kialakuló  és  egyre 

fontosabbá váló csoporttal, ami a második világháború utáni periódusban a tudománytörténet-

írás egyik uralkodó iránya lesz. Erről szól a fejezet következő, utolsó pontja.

e) A természettudományok háttere: társadalmi, gazdasági, szervezési viszonyok hatása a 

természettudományokra

Láttuk már, hogy a XVIII. és XIX. század fizikájának története jóformán feldolgozatlan. S 

ennek jó okai vannak. Ahogy közeledtünk a jelen felé, annál nagyobb szerepet játszanak a 

tudományok fejlődésében tudományon kívüli tényezők, annál szemmel láthatóbbá lesz ez a 

szerep.  Régóta  emlegették  a  XVII.  századi  tudományos  társaságok  szerepét,  de  Martha 

Ornstein  (1878–1915)  posztumusz  művéig  –  The  Role  of  Scientific  Societies  in  the  

Seventeenth Century (Chicago, 1928) – a témának átfogó feldolgozása nem volt. S az ő műve 

is  inkább  felvetett,  mintsem megoldott  kérdéseket.  Máig  eldöntetlen  pl.,  hogy mi  volt  a 

szerepe  a  Royal  Society  keletkezésében  Comeniusnak,  Samuel  Hartliben  keresztül,  vagy 

közvetlenül,  s  ha  volt,  hogyan  olvadtak  fel  az  ő  pedagógiai-utópisztikus  szempontjai  a 

Társaság utilitarisztikus, baconiánus vonalában.58

58 Stimson, Dorothy: Comenius and the Invisible College. = Isis Vol. 23. (1935) pp. 373–388.; Barnett, Pamela 
R.: Theodore Haak and the Early Years of the Royal Society. = Annals of Science 13 (1957) pp. 205–218. A 
Royal Society-ről is számtalan, a Heroic Age-ekre általában jellemző, nagyrészt egykorú történet és legenda 
ismert. Tom Sprat History of the Royal Society-jének (1667) dicsekvése: „Invention is an heroic thing, and 
placed above the reach of a low and vulgar genius” nagyon jellemző a virtuózi hangulatára, de nem biztos, 
hogy „készpénzének vehető. A Royal Society-ben nagy szerepet játszottak low and vulgar anyagi érdekek is.  
Hiszen már a Társaság „védőszentje”,  Bacon lord,  nagy fontosságot  tulajdonított  ezeknek.  A „Ballad of 
Gresham  College”  (Simson,  D.:  Isis  Vol.  18.  (1932)  pp.  103–117.)  is  számos  „gazdaságtörténeti 



Hatott-e,  s  hogyan a  Royal  Society kísérleti  irányának a kialakulására  a  Firenzében 

Leopold  nagyherceg  segítségével,  Galilei  tanítványok  által  létrehozott  Accademia  del 

Cimento (Kísérleti Akadémia)? Azt kell-e hangsúlyozni, amint Abraham Wolf teszi,59 hogy az 

Accademia közleményeit már 1684-ben lefordítják angolra, vagy, mint Martha Ornstein véli, 

hogy  csak  ekkor  jutnak  angol  földre?60 És  a  francia  Académie  des  Sciences 

(Természettudományos  Akadémia)  angol-itáliai  hatás  eredménye-e,  vagy,  mint  Frances  A. 

Yates állítja,  közvetlenül  a  XVI.  századi  francia  irodalmi  akadémiákból  alakult  ki,  s  ez a 

körülmény még a XVIII. században is rányomta a bélyegét?61

A XVII. század természettudományos társaságai mind uralkodói védnökség alatt nőnek 

naggyá,  a  bennük  való  részvétel  „becsület  és  dicsőség”  dolga  és  –  talán  éppen  ezért?  – 

működésükről sok és elég részletes feljegyzés áll a történész rendelkezésére. Más a helyzet az 

angol vidéki városokban a XVIII. század végén nem fejedelmi, hanem „iparbárói” patronage 

alatt alakuló társaságok esetében. Ezekről igen kevés a megbízható korabeli leírás. Talán, mert 

létrejöttükben a haszon a motiváló tényező, s erről az emberek nem írnak olyan szívesen, mint 

a dicsőségről.

Már  Paul  Mantoux,  a  századeleji  nagy  francia  gazdaságtörténész  felveti  klasszikus 

művében62 a birminghami Lunar Society (minden holdtöltekor gyűltek össze – innen a név) 

szerepének a kérdését az ipar és a természettudomány fejlődésében. Felismeri, hogy éppen a 

XVIII. és XIX. század fordulóján milyen jelentőssé válik a tudomány az ipar fejlődésében. 

Leírja, hogyan váltja fel az ipari forradalom empirikus szakaszát a tudományos.63

De a tudománytörténészeket nem nagyon vonzotta a téma, s egész a legutóbbi időkig 

jóformán még azt se tudtuk, kik tartoztak a „lúnátikusok” közé.64 S a Lunar Society még 

aránylag elég sok történész-figyelemben részesült. De a többi angol vidéki város társaságai? 

És az ugyanakkor Európa-szerte ipar és felvilágosodás egyesült hatása alatt keletkező, sokszor 

kérész életű társaságoknak mi a szerepe a természettudomány fejlődésében? 

vonatkozású” versszakot tartalmaz, amiket az ilyesmi iránt érdeklődő tudománytörténészek ki is használtak.  
Csak egyre nem figyelnek: arra a döcögősségében is könnyed, szárnyaló hangulatra, arra a jókedvre, tréfára 
és játékosságra, ami minden nagy emberi vállalkozás egyik alapfeltétele.

59 Wolf, Abraham: A History of Science, Technology and Philosophy in the 16 th & 17th Centuries. London, 
1935.

60 Ornstein, Martha: The Role of Scientific Societies in the Seventeenth Century. Chicago, 1928. pp. 89–90.
61 Yates, Frances A.: The French Academies of the Sixteenth Century. London, 1947.
62 Mantoux, Paul: La Révolution Industrielle au XVIIIe siècle. Paris, 1906.
63 Uo. p. 393, 316.
64 Schofield, R. E.: Membership of the Lunar Society of Birmingham. = Annals of Science 12 (1956) pp. 118–

136.; The Industrial Orientation of Science in the Lunar Society of Birmingham. = Isis Vol.  48 (1957) pp. 
408–415.



A wolfram felfedezőit, Don Juan José de Elhuyar y de Zubicot és öccsét, Don Faustot a 

Sociedad Vascongada de Amigos del Pasis, a baszk hazafiak társasága küldi a XVIII. század 

végén távoli, sokba kerülő tanulmányutukra.65

A műszertörténet  a  tudománytörténet  viszonylag  jól  kidolgozott  ágai  közé  tartozik. 

Különösen a csillagászattörténészek időznek szívesen az obszervatóriumok felszerelésénél, és 

már Rudolf Wolf Geschichte der Astronomie-ja (München, 1877) egy egész fejezetet szentel a 

XVIII. század mérőműszereinek. Sokkal kevésbé tisztázott kérdés, milyen összefüggés volt a 

XVIII. század második felétől meglepő gyorsan fejlődő műszerpark, és az ugyancsak ettől az 

időtől  nekilendülő  ipari  fejlődés  között.  Pedig  Maurice  Daumas  a  francia  és  angol 

műszergyárosok  társadalmi  és  anyagi  helyzetének  utóbbiak  javára  fennálló  nagy 

különbözőségében az angol XVIII. századi empirikus tudomány uralkodó túlsúlyának egyik 

fontos  tényezőjét  véli  felismerni.66 És  bizonyos,  hogy  a  kémiai  ipar  XVIII.  századi 

fellendülésének a kémiai eszközkészítésre, s ennek megint a kémiára, s ezen keresztül újból a 

kémiai iparra való hatását sokkal érdemesebb vizsgálni,67 mint folytatni a végtelen vitákat 

arról, hogy ki fedezte fel az oxigént.

A gazdasági  és  társadalmi  tényezők  hatásának  a  vizsgálata  azonban  nagyon  nehéz 

kérdés; módszeres megközelítéséről ma még aligha szólhatunk. A tárgykör máig klasszikus 

alapművének Robert K. Merton, „Science, Technology and Society in Seventeenth Century 

England”-ját68 tartják. Valójában azonban ez a hosszú és nehéz közlemény inkább csak Max 

Weber protestantizmus-kapitalizmus elméletét és a harmincas években a nagy válság hatására 

divatba jött cikluselméletet alkalmazza – minden különösebb tudománytörténeti vonatkozás 

nélkül – egy tudományos „háttér” körvonalazására.

De  a  gazdaságtörténész  feladata  nem  a  tudományos,  hanem  a  gazdasági  háttér 

megrajzolása lenne,  ebből sokkal többet nyer az illető kor tudományának a rajza is.  Nem 

mond  sokat,  ha  a  Royal  Society  keletkezésében  egy  félig  gazdasági,  félig  pszichológiai 

determináltságú,  a  tudományos  „szellem”  kialakulására  kedvező  „puritanizmusra” 

hivatkozunk. Annál érdekesebb viszont minden adat, ami a természettudománnyal foglalkozó 

személyeknek a részvételéről szól pl. a haditengerészet és az ágyúipar,69 a kereskedelem- és 

pénzügyletekben.  Nagyon  hasznosak  a  tudósok  megélhetési  és  kereseti  lehetőségeire 

vonatkozó adatok is, és nagy kár „szemérmesen” elsiklani Newton pénzverdéi igazgatósága 

65 Weeks, Mary Elvira: Discovery of the Elements. Easton, 1960. p. 285.
66 Daumas, M.: Les instruments scientifiques aux XVIIe et XVIIIe siècles. Paris, 1953.
67 Robinson, E.: The Lunar Society and the Improvement of Scientific Instruments. = Annals of Science 12 

(1956) pp. 296–303., 13 (1957) pp. 1–8.
68 Osiris Vol. 4. (1938) Part. 2. pp. 360–632.
69 Webb, H. J.: The Science of Gunnery in Elizabethan England. = Isis Vol. 45. (1954) pp. 10–21.



fölött. A Principia tételeire valóban nem sok hatása lehetett annak – mint George Norman 

Clark, a híres oxfordi történészprofesszor hangsúlyozza oly gyakran és ironikusan a marxista 

és fizikus Boris Hessennel szemben –, hogy Newton az „emelkedő burzsoázia tipikus tagja 

volt”. De vajon létrejöhetett volna-e egyáltalában a Principia, ha ez az „emelkedő burzsoázia” 

nem  támogatja,  s  hozzá  nagyon  is  kézzelfogható  módon  Newtont?  Valóban  minden,  a 

végsőkig  vitt  rendszeres  kidolgozás  is,  ami  mégiscsak  egyik  legfontosabb  sajátsága  a 

Principiának,  még  ártatlan  ifjúsága  hajnalán,  a  híres  nagy  pestistől  való  menekülés  alatt 

született meg Newtonban, mint a legenda tartja? 

A tudománytörténet  egyik  kedvenc témája  lett  a  Principia első  és  későbbi  kiadásai 

között  való  párhuzamvonás.70 A  különbségeket  rendszerint  Newton  vallási  életének 

változásaiban  keresik,  vagy  a  kartéziánizmus  elleni  fokozódó  gyűlöletében.71 Miért 

indokolnák  ezek  a  nagy mű  alakulását  jobban,  mint  Hessennek  a  harmincas  évek  elején 

bevezetett  burzsoázia-hipotézise? Egy ilyen nagy mű fejlődésének belső törvényszerűségei 

vannak, amik előtt a tudománytörténész épp olyan tehetetlenül áll, mint a gazdaságtörténész. 

De  annál  inkább  hozzáférhetnek  ketten,  közös  erővel,  a  nagy  mű  keletkezésének 

előfeltételeit  megszabó társadalmi-tudományos tényezőkhöz, és a mű társadalmi gazdasági 

hatásához. John Desmond Bernal, akiben a fizikus, a tudománytörténész és gazdaságtörténész 

egyesült  bizonyos  fokig,  egy  úttörő  tanulmányában  pl.  az  elméleti  elektromosságtan,  az 

elektromos ipar és az elektromos energia piacra való termelésének a megoldása közötti igen 

szoros  összefüggésekre  hívta  fel  a  figyelmet.72 Ugyancsak  Bernal  nevezte  néven  a 

legújabbkori  természettudományos  fejlődés  egyik  legjellegzetesebb  vonását:  a 

természettudomány  egyre  inkább  intézménnyé válik.73 S  ezzel  a  történetírás  nagy  múltra 

visszatekintő, régi szakának, az intézménytörténet-írásnak a kipróbálására csábít ezen az új 

területen. S itt újra termékeny kérdések özöne előtt állunk. Mi volt például a szerepe a holland 

egyetemek kísérleti fizikai iskoláinak a francia XVIII. századi fizika kialakulására? Erre a 

kérdésre próbált felelni klasszikus kis tanulmányában még 1926-ban Pierre Brunet.74 Brunet 

ismeri fel, milyen fontos a természettudomány és a társadalom közötti kapcsolat – ő még nem 

használja az intézmény elnevezést – rendszeressé válása szempontjából a XVIII. században a 

70 A Newton körülményeivel és „személyiségével” foglalkozó nagy irodalomból egyik legújabb népszerű, de 
kritikus mű: Crowther, J. G.: Founders of British Science. London, 1960.

71 Cohen,  I.  B.:  Franklin  and  Newton.  An Inquiry into  Speculative  Newtonian  Experimental  Science  and 
Franklin’s Work in Electricity as an Example Thereof. Philadelphia, 1965. p. 126., pp. 138–139.

72 Bernal, J. D.: Science and Industry in the Nineteenth Century. London, 1953.
73 Bernal,  J.  D.:  Science in  History,  London,  1954.  –  Magyar  fordításban:  John D.  Bernal:  Tudomány és  

történelem. Ford.: Szalai Sándor, Salgó László, Félix Pál. Bp., 1963. Gondolat. XXVII, 846 p., 2 t.  (– a 
szerk. megj.) 

74 Brunet, P.: Les physiciens hollandais et la méthode expérimentale en France au XVIIIe siècle. Paris, 1926.



francia kísérleti fizikai és kémiai oktatás és népszerűsítés megszervezése. S azt is látja, milyen 

bonyolult  folyamat  ez.  Mert  a  holland  iskolákon  és  gazdasági  tényezőkön  kívül 

messzemenően irracionális és kiszámíthatatlan dolgok is inspirálják: szép nők szemei. S maga 

az a tény, hogy a fizika az udvarláshoz szükséges divat lett,  az – akkor még – könnyebb 

kísérleti  irányba  tolta  el  a  fizikát.  Ez  az  empiricizált,  szentimentális  hangnembe  áttett 

newtonizmus lesz a XVIII. század pár excellence tudománya – írja Carl L. Becker, amerikai 

történész-professzor,  The Heavenly City of the Eighteenth-Century Philosophers-ében (New 

Haven, 1932). Ezt a fizikát és kémiát táplálja Diderot közismert matematika-ellenessége is, ez 

kerül  be  az  Encyclopédie-be;  majd  a  század második  felében uralkodó rousseau-izmus is 

erősíti,  és  a  forradalom alatt,  nem utolsó  sorban,  épp ez  a  pseudo-newtonizmus  vezet  az 

Akadémia bezárására, az akadémikusok üldözésére, a valódi newtonizmus legyőzésére.75

A forradalom nagy természettudományos és pedagógiai létesítményei – elsősorban az 

École  Polytechnique  és  a  Museum National  d’Historie  Naturelle  –  már  „az  első  modern 

természettudományos  intézetek.  A professzoroknak  külön  kutató  laboratóriumaik  vannak, 

ahol  kutatásaikat  végzik  asszisztensek  és  tanítványok  segítségével”.76 Hamarosan  a 

laboratórium lesz a természettudományos munka pár excellence kerete. Hiába próbálkozik pl. 

az  angol  társadalom  a  forradalom  veszélyes  hatásainak  kivédése  céljából  afféle 

munkásszelídítő munkásfőiskolának tervezett Royal Institution felállításával, alig pár év alatt 

ez is szabályos kutatólaboratóriummá válik, a XIX. és XX. században oly nagy jelentőségű 

angol  Research  Institutionok  prototípusává.77 Az  angol  és  francia  természettudományos 

fejlődést  másolják  a  század közepétől  –  hátat  fordítva  saját,  egészen más  irányba  mutató 

természettudományos lehetőségeiknek78 – a németek is, s csakhamar elérik, némely területen 

túl is szárnyalják mintáikat.79

75 Gillispie, Ch. C.: The Encyclopédie and the Jacobin Philosophy of Science. In: Critical Problems in the 
History of Science. Ed. by. M. Clagett. Madison, 1959. pp. 255–283.; Gillispie, Ch. C.: The Natural History 
of Industry. = Isis Vol. 48. (1957) pp. 398–407.

76 Daumas, M.: Esquisse d’une histoire de la vie scientifique. In: Encyclopédie de la Pléiade. Histoire de la 
Science. Paris, 1957. pp. 1–192. Idézett szöveg: p. 150. De ezzel szemben lásd: Williams, L. P.: Science,  
Education and Napoleon I. = Isis Vol. 47. (1956) pp. 369–382.

77 Foote, G. A.: Sir Humphry Davy and his Audience at Royal Institution. = Isis Vol. 43. (1952) pp. 6–12.
78 Sarton, George:  „Why Isis?”. = Isis Vol. 44. (1953) pp. 232–242.;  Stauffer,  Robert C.: Speculation and  

Experiment in the Background of Oersted’s Discovery of Electromagnetism. = Isis Vol. 48. (1957) pp. 33–
50.; Gillispie, Ch. C.: The Edge of Objectivity. An Essay in the History of Scientific Ideas. Princeton, 1960. 
pp. 192–201.

79 A  német  ipar,  természettudomány  és  egyetemi  oktatás  egymással  kapcsolatban  álló,  századközepi 
előretöréséről lásd: Bernal, J. D.: Science in History. London, 1957. pp. 192–196.



A XX.  században  azután  az  ipar,  a  középfokú  és  felsőfokú  természettudományos 

oktatás, a természettudományos népszerűsítés, a tudományos kutatóintézetek és folyóiratok 

mellé egyre súlyosabban járulnak új faktorok: a hatalom tényezői. A háborúk, a kormányok, a 

tervezés természettudományokra való hatásának nehéz kérdései.

Ennyi sok részlet felsorolásával – ha ugyan követte – nyilván teljesen összezavartam az 

olvasót. Nemcsak a fejezetcímben felvetett kérdést hagytam megválaszolatlanul: részei vagy 

alapjai-e az egyes szaktudomány-történetek a tudománytörténetnek, de elromboltam még azt a 

képet is, amit talán az első két fejezetben a tudománytörténetről, mint amit „Tannery tett a 

történetírás speciális, saját módszerekkel dolgozó ágává”, felépítettem. Hogy lehet része vagy 

alapja, vagy bármicsodája is ennyi össze nem tartozó dolog valaminek? Mit lehet ezzel az olla 

podridával  kezdeni?  Azt,  amit  minden  olla  podridával:  meg  kell  enni.  Azután  meg  kell 

emészteni.  Nem  ennyit,  persze,  hanem  sokkal-sokkal  többet.  Ezen  kell  élni  csaknem 

kizárólagos  táplálékként.  El  kell  hitetni  másokkal  is,  hogy  ez  jó  étel,  egyenesen 

nélkülözhetetlen az egészséghez. Ez megint lehetővé teszi egy csomó új nyersanyag és kész 

étel eladását. S ha a vigéc megöregedett, s benne él már az egész forgatag, akkor, mint Krúdy 

Gyula úr, már csak ízekre, szagokra és arcokra emlékezve, egyaránt közömbösen a túlságos 

részletekbe  veszés  vagy  az  elnagyolás  veszélyei  iránt  –  megírhatja  a  XIV.  század,  a 

renaissance,  vagy  éppen  az  első  természettudományos  renaissance  nyomtatványok 

tudománytörténetét. De ez már nem olyan lényeges. A lényeges maga a szervezőmunka volt, 

folyóirataival és társaságaival, szempontjaival és vitáival, recenzióival és szövegkiadásaival. 

Ez  kovácsol  az  egyébként  menthetetlenül  széthulló  szaktudomány-történetekből  értelmes 

egészt, ami több mint az őt felépítő részek, s ha azokon alapul is, egyre inkább ő is alapja lesz  

amazok  speciális  kutatásának,  egyre  inkább  körülhatárolódik,  úgyannyira,  hogy  a  század 

közepén  szabályos,  egyetemeken  tanított  tantárggyá  emelkedik  vagy  züllik  –  egyszóval: 

tudománytörténetté.

IV.

George Sarton és a tudománytörténet-írás szakmává-szervezése

Mikor George Sarton 1913 elején elindította az első tudománytörténeti folyóiratot, az  Isist, 

akkor  az egyetemes tudománytörténet  még nem létezett.  Volt  már egy,  az egyes  szakmák 

fontosabb eseményeit korok és szakmák szerint felsoroló, pedagógiai célú, nem nagy igényű, 

de  a  kitűzött  pedagógiai  cél  szempontjából  egyáltalán  nem  hasznavehetetlen  összeállítás 



Friedrich  Dannemanntól,80 volt  egy nagy,  sajnos  inkább  csak  népszerű,  mint  tudományos 

igényeket kielégítő, a természettudományok klasszikusait, tartalmazó sorozat, az „Ostwald’s 

Klassiker der exakten Wissenschaften”, és volt egy (többnyire megbízhatatlan) kronológiai 

összeállítás  a  fontosabb  természettudományos  és  technikai  felfedezésekről.81 Ezek  mellett 

meg  kell  említeni  egy,  még  csak  nem  is  a  népszerűsítés,  mint  inkább  a 

természettudományokról szóló mese szintjén mozgó, de kitűnő (a forrás megadásával közölt) 

képanyaggal ékes vállalkozást, a Weltall und Menschheit hat kötetét.

Mindebből  sohasem lett  volna  tudománytörténet,  ha  George  Sarton  ezekből  az  elég 

gyarló  próbálkozásokból  és  az  ekkor  már  sokkal  magasabb  szinten  álló  szaktudomány-

történetekből  a  mester  biztos  kezével  ki  nem  válogatja  az  egyetemes  tudománytörténet 

megteremtéséhez felhasználható anyagot.

George Sarton 1884-ben született Gentben, Belgium flamand részének ősi városában, 

ahol a századfordulón az újabb történetírás legnagyobb mestereinek egyike,  Henri Pirenne 

volt  történelemprofesszor.  Sarton  életét  könnyű  vázolni,  mert  sokat,  érdekesen  és 

hozzáértéssel írt magáról. Az Isis egyes évfolyamaihoz – és a harmincas években egy évben 

két évfolyam jelent meg – sokszor két előszót is írt, és ezek mind személyes természetűek. 

Magáról beszél, de sohasem magáért; az egész életét átlelkesítő, izgató témáról ír folyton: a 

tudománytörténetről.  Saját  maga nehézségein át  látja  legjobban szakmája bonyodalmait  és 

buktatóit. 1911-ben, friss doktorátussal a zsebében, a fiatal matematika-fizika szakot végzett 

tudós  az  egész  természettudomány  történetét  akarja  megírni,  elejétől  1900-ig.  A 

természettudósok ugyanis – írja sok évvel később – „nem értenek a történész-módszerekhez, 

azt hiszik, hogy a történész munkája puszta kompiláció, és hogy a természettudós munkájának 

a  végső  fázisához  hasonlítható.  Pedig  csak  az  egészhez  fogható…”82 A tudománytörténet 

rendszeres feldolgozásában nem is jut túl a XIV. századon. Nagy, módszeres bevezetésének, 

az Introduction to the History of Science-nek első kötetére (Homérosztól Omar Khayyamig, 

1927) kilenc, a másodikra (Rabbi ben Ezrától Roger Baconig, 1931) tizenhárom, a harmadikra 

(XIV. század, 1947–48) huszonhét évet fordított.

Ez a beosztás, a 9, 13, 27 éves periódusokkal mutatja, hogyan lett Sarton mediaevalista. 

Nagy lendülettel át az antikvitáson, s aztán azt hitte, hogy mint a legtöbb tudománytörténész, 

ő is egyenesen a XVI. század végére ugorhat. „De ekkor már jól ismertem – írja – Pierre 

Duhem középkortanulmányait és Paul Tannery Bizáncról szóló munkáit. Elhatároztam, hogy 

80 Die Naturwissenschaften in ihrer Entwicklung und ihrem Zusammenhange. 4 Bände., Leipzig und Berlin, 
1910–1913.

81 Ludwig Damstaedters Handbuch zur Geschichte der Naturwissenschaften und der Technik. Berlin, 1908.
82 Sarton, George: Introduction to the History of Science Vol. III. Part 1. Washington, 1947. p. 3.



mindenről  saját  szememmel  győződök  meg.”83 S  ez  pokolian  időrabló  foglalkozás.  Az  a 

csoda, hogy Sarton a XIV. századig eljutott benne. „Kettős életet éltem – írja az Introduction 

harmadik  kötetének a  bevezetésében –  egy középkorit,  egy jelenkorit.  A huszadik  század 

jelenségei segítettek a tizennegyedik század eseményeinek a megértésében, és fordítva.”84

Később szemére vetik, hogy viszonylag keveset dolgozott kéziratokból.85 Kétségtelen, 

hogy a latin középkor kéziratanyagát nem ismerte annyira, mint pl. Thorndike. De az arab 

kéziratok ismerete terén elsők között tartották számon. És ő a középkor szempontjából az arab 

tudományt  mindennél  fontosabbnak  ítélte.  S  talán  nem  nagyképűség,  ha  kezdő  arab-

filológusoknak a szakmában való eligazodásra a következő utat ajánlja: „1., Először vegyük 

Sarton  ’Introduction  to  the  History  of  Science’-ét,  és  olvassuk  át  gondosan,  ceruzával  a 

kézben a fejezetek minket érdeklő részeit…”86

Az  Introduction fontosságát  valóban  nehéz  lenne  eltúlozni.  Nemcsak  mint 

adatgyűjtemény, mint a tudománytörténet elvi megfogalmazása is jelentős. Felfogása szerint a 

tudománytörténetnek  szerves  egésznek  kell  lennie  ahhoz,  hogy  az  európai  történelem 

legalapvetőbb,  legfontosabb  jelenségét,  a  természettudomány  szétágazásaiban  is  egységes 

fejlődését megmagyarázhassa. Különleges helyet foglal  el a történetírásban, mert tárgya,  a 

természettudomány is különleges helyet foglal el a történelemben. A természettudomány – ezt 

számtalanszor hangsúlyozza – kumulatív és progresszív. A művészet nem lett Aiszkhülosz óta 

gazdagabb, de több ember élvezheti,  s ez nem kis mértékben éppen a természettudomány 

fejlődésének  az  érdeme,  a  fejlődés  egyik  mellékterméke.87 A  tudománytörténész  a 

természettudományban az ember haladásának az eszközét kell lássa; „a természettudományt 

nem szakmai-technikai, hanem emberi vonatkozásaiban értelmezi” – írja már 1920-ban, az 

Isis harmadik kötetének előszavában.88

Ezt  a  véleményét  ismétli  meg  harminchárom  év  múlva,  a  hetedik,  jeruzsálemi 

nemzetközi tudománytörténész-kongresszuson: „A tudománytörténet jelenti az egyetlen hidat 

a természettudományok és a humanióriák között.”89

Sarton  történetfelfogása  kiemeli  a  tudomány  fejlődését  addigi  passzív  szerepéből. 

Ezentúl nem elegendő egy kor tudományát „beilleszteni” az illető kor történelmi „hátterébe”. 

Azt kell megkeresni és kimutatni, milyen pontokon, s hogyan hatott a történelem alakulására a 

83 Uo. p. 5.
84 Uo. p. 7.
85 Clagett, M.: George Sarton: Historian of Medieval Science. = Isis Vol. 48. (1957) pp. 320–322.
86 Sarton, G.: Arabic Scientific Literature. In: Ignaz Goldziher Memorial Volume. Part I. Bp., 1948. pp. 55–72.
87 Sarton, G.: The History of Science and the New Humanism. New York, 1956. pp. 10–12. (1930 és 35-ben 

tartott előadás.)
88 Uo. p. XI.
89 Actes du VIIe Congrès International d’Histoire des Sciences. Jérusalem, 1953. p. 104.



természettudományok  kumulatív,  progresszív  fejlődése.  A  természettudomány  kivételes 

helyzetét  éppen  ez  a  progresszivitás  magyarázza.  Ezáltal  lesz  a  természettudományból  a 

történelem zsinórmértéke.  Egy-egy filozófiai  rendszer,  nép  vagy kultúra  azon  mérhető  le 

legmegbízhatóbban,  hogyan  viszonylik  a  természettudományokban  megnyilvánuló 

progresszív,  kumulatív,  rendezett,  pozitív  ismeretekhez.  E  szerint  a  szempont  szerint  az 

emberiség  fejlődésére  igen  fontos  volt  a  görög  és  arab  tudomány,  és  bizonyos  kezdeti 

periódus után nagy gátat  jelentett  a skolasztika.  India és Kína megrekedését a skolasztika 

ottani  formáinak  a  rögzülésére  lehet  visszavezetni,  Európát  az  menti  meg,  hogy a  XVII. 

században legyőzi a skolasztika „betegségét”. Ezeket Sarton még az Introduction első, 1927-

ben  megjelent  kötetében  írja.90 Élete  végén,  alig  érezhetően,  mégis  nagyon  jelentősen 

módosulni fog a véleménye. Közben hihetetlen részletességgel megismeri és megismertetni 

igyekszik a középkort.

Az Introduction következő köteteiben ez az intenzív megismerési vágy messze túlviszi a 

természettudomány  „progressive  cumulative,  positive  knowledge”  definíciójának  az 

érvényességi  körén.  Túlságosan  sok és  sokféle  adatot  halmoz  fel,  s  a  mű  menthetetlenül 

széthulló, adatgyűjtemény-jellegű lesz.91

Érezhette ezt ő maga is, mert a harmadik kötet befejezése után nem az  Introduction-t 

folytatta, hanem elkezdte az egészet – elölről. Az új tudománytörténetének első kötetét:  A 

History of Science. Ancient Science Through the Golden Age of Greece (Cambridge, Mass.. 

1952) nem lehet túlságosan sikerültnek nevezni.

Egészen más a már csak halála után három évvel megjelent második kötet: Hellenistic  

Science and Culture in the last Three Centuries B. C. (Cambridge, Mass., 1959). Ez a könyv a 

tudománytörténet-írás egyik nagy klasszikusa. Az antikvitás kisebb és nagyobb szerzőinek az 

első renaissance-kori kiadásain keresztül ismerjük meg ebben a különös könyvben a helléniz-

mus tudományát. Nem egy vagy két korról szól ez a könyv. Arról a különös találkozásról, 

amelyik hely, idő és nyelvek elválasztó örvényein át, mint magasfeszültségű helyek között a 

szikra, jön létre tizennégy-tizenöt évszázad „progresszív és kumulatív pozitív ismereteinek” 

mérhetetlen tömegű, és mégis üres halmazán: a középkor természettudományán át.

90 Sarton, George: Introduction... Vol. I. pp. 15–29.
91 Pl. mikor ennek a közleménynek a kedvéért újból belelapoztam az Introduction harmadik kötetébe, Pietro 

Paolo  Vergerio-ra,  Zsigmond király udvari  humanistájára  vonatkozó adatokon kívül  önkéntelenül  azt  is 
megtudtam,  hogy „jóllehet  a  macskákat  emberemlékezet  óta  ismerték… a  régi  Egyiptomban,  az  angol 
irodalomban első megjelenésük Chaucernek köszönhető.” (Introduction... Vol. III. p. 1186). Tudni kell, hogy 
Sarton  nagyon szerette  a  macskákat,  de  még ezt  figyelembe véve  is,  az  Introduction  nem szűkkeblű  a  
tudománytörténet  határainak  a  megvonásában.  Az  Introduction  valóban  több  mint  széthulló.  Egy 
meglehetősen mesterkélt, kronológiai, szakmák szerinti és biográfikus beosztás nyűgébe szorított adattömeg,  
amin az időnként közbeiktatott háttérfestő fejezetek nem sokat segítenek.



Nem, Sarton nem tagadta meg fiatalkorának tudománytörténet-fogalmát. Az 1956-ban 

megjelent,  végtelenül  érdekes,  könnyed,  helyenként  már  egyenesen  elbűvölő,  a  nagy 

vonalakat  merész  képzelettel  rajzoló  renaissance-tudománytörténetében92 rögtön  az  első 

oldalon a természettudomány progresszív és kumulatív jellegét és történelmi iránytű szerepét 

hangsúlyozza. De most már többet is jelent neki a természettudomány, mint pozitív ismeretek 

kumulatív  szerzését.  A  természettudomány  a  racionalizmus  lassú,  nehéz,  de  végül  is 

feltartóztathatatlan diadala.

Sarton  legnagyobb  hatását  nem  könyveivel,  hanem  szervező,  kiadói  és  nevelő 

munkájával  érte  el.  Az  1913-ban  megindított  Isis a  német  megszállás  miatt  csakhamar 

megszűnik,  Sarton  menekülni  kényszerül,  és  a  Carnegie  Intézet  jóvoltából  a  Harvard 

egyetemen talál új otthont. A Carnegie Intézet, ha nem is anyagi gondoktól mentes, mégis 

legalább  teljesen  a  tudománytörténetnek  szentelhető  életet  teremt  számára.  Ezt  később, 

hírneve csúcsán is, mindig hálával említi: a Carnegie Intézet tette lehetővé először, hogy egy 

ember  teljes  munkaerejét  a  tudománytörténetre  fordíthassa.  Az  Isis hasábjain  időről  időre 

olvashatók az ő és munkatársa, A. Pogo munkabeszámolói: „Jún. 15-től dec. 15-ig – hogy 

legalább egy példát kiragadjak – Dr. Pogo hosszú vakációt vett ki. Dr. Sartonnak meg kellett 

szakítania munkáját a felgyülemlett gondok és kifáradása miatt, nov. 24-től dec. 28-ig; utazott  

és  Nyugat-Indiákon,  elsősorban  Jamaicán  talált  felüdülést.  Június  20-án  Brooklynból 

Norvégiába hajózott, hogy Skandináviában, Belgiumban és Angliában töltse a nyarat. Az út 

célja  elsősorban  pihenés,  de  Dr.  Sarton  felhasználja  a  skandináv  múzeumok 

tanulmányozására, különös tekintettel a középkori és keleti anyagukra.”93

Csak  ilyen  körülmények  között,  sokszor  szó  szerint  a  Harvard  könyvtárában  élve, 

sokszor utazva, végezhette Sarton a magára vállalt óriási munkát. Mert hatalmas Introduction-

ján,  kiadói  munkáján  és  egyetemi  előadásain  –  ahol  többnyire  a  modern  kor 

természettudományának a történetéből adott elő – kívül kongresszusokon, a nagy amerikai és 

európai  egyetemeken,  ahol  csak  tehette,  mindenütt  agitált  a  tudománytörténeti  oktatás  és 

kutatás megszervezése mellett. Szinte szimbolikus, hogy a halál is előadásra indulás közben 

érte,  1956.  március  22-én.94 Az  előadás  címe:  „The  History  of  Science  and  the  New 

Humanism”  régi,  kedvenc  gondolatát  idézi.  De  az  utóbbi  években  ez  új  színekkel 

gazdagodott.  „A természettudománynak békére van szüksége ahhoz,  hogy fejlődhessék” – 

hangoztatja  újra  és  újra.95 A háborút  mint  a  tudományellenes  erők,  az  irracionalitás,  a 

92 Six Wings. Men of Science in the Renaissance. Bloomington, 1957.
93 Isis Vol. 22. (1935) p. 435.
94 George Sarton 1884–1956. = Isis Vol. 47. (1956) pp. 90–100.
95 Science and Peace. The Development of International Law. = Isis Vol. 42. (1951) pp. 3–9.



babonák,  az  értelmetlenség  tömeges  elterjedésének  az  eredményét  fogja  fel,  nem  mint 

elkerülhetetlen sorscsapást.  A második világháború alatt  és után racionalizmusa új,  harcos 

színt  kap,  a  türelmetlenségig  küzd  a  mágia,  az  áltudomány,  az  irracionalizmus  minden 

jelenben  vagy  múltban  jelentkező  formája  ellen.  Ő  nem  ismer  olyan  mágikus 

természettörvényt, mint Thorndike: a tudomány a múltban is a racionalizmus harcát jelenti az 

irracionalizmus  erőivel  szemben;  „az  igazság  keresése  a  tévedések  és  babonák  elleni 

küzdelemmel jár”.96

A babiloni tudomány nagy patrónusa,  O. Neugebauer  meg is  sokallta  az asztrológia 

elleni  agitálását.97 Mások  is  támadják,  egyre  többen,  a  „gondolatszabadság”  nevében.  De 

Sarton nem retten meg, sőt egyre határozottabban foglal állást. „Archibald MacLeish amerikai 

költő azt állítja – mondotta Sarton a jeruzsálemi tudománytörténész-kongresszuson –, hogy a 

szabadság a  választás  joga.  Ez  a  definíció nem kielégítő,  sok esetben tévedésre  vezethet. 

Sohasem  áll  szabadságunkban  azt  állítani,  hogy  a  fehér  fekete,  sem  tagadni  egy 

bebizonyosodott igazságot; ugyanígy nem áll szabadságunkban megtagadni az egyszer már 

meglátott  szépséget  és  igazságot,  nem  áll  szabadságunkban,  hogy  komoly  dolgokban 

szeszélyesek legyünk… Nincs jogunkban soha vadakként viselkedni ahelyett, hogy kiművelt 

emberfőkként viselkednénk… Nous ne sommes jamais libres de nous conduire comme des 

sauvages au lieu d’être des hommes civilisés…”98

Bizonyos, hogy ez a viselkedés nem olyan „gazdaságos”, „sikeres” és „eredményes”, 

mint az, amit a menagerismus gombamód szaporodó tankönyvei hirdetnek. Sarton maga két 

örökséget költött az  Isis-re, és volt idő, hogy felesége keresetét is reá fordította. Mert úgy 

tartotta, hogy az emberiség sorsa most már egyre inkább azon múlik, mit tanul meg elébb: 

természettudományos kultúrájához méltóan, kiművelt emberfőként viselkedni, vagy jelenlegi, 

többé-kevésbé vad, állapotában nagy hatékonysággal kezelni a természet erőit.99

Az Isist Sarton nemzetközi folyóiratnak szánta, de voltaképpen csak a két világháború 

között volt az. Fénykorát a koraharmincas évek jelentik. Ekkor jelenik meg Struik alapvető 

közleménye  a  differenciálgeometria  fejlődéséről,  ekkor  hívja  fel  a  figyelmet  néhány 

közlemény egy meglepően korai arab hatásra,100 ekkor képezi az Isis egyik fő feladatát számos 

nehezen hozzáférhető vagy kiadatlan szöveg kiadása. Érdekes, új irányok jelentkeznek, pl. a 

96 A History of Science. Hellenistic Science and Culture in the last Three Centuries B. C. Cambridge, 1959. p. X.
97 Neugebauer, O.: The Study of Wretched Subjects. = Isis Vol. 42. (1951) p. 111.
98  Sarton, G.: Les Sciences et les Humanités: l’Histoire des Sciences. In: Actes du VIP Congrès International  

d’Histoire des Sciences. Jérusalem, 1953. pp. 97–114.
99 Introduction... Vol. III. p. V.
100 Welborn, Mary Catherine: Lotharingia as a center of Arabic and scientific influence in the eleventh century.  

= Isis Vol. 16. (1931) pp. 188–199.



tudománystatisztikai,101 és egy újfajta összehasonlító módszer, amelyik nagy tudósok közös 

gondolatait  nem prioritás-harcra,  hanem a  kor  kollektív  tudományos  gondolatvilágának  a 

vizsgálatára kívánja felhasználni.102 Magának George Sartonnak egy közleményével indul egy 

fontos  új  módszer,  amelyiknek  a  lényege  művészettörténeti  adatok  tudománytörténeti 

szempontból  való  interpretációjából  áll.103 Az  irány  a  Warburg  Intézet  tudománytörténeti 

hatásaként  fogható  fel.  Aby  Warburg  és  a  Warburg  Intézet  munkája  a  20.  század 

történetírásában nagyon előkelő  helyet  foglal  el,  hatása  a  művészettörténet  keretein  túl,  a 

történetírás csaknem minden ágában érezhető. A második világháború utáni kor egyik nagy 

warburgistája, Ervin Panofsky, Galilei képzőművészeti kapcsolatainak az analízise során arra 

hívta  fel  a  figyelmet,  milyen  nagy hatással  lehet  egy kor  művészi  felfogása  tudományos 

elméletek alakulására.104

Az Isis a harmincas évek második felétől kezdve valahogy hanyatlik. Nagyobb igényű 

tudományos tanulmányok közlésére  Sarton  egy külön évkönyv-szerű folyóiratot  alapít,  az 

Osirist, aminek első kötete 1936-ban jelenik meg. Az Isis igen nívós népszerűsítő jelleget ölt, 

csak  kritikai  bibliográfiái  és  könyvismertetései  maradnak  a  régi,  szigorú  szinten.  Vannak 

évfolyamok, amiket majdnem teljesen ezek töltenek meg, s Sarton is egyre nagyobb súlyt 

helyez  rájuk.  A második  világháború  utáni  korban  az  Isis azután  egyre  inkább  elveszti 

internacionális és szigorú jellegét, s egyre amerikaibbá és közérthetőbbé válik.105

V.

Tudománytörténet-írás a második világháború után

A  második  világháború  utáni  időszak  történetírásában  kivételes  hely  illeti  meg 

Franciaországot. Ennek a történettudományi virágzásnak a gyökerei messze a kilencszázas 

évek elejéig nyúlnak. Ekkor indítja meg Henri Berr egy új, átfogó, az elért eredményeket 

összegző és a hiányosságokat feltáró, ugyanakkor a rendszerek merev dogmatikáját elkerülő 

történetírói  módszer  kialakítására  és  fejlesztésére  a  Revue  de  Synthèse  Historique-jét. 

101 Sorokin, P. A. and R. K. Merton: The Course of Arabian Intellectual Development, 700–1300 A. D. A Study 
in Method. = Isis Vol. 22. (1935) pp. 516–524.

102 Pelseneer, J.: Gilbert, Bacon, Galilée, Kepler, Harvey et Descartes; leurs relations. = Isis Vol. 17. (1932) pp. 
171–208.

103 Sarton, G.: Aristotle and Phyllis. = Isis Vol. 14. (1930) pp. 8–19.
104 Panofsky, E.: Aesthetic Attitude and Scientific Thought. = Isis Vol. 47. (1956) pp. 3–15.
105 Sarton, G.: The Critical Bibliographies of Isis. = Isis Vol. 41. (1950) pp. 291–296.; Note on the Reviewing of  

Learned Books. = Isis Vol. 41 (1950) pp. 149–158.



Ugyancsak  ekkor  tervezi  e  mellé  a  folyóirat  mellé  egy  nagy,  monográfiákból  álló,  az 

egyetemes  történelmet  felölelő  könyvsorozat  kiadását.  Ez  a  sorozat,  az  „Evolution  de 

l’Humanité” kezdettől nagy teret szentelt a tudománytörténetnek. Tanneryt, sajnos, idő előtti 

halála  meggátolta  az  őt  oly  sokra  tartó  Berr-rel  való  együttműködésben.  Az  ő 

munkamódszerét követő Abel Rey lépett a Synthèse-nél helyére.

Henri Berr ad helyet a Synthèse-ben a tudománytörténet-írás Sarton melletti legaktívabb 

szervezőjének, Aldo Mielinek (1879–1950), mikor 1928-ban a fasizmus elől Franciaországba 

menekül. Mieli vegyésznek készült, Willhelm Ostwald és Cannizzaro mellett tanult. De már 

ekkor  a  tudománytörténet  érdekli,  és  egy általános tudománytörténet  akar  írni,  a  források 

alapján, a kezdetektől a XIX. század közepéig,  akárcsak Sarton.  Ő is alapít  1919-ben egy 

tudománytörténeti  folyóiratot:  Archeion.  Archivo  di  Storia  della  Scienza címen,  ami 

csakhamar  nemzetközivé  válik.  Az  Archeion és  Mieli  igazi  nagy „formája”  azonban csak 

Párizsban, a Synthèse keretében bontakozik ki.

Az 1928-as, más szempontból is igen fontos oslói nemzetközi történészkongresszuson – 

elsősorban  Berr  és  Mieli  munkája  nyomán  –  egy  „Comité  International  d’Histoire  des 

Sciences”  alakul,  ami  egy  évvel  később  az  első  nemzetközi  tudománytörténész-

kongresszuson,  Párizsban,  „Académie International  d’Histoire  des  Sciences”-é alakul  át,  s 

ennek első állandó titkára Mieli lesz, Pierre Brunet (1894–1951) és Hélène Metzger (1889–

1994)  az  állandó  segítői,  s  persze  segíti  a  Synthèse,  amelynek  az  Académie-vel  való 

kapcsolatai egyre szorosabbak.

A második  világháború  megszakítja  ezt  a  szépen  induló  fejlődést.  Mieli  1938-ban 

Argentínába  emigrál,  ahol  a  tudománytörténet  professzora  lesz,  de az  1943-as  események 

során elveszti katedráját, nagy nyomorba jut, s most, ilyen körülmények között valósítja meg 

régi  nagy álmát,  egy egyetemes  tudománytörténet  megírását.  Az  így  születő  „Panorama 

General  de  Historia  de  la  Ciencia” öt  kötete  (Buenos  Aires,  1945,  1946,  1951,  1952) a 

szakirodalom fölényes ismeretében megírt óriásesszé. A görögöktől az arabokon és latinokon 

át a renaissance-szal bezáródó kör tudománya nagy, természetes egységként jelentkezik ebben 

az  öt  kötetben,  mint  függvénye,  indikátora  és  néha  már  mint  módosítója  az  egyetemes 

történelem menetének.

A háborúban megszűnt Académie-t és az  Archeion-t az UNESCO éleszti újjá 1947-ben: 

Union  Internationale  d’Histoire  des  Sciences,  illetőleg  Archives  Internationales  d’Histoire  des  

Sciences néven. A lap Isis tradíciókat és módszereket követ, igen magas népszerűsítő és valóban 

internacionális szinten.



Az  új  utat  a  tudománytörténet-írásban  nem  ez  a  lap,  hanem  a  Synthèse másik, 

közvetlenebb hajtása jelzi,  az 1947-ben indult  Revue d’Histoire des Sciences et  des leurs  

Applications,  Suzanne  Delorme  és  René  Taton  szerkesztésében.  A  lap  a  Synthèse 

tudománytörténeti szekciójának az orgánuma.

A Synthèse maga sok változáson és fejlődésen ment át 1900-tól, és szerencséjére máig 

sem rögzítették, mit értenek a névadó fogalmon. Mindenesetre a legkülönbözőbb szakmájú és 

világnézetű  okos  emberek  –  az  Annales nagy elindítói:  Marc  Bloch és  Lucien  Febvre;  a 

marxista Gérard Vassails és Georges Lefebre; a (platóni értelemben) idealista Emile Brehier; a 

megtévesztően világos Alexandre Koyré, a finom Susanne Delorme, a szellemes Jean Itard, a 

nehézkes filozófiatörténész Robert Lenoble, René Taton, a nagy matematikatörténész – fértek 

el az Henri Berr nagy szíve által csodálatosan tágan értelmezett Synthèse szellemi és anyagi 

fedele alatt.

A tizenötödik  Synthèse-napok  (1929-től  a  háború  megszakításával  évenként  tartott 

szimpóziumok, amik egy-egy központi témát vitatnak meg) a synthèse fogalmáról vitatkozott. 

Emile Brehier exposéja utáni vitában Ferrier a  synthèse-t  a système-mel állítja szembe. A 

système  lezár,  ellenben  a  „synthèse állandóan  változó  gondolat,  egyre  tökéletesebb 

módszerekkel, amik rendszert képeznek, de azzal a tudattal, hogy le is rombolják azt.106

Bréhier: a synthèse végül is az analízis győzelme lenne?

Ferrier: Igen, alapjában véve az.

Berr: Ez bizonyos, ez kétségkívül így van…

Le Lionnais: …az igazi synthèse, az a Mendeleieff periódusos rendszere volt.

Bréhier: Valóban!”

Most, hogy nagy alapítója már nem él, és a  Synthèse is valószínűleg túljutott csúcsán, 

talán nem szentségtörés azt állítani, hogy az egész voltaképpen ürügy volt, egyfajta nagyon 

nemes  csalás,  egy (szándékosan?)  sohasem definiált  és  sohasem definiálható  alap,  ami  – 

szellemileg és anyagilag egyaránt – lehetővé tette nagyon különböző véleményű, okos és jó 

szándékú emberek együttműködését  hosszú éveken át.  A  Synthèse egy barátságos,  kedves 

emberi sziget volt az intellektuelek egyre siváruló és egyre széthullóbb XIX. századi világban.

Mi újat hozott a  Synthèse a tudománytörténet-írásnak mint szakmának? Elsősorban a 

nagy  szimpóziumokat  az  Encyclopédie-ről,  Gassendiről,  Fontenelle-ről.  A  Synthèse 

jellegzetes munkamódszere: egy centrális téma körül rendezett előadások, viták. A Synthèse 

Encyclopédie  szimpóziuma  pl.  hosszú,  a  Revue több  számát  teljesen  kitöltő  mű,  számos 

106 Quinzième Semaine de Synthèse. La Synthèse: Idée-force dans l’évolution de la pensée. Paris, 1951. pp.  
17–19.



szerző  munkája,  és  mégis  teljesen  egységes  összhatású,  s  hitelesen  –  vagy  legalábbis 

elhihetően – tudja idézni az Encyclopédie és kora hangulatát.

A Revue, ellentétben az Isis-szel és az Archives-val, magasan a népszerűsítő nívó felett 

mozog – és mégsem teljesen érthetetlen nem-szakembereknek sem. Közleményeire nem – az 

úgysem elérhető – filológiai „tökéletesség” a jellemző, hanem az ötletek, a kombinációk, a 

nyitottság az új próbálkozások felé. Mintha csak a  Revue-nek írta volta Koyré Borelli  égi 

mechanikáját  tárgyaló  cikkében,  tanulságként:  „…túl  sok  aggodalom néha  sikertelenségre 

vezet, és az elméletről való bölcs lemondás zsákutcába.”107

A  Revue-ben,  akárcsak  a  Synthèse-ben,  a  legkülönbözőbb  ideológiák  férnek  meg 

egymás mellett. Jean Rostand támadja a szovjet biológiát és mellette Gérard Vassails folytatja 

érdekes marxista történetinterpretációit.108 Mentes a  Revue továbbá a nemzeti elfogultságtól. 

Pl.  René  Dugas  kiváló  mechanikatörténete,  amit  minden  külföldi  bíráló  dicsért,  itt  nem 

menekül meg a súlyos bírálattól: hogy lehet mechanikatörténetet írni így anélkül, hogy még 

csak  nem  is  érinti  a  technikatörténetet?  A  szokásos  francia  sorbonne-ista  korlátoltság 

uralkodik a könyvön – írja a bíráló, Pierre Costabel.109

S ha  ezek után,  mint  Sartonnál  is  tettük,  a  Revue által  képviselt  tudománytörténet-

fogalmat keressük? De hiszen a Revue a Synthèse hű leánya, és a Synthèse – láttuk – ürügy, 

ami túlmutat önmagán… Merre? Úgy hiszem, erre is felelhetünk: az Annales felé. A francia 

történetírás új és folyton megújuló útja felé. 

Anglia  is  kivette a  részét a  tudománytörténet fejlesztésében.  Nagyon jó másodrendű 

nívón, kitűnő pedagógiai érzékkel. A nagy kiugrásokat – mind a két irányban – az angolok 

tudománytörténeti folyóirata, az 1936 óta megjelenő  Annals of Science kerüli el leginkább. 

Lassan, sokszor éves, másféléves késésekkel kiadott évfolyamait nyugodtan lapozgathatja az 

ember:  semmi  meghökkentőt,  felháborítót,  lelkesítőt  vagy  izgatót  nem  talál.  Ha  angol 

tudománytörténészek shocking-gyanús dolgot írtak, azt elküldték Sartonnak az Isis-be.

És a  németek?  Akiknél  a  századfordulón az  egyetemes  tudománytörténet  csírái  már 

kialakultak? A harmincas években létrehoztak egy kitűnő, sok szempontból többé sehol el 

nem ért folyóiratot:  Quellen und Studien zur Geschichte der Mathematik, Astronomie und 

Physik, Otto Neugebauer és O. Töplitz irányítása alatt. A legnagyobb kritikai szigorúságot 

egyesítette a legnagyobb elméleti bátorsággal. Ha a hitleri Németország ki nem irtja, ma talán 

a legkitűnőbb tudománytörténeti szaklap lenne.

107 Koyré, A.: La mécanique céleste de J. A. Borelli. = Revue d'Histoire de Sciences Vol. 5. (1952) pp. 101–138.
108 Vassails, G.: Le poids du feu. = Revue d'Histoire de Sciences Vol. 4. (1950) pp. 222– 241.
109 Revue d'Histoire de Sciences Vol. 6. (1953) pp. 72–74. 



A másik  világháború  után,  1955-ben  induló  Archiv  für  Begriffsgeschichte  nem  a 

Quellen und Studien  tradícióit követi. Az amerikanizálódó német életnek megfelelően ez is 

amerikai mintát követ, a Columbia egyetem égisze alatt álló Journal of the History of Ideas-t.

Ez a jellegzetesen amerikai történetírás Arthur O. Lovejoy „The Great Chain of Being”-

jében  (Cambridge,  Mass.,  1936)  jelentkezik  először.  Nagyjából  ugyanazzal  az  anyaggal 

dolgozik, mint a gondolkozástörténet egyéb ágai, csak más, az analitikus vegyészhez hasonló 

módon:  szétszedi  egy  gondolkozó  vagy  egy  iskola  rendszerét  „egység-ideákra”,  s  akkor 

rögtön  kiderül,  hogy  a  rendszer  „újságja”  régi-régi  elemekből,  máshogy  összerakott 

„ócskaság” csupán.

Ha a  Synthèse pontosabban definiálható lenne,  az ideatörténetet  anti-Synthèse-nek is 

lehetne  nevezni.  Az idea-analízis  savával  digerált  gondolatokból  hosszú  fonalakat  fonnak 

Platóntól  Copernicusig,  Galileitől  Goethéig,  a  kőbaltától  az  esztergapadig;  a  fonalakat 

kötegekké egyesítik, a kötegek diffundálnak térben és időben, megint kiszakadnak belőlük 

egyes  szálak,  ezek  más  kötegekbe  integrálódnak  stb.  Az  ideák  valahogy  önálló  életbe 

kezdenek;  emberektől,  társadalomtól,  környezettől  függetlenül.  Még  nem Lovejoynál,  aki 

igen nagy történész, és módszere ellenére számos finom, éles szemre valló megfigyelésre jut; 

de pl. Galileit már csak ilyen „idea-lysálással” lehet – mint John Herman Randall jr. teszi a 

Journal of the History of Ideas első, 1940-es évfolyamában – a padovai arisztotelianizmus 

követőjeként feltüntetni.

Mégis  gazdagította  a  tudománytörténet-írást  az  ideatörténeti  irányzat:  nyomatékosan 

felhívta  a  figyelmet  az  emberi  gondolkozás  lustaságára,  tehetetlenségére.  A tudomány  a 

Journal szerint nem „kumulatív, progresszív, pozitív ismeretek” halmaza, hanem új mezbe 

kényszerített ősi hiedelmek szívós, csaknem kipusztíthatatlan élete és túlélése is. Progresszív, 

kumulatív,  pozitív  ismeretek  –  mondotta  Sarton  a  természettudományról;  lustán  változó, 

széthulló és szinte megölhetetlen elemekből összeszövődő gondolatrendszerek, amiknek az 

elemei  között  nagyon-nagyon  ritkán  jelentkezik  új,  mondja  az  ideatörténet.  Dinamikus 

fejlődés sartoni értelemben; struktúra – kedvenc szavuk – az ideatörténészek szerint.

S a konstansa ennek a „történelemtudományi határozatlansági relációnak”? Az ember, 

aki  állandóan  építi  és  rombolja  önmagát,  környezetét,  világát…  Az  építés  és  rombolás 

leghatalmasabb eszközévé az elmúlt 150–300 év alatt a természettudomány vált. Ezt a gyors 

dinamizálódást  több  mint  két  és  félezer  éves  latencia-periódus  előzte  meg.  A 

tudománytörténet  feladata  ennek  a  hosszú  latencia-periódusnak  és  az  azt  követő  gyors 

dinamizálásnak  a  leírása.  A  XVI.  és  XVII.  század  történetírásának  túlnyomó  része 

egyháztörténet jellegű volt. A XX. században szükségképpen kerül előtérbe a tudománytör-



ténet, ahogy a XIX. század a politikai történetírás klasszikus periódusa volt. Ilyen értelemben 

is  új  ága  a  tudománytörténet  a  történetírásnak:  segítség  egy egyre  inkább  természettudo-

mányossá-techikaivá váló világnak az önmegértésben.

Irodalom

A nékem hozzáférhető tudománytörténeti szakirodalomban a tudománytörténet-írás történetét 

ismertető  művet  nem  találtam.  Az  „Encyclopédie  de  la  Pléiade”  sorozatban  megjelent 

„Histoire de la Science” (Publié sous la direction de Maurice Daumas. Paris, 1957. Gallimard) 

egy hosszú előszóban rövid áttekintést ad a tudománytörténet-írás fejlődéséről és szervezeti 

kérdéseiről. Az ismertetésben a nagyobb részt a Tannery előtti kor foglalja el; sokra tartja a 

századfordulón jelentkező német kezdeményezéseket. Az újabb tudománytörténészek közül 

Duhemet, Tanneryt és főleg Sartont ismerteti.

Az egyes tudománytörténészekre vonatkozó ismeretek tekintetében hasznosan egészíti 

ki ezt az áttekintést – s a jelen összegezést is – Pierre Sergescu, „Coups d’œil sur les origines 

de  la  Science  exacte  moderne”  (Paris,  1951).  Ez  a  kis  könyv  második  részében  sok 

tudománytörténészről közöl biografikus adatokat.

Ugyancsak Sergescu a hetedik nemzetközi tudománytörténész kongresszus Aktáiban az 

„Académie Internationale d’Histoire des Sciences” 25 évének a történetét foglalja össze. Ezt 

és Sergescu Mieli-életrajzát (Archives Internationales d’Histoire des Sciences, 1950. pp. 519–

535.) használtam fő forrásként, kiegészítve Mielinek a Brunettel közösen írt  „Histoire des 

Sciences. Antiquité” (Paris, 1935) elején közölt önéletrajzi jellegű adataival a Mieliről és az 

Académie-ről szóló részhez.

Sarton életének a  tanulmányozásához a legjobb bevezető az  Isis Sarton-emlékszáma 

(Vol.  48.  1957. pp.  283–389).  Innen vettem a Sartonra vonatkozó bibliografikus adatokat. 

Valószínűleg kedvezőtlenebb képet fest Sartonról a valóságosnál: inkább a nagy szervezőt és 

pedagógust emeli ki, a tudós rovására. A fénykép oldalon a Fig. 2. aláírása téves: „George 

Sarton, Abbé Marcel and Lucien Lefebre…” A képen Lefebre jellegzetes profilját láthatjuk. A 

Sarton-emlékszám feltétlen kiegészítendő a közvetlen halála után megjelent megemlékezéssel 

(Isis. Vol.  47.  1956.  pp.  99–100.)  és  főleg  Sarton  számos,  az  Isis és  az  Introduction 

előszavaiban közölt önéletrajzi jellegű adataival.

A standard Tannery életrajz az  Osirisben névtelenül jelent meg (Osiris. Vol. 4. 1938. 

Part.  2.  pp.  633–689.)  Rövidebb,  megbízható összefoglalást  adott  életéről  és  működéséről 



Gino Loria („Paul Tannery, engineer and historian.” Scripta Mathematica, 1947. No. 13. pp. 

155–162.).  Sajnos  Tannery  művei  közül  nálunk  nagyon  kevés  van  meg,  a  Mémoires  

scientifiques…-nek csak az első két  kötete,  a  Pour l’histoire de la  science hellène (Paris, 

1887) és a Recherches sur l’histoire de l’astronomie ancienne (Paris, 1893).



Mire jó a tudománytörténet-írás?110

Azon  túl  persze,  hogy  majdnem  minden  tudományosan  és  technikailag  fejlett  országban 

megél  belőle  egy  csomó  egyetemi  professzor,  docens,  intézetigazgató,  kutató,  s  számos 

tekintélyes és többnyire igen csinos küllemű szakfolyóirat siet szellemi termékeik közlésére.

Azon  túl,  hisz  nálunk  a  tudománytörténet-írás  még  nem  érkezett  el  az  elfogadott 

egyetemi  és  kutatóintézeti  szakmák  sorába;  nemhogy  folyóirata  nincs,  de  a  meglevő  s 

egyáltalában nem kicsiny tudományos és népszerűsítő folyóiratparkban is igen csekély hely 

jut  tudománytörténeti  írásoknak.  A  tudománytörténet-írás  –  ezt  talán  senki  sem  fogja 

tagadni – nem éli ma nálunk „virágkorát”.

Akad persze  egyéb  is,  amiről  ugyanezt  elmondhatjuk,  például  a  labdarúgás,  pedig a 

labdarúgásról igazán nem állítható, hogy ne lett volna nálunk egyetemi, sőt még magasabb 

szinten  támogatott  szakma.  A honi  tudomány-történetírásról  viszont  azt  nem mondhatjuk, 

hogy sohasem rúgott labdába; felsorolhatnánk egy-két tizenegyesét, amit a legünnepeltebb s 

legjobban szubvencionált világcsatárok is megirigyelhetnének, Thomas S. Kuhn professzor 

például, vagy Joseph Ehrenfried Hofmann, a matematikatörténet-írás pápája.

Csakhogy faluszéli gyöpön a legpazarabb lábból sem válhat csodacsatár; a szakmához 

óhatatlanul hozzátartozik a pálya, a csapat, az edző, a tréning, a lelkes drukkerek, az országos 

és a világmérkőzések lehetősége és – luxusa. A labdarúgás esetében persze senki sem kétli, 

hogy mindez (s még sokkal több) „megéri”; egyetlen józanul gondolkozó ember sem fogja 

kérdezni, hogy mire jó a labdarúgás? Mit ér azonban kutatni, pláne ismerni a tudományok 

történetét, mikor átlag öt-tíz évenként úgyis elavul minden szakmai eredmény, s világszerte 

gyorsuló ütemű küzdelmet vívnak, hogy idejében értesülhessenek az új természettudományos 

és technikai eredményekről? S a szakma külföldi divatja amúgy is irdatlan tudománytörténeti 

irodalmat produkált, aminek egy csekély töredéke is évezredekre biztosítja a honi napisajtó, 

valamint  a  népszerűsítő  és  szakfolyóiratok  évforduló-  és  nekrológkeresletét,  az  ifjúsági 

irodalom  regényes-életrajz-igényét,  a  Gondolat  és  az  Akadémiai  Kiadó  tudománytörténeti 

tervét. Nem tudománytörténeti kutatás kell, hanem jó fordítások és intelligens kompilációk, 

ehhez pedig bőven elég néhány szakember (természettudós és történész) alkalmi kiruccanása a 

tudományok történetébe.

110 Forrás: Vekerdi László: Mire jó a tudománytörténetírás. = Természet Világa 101 (1970) No. 9. pp. 419–422.



S ez az álláspont, bármilyen merev és elavult is, legalább következetes és racionális. S a 

közöny eme légkörében, perifériára szorítottan, itt-ott még lélegezhetett a tudománytörténet-

írás.  Az igazi  nagy veszély tulajdonképpen most  kezdődik,  a  lassan meginduló szervezett 

„támogatással”

A részletezés helyett azonban vegyük elő újra a futballpéldát. Képzeljük el, hogy egy tsz 

a kiöregedett, meg a tisztességes termelőmunkára valami miatt nem alkalmas fiatal tagjaiból 

futballcsapatot  szervez;  részben  önkéntes  jelentkezés,  részben  enyhe  irányítás  (aspiráns-

képzés,  ösztöndíj)  alapján.  A fiúk  szorgalmasan  nézik  a  tv-n  a  nagy  meccseket,  járnak 

szorgalmasan  a  mérkőzésekre,  és  egyikük  a  legtekintélyesebb,  el  is  magyarázza  nekik  a 

rúgásokat Hozatnak bakancsokat  is,  nem éppen huszonkettőt,  de legalább a  csatároknak, a 

centerhalf  meg  a  kapus  a  saját  cipőjében  is  ugrálhat.  Az  egyen-trikót  a  tsz  melléküzeme 

termeli, az jut mindenkinek. Szakavatott edzőre persze nem futja a költségvetésből, de a csapat 

tagjaiban töretlen kritikai szellem él, s lelkesen figyelik, ugyanakkor szüntelenül bírálják és 

elemzik a leghíresebb kapitányok ás edzőik működését. Természetesen kongresszust is rendez 

a Labdarúgó Társulat, amit a tsz-elnök – a társulat tiszteletbeli elnöke – nyit meg, s külföldi 

szakembereket is hívnak, akik lelkesen megússzák a tájjellegű borokat és méltányolják a honi 

lábakat (nem föltétlenül a labdarúgókét és a tsz-elnökét). Megy is minden, mint a karikacsapás, 

amíg a csapat be nem nevez (nehezen kiépített személyes jellegű összeköttetései alapján) az 

országos bajnokságra. Akkor azután azonnal fölmerül bennük a kétely; mire jó a labdarúgás?

*

Először  is  azt  kell  hangsúlyozni,  hogy ma  már  nem beszélhetünk  csak  úgy „globálisan” 

tudománytörténet-írásról. A szakma rengeteg változatra és válfajra hasadt, s művelőik még 

csak  nem is  igen  értik,  mit  csinálnak  kollégáik.  S  ezt  nemcsak  úgy kell  érteni,  hogy a 

kémiatörténész  például  teljesen  tehetetlenül  áll  a  matematikatörténész  képletei  előtt,  s 

megfordítva;  hanem  úgy  is,  hogy  különféle  „irányok”  kristályosodtak  ki,  s  képviselőik 

idegenül vagy éppen gyanakodva szemlélik egymás tevékenységét Ha a tudománytörténet-

írás lehetőségeit keressük, a válfajok és irányok ismerete nélkülözhetetlen, mert úgyszólván 

mindegyikük másra-másra használható és különböző föladata lehet.

Néhány  fontosabb  irány,  illetve  mű  kritikai  ismertetése  megtalálható  egy  amerikai 

tudománytörténész, Joseph Agassi hosszú tanulmányában.111 A tanulmányban kivált a történeti 

111 Agassi, J.: Towards an historiography of science. ’S-Gravenhage, 1963. Mouton. 117 p. (History and Theory. 
Studies in the Philosophy of History. Betheft 2.)



példák, az utalások és a jegyzetek értékesek, ezekben is főképpen az idézett esetek és a címek. 

Ami Agassi értékeléseit és kritikai megjegyzéseit illeti, nem szabad elfelejteni, hogy milyen 

nagy mértékben használja ő emésztése megkönnyítésére a popperiánizmus sósavpepszinét.

Agassi  „induktívista”  és  „konvencionalista”  irányokra  osztja  a  tudománytörténet-írás 

hatalmas anyagát, „induktivistának” nevezve lényegében mindenkit, aki a tudomány fejlődése 

szerint  rendezte  s  értékelte  az  anyagát.  és  „konvencionalistának”  azt,  aki  régmúlt  korok 

fölfedezéseit  és  elméleteit  önálló,  a  maiakkal  egyenértékű  s  ezeket  esetleg  megelőző 

tudományos teljesítménynek tekintette. Ezáltal azonban a tudományos megismerés Popper-féle 

modelljét  vetítette  rá  a  tudománytörténetírásra.  Popper  szerint  ugyanis  az  intellektuális 

tevékenység  „adott  problémák”  megoldási  kísérleteiből,  megoldásaiból  és  a  megoldások 

„kritikájából”  áll,  ez  a  kritika  pedig  újabb  „problémákhoz”  vezet.  Mármost  az 

„induktivistákat”  főleg  az  a  hibájuk  jellemzi,  hogy  a  megoldási  kísérleteket  eleve 

„helyesre”  és  „tévesre”  osztva,  kirekesztették  koncepciójukból  a  választás,  a  „kritika” 

lehetőségét,  s  ezáltal  mintegy  „automatizálták”  a  tudomány  fejlődését.  A 

„konvencionalisták”  pedig  egyformán  „tudományosnak”  tekintve  minden  megoldást, 

megfosztották  rendszerüket  attól  a  lehetőségtől,  hogy  a  „kritika”  állandóan  új  és  új  

„problémákat” teremtsen benne.

Ha a tudomány tényleg a Popper-féle modell szerint fejlődött, akkor Agassi beosztása 

kétségkívül indokolt. Egyelőre azonban semmi okunk sincs föltételezni a Popper-féle modell 

általános érvényességét.

A tudománytörténet-írás  használhatóságát  keresve nem sokat  ér  az  annyira  általános 

beosztás,  mely  egyazon  „induktivista”  kalap  alá  veszi  pl.  dr.  Thomas  Thomson  remek 

kémiatörténetét,112 William  Whewell  hihetetlenül  lapos  művét  az  induktív  tudományok 

történetéről,113 George Sahon alapos bio-bibliográfiai köteteit114 és J. D. Bernal szenvedélyes 

írását a tudomány- és a társadalomtörténeti összefüggéséről. Hasonlóképpen nincs sok értelme 

„antikonvencionalistaként”  állítani  szembe  Alexandre  Koyrét  a  „konvencionalizmus” 

prototípusaként  bemutatott  (s  szidott)  Pierre  Duhem-mel  és  Hélène  Metzgerrel,  hisz 

bármennyire is különböztek egyébként, abban mind megegyeztek. hogy önálló, önmagában és 

önmagáért vizsgálandó teljesítményeknek tekintették a múlt nagy fölfedezéseit és elméleteit.

Más  beosztást  kell  tehát  keresni,  s  a  legegyszerűbbnek,  mint  annyiszor,  most  Is  a 

történeti út látszik.

112 Thomson, Th.: History of Chemistry. Vol. 1–2. London, 1830–1831. Colburn & Bentley. 349, 325 p. 
113 Whewell, W.: History of Scientific Ideas. The third ed. Vol. 1–2. London, 1858. Parker and Son. 386, 324 p. 
114 Sarton,  G.:  Introduction  to  the  History  of  Science.  Baltimore,  1927–1947.  (Három  hatalmas  kötet,  a  

harmadik két vaskos részkötetben.)



A 18.  és  19.  századi  tudománytörténet-írásban a  szakmatörténet  uralkodott.  A nagy, 

reprezentáns műnek Jean Étienne Montucla (1725–1799) matematikatörténete115 tekinthető, 

ezt  követték  később  a  többi  szakmák  történészei  is.  Montucla  a  Nagy  Enciklopédia 

szellemében,  racionálisan,  az  eredmények  szakszerű  egymásba  fűzésével  ismertette  a 

matematikát, kicsit tanárosan bontva ki a tárgy egyre bővülő szépségeit s lehetőségeit. A. C. 

Crombie, a kiváló oxfordi tudománytörténész-professzor Voltaire, Hume, Robertson, Gibbon 

történetírásához  hasonlította  Montucla  munkáját,116 és  a  kor  nagy  élményét:  az  értelem 

diadalát meg korlátlannak vélt lehetőségeit látta tükröződni benne. A tudománytörténet-írás – 

hangoztatja Crombie – a Fény századának szülötte, a Fényé, melyből Európa legeldugottabb 

helyeire is jutott legalább egy csepp „fölvilágosodás”. Ebből a fényből a tudománytörténet-

írás még akkor is sokat megőrzött, amikor a szellemi élet egyéb területein már más divatok 

járták. Az egész szakmatörténet-írás máig meg nem ismételt csúcsteljesítménye, Jean Baptiste 

Joseph Delambre monumentális csillagászattörténete117 például már az 1810-es évek legvégén 

jelent meg, a kezdődő „historizmus” korában.

A  historizmus  erősen  politikai-történeti  tendenciája  és  egyoldalúan  levéltári 

metodológiája  egyaránt  kedvezőtlenül  hatott  a  tudománytörténet-írásra.  A  szakmatörté-

netekről lekopott a 18. századi racionalista történetírás fénye. s elébb öntudatlanul, majd A 

fajok eredete (1859) után mind tudatosabban az empirikus tudományfejlődés eszméje váltotta 

fül. A mélypontot talán Whewell „induktív tudományok” történetéről írt könyve képviseli, a 

tudományfejlődés elvére (vagy dogmájára?) alapuló új szakmatörténeti csúcsot pedig Moritz 

Cantor (1829–1920) három meg egy hatalmas kötetből álló matematikatörténete.118

Mint  történészteljesítmény  Cantor  műve  bizonyosan  nem  hasonlítható  Delambre 

remekéhez. a kortárs szakmatörténetek között is akad jobb nála, hatását s jelentőségét tekintve 

azonban  egyik  sem  fogható  Cantor  könyvéhez.  Ez  a  könyv  ugyanis  kiprovokálta  a 

tudománytörténészek kritikáját az  egész  szakmatörténet-írás –  a felvilágosult. az induktív és 

az  evolucionista  periódus  –  ellen.  Legkorábban  és  legerősebben  természetesen  a 

matematikatörténet-írásban jelentkezett a kritika; a matematikától távoli területeken, például a 

kémiatörténet-írásban még ma is „szalonképes” az evolucionista szakmatörténet.119 A modern 

115 Montucla,  J.  É.:  Histoire  des  Mathématiques.  Vol.  1–2.  Paris,  1758.  Jombert.  –  Második kiadása:  J.  J.  
Lalande kiadásában: Vol. 1–4. Paris, 1799–1802.

116 Crombie, A. C.: Historians and the scientific revolution. = Endeavour 19 (1960) No. 1. pp. 9–13.
117 Delambre,  J.  B.  J.:  Histoire de l'astronomie  ancienne.  Paris,  1817.  Corcier.  Histoire de l'astronomie  du 

moyen age. Paris, 1819.
118 Cantor, M.: Vorlesungen über die Geschichte der Mathematik. Vol. 1–4. Leipzig. Vol.  1.: 11880, 21894,  

31907; Vol. 2.: 11892, 21899–1900; Vol. 3.: 11898, 21900–1901; Vol. 4.: 1908.
119 Multhauf,  R.  P.:  The  origins  of  Chemistry.  London,  1966.;  Ihde,  A.  J.:  The  development  of  modern 

chemistry. New York, 1964.



matematikatörténet-írás  azonban  –  mintha  csak  a  tudományos  megismerés  Popper-féle 

modelljét akarta volna igazolni – teljességgel a „nagy Cantor” három első kötetében található 

hibás  tények,  s  főleg  a  tévesnek  ítélt  nézetek  kritikájából  s  korrigálásából  nőtt  ki; 

mindenesetre néhány nagy magányostól, mint pl. Th. L. Heath120 és Felix Klein121 eltekintve. 

A kritikusok első generációját Gustav Eneström kitűnő folyóirata tömörítette „iskolává”;122 

innen Heinrich Wieleitneren,123 Otto Toeplitzen124 és Oscar Beckeren125 keresztül közvetlenül 

eljutunk a mai  matematikatörténet-írás  fővonalát  képviselő problématörténeti  irányig,  ahol 

három  nagy  frakció  figyeli  egymást:  a  babilónisták,126 a  görög  matematika  kutatói,127 s 

mindenekelőtt  a  J.  E.  Hofmann körül  sorakozó,  kora újkori  matematikára specializálódott 

problématörténeti iskola.128

A Hofmann-iskola  természetesen  már  nem  a  „nagy  Cantorral”  vitatkozik,  de  máig 

megőrizte az első Cantor-kritikák munkamódszerét: keres valahol, elődben vagy kortársban 

néhány hibát vagy hiányt, ezt azután a források s lehetőleg kéziratos kiegészítések alapján 

korrigálja,  s  az  így  nyert  korrekcióból  meg  töménytelen  precíz  utalásból  és  jegyzetből 

gondosan megszerkeszti a korrigált részlet problématörténeti modelljét, modern matematikai 

nyelvre  lefordítva.  A  közben  fölmerült  új  problémákat  pedig  kiosztják  arra  érdemes 

fiataloknak. Hasonlóképpen dolgozik a másik két „frakció” is, s mivel a módszer a hibákon s 

korrigálásukon keresztül a kutatás korkereteit is örökíti, s mert a „nagy Cantor” súlypontja a 

görögség  előtti,  a  görög  és  az  újkor  elei  matematika  volt,  érthető,  hogy ennek  a  három 

korszaknak  a  matematikáját  dolgozták  föl  legrészletesebben.  Így  azután  A.  P.  Juskevics 

középkori matematikát föltáró fundamentális kutatásai129 nélkül nem sokat tudnánk ennek a 

számolás  és  az  algebra  fejlődése  szempontjából  oly  fontos  kornak  a  matematikai 

problématörténetéről.

120 Heath, Th.: A history of Greek mathematics. Oxford, 1921.
121 Klein, F.: Vorlesungen über die Entwicklung der Mathematik im 19. Jahrhundert. Berlin, 1926–27.
122 Bibliotheca Mathematica. (1884–1915)
123 Wieleitner, H.: Gesichte der Mathematik. Von Cartesius bis zur Wende des 18. Jahrhunderts. Leipzig, 1911–

1921.
124 Toeplitz, O.: Die Entwicklung der Infinitesimalrechnung. Berlin, 1949.
125 Becker, O.: Das mathematísche Denken der Antike. Göttingen, 1957.
126 Neugebauer, O.: The exact sciences in Antiquity. 2nd ed. Providence, 1957. (Magyar fordításban: Egzakt 

tudományok az ókorban. Ford.: Guman István. Jegyz.: Gazda István. Bp., 1984. Gondolat. 260 p., [16] t. (– 
a szerk. megj.)

127 Van  der  Waerden,  B.  L.:  Science  awakening.  Groningen,  1954.  (Magyar  fordításban:  Egy  tudomány 
ébredése. Egyiptomi, babiloni és görög matematika. Ford.: Pollák György. Bp., 1977. Gondolat. 479 p. (– a 
szerk. megj.)

128 Scriba, Ch. J.: Über Aufgaben und Probleme mathematikhistorischer Forsehung. In: Beiträge zur Methodik 
der Wissenschaftsgeschichte. Wiesbaden, 1967. pp. 54–80.

129 Juskevics, A. P.: Isztorija matematiki v szrednie veka. Moszkva, 1961. (Magyar fordításban: A középkori 
matematika története. Ford.: Nagy Imre, Wirth Lajos. Bp., 1982. Gondolat. 474 p. (– a szerk. megj.)



A problématörténet-írás  nem  korlátozódik  a  matematikára,  de  sehol  egyebütt  nem 

virágzik annyira. A szakmatörténet-írás kritikája egyebütt másfelé vezetett.  A legfontosabb 

utat  Pierre  Duhem  (1861–1916)  törte  a  középkori  párizsi  egyetem  természetfilozófiai 

kéziratainak  a  kiadásával  s  kommentálásával.130 Duhem  kéziratkiadásai  és  kommentárjai 

nyomán  s  az  újraéledt  mediaevalisztikai érdeklődéssel  párhuzamosan  a  két  világháború 

közötti időben hirtelen fölnőtt a középkor tudomány-történetírása,131 s ezzel együtt egy újfajta 

tudománytörténet-írás eszméje. Ebben  az  újfajta tudománytörténet-írásban nem  s  szakma 

fejlődését kellett elbeszélni vagy rekonstruálni, hanem gondolatok, fölfedezések és elméletek 

önálló, „saját” helyét kellett megkeresni a kölcsönhatások gazdag rendszerében. A „sajáthely” 

vonatkozhatott egy korszakra (mely akár néhány évtizedre vagy évre is korlátozódhatott) vagy 

valamilyen  tágabb  „eszmerendszerre”  (vallási,  világnézeti,  társadalmi,  gazdasági  stb. 

összefüggések); ez a fajta történetírás rengeteg ágra hasadt a keretek szerint, melyek között a 

vizsgált  rendszert  el  kellett  helyezni.  Így  ellentétben  a  „problématörténet”  konvergáló  és 

egységesítő tendenciáival, ez a fajta történetírás rengeteg, többé-kevésbé önálló és független 

ágra hasadt.

De egyébként is, szinte minden tekintetben valóságos ellentéte ez a „sajáthely-kereső” 

és kontextust-föltáró tudománytörténet-írás a problématörténelemnek. A problématörténelem 

elszigetelő  és  gyakran  száraz,  de  majdnem  mindig  precíz  elemzései  helyett  itt  az 

összefüggések  és  az  általánosítások  uralkodnak,  noha  az  általánosítások  nemritkán 

fölületesek, s az összefüggések inkább a jelen vágyait tükrözik, mint a múlt kontextusát.

Ez  a  fajta  tudománytörténet-írás  továbbá  nem  is  csatlakozik  annyira  simán  és 

konzekvensen  a  duhemi  módszerekhez  és  gondolatvilághoz,  mint  a  problématörténet  az 

eneströmi hagyományokhoz; s nagyobbrészt nem is Duhem folytatásaként vagy kritikájaként 

nőtt naggyá. Inkább csak a helykijelölő forráskritikai tudománytörténet-írás eszméjét örökölte 

Duhemtől, megőrizte a módszer és a kidolgozás szabad változatosságát. Éppen ezért ezt az 

Irányt  nem is  lehet  a  problématörténelemhez hasonlóan  néhány művel  jellemezni;  de  tán 

legnagyobb  képviselőit  és  egyben  legfontosabb  válfajait  megjelölhetjük  Anneliese  Maier, 

Hélène Metzger, Eduard Jan Dijksterhuis. A. R. Hall,  Robert Lenoble és Alexandre Koyré 

nevével.

Sok tekintetben rokon ezzel a helykijelölő, kontextust föltáró forráskritikai iránnyal az a 

fajta tudománytörténet-írás, amely Paul Tannery (1843–1904) munkásságával kezdődött. Paul 

Tannery  is  a  szakmatörténet-írás  forráskritikai  elemzéséből  indult  el,  s  ő  sem  keresett 

130 Duhem, P.: Le système du monde. Paris, 1913–1954.; Les origines de la statique. Paris, 1905.
131 Hartner,  W.:  Remarques  sur  l'historiographie et  l'histoire de  la  science du moyen âge.  In:  Actes  du IX  

Congrès International d'Histoire des Sciences, Barcelona–Madrid 1959. Paris, 1960. pp. 69–87. 



„hibákat”  és  nem  gyártott  a  hibák  „korrigálásával”  új  „problémákat”.  De  nem  is  a 

fölfedezések.  gondolatok  vagy  elméletek  „sajáthelyét”  kereste.  Őt  a  tudomány  „humán” 

lényege  érdekelte,  ezt  azonban  véletlenül  sem szabad  bio-bibliográfiai  vagy éppen  holmi 

karakterológiai érdeklődésként félreérteni. Inkább magatartást és szemléletet kell érteni rajta, 

azt  a  fajta  „humanitást”,  amely  például  Jacob  Burckhardt  történetírását  a  kortárs  és  előd 

historizmus  könyvrengetege  fölött  a  18.  század  nagy  angol  és  francia  történészeihez 

közelítette,  Tannery  is,  akárcsak  a  bázeli  mester,  föladatokkal  bajlódott,  amiket  sors  és 

szerencse vetett elébe. Ha kellett, matematikatörténetbe mélyedt el, ha kellett fizikatörténetbe, 

de  nem  félt  a  biológiatörténeti,  zenetörténeti,  irodalomtörténeti  vagy  filozófiatörténeti 

analízisektől  sem.  Levéltárakban kutatott  és  kódexekkel  bíbelődött,  forrásként  használta  a 

szöveg szakkifejezéseit és ábráit, s értett hozzá, mint szólaltassa meg a legreménytelenebbnek 

látszó vonatkozásokat is. Nem korlátozták korok és kultúrák, a görög matematika kutatóinak 

ugyanúgy  nélkülözhetetlenek  a  munkái,  mint  a  „természettudományos  forradalom” 

specialistáinak vagy a bizantinológusoknak?

Tannery  példáját  sohasem  követték  sokan,  számuk  meg  sem  közelíti  a 

szakmatörténészekét,  a  problématörténészekét  és  a  kontextusok  kutatóién.  Az  is 

szükségképpen  következik  a  föladat-centrikus  módszerből,  hogy  őket  még  kevésbé  lehet 

egyetlen  közös  „irány”-ként  említeni.  De  ha  mégis  névvel  akarjuk  jellemezni  ezt  a  fajta 

tudománytörténet-írást is, leginkább tán Giorgio de Santillana, Willy Hartner és Szabó Árpád 

nevét említhetnénk.

A „besorolások” azonban végül is  lényegtelenek,  hiszen a legtöbb történész úgysem 

sorolható határozottan egyik vagy másik irányhoz. A keresztezések és vonatkozások gazdag 

lehetőségeire figyelmeztetett már Agassi is idézett monográfiájában; ezek nélkül moccanni 

sem tudott volna két popperiánus kategóriájával.

Napjaink tudománytörténet-írásában a leghatásosabb s legéletképesebb hibrid a Koyré 

nyomán  tájékozódó  kontextus-kutatás  és  a  szakmatörténet  evolucionista  válfaja  közötti 

termékeny  keresztezésből  keletkezett,  Thomas  S.  Kuhn  híres  és  gyakran  idézett 

monográfiájában.132 A monográfia a természettudományos forradalmak struktúrájáról szól, s 

amint már a cím többes száma Is jelzi,  forradalmi és „normál” periódusok váltakozásával 

magyarázza a tudomány fejlődését. A „normál tudomány” struktúráját a „talánymegoldás”, a 

„forradalmi  tudományét”  a  normál  tudomány gondolkozásmintáit  („paradigmáit”)  kikezdő 

kritika  által  teremtett  új  problémák  határozzák  meg  de  tán  felesleges  folytatni,  hisz 

132 Kuhn, Th. S.: The structure of scientific revolutions. Chicago, 1962. (Magyar fordításban: A tudományos  
forradalmak szerkezete. Ford.: Bíró Dániel. Bp., 1984. Gondolat. 321 p.; 2000-ben és 2002-ben is megjelent. 
(– a szerk. megj.)



visszaérkeztünk, nagy kerülővel és szép elnevezések tűzijátékain át a Popper-féle modellhez.

A  Popper–Kuhn–Agassi-féle  modell  azonban  csak  egyike  a  napjainkban  divatozó 

sokféle  strukturalista  tudományfejlődési  modellnek.  Egy másik,  sajnos  erősen hatni  kezdő 

formáját August Nitschke stuttgarti  tudománytörténet-professzor fogalmazta meg133 divatos 

formában elevenítve föl benne a kultúrmorfológia avult kísérteteit Spengler nagy művészete- 

és sodró szenvedélye nélkül.

Legalább  Agassiéhoz  hasonló  vastag  monográfia  kellene  hozzá,  hogy akárcsak  név 

szerint is rnegemlítsük a legfontosabbakat a mai tudománytörténet-írás sokféle változatából. 

Csak  utána  következhetne,  hogy  felsoroljuk  a  tudománytörténet-írás  sokféle  és  mind 

fontosabbá váló kapcsolatát a „határterületekkel”: technikatörténet-írással, orvostörténelem-

mel, irodalomtörténettel, művészettörténettel, a gazdaságtörténet-írás különféle ágaival és a 

tudományszociológiával.  Annál  is  inkább  szükséges  lenne  ez,  mert  a  közeljövőben  a 

tudománytörténet-írás súlypontja előreláthatóan a határterületek felé tolódik el. De annyi tán a 

fönti hézagosnak is túl rövid fölsorolásból is sejthető, hogy ma a tudománytörténet-írás nagy 

és nehéz szakma, amelynek egyetlen pici részletében való eredményes munkálkodás is teljes 

embert kíván, s nem lehet csak úgy „hobby”-ból, amatőrként művelgetni.

Illetve  a  labdarúgáshoz  hasonlóan,  a  tudománytörténet-írásnak  is  szigorúan 

elválasztandó  a  hivatásos  játékosok,  az  amatőrök  és  a  drukkerek  szerepe.  Akárcsak  a 

labdarúgás,  a  tudománytörténet  is  a  „drukkereknek”  készül,  ahhoz  azonban,  hogy  a 

„profiktól” eljusson a „drukkerekhez”, sokkal több és finomabb közvetítés szükséges, mint a 

futballszakmában. S ami még fontosabb, a tudománytörténet-írásban sohasem szabad (vagy 

nem  volna  szabad)  annyira  simává  és  rutinossá  degradálni  ezt  a  közvetítést,  mint  a 

labdarúgásban. Profik és drukkerek ellentéte ugyanis termékeny feszültségek forrása, a nagy 

és  ezer  ágra  szakadt  szakma fő  éltetője,  s  ez  őrzi,  nehogy végleg  magasrendű és  erősen 

szakosodott  profi  játékosok  zárt  körű  és  megközelíthetetlenül  nehéz  akadályversenyévé 

fajuljon el,  a labdarúgó-bajnokságok mintájára. A tudománytörténet-írásában nincs helye a 

speakereknek,  a managereknek,  a sport-tudósítóknak,  a sport-sajtónak; csak akkor őrizheti 

meg  az  értelmét,  ha  megőrzi  a  közvetlen  párbeszéd  lehetőségét  történetírók,  tudósok  és 

közönség között.

„Ezek a tanulmányok – írta C. Truesdell,  a modern mechanika egyik fontos ágának 

megalapítója és legfőbb művelője a Mechanikatörténeti esszéi előszavában134 – aligha nyerik 

meg a hivatásos tudománytörténészek tetszését, s ha igen, hát megköszönöm türelmüket, de 

133 Nietschke,  A.:  Naturwissenschaftliche  Revolutionen  und  Wandel  der  Gesellschaftsstruktur.  =  Sudhoffs 
Archiv 53 (1970) No. 4. pp. 337–361. 

134 Truesdell, C.: Essays ín the History of Mechanics. Berlin, 1968.



akkor sem nekik készültek. A tudománytörténészek, miközben Igyekeznek megmagyarázni, 

miként  használták  például  a  17.  század  tudósai  a  16.  századi  örökséget,  lényegtelennek 

tekintik,  hogyan  gondolkozik  egy mai  tudós  a  tudományról,  mit  köszönhet  8  tudománya 

múltjának  s  hogyan  reagál  reá.  Az  ilyen  tudománytörténészek  arra  a  tán  csak  mesebeli 

botanikusra  emlékeztetnek,  aki  egyetlen  növényt  sem  ismer  meg,  amíg  meg  nem  látja 

élettelenül, szárazon, herbáriumba ragasztva. Én a matematikai tudományoknak nemcsak a 

legfrissebb hajtásait érzem ma is élőnek, hanem a múltjába nyúló ágakat is. Ismerek ifjakat, 

akik Gibbs, Kelvin, Stokes és Cauchy, de még Euler és Newton műveit is olvassák, nem azért, 

hogy saját  dolgozataikat  díszítsék  korai  adatokra  való  hivatkozással,  se  nem azért,  hogy 

történelmet írjanak, hanem mert módszert keresnek s meg akarják érteni a lényeget, az óriások 

szavából, a törpe közvetítőket megkerülve. Az ilyen embereknek, az ilyen mai tudósoknak 

írtam ezeket a tanulmányokat.”

Truesdell könyvéről Willy Hartner irt igen elismerő recenziót,135 Willy Hartner, aki talán 

a  legnagyobb  „mesebeli  botanikus”  a  mai  hivatásos  tudománytörténészek  között.  Nem is 

állhatta  meg,  hogy  meg  ne  jegyezze  Truesdell  itt  idézett  szavairól,  hogy  „eszerint 

pofonegyszerű elkülöníteni a tudománytörténet-írásban a jót a rossztól; csak az a kérdés, miért 

közölt akkor Truesdell az általa szerkesztett, tíz éve virágzó Archive for the History of Exact  

Sciences című folyóiratban annyi sok kitűnő, tagadhatatlanul antikváriusi jellegű dolgozatot. 

De örvendjünk csak  nyugodtan  a  következetlenségének,  melynek ezeket  a  tanulmányokat 

köszönhetjük.”

Az efféle „következetlenség” – Truesdell és Hartner „szembesítésével” ezt szeretném 

illusztrálni  –  a  tudománytörténet-írás  lényegéhez  tartozik.  A  modern,  gyorsan  fejlődő 

mechanika lelkes művelője, Truesdell  majdnem Willy Hartnerhez hasonlítható gondosságú 

„antikváriussá” válik, ha a mechanika történetéről ír, vagy ha erről szóló dolgozatokat közöl. 

Willy Hartner, a nagy „antikvárius” pedig réges-régi eredmények interpretálásakor is a mai 

tudomány lehetőségeit és veszélyeit érezteti és hangsúlyozza.136 Truesdell és Hartner persze 

Ideális „szélső eset”, de közöttük helyezkednek el, széles skálán, a tudományuk története iránt 

érdeklődő  kutatók  és  a  mai  tudomány nagy föladatait  idegeikben  érző  történészek.  Az ő 

„ellentétük”  és  „következetlenségeik”  nélkül  aligha  érthető  meg  a  nagy  szerep,  amit  a 

természettudomány a mai civilizációban betölt. Nem kell talán külön hangsúlyozni, hogy a 

fentebb  „feladat-centrikus”-ként  jellemzett  tudománytörténet-írás  szinte  predestinált  erre  a 

munkára.

135 Hartner, W.: Die Naturwissenschaften 57 (1970) No. 7. pp. 362–363.
136 Hartner, W.: Oriens–Occidens. Ausgewahlte Schriften zur Wissenschafts- und Kulturgeschichte. Hildesheim, 

1968.



A  múltjában  a  jelen  lehetőségeik  csíráit  tisztelő  természettudomány  és  a  múlt 

lelkiismeretes  föltárásából  a  jelen  felelősségét  megérző  történetírás  találkozásának 

feszültségtől  terhes  zónájában  keletkezhetnek  leginkább  egy-egy  ország  tudományos 

fejlődését  föltáró  monográfiák  is;  Gombocz  Endre137 és  Zemplén  Jolán138 könyveiből  pl. 

szépen  látható,  hogy a  botanika  és  a  fizika  története  ugyanolyan  fontos  hazánk  szellemi 

életében, mint az irodalomé. Legfőképpen azonban Benkő Samu gyönyörű Bolyai-könyvét139 

kell  itt  említeni.  Ez  a  könyv  példa  rá,  hogy  becsülettel  megmutatva  a  tudományok 

szükségképpen nemzetközi fejlődését, a népek egymásra utaltsága világlik ki, amely alól a 

legnagyobb  országok  sem  kivételek.  A  nagy  fölfedezések  keletkezése  és  jelentősége 

sokféleképpen értelmezhető, azonban létük s ritkaságuk egyértelműen demonstrálja a népek 

közös  és  oszthatatlan  érdekeit.  Holmi  prioritásharcok  helyett  ezt  megmutatni:  elsőrendű 

kötelessége a mai tudománytörténet-írásnak.

Ezzel azonban még távolról sem soroltuk föl mind a tudománytörténet-írás föladatait. A 

„drukkerek”  köre  például  semmiképpen  sem  korlátozható  a  természettudományok  aktív 

művelőire – önmagában is tekintélyes szám egyébként –, hisz a mai civilizációban így vagy 

úgy  mind  többen  kerülnek  közvetlen  vagy  közvetett  kapcsolatba  a  kutatómunkával,  s 

kényszerülnek új  tudományos  eredmények naponkénti  alkalmazására.  Az ő életüknek már 

része a természettudomány,  s  a  tájékozódásukhoz szükségképpen hozzátartozik szakmájuk 

történeti szemlélete, hisz enélkül elsüllyednek a naponként változó új tények özönében.

De hogyan képzelhető el  ez a  tájékozódás,  ha  – mint  nálunk ma – az oktatás  még 

tervéből is teljesen kihagyja a tudománytörténetet? Mert az, hogy középiskolai és egyetemi 

tankönyveinkben  rövid  életrajzi  vázlatokat  és  néhány  gyatra  képet  közlünk  a  tudomány 

„nagyjairól”, inkább zavarja a tájékozódást, nemhogy segítené. Azt a tévképzetet kelti, hogy a 

tudománytörténet-írás  valamiféle  múzeum  vagy  temető,  tiszteletreméltó  és  élettelen 

történelmi arcképcsarnok. Pedig látszólag könnyen megváltoztatható lenne ez a téves kép, ha 

a  középiskolákban  olyasféle  tankönyvek  alapján  oktatnának,  mint  pl.  Fülöp  Zsigmond140 

régebbi  vagy  Balázs  Loránd141 új  kémiatörténete.  Agassi  is  megmutatta  egy  kitűnő  kis 

137 Gombocz  Endre:  A magyar  botanika  története.  A magyar  flóra  kutatói.  Bp.,  1936.  MTA.  636 p.  (Új  
kiadása:  Sopron, 2007. Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium, Kollégium és Szakképző Iskola. [8],  
636, XXIV p. (– a szerk. megj.)

138 M.  Zemplén  Jolán:  A  magyarországi  fizika  története  1711-ig.  Bp.,  1961.  Akadémiai.  317  p.;  A 
magyarországi fizika története a XVIII. században. Bp., 1964. Akadémiai. 495 p. 

139 Benkő Samu: Bolyai János vallomásai. Bukarest, 1968. Irodalmi Könyvkiadó. 280 p.
140 Fülöp Zsigmond: A bölcsek köve. A vegytan története. 2. átdolg. kiad. Bp., 1957. Műszaki Könyvkiadó.  

343 p., 1 t. 
141 Balázs Lóránt: A kémia története. Bp., 1968. Gondolat. 703 p. (1–2. köt. bőv. kiad.: Bp., 1996. Nemzeti 

Tankönyvkiadó. 1075 p.  (– a szerk. megj.) 



képeskönyvben,142 miként lehetne a fizika történetét sikerrel oktatni akár az általános iskola 

fölsőbb osztályaiban is.

Csakhogy  ehhez  nem elegendőek  a  jó  könyvek.  Az  is  kellene,  hogy  a  tanárképző 

főiskolán  és  az  egyetemeken  tisztességes  és  elismert  tantárgyként  tanítsák  –  mint  több 

országban – a tudományok történetét. Ez sem lenne tán lehetetlen, hisz erre a célra, kezdetben 

legalábbis, megfelelhetne a tudománytörténet-írás legegyszerűbb válfaja, a problématörténeti 

„körítéssel” tálalt szakmatörténet. Az egyetemi oktatás színvonalát azonban itt is csak aktív 

kutatómunka  garantálhatja,  s  így  ez  a  tudománytörténeti  oktatás  nélkülözhetetlen 

alapföltétele.

S csak tényleges tudománytörténeti  oktatás alapján képzelhető el  a népművelés és a 

tömegkommunikációs  nevelés  tudománytörténeti  programja.  Enélkül  a  legjobb szándék is 

többnyire  torz  megoldásokra  kényszerül,  hisz  hogyan  lehetne  például  irodalomtörténetről 

beszélni  embereknek,  akik  Goethéről,  Shakespeare-ről  vagy  Thomas  Mannról  a  nevükön 

kívül  soha  semmi  egyebet  nem hallottak?  Csoda-e,  ha  szegény Bolyai  Jánosnak  ott  kell 

utolsót  rúgnia  a  néző  szemé  láttára  a  tv-színpadon  ahhoz,  hogy az  ismeretterjesztő  film 

„hatásos” legyen?

142 Agassi, J.: The continuing revolutlon. A history of physics from the Greeks to Einstein. New York, 1968.



A honi tudománytörténet-írás gondjairól143

A tudománytörténet-írás egyik alapelve, hogy a legkisebb helyi jelenség tárgyalását is meg kell 

próbálni beágyazni az általános fejlődés kereteibe. Kivált, ha gondokról akar szólani az ember, 

hiszen  a  szakma  honi  helyzetét  megítélni  sem  lehet  anélkül,  hogy  be  ne  illesztenénk  a 

világszerte érvényesülő és ható trendekbe. Erről természetesen ilyen szűkre szabott keretben szó 

sem lehet, vállalni kell tehát a túlzott egyszerűsítés veszélyét s esetleges igazságtalanságát is.

A  tudománytörténet-írás  –  hasonlóan  szerencsésebb  s  gazdagabb  bátyjához,  a 

művészettörténethez – amatőrök munkásságából keletkezett, Montucla és Kaestner – ketten 

együtt  a  matematikatörténet-írás  (gyengébb  kiadású)  Vasarija  –  a  francia  világosság  és  a 

német  felvilágosodás  neves  matematikusa  volt,  Johann  Beckmann  –  az  első  nagy 

technikatörténet  szerzője  –  az  ökonómia  professzora  a  göttingai  egyetemen;  Dr.  Thomas 

Thomson – az  első jelentős  kémiatörténet  szerzője  – kémikus volt,  Dr.  Priestley maga is 

jelentős  felfedező  az  elektromosság  területén,  melynek  történetét  megírta.  Jean  Baptiste 

Joseph Delambre – aki a máig legjobb csillagászattörténetet írta – csillagvizsgáló volt, Ernst 

Meyer  –  a  botanikatörténet-írás  nagy  korának  elindítója  –  botanikus,  akit  még  Goethe 

neveztetett ki (1826) a königsbergi botanikus-kert igazgatójául; akkoriban ugyanis még nem 

választotta  el,  s  nem  gyötörte  az  embereket  a  „két  kultúra”  rémképe.  A XIX.  századi 

tudomány első történetét megíró Wallace biológus volt, az evolúciós-elmélet társfölfedezője. 

A kor egyik jelentős matematikatörténésze,  H. G. Zeuthen ma is  jól  ismert  alkotásairól a 

geometriai transzformációk elméletében; át is alakította XIX. századivá a görög matematikát 

úgy,  hogy  görög  legyen,  aki  abban  ráismer  az  eredetire.  S  ugyanezt  tette  Ferdinand 

Rosenberger a XVII. századi fizikával, s e tekintetben mit sem különbözött tőle a folyóiratáról 

s tudós-biográfiájáról ma is általánosan ismert Poggendorff, Ma már épp pregnánsan XIX. 

századi szemléletük miatt értékes – lassan forrás-értékű – vaskos fizikatörténetük. Mondanom 

sem kell, hogy mindketten aktív fizikusok volta, aminthogy aktív szerves vegyész volt Kopp 

atya, akinek vaskos köteteiből máig puskáznak a kémiatörténészek, Koppnál sokkal híresebb 

vegyész-szakember volt persze a nagy Berthelot, akitől azonban ma már nemhogy puskázni 

nem divat, de még kritizálni is illik őt jobb körökben.

143 Forrás:  Vekerdi  László:  A  honi  tudománytörténetírás  gondjairól.  In:  A  magyarországi  tudomány-  és 
technikatörténet  konferencia.  Budapest,  1972.  november  23–25.  Szerk.:  Rajnai  Rudolfné.  Bp.,  1973. 
MTESZ. Tudomány- és Technikatörténeti Bizottság. pp. 467–474. 



Megvan egyébként annak is az oka, hogy miért,  Berthelot ugyanis olyan korban élt, 

amikor a nagy amatőrök történetírása – mint történetírás, s nem mint forrás – idejét multa, s  

fölváltotta két másik irány, Az egyik, a hasonlíthatatlanul fontosabb, a kritikai szövegkiadás 

volt,  s  épp  e  téren  követett  el  Berthelot  a  történetírás  akkori  standardja  szerint 

megbocsáthatatlan  vétségeket.  Persze,  akkoriban  még  olyan  tudósok  mérték  a  standardot, 

mint  Paul  Tannery,  Pierre  Duhem  és  Antonio  Favaro,  akiket  joggal  tekintünk  a  modern 

tudománytörténet-írás  megteremtőinek,  s  munkáik nélkül  moccanni  sem tudnánk ma sem. 

Jelen összefüggésben azonban – sajnos – nem kell  foglalkoznunk velük,  mert  honunkban 

irányuk mindig is csak elszórtan talált követőkre, jelenleg pedig – néhány újabb, örvendetes 

kivételtől eltekintve, mint amilyen Wigner s Planck levelek publikálása a Fizikai Szemlében, 

a Lengyel Imre és Tóth Béla-féle Maróthi levelezés-kiadás, Sarlóska Ernő és Fráter Jánosné 

közlései az akadémiai Kézirattár Bolyai-gyűjteményéből – nagyobb szabású editios munkáról 

egyáltalában nem beszélhetünk.  Pedig  erkölcsileg  –  s  talán  anyagilag  is  –  fölmérhetetlen 

például  az  a  kár,  ami  a  teljes  kritikai  Bolyai-kiadás  elmulasztása  miatt  érte  hazánkat  s  a 

történettudományt.  Az  utóbbi  tekintetben  persze  sokat  pótolt  a  hiányból  Benkő  Samu  – 

Bukarestben  megjelent  –  gyönyörű  Bolyai-könyve,  ami  nemcsak  az  egész  kor  pompás 

áttekintése, de valósággal Bolyai-breviáriumként is forgatható, Annál fájóbb s csodálatosabb 

azonban, hogy ez a remek könyv sem ösztökélte a honi tudományos hatalmakat még csak 

előmunkálatokra  sem  a  teljes  Bolyai-kiadás  érdekében.  Ennyire  nem  él  nálunk  Tannery, 

Duhem, Favaro nagy tradíciója.

Annál élénkebben él viszont még ma is errefelé a másik korabeli – illetve valamivel 

korábbi – irány hatása vagy legalábbis emléke. Ez a másik irány Németországban keletkezett, 

közelebbről  Münchenben,  ahol  egy  grandiózusnak  tervezett  vállalkozásban  megpróbálták 

feldolgozni, illetve feldolgoztatni a különféle szaktudományok történetét Németországban. A 

vállalkozás résztvevői már nem voltak amatőrök; de még nem is voltak történészek, akik a 

tudománytörténet-írással hivatásszerűen foglalkoznának, mint Tannery, Duhem vagy Favaro, 

A feldolgozandó szakma többé-kevésbé ismert művelői voltak, akik vagy nyugdíjasként, vagy 

a  vállalkozás  tartamára  egyéb  kötelezettségeik  alól  fölmentetten  dolgoztak  a  nagy  terv 

megvalósításán. A szempontjaik tehát már nem az amatőr elegáns és nagyvonalú szempontjai 

többé,  módszereik viszont – kellő történész-képzettség hiányában – teljességgel amatőrök, 

vagy  ami  még  rosszabb;  tudományoskodók.  Így  jött  létre  Münchenben  egy  elsősorban 

könyvtörténetre  alapított  s  kifejezetten  művelődéstörténeti  célzatú  és  rendeltetésű 

tudománytörténet-írás, mely szűkségképpen elhanyagolta – már csak képzettség- s idő hiánya 

miatt is – az editios munkát, s a tudománytörténet saját szempontjainak kidolgozása helyett 



megelégedett  többé-kevésbé  laza  művelődéstörténeti  és  filozófiatörténeti  kategóriák 

alkalmazásával s teremtésével, Könyvek tartalmi – néhol tartalomjegyzéki – ismertetése és 

szakmai  kommentálása,  az  előforduló  műszerek  leírása  és  magyarázata,  a  fontosabb 

személyiségek életrajzi adatai, időrendbe rázva, művelődés- és intézménytörténeti keretekbe 

foglalva: ilyesmi ez a félig szakmai történetírás, melynek tán egyetlen előnye,  hogy itt-ott 

eligazít  a  forrásmunkák  megkeresésében,  Persze  néha,  ha  egy-egy  nagy  szakember 

szuverénül,  amatőrként merte kezelni az anyagát – pl.  Julius Sachs az újkori  botanikát –, 

akkor még ebben a müncheni sorozatban is keletkezhetett maradandó mű.

A tudománytörténet-írás  fő  folyama azonban – szerencsére  – másfelé  haladt,  illetve 

másfelé ágazódott el, Folytatódott, s napjainkig egyre szélesebb mederben folyik az editios 

munka és a hozzá tartozó kommentár-irodalom; a sok szép eredmény közül ki kell emelni A, 

P, Juskevics munkásságát az iszlám matematika, Marshall Clagettét s iskolájáét a középkori 

latin tudomány, és J. E. Hofmann tanítványaiét a XVII. századi európai matematika területén, 

Kialakultak persze egészen új irányok is (mégpedig annyi, hogy mindet felsorolni nem 15 

perc, de 15 óra sem lenne elég); az egyik legpregnánsabb s legnépszerűbb a gazdaságtörténeti 

s társadalomtörténeti irány, mely F. von Borkenau, R. K. Merton és G, N. Clark fundamentalis 

– harmincas években megjelent – tanulmányaiból kiindulva s az Annales-kör szemléletével s 

módszereivel  kiegészülve  nemcsak  egyik  fő  vonala  a  modern  tudománytörténet-írásnak, 

hanem  jelentős  szerepet  játszik  –  kivált  S,  D.  Price,  J,  Ben-David  és  Th.  S,  Kuhn 

tudományszociológiai  jellegű  vizsgálatain  keresztül  –  a  történeti  megalapozottságú 

futurológiai  extrapolációkban is. A jövő elképzelése s tervezése szempontjából – pozitív s 

negatív irányban egyaránt  – legalább ennyire  jelentős  volt  az a  kollaboráció is,  amely az 

irodalommal  s  irodalomtörténet-írással  alakult  ki;  az  előbbi  a  tudományos-fantasztikus 

irodalom különféle válfajaiban, az utóbbi az utópisztikus gondolkozás és a teremtő képzelet 

elemzésében érte el tán legismertebb eredményeit.144

Külön irányként, s kivételesen nagy súllyal jelentkezett a harmincas-negyvenes években 

a  szakmán  belül  a  tudománytörténeti  medievalisztika,  amely  a  „nagy”  medievalisztika 

hatására indult,  de sok tekintetben túlnőtt  rajta,  pl,  Anneliese Maier,  A. C, Crombie s  W. 

Hartner munkáiban. A második világháború után világszerte föllendülő reneszánsz-kutatás és 

XVII.  század  kutatás  már  jórészt  tudománytörténeti  inspirációra  indult  és  fontosabb 

alkotásaiból  –  például  Heller  Ágnes  szép  könyvéből  –  sohasem  hiányozhatott  a 

tudománytörténeti orientáció.

144 A jövő-centrikus tudománytörténeti szemlélet kitűnő példája alább Marx professzor előadása (– Terts István 
megj.)



A második  világháború  utáni  másfél-két  évtized  volt  a  tudománytörténet-írás  nagy 

pillanata, s egyáltalában nemcsak az atombomba s a számítógép hatására. A nemrégen még 

lenézett,  kicsi  szakma  hirtelen  világszerte  (extra  Hungariam persze)  az  egész  történetírás 

élvonalába  került,  s  ennek  egyik  jele  –  s  távolról  sem  oka  –  volt  Herbert  Butterfield 

Cambridge-i történész-professzor híres kollégiuma 1948-ban Az újkori tudomány eredetéről; s 

nálunk – valamivel  korábban – Hajnal  István tudomány-  s  technikatörténeti  tájékozódása, 

valamint Csapodi Csaba fundamentális fizikatörténeti dolgozatai.

Az  „igazi”  történészek  lelkesedése  azonban  –  nagy  s  szerencsés  kivételektől,  mint 

nálunk Makkai László, eltekintve – világszerte hamarosan lelohadt; végül is nagyon-nagyon 

kevesen  adták  fejüket  még  időszakosan  is  tudománytörténet-írásra.  Ekkorra  azonban  már 

nagyon  sok  országban  létezett,  elsősorban  George  Sarton  önzetlen  szervezőmunkája  s  a 

kivételes  kondíciójú  Alexandre  Koyré  szellemi  „propagandája”  következtében,  külön 

egyetemi  tantárgyként  s  szakként  tudománytörténet-írás,  s  szakdolgozatok,  doktorátusok, 

szemináriumok,  docensek,  professzorok,  kutatóintézetek,  folyóiratok  segitségével 

fölzárkózott  korunk  szellemi  „céheihez”:  a  kutatók,  kongresszusok,  lektorálások, 

különlenyomatok, ösztöndíjak, intrikák és fúrások által összetartott kollégiumaihoz, Önálló – 

s öntudatos – szakmaként persze (a kutatás Parkinson-törvénye szerint) maga is egyre jobban 

szakosodik  és  földarabolódik;  ezért  azonban  egyelőre  még  kárpótol  a  föltárt  anyag 

gazdagsága és az új forrásterületek sokasága; a tudománytörténet-írás ma a prehistóriától és a 

mítoszkutatástól a futurológiáig, a generatív nyelvészettől az ipari archeológiáig úgyszólván 

mindenütt  talál  anyagot  s  inspirációt.  A legfontosabb  új  forrásterületek  közül  még  ilyen 

kutyafuttábani  összefoglalóban  is  ki  kell  emelni  a  tudománytörténet-írás  fontosságát  a 

jelenkutatásban,  nemcsak  a  tudományszociológiát  értve  alatta,  hanem a  nagy tudományos 

felfedezések  még  élő  tanúinak  –  a  tudomány  valóságos  „élő  kövületeinek”  –  olyasféle 

kikérdezését,  amint  azt  Thomas  S,  Kuhn  valósította  meg  egy  grandiózus  vállalkozásban 

korunk  legnagyobb  szellemi  kalandja,  a  kvantummechanika  történetének  tisztázására. 

Hasonló lehetőségünk, ha szerényebb keretek közt is, nekünk is lenne; van is: mert ide kell 

sorolni a Televízió nagy tudósainkkal készített remek interjúit, A vállalkozás jelentősége föl-

mérhetetlen, s kibővítése nagyon is indokolt és elsőrendű „tudománytörténész” feladat volna.

Tán mutatja a fenti – találomra kiragadott – néhány példa, mennyire kibővült az utóbbi 

évtizedben a tudománytörténet-írás forrásvilága s mennyi új adat áramlott be mindenfelől, S a 

gazdag  új  anyag  alapján  lassan  kezd  kibontakozni  egy  új  összefoglalás  igénye  inkább, 

semmint  lehetősége,  Tán  nem  kell  külön  hangsúlyozni,  hogy  ez  az  összefoglalás  nem 

„művelődéstörténetinek” kívánkozik.



Erről  azonban a  jelen  összefüggésben legfeljebb mint  hiányról  szólhatnánk.  Nálunk 

ugyanis  a  tudománytörténet-írás  legtöbb  területén  az  újabb  eredményekkel  meglehetősen 

ellenségesen szemben álló „modell” uralkodik, amit leginkább a föntebb említett „müncheni 

irány”-hoz  hasonlíthatnánk,  Meg  kell  azonban  rögtön  említeni  néhány  nagy  kivételt,  Az 

editios  munkában  elsősorban  Sarlóska  Ernő  nevét,  akinek  néhány  újabb  publikációja  is 

mutatja, mit fog veszíteni a Bolyai-kutatás, ha évtizedek óta dédelgetett s kimunkált tervét, a 

teljes Bolyai-kiadást nem sikerül megvalósítania, Tán nem kell mondanom, hogy nem rajta 

múlik, A tudománytörténet-írás, de általában az egész ókortudomány meglepően új s gazdag 

útjait  nyitották  meg  Szabó Árpád  szótörténeti  és  fogalomtörténeti  elemzései  s  módszerei, 

melyek a forráskör nagy bővítésének éveiben, a legszerencsésebb pillanatban csatlakoztak a 

világ kutatásának első vonalához, Ugyanakkor itthon az eredeti források szerint tájékozódó 

tudománytörténeti  esszé  kiemelkedő,  ragyogó  példái  voltak  Benedek  István  könyvei  és 

tanulmányai,  Kétségkívül  ők  képviselik  ma  nálunk  a  szakma  új  irányok  felé  orientálódó 

élvonalát;  de  föltétlenül  meg  kellene  említeni  mellettük  néhány  nagy  amatőr  munkáit; 

Tasnádi-Kubacska  Andrásét  például,  vagy  Jávorka  Sándor  kitűnő  Kitaibel-monográfiáját, 

mely a legjobb Gombocz Endre-i hagyományokat folytatja. A korunkban újra előtérbe kerülő, 

jövő iránt  tájékozódó történeti  esszék kitűnő példái  Rényi  Alfréd és  Marx György írásai, 

amelyek  Szent-Györgyi  Albert  és  Gábor  Dénes  hasonló  természetű  s  hasonlóan  inspiráló 

műveihez csatlakoznak,

Végeredményben tehát ma meglehetősen élesen szemben állnak egymással a régi iskola 

s az uj törekvések képviselői, Hangsúlyoznunk kell persze, hogy ez nem honi specialitás, így 

van  ez  világszerte,  másutt  még  sokkal  élesebben  is,  mint  itt.  Speciálissá,  hazaivá  ezt  a 

szembenállást  a  gondok  teszik,  a  lehetőségek  szűkössége,  A publikálás  és  a  publicitás 

lehetőségeié  például;  hiszen  néhány  nem-történész  profilú  s  túlnyomórészt  népszerűsítő 

folyóirat  –  illetve  szerkesztő  –  néha  valósággal  hősies  és  megható  segítőkészsége  nem 

pótolhatja  az  önálló  szakmai  fórumot,  Megfelelő  publikációs  lehetőség  hiányában  persze 

érvényes dokumentációs munkáról még csak nem is beszélhetünk, Hiszen ki tudja, hány cikk 

porosodik  –  úgy  lehet  örökre  –  szerzők  türelmetlen  s  szerkesztők  végtelenül  türelmes 

íróasztalaiban? Nyilvánvaló az is, hogy egy amúgy is „perifériás” szakma – amilyen nálunk a 

tudománytörténet-írás  – „perifériásabb” szerzőit  a  különben is  rendkívül  hosszú „átfutási” 

(kétszeresen  is  rossz  szó,  nemcsak  nyelvtani  szempontból!  Mert  hogyan  beszélhetünk  a 

publikálással  kapcsolatban  „futásról”?)  idők  „preferáltan”  sújtják;  mire  egy  ilyen  szerző 

korrektúrát kap,  többnyire a cikk felét  ki  szeretné igazítani.  De hát akkor meg mit szól a 

szerkesztő? Nem szól: a papírkosarat használja.



Külön tanulmányt, sőt külön konferenciát kívánnak meg a könyvbeszerzés gondjai, ami 

szintén  nem tisztán  anyagi  kérdés,  hanem összefügg  valahogyan  a  tudománytörténet-írás 

említett  „müncheni”  koncepciójával,  Nyilvánvaló  ugyanis,  hogy  a  szakma  önállóságát  – 

„kompetenciáját” és „performanciáját” – tagadva, illetve nem hangsúlyozva, föl sem merül 

önálló szakkönyvtár igénye, Márpedig a nagykönyvtárak amúgy is szűkös kapacitása képtelen 

kielégíteni egy ennyire könyvigényes szakma könyvéhségét, A nagy reprint- kiadások miatt az 

elmúlt években kitűnő alkalom kínálkozott hiányzó, alapvető primér és szekundér források 

beszerzésére; ám nemcsak ezt mulasztottuk el, hanem még a meglevő – s részben igen értékes 

– régi könyvanyag nagy részéhez sem tudunk hozzáférkőzni. Mondják, hogy a sok hurcolás, 

meg a rossz raktározási lehetőségek miatt ez is pusztulgat szép csendesen. Nem egyszerűbb 

hozzájutni a kéziratos anyaghoz sem, egyébként is ha valami,  hát a levéltári  munka teljes 

embert és nagy gyakorlatot kíván, S hozzá nemcsak egy levéltárban, vagy általában a honi 

levéltárakban  való  jártasságot.  A  magyarországi  tudománytörténet  természete  miatt 

nélkülözhetetlen a rendszeres külföldi kutatás; nélkülözhetetlen Bécs levéltárai, a szomszéd 

államokéi, S ki juthat el ide? Vagy Th. S. Kuhn kvantummechanika-történeti archívumába, 

mely a magyar elméleti fizika szempontjából is oly sok értékes anyagot tüntet föl? A kérdés 

szónoki,  hiszen  jól  tudjuk,  hogy  még  a  „nagy”  történetírásban  is  mekkora  a  hiány  a 

használható  tudományos  ösztöndíjakban.  Persze  egy  nemzetközi  rangú,  a  honi 

tudománytörténet-írás  egész  spektrumát  befogadó – s  emelő – folyóirat  hozhatna  külföldi 

meghívásokat is. Ez azonban már a futurológia, s nem a tudománytörténet-írás gondjaihoz 

tartozik.



A matematika és a technika története145

Mikor  Északnyugat-Európa  még  a  megalit  kőóriások  történelem  előtti  mesevilágában 

szunnyadt, a Földközi-tenger keleti csücskében és Nyugat-Ázsiában már réges-régen számon 

tartották és följegyezték a véres háborúkat, a békekötéseket, a természeti csapásokat, földi és 

égi hatalmak tetteit. S amióta följegyzésekről tudunk, tudunk a matematika közvetlen vagy 

közvetett „alkalmazásáról” is. Például naptárszámításokról s hatalmas templomok építéséről, 

amihez már bizonyosan kellett matematikai ismeret is. Hisz „ezeknél az építkezéseknél sok 

száz ember munkáját kellett megszervezni s irányítani – írja V. G. Childe. – Mielőtt a falakat  

rakni  kezdték,  kötéllel  jelölték  ki  a  templom körvonalait.  Az  erechi  mesterséges  dombra 

épített  templom bitumen padlójában valóban meg is  találták az archeológusok a templom 

pirossal vázolt alaprajzát.”

Azt azonban még találgatni sem igen tudjuk, miféle matematikát „alkalmazhattak” az 

erechi  templom  építői  az  i.  e.  IV.  évezredben.  Évezredekkel  későbbi  korok,  a  késő-

egyiptomi és a babilóni birodalom matematikájáról is sokáig inkább csak elképzelések és  

hiedelmek éltek történészek s laikusok körében, s az utóbbi évtizedekben föltárt hatalmas  

anyag megbízható történeti értelmezése még ma is hiányzik, a ma divatos magyarázatok  

értéke  pedig  erősen  vitatható,  bár  sajnos  nem  eléggé  vitatott.  A matematikatörténészek 

ugyanis óhatatlanul a mi mai számolási  technikánk csíráit vélik fölfedezni – s tán nem is 

egészen jogtalanul – az egyiptomi papiruszokon s mezopotámiai agyagtáblákon, s  a róluk 

kibetűzött  alkalmazásokból  azután  szépen  rekonstruálják,  milyen  lehetett  az  a  „tiszta” 

matematika, amit egyiptomi és babilóni kollégáik évezredekkel ezelőtt „alkalmaztak”.

A  matematikatörténészek,  akik  többnyire  maguk  is  matematikusok,  az  emberiség 

történetét tulajdonképpen két részre osztották, egy sajnálatos matematika előtti periódusra s a 

matematika fejlődésére. Éppen arra való volt szerintük a technika, hogy az emberiség lassan, 

hosszú  évezredek  alatt  megtanulja  általa  a  legegyszerűbb  matematikai  fogalmakat  s  a 

mennyiségtan  elemeit.  Ezért  azután  a  matematikatörténészek  mindig  nagy  tisztelettel 

meglengetik a kalapjukat, mihelyt technikatörténeti részlethez érnek – s nagy ívben elkerülik. 

Az  udvariasságot  a  technikatörténészek  is  viszonozzák:  a  munka  izzadságosan  művelt  

völgyeiből  kegyelettel  mutatnak  a  „tiszta”  matematika  hófödte  csúcsaira,  s  nem 

mulaszthatják el soha, hogy figyelmeztessenek az „alkalmazások” fontosságára.

145 Forrás: Vekerdi László: A matematika és a technika története. In: Vekerdi László: Befejezetlen jelen. Bp.,  
1971. Magvető. pp. 86–110. (Elvek és utak)



Tudós dolgozatok és vaskos monográfiák születtek így az egyiptomiak „geometriájáról” 

és  a  babilóniak  „algebrájáról”,  s  az  sem igen  zavarta  a  történészeket,  hogy  az  ezekben 

rekonstruált „tiszta” geometriát és algebrát sohasem sikerült megtalálni. Minden eddigi lelet 

arról  tanúskodik,  hogy  ami  matematikát  az  egyiptomi  írnokok  s  a  babilóni  papok  és 

kereskedők  használtak,  az  csupa  „alkalmazás”  volt:  gyakorlati  föladatok  megoldása  az 

összeadás,  kivonás,  szorzás  és  osztás  többé-kevésbé  célszerű  módszereivel.  Sem  a 

matematikára  annyira  jellemző  „levezetések”  és  „bizonyítások”,  sem  a  fogalmi 

általánosítások  s  szabályok  nem  taláthatók  sehol.  Persze  nagyon  sok  babilóni 

föladatmegoldásra igen jól alkalmazhatók a  mi  algebrai képleteink  is,  hisz kettő meg kettő 

végül is Babilónban és Princetonban egyaránt négy, csakhogy a babilóni kettő egyáltalában 

nem azonos ám a princetoni 2-vel. Babilónban a kettő – vagy a többi szám – először is mindig 

két dolog: vagy ember, vagy egyszerűen két jel volt; s ami még fontosabb különbség, eme 

konkrét jelentésen kívül és túl többnyire fontos „varázstulajdonságok” hordozója. A számok és 

a számolás alkalmazása Egyiptomban és Babilónban sohasem korlátozódott a technikára és a 

gazdasági életre; elsőrendű – ha ugyan nem a legfontosabb – „alkalmazási területe” volt a 

varázsolás, a bűbájosság, a jóslás, a csillagimádás: mindaz a különös és sokféle technika, amit 

summásan „mágiának” nevez a történetírás. Mi több, ami matematikát a gazdasági és technikai 

életben alkalmaztak,  a  nagy piramisépítkezéseknél  például  vagy a  templomgazdaságokban, 

közvetve az is majdnem mindig vallási-mágikus célokat szolgált,  az ősi  „varázstudomány” 

része volt.

Írnokok,  papok,  varázslók  ismerték  ugyan  a  számolást,  s  használták  is,  azonban 

sohasem „alkalmaztak”  az  újkori  mérnökökhöz  hasonlíthatóan  „matematikai”  szabályokat 

vagy  éppen  elméleteket.  S  nem  is  kerestek  soha  ilyesmit,  nem  a  jövő  deduktív 

matematikájához gyűjtögették ők az „empirikus” alapokat. Mind ez idáig semmiféle adat sem 

került  elő,  amely azt mutatná,  hogy a matematika axiomatikus, deduktív rendszere lassan, 

évezredek  próbálgatása  alapján  keletkezett.  Ellenkezőleg,  minden  jel  arra  mutat,  hogy  a 

matematikát  úgy  fedezték  fel,  hirtelenül  és  kicsit  váratlanul,  mint  Kolumbusz  Kristóf 

Amerikát.

*

Szabó Árpád gondos filológiai és szótörténeti vizsgálatai derítették ki, hogy a „bizonyítás” 

fogalmát s fundamentális módszereit az i. e. V. században kölcsönözték a matematikusok a  

kortárs eleai filozófusoktól. A matematika ettől kezdve létezik úgy, ahogyan lényegében mi  



ismerjük: bizonyító és deduktív tudományként. Nyugodtan lehetne úgy is írni, hogy ettől a  

perctől kezdve, hisz a matematika meglepetésekben s fölfedezésekben mérhetetlenül gazdag 

két és fél évezredéhez képest igazán meglepően rövid idő az a néhány évtized, ami alatt –  

valamikor az i. e. V. században – a miáltalunk ismert euklidészi tökéletességre emelkedett.  

Meglepően rövid és meglepően termékeny idő; épp ezt a hihetetlenül gyors növekedést nem 

akarták  elhinni  a  matematikatörténészek,  s  ezért  kellettek  nekik  a  babilóni  s  egyiptomi  

„empirikus” matematikafejlődés évezredei.

Azonban egy híres amerikai tudománytörténész-professzor, Thomas S. Kuhn a hatvanas 

évek elején egy világszerte igen nagy föltűnést keltő könyvben igazolta, hogy a tudományok 

fejlődése  sohasem  volt  egyenletes;  a  „tudomány”  távolról  sem  az  a  folyton  gyarapodó 

„kumulatív”  folyamat,  aminek  addig  hitték.  Kuhn  szerint  a  tudományok  fejlődésében 

„normál”  és  „forradalmi”  periódusok  váltakoznak,  s  a  kétféle  fázisban  jól 

megkülönböztethető,  jellegzetes  „struktúra”  ismerhető  föl;  ahhoz  hasonlóan,  ahogyan  a 

gazdaságtörténetben  váltakoznak  az  expanziók  és  a  kontrakciók  jól  megkülönböztető 

struktúrái.  A lassú,  „normál”  periódusok  struktúráját  elsősorban  a  „stabilitás”  jellemzi,  a 

„normál tudomány” nemhogy áttörni, észrevenni sem képes a saját korlátait, s elégtelenségét 

mindig  csak  valami  egészen  újfajta  gondolkozás  világíthatja  meg.  Például  az  eleata  lét-

metafizika  a  matematika,  a  racionális,  illetve  az  induktív  kutatási  módszer  a 

természettudomány esetében.  A két  nagy „forradalmi”  periódus,  a  görög matematika  s  az 

újkori természettudomány tehát nagyobb, általános gondolkozástörténeti változás része volt.

A nagy változás  a  társadalmi,  gazdasági,  technikai  s  szellemi  élet  minden  területén 

hatott,  az  egész  életet  formálta;  a  szakmákra  tagolódott  történetírás  azonban  megtartja  a 

kötelező udvariassági és óvatossági távolságokat, s így azután csupán a társadalomtörténet, 

gazdaságtörténet,  technikatörténet,  matematikatörténet,  vallástörténet,  mágiatörténet, 

orvostörténet,  ártörténet,  kémiatörténet,  logikatörténet,  botanikatörténet,  s  még  egy  sor 

szakmatörténet  részletes  inventárjait  s  jobb-rosszabb  rekonstrukciók  ismerjük;  a  változás 

aspektusait  a  különféle  szakmatörténetek  szemszögéből,  s  Arkhimédész  például  a 

technikatörténetből többnyire nagy tisztelettel köszönti matematikatörténeti önmagát anélkül, 

hogy legalább megpróbálná megérteni a saját levezetéseit. A tudomány- és technikatörténet-

írásba még alig hatolt be Lucien Febvre és Marc Bloch szelleme, itt szilárdabban állanak a 

szakmákat  elválasztó  falak,  mint  valaha,  s  egy  George  Sarton  vagy  Alexandre  Koyré 

kapcsolatokat kutató kísérleteit elnyeli a mindent megemésztő hallgatás vagy – tisztelet.

*



Ami mármost a görög matematika történetét illeti, mégis tán szerencsésebb a helyzet. Először 

is  Szabó  Árpád  említett  vizsgálataiban  nemcsak  azt  fedezte  föl,  hogy  a  matematikát 

valósággal  föl  kellett  fedezni,  ki  kellett  találni,  hanem  azt  is  rekonstruálta,  hogyan 

kezdődhetett ez a „kitalálás”. Szaknyelven, de pontosabban: tisztázta a görög (s ez előtt más 

nem volt!) deduktív matematika „logikai-heurisztikai” alapjait. Tisztázta, miként juthatott a 

görög gondolkodók eszébe, hogy „alkalmasan”, egyébként azonban „tetszőlegesen” választott 

alapelvekből  ellentmondásmentes  gondolati  rendszert,  deduktív  matematikát  építsenek föl. 

Tóth Imre paradoxonokról szóló könyvéből azután az is megérthető, hogyan s miért vezette 

épp az  ellentmondás az „alkalmas” helyekre inkább, semmint elvekre a szellemet, s hogyan 

teremtett a világosan föltárt paradoxonok által sarkallt gondolkodás a tagadás (meta) logikai 

műveletével újabb s újabb ellentmondásmentes rendszereket a szükségképpen ellentmondásos 

– hiszen új – célokhoz s alapokhoz. Új célokat s fogalmakat teremteni, tehát teremteni – ezt 

mutatta meg Tóth Imre könyve – ugyanis csak tagadás, minél radikálisabb tagadás által lehet.

S hol a tagadás lábát megveti, ott a mágikus praktikák, s boszorkányság, a varázsolás 

világát  mindig visszaszorítja,  ha teljesen meg nem is dönti  soha.  Egy kivételesen tisztán 

gondolkodó  német  klasszika-filológus,  Karl  Reinhardt  mutatta  meg,  miként  váltotta  föl,  

illetve gyöngítette a görög városállamokban a korábbi világban uralkodó varázstudomány 

erejét a mítosz. Nem hiányoztak persze a mítoszból sem a régebbi varázslatos elemek, de 

hiányzott vagy fölismerhetetlenségig átalakult benne a varázstudomány „gyakorlati” része: 

az emberek és a természet kényszerítésére szolgáló kegyetlen és durva praktikák. Varázslatos 

világ  a  mítoszé  is,  de  nem  varázsoló;  a  mítosz  varázsa  a  megismerést  és  a  megértést  

szolgálta, nem a gyilkolást és az erőszakot.

A  mítosz  által  vezérelt  szellemi  világban  a  technikai  és  gazdasági  élet,  mely 

Mezopotámiában  és  Egyiptomban  teljesen  az  állami  varázstudomány szolgálatában  állott, 

hirtelen  fölszabadult.  Látták  ezt  persze  a  technika-  és  matematikatörténészek  is,  s  nem 

győzték  korholni  a  „gőgös”  matematikát,  amiért  nem  sietett  tisztességes  „alkalmazott  

tudományként”  frissen  fölszabadult  testvérei  segítségére.  Mások  meg  a  „társadalmat”  

ócsárolták,  amiért  –  úgymond  –  „játékszerekre  és  szemfényvesztésre  pazarolta”  egy 

Arkhütász vagy akár egy Héron technikai géniuszát. S Arkhimédész páratlan tudomány- és 

technikatörténeti hírnevét nem kevéssé növelte a monda, miszerint csodálatos, soha nem 

látott hadigépeket szerkesztett Szirakuza védelmére. S ezt a mondát egyáltalában nemcsak  

az  antik  mondacsináló  mesterek  keltették,  legalább  annyira  a  „tényeikre”  és 

„szövegkritikáikra”  büszke  modern  technika-  és  tudománytörténészek  is,  akik  inkább  

szemet  hunytak  a  hitelesség,  sőt  a  hihetőség  kérdése  fölött  is,  csakhogy annál  jobban 



dicsőíthessék Arkhimédészben az „alkalmazott tudomány” hősét. Korunk hősét.

A görög világ  hősei  azonban másfélék  voltak;  Kerényi  Károly,  illetve  a  Svájcban  

lehiggadt és bölccsé öregedett  Karl  Kerényi  mutatta  tán meg legszebben gyönyörűséges  

Hérosz-könyvében,  hogy  milyenek.  Ezt  a  könyvet  a  tudomány-  és  technikatörténészek 

természetesen nem ismerik, azonban egy hírneves, de széles látókörű tudománytörténész,  

Giorgio de Santillana (aki a hírnevét persze nem a látókörével  szerezte)  Karl  Reinhardt  

fundamentális  Parmenidész-monográfiája  nyomán fölvázolta  a  korai  görög természetkép 

mitikus vonásait. Az ő természetszemléletük ugyanis, akárcsak emberszemléletük, lényege 

szerint „heroikus” volt;  a teremtés,  a pusztulás, a lét  nagy, életes mítoszaiba mentette a  

jelenségek tűnő és zavaros látszatvilágát. Hérakleitosz mindent teremtő s megemésztő tüze  

ugyanott  lobogott,  Démokritosz  oszthatatlan  kemény  atomjai  ugyanott  zuhantak,  ahol  

Parmenidész  oszthatatlan  és  tökéletes  „Egy”-e  létezett:  a  mítoszteremtő  tündér-képzelet 

világában. S ahol mi a halmazelmélet irtózatosan nehéz acélszerkezeteiből verünk hidat, ott a 

görög szellem hihetetlenül könnyedén és elegánsan átlebegett – Tóth Imrének köszönet érte, 

hogy megmutatta – Akhilleusz és a teknősbéka paradoxonán.

Matematika-  vagy  technikatörténeti  tanulmányban  most  részletesen,  vaskos 

lábjegyzetekkel („ez a szó!” s nem a magyarul helyesebb „széljegyzet”, mely valami játszi 

könnyedséget sugalmaz, óhatatlanul) és mázsás „belégekkel” kellene igazolni, hogy ... stb. 

De ez itt nem matematikatörténeti tanulmány, és az égvilágon semmit sem igazol (a szerző 

sokoldalú  tájékozatlanságán  kívül).  Így  hát  korunk  strukturalista  és  ál-matematizálgató 

divatját  követve,  nyugodtan  szerkeszthető  a  matematika,  a  technika,  a  későbbi 

természettudományok s a gazdasági élet kapcsolataiból egy kis táblázat, amit a széleken akár 

ki is egészíthetünk a mítosz kapcsolatait  föltüntető oszloppal és sorral.  A „kapcsolatokat”  

erősség szerint keresztekkel jelölhetjük: + = gyenge, ++ = erősebb, +++ = erős és ++++ = 

igen erős kapcsolat.  Az így keletkező négyzetes szkéma vagy „mátrix” diagonális  elemei 

természetesen maga a matematika (m), a természettudományok (tt), a gazdaság (g) a technika 

(t) és – a jobb alsó sarokban – a mítosz (mi). Ezeknek az erőssége, helyesebben fejlődése is  

jelölhető,  mondjuk,  pontokkal.  Az  így  szerkesztett  „művelődéstörténeti  mátrix”  (hadd 

nagyképűsködjem jó strukturalistához illően)  tömören és  felületesen szemlélteti  a föntebb 

mondottakat: a matematika és a mítosz nagy fontosságát, a mítosz igen erős és a matematika 

gyengébb (noha nem föltétlenül gyengédebb) kapcsolatát a természetértelmezéssel; az elég 

élénk gazdasági és technikai fejlődést, amely azonban gyengén kapcsolódik egymáshoz, hisz 

a görög gazdasági élet – örök panasza ez a technikatörténészeknek – sohasem hasznosította 

igazán  technikai  lehetőségeit.  Elég  erősen  kapcsolódott  viszont  a  monumentális  építészet 



révén  (amely  természetesen  egészen  más  szellemi  szférába  is  tartozik)  a  mítosszal. 

Természettudomány, ahogyan ma értjük, még nincs, csak a „kapcsolataiban”: matematikához 

és  mítoszhoz  kötődve;  ami  természetesen  nem újság,  hisz  mindig  is  ezzel  a  kettősséggel 

szerette jellemezni a tudománytörténet-írás a görög tudomány kezdetén Püthagorászt s végén 

Ptolemaioszt.

m tt g t m

m . . . .
. . . .
. . . .
. . . .

+ + + + + + +

tt + + + + + +

g + . . . . +

t + + . . . . + +

mi + + + + + + + + + + . . . .
. . . .
. . . .

Hasonló  szkémában  summázva  az  egyiptomi-mezopotámiai  tudományfejlődést,  itt  a 

mítosz  helyére  lépő  varázstudomány  erősségét  kell  elsősorban  hangsúlyozni,  s  igen  erős 

kapcsolatát  technikával  s  gazdasági  élettel.  Matematika  s  természettudomány  itt  még 

majdnem  teljesen  csak  „mágikus”  kontextusban  létezik,  a  mindent  magába  ölelő 

varázstudomány részeként.

m tt g t v

m + + + + + +

tt + + + + +

g + . . + + + +

t + . . . . + + + +

v + + + + + + + + + + + + + + + + . . . .
. . . .
. . . .
. . . .

A szkémát az előbbivel összehasonlítva azonnal szembetűnik a hatalmas változás, amit 

a görög matematika megjelenése okoz a képben, s ez természetes is, hisz tulajdonképpen az 

egész  mátrixábrázolás  értelme  s  célja  a  matematika  megjelenésével  keletkezett  hirtelen 

változás szemléltetése volt.



*

Ha a római s a véle egybeolvadt későhellenisztikus civilizációt akarnánk hasonló szkémában 

ábrázolni, először is megint újra kellene keresztelni a széli oszlopot és sort. Nem mintha a 

mítosz vagy akár a mágia nem hatott  volna itt is igen erősen az élet egészére,  azonban a 

tudomány, a technika s a gazdaság fejlődése szempontjából nem volt már többé egyik sem 

irányító vagy éppen döntő tényező. Hogy mi lépett a helyére, azt még a mezopotámiai és a 

görög szkémához használt szegélynél is bizonytalanabbul lehet csak megnevezni, hisz a római 

s a későhellenisztikus tudomány története sokkal kevésbé ismert mint a görög vagy akár a 

mezopotámiai.  Két  nagyon  nagy  ókortörténész,  M.  V.  Rostovtzeff  és  W.  W.  Tarn 

fundamentális  könyvei  alapján  tán  mégis  az  sejthető,  hogy  a  tudományos,  technikai  és 

gazdasági élet „széli” irányítójaként a kultusszá és vallássá alakított állam (illetve konzekvens 

„tagadása”, az állammá tett vallás) szerepelhetne.

Természetes  joggal  háborodik  föl  bárki,  aki  akárcsak  fölületesen  is  lapozgatott  már 

Burckhardt  remek Konstantin-könyvében,  az  efféle  szkematikus  megállapítások durvasága 

miatt. Azonban hasonló (netán háromszögletű) szkémákkal találkozhat jó nevű és szakmailag 

megbízható  szerzők  műveiben  is,  az  ilyen  szkémák  hozzátartoznak  korunk  szellemi 

divatjához. Nyugodtan fölvázolható tehát a római-hellenisztikus mátrix:

m tt g t ákv

m . . . + + + +

tt + . + + +

gt
+ +

. .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

+ + +
+ + + +

ákv + + + + + + + + + + . . . .
. . . .

Az  államkultusz-államvallás  mindenütt  jelenvalósága  ellenére  fontossága  legföljebb 

nyolc ponttal jelölhető, hisz mellette, vele keveredve, s gyakran ellene kétségkívül hatott a 

matematika s tudomány fejlődésére a mítosz és a mágia is; Lynn Thorndike monumentális 

mágiatörténete bizonyítja, milyen erősen. Részben tán a görög matematika megmaradása is a 

misztikus és a mágikus kapcsolatoknak, neopüthagoreizmusnak és asztrológiának köszönhető, 

bár végig az antikvitáson át  sejthető inkább,  mint követhető a genuin,  „klasszikus” mate-



matika is, noha csak elvétve akadtak nagy és eredeti képviselői, mint Diophantosz, Proklosz 

vagy Papposz. Külön magyarázatot igényelne a természettudomány „bejelölése”; erről persze, 

éppen úgy, mint a matematika megmaradásáról,  nem a rómaiak tehetnek, hanem a görög, 

elsősorban  az  alexandriai  tudósok,  akik  (az  élettanban,  anatómiában  és  földméréstanban 

bizonyosan, s valószínűleg a fizika néhány területén is) csináltak olyasmit is, amit későbben 

experimentális  és  mérő  tudományoknak  neveztek.  Ez  azonban  inkább  csak  minket,  késői 

utódokat érdekel, akik a jövőt látjuk az első tétova lépésekben; az akkori emberek nem sokra 

becsülték a kortárs természettudósokat s matematikusokat,  hacsak történetesen nem voltak 

sikeres építészek, orvosok, haditechnológusok, asztrológusok, mágusok vagy államférfiak is. 

S  a  hangsúly itt  a  „sikeres”  jelzőre  esik,  mert  építész,  orvos,  asztrológus,  főleg  azonban 

hadvezér és államférfi akadt a hellenisztikus civilizációban elég; az éles szemű Rostovtzeff 

nemhiába hasonlította az erősen kompetetív amerikai civilizációhoz. S azt is ő vette észre, 

hogy a hellenisztikus államokban az államhatalommal szövődött technika: a haditechnika és a 

tömegek  megtévesztését  szolgáló  „szemfényvesztés-technika”  volt  a  „közművelődés” 

leglényegesebb  tényezője.  Héron  „játékszerei”  nagyon  is  komoly  és  nagyon  is  praktikus 

célokra készültek: csodatevő helyek ajtaját nyitogatták, csodatevő isteneket mozgattak, hogy 

bámulja a nép a hatalmasok erejét. S Arkhimédészt is gyilkos eszközöket föltaláló hadmér-

nökként kellett dicsőíteni ahhoz, hogy becsülje Róma, hol a legfőbb érték a hatalom volt.

Lewis  Mumford  a  városok  sorsáról  szóló  nagy könyvében146 elborzadva  ír  a  római 

technika hatalmas alkotásairól;  a Cloaca Maximáról,  a Colosseumról,  a vízvezetékek és a 

diadalívek súlyos kőboltjairól, a vég nélküli utakról, melyeknek hatalmas kövei mindenünnen 

Rómába vezettek. Persze nem a méretek miatt háborog Mumford, hanem azért, mert mindez a 

súlyos és monumentális hatalmasság jórészt céltalan s értelmetlen volt: a szemetet a város 

legnagyobb részében sohasem ürítették a több milliós modern városnak is tán túlméretezett 

Cloaca Maximába, hanem bűzös küblikben tárolták,  s a város közvetlen szomszédságában 

vagy épp a városon belül halmozták föl; a hatalmas diadalívek, melyekkel megspékelték a 

meghódított  Európát,  Afrikát  s  Ázsiát,  kapuk voltak,  melyek nem határoltak el  semmit,  s 

hidak, melyek nem íveltek át semmit: valósággal szimbólumai lehetnének a kőbálvánnyá vált 

hatalom mélységes  értelmetlenségének.  S  az  utak,  a  híres  utak,  melyeknek  kerek  kövein 

állandóan katonák kemény sarui kopogtak értelmetlenül; ezek a tökéletes és folyton dicsért 

római utak kevesebb kereskedőt láttak, mint a középkori Európa poros és sáros, alig járható, 

útonállóktól s rablólovagoktól fenyegetett földútjai.

146 Magyar  fordításban  is  megjelent:  Mumford,  Lewis:  A város  a  történelemben.  Létrejötte,  változásai  és 
jövőjének kilátásai. Ford.: Félix Pál. Bp., 1985. Gondolat. 614 p., [64] t. (– a szerk. megj.) 



*

A  középkor  technikai  tudása  semmi  esetre  sem  hasonlítható  a  római-hellenisztikus  

világéhoz,  sem  mennyiség,  sem  szakmai  színvonal  tekintetében.  De  ez  a  volumenre  s  

szakmai  szintre  nézvést  lényegesen  alacsonyabb  rendű  középkori  technika  elképesztően  

kapcsolatgazdag  s  szívvidámítóan  funkcionális  „szektor”  volt.  Itt  azután  nem  építettek  

semmit, amit ne használtak volna; a gótikus székesegyházak fönséges tere például ugyanúgy  

s ugyanolyan hatásosan szolgálta  az emberek „üdvösségét” (azaz jó közérzetét),  mint  az 

ezerféleképpen hasznosított vízikerekek az anyagi jólétüket.

A vízikereket természetesen igen jól ismerték az antikvitás mérnökei is, a rómaiak néhol 

valóságos  „óriásmalmokat”  üzemeltettek  velük  hatalmas  katonai  gabonaraktáraik  mellett. 

Technikai  megoldás  tekintetében  pedig  az  antik  vízikerekek  sokkal  tökéletesebbek  voltak 

XII–XIII. századi utódaiknál. Az antikvitásban azonban a vízikerék sohasem fejlődött igazi 

munkaforrássá, a középkorban pedig, miután a parasztok s mezővárosi polgárok megnyerték 

nagy harcukat, amit a földesurakkal vívtak a vízimalomért, hirtelen roppant sokféle munka 

elvégzésére  alkalmas  eszközzé  vált  a  vízikerék:  öntöztek,  fűrészeltek,  érceket  zúztak, 

szivattyúztak, fújtatókat s mindenféle gépeket hajtottak a segítségével. Marc Bloch alapvető 

vízikerék-tanulmánya nyomán egy amerikai technikatörténész,  Lynn White Jr.,  egész nagy 

középkori „munkagép-technológiát” rekonstruált, melynek anyaga a fa, munkaforrása pedig a 

„vízikerék-erőmű”  volt;  s  föltárta  eme  fa-  és  vízikerék-technológia  meglepően  gazdag 

gazdasági kapcsolatait. Egészen másféle középkor bontakozott ki ezekből a vizsgálatokból, 

mint amilyent a háborúk s a hatalmasok történetéből addig ismertünk. Kiderült, hogy a kor 

hősei nem a fényes lovagok, sem a kövér papok, de még csak nem is a királyok vagy pápák 

voltak, hanem a kicsi folyóparti városokban bütykölő mesterek, a bányákat mívelő vájárok, az 

ércet zúzó s olvaszt& kohászok, a poros utakon poroszkáló kereskedők. Egyre vidámabban s 

gyorsabban poroszkáltak egyébként, mert – amint egy kitűnő nyugalmazott francia lovastiszt, 

Lefebre  des  Noëttes  földerítette  –  a  középkori  Európában  fölfedezték  a  ló  gazdaságos  

befogását, ami – Lucien Febvre elemzése szerint – valóságos szállítástechnikai forradalomhoz 

vezetett. Végül azután (ritka kivételként) egy tudománytörténész, A. C. Crombie is észrevette 

a középkori technológia kivételes jelentőségét, s gondosan elemezte a technika és különféle 

experimentális tudományok – igen gyakran, először szinte szabályszerűen, csak a képzelet s 

az  utópia  világában  élő  –  kapcsolatát.  Mint  minden  nagy  vállalkozás,  a  középkori 

technológia is hihetetlenül fantáziagazdag világ volt,  a sci-fi írók elbújhatnak a középkori 

mesterek mellett, s sápadozhatnak az irigységtől fantáziáikat olvasva. A középkori mesterek 



fantáziái azonban, ellentétben a sci-fi írók papirosízű koholmányaival, valóságosak voltak 

akkor  is,  ha  megvalósíthatatlanok,  hisz  összességükben,  trendjükben  az  újkori 

természettudomány  irányába  mutattak.  Ma  már  aligha  kételkedhetünk,  hogy  a  görög 

matematika  óta  a  középkori  technológia  volt  a  legfontosabb  lépés  az  újkori 

természettudomány  megszületése  felé  vezető  úton.  Ezt  persze  már  csak  mi  látjuk,  a 

középkori  mesterek  nem  is  sejtették  a  matematika  és  a  technika  előre  megállapított  

harmóniáját.

*

A tudást nemcsak megszerezni, alaposan elfelejteni is nehéz. Izidor, sevillai püspök (560–

636)  enciklopédiájából  jól  látható,  hogy  császárok,  népvándorlás,  kereszténység  ellenére 

mennyi  sok  megmaradt,  romokban,  összefüggés  és  értelem  nélkül,  az  antik  tudás  nagy 

eredményeiből még a legsötétebb középkorban is.

Ami a matematikát illeti, az oktatás rendszeressé válásától kezdve, tehát úgy a XI.  

századtól,  Eukleidész  első  könyvei,  Arkhimédész  körkvadratúrája  s  az  elemi  számolási 

ismeretek a kötelező tantárgyakhoz tartoztak. S a XII. század végén, a XIII. században a  

középkor  nagy,  különleges,  lényegében  máig  ismeretlen  művelődési  intézményeiben,  az  

egyetemeken  mindenütt  fontos,  néhol  alapvető  volt  a  matematika  szerepe.  Ezt  a  reánk 

maradt  matematikai  kéziratok  tömegéből  tudjuk,  amelyek  azonban  Euklidész-  vagy 

Arkhimédész-kommentárok alakjában íródtak, s így sokáig azt hitték, hogy nincs bennük 

egyéb jól-rosszul megemésztett antik anyagnál.

Pierre Duhem (1861–1916) kutatásai óta azonban megtanulták a történészek, hogy a 

középkor tudománya a rejtőzködés művészete; valósággal titkosírásként kell megfejteni. Már 

Duhem utalt  rá,  de tudni csak a legnagyobb kéziratmegfejtő,  Anneliese Maier munkái óta 

tudjuk, hogy volt a középkori egyetemeknek saját, s méghozzá igen nevezetes matematikai 

problematikája is. A szerény kommentárok és kérdések mögött sokszor az újkori matematika 

alkalmazások  szempontjából  máig  legfontosabb  módszere,  az  „infinitezimális  számítás” 

rejtőzködik.  Pontosabban  csak  az  „infinitezimális”,  a  „számítás”  hozzáírása  középkori-

reneszánsz kontextusban anakronizmus. De ez a modern név érzékelteti leginkább az óriási 

különbséget,  mely  a  primitív  középkori  infinitezimális  megfontolásokat  a  tökéletes 

eudoxoszi-arkhimédészi  „exhaustios  módszertől”  elválasztja.  Az  utóbbi  nehéz,  bonyolult, 

minden esetben külön-külön fölépítendő indirekt bizonyítás, teljesen alkalmatlan arra, hogy 

könnyű  számolási  szkéma  fejlődjön  ki  belőle.  Márpedig  éppen  ez  a  nagy  műveleti 



könnyedség s általános érvény az újkori infinitezimális számítás nagy előnye, ezáltal válhatott 

a  fizikai  és  technikai  alkalmazások  par  excellence  eszközévé.  S  ennek  a  fejlődésnek  a 

gyökerei kétségkívül a középkori kéziratokban találhatók.

H. L. L. Busard például kiadta néhány éve a középkori matematika egyik igen érdekes 

kézikönyvét,  Nicole  Oresme  Questiones  super  geometriam  Euclidis  című  „előadási 

jegyzetét”,  s  le  is  fordította.  A fordítást  itt  kettős értelemben kell  érteni,  s  nem a nyelvi,  

hanem a matematikai része a fontosabb. Ugyanis modern analitikus jelölésekre fordítva le az 

antik geometrikus írásmódot, azonnal kiderül, hogy a néven s a jelöléseken túl a könyvnek 

nincs  sok köze  az  euklidészi  geometriához.  Voltaképpen olyan kérdésekről  szól  a  könyv, 

amiket mi az infinitezimális számítás megalapozásához sorolnánk: végtelen sorok összegéről, 

adott szabály szerint, folytonosan változó mennyiség adott határok közé eső nagyságának a 

kiszámításáról,  egy  adott  számérték  különféle  végtelen  sorozatokkal  való 

megközelíthetőségéről  s  hasonlókról.  Mindezt  természetesen  euklidészi  formában  és  a 

skolasztikus filozófia kontextusában közli  a könyv, úgyhogy Busard matematikai fordítása 

nélkül  elég  nehéz  lenne  megérteni  a  szöveget.  Pedig  Oresme  ugyancsak  igyekszik 

megkönnyíteni a fejtegetéseit. Úgyannyira, hogy – amit Euklidész soha nem tett volna – a 

könnyítéssel indokolja az ábrázolást: „És ami a legfontosabb – írja –, ennek az ábrázolásnak a 

segítségével  könnyebben  meg  lehet  érteni  az  uniformisan  difformis  kvalitásokról 

mondottakat, következésképpen az ábrázolás jó.” Így lopódzott be a középkori egyetemeken a 

görög matematika szigorú köntösébe bújva a könnyebbség és az alkalmazhatóság igénye, s ez 

ugyan olyan fontos volt,  mint a folytonosan változó mennyiségek fogalma, s a velük való 

munkát lehetővé tevő „infinitezimális számítás” kidolgozása.

Ha  nem  is  lehet  a  középkori  skolasztikus  matematikusokat  –  mint  Duhem  nagy 

fölfedezése  hevében tette  volt  –  „Galilei  elődeinek”  tekinteni,  annyi  kétségtelen,  hogy az 

egész mai  fizikára és  technikára alkalmazott  matematika elképzelhetetlen azok nélkül  a  – 

sokszor primitív és többnyire zavaros – fogalmak és módszerek nélkül, melyeket, a klasszikus 

görög geometriától tanulva, ők találtak ki. Azt is el kell mondani,  hogy indítékaik éppoly 

kevéssé  voltak  gyakorlatiak,  mint  az  euklidészi  matematikáé.  Isten  dicsőségét  akarták 

szolgálni  s  megkönnyíteni  a  tanítást,  mi  sem  állott  tőlük  távolabb,  mint  a  gyakorlati 

alkalmazás szelleme. A kegyelem végső fokát  akarták kiszámítani,  de az általuk elindított 

matematikai fejlődés hosszú és kanyargós út után az atomenergia fölszabadításához vezetett.

*



Egy francia tudománytörténész, Serge Moscovici, a hatvanas években, Amerikában, vaskos 

könyvet írt a természetszemlélet történetéről. A könyv Fernand Braudel, tehát majdnem az 

Annales  égisze alatt  jelent  meg;  majdnem, mert  a  nagy történész sohasem forrott  annyira 

össze a nagy folyóirattal, mint Marc Bloch és Lucien Febvre, maradtak mindig  Annales-on 

túli szabad vegyértékei.

Moscovici könyve például inkább emlékeztet a német eszmetörténészek legjobbjaira – 

Meineckére, az öreg, amerikai Kantorowiczra, a két Schrammra vagy Willy Hartnerre –, mint 

az Annales „törzsgárdájára”. Komoly, nehezen érthető s mély a priori történeti konstrukciókon 

nyugvó könyv ez, hatalmas apparátust  mozgató, hihetetlenül gondosan „belegt”, s még azt a 

nehéz  veretű  ulánus-eleganciát  sem  nélkülözi,  amit  más  klíma  alatt  (Hóman  Bálint 

próbálkozásaiból is látható) nagyon nehéz felölteni.

Van azonban ebben a komoly és vaskos könyvben egy kitűnő fejezet,  mely épp a 

matematika s a technika találkozását dokumentálja, s megmutatja, miként született ebből a  

drámai összeütközésektől sem mentes találkozásból a mechanika, amely azután a mecha-

nikus természetszemlélet s az egész ún. „természettudományos forradalom” alapja volt.

A  milánói  székesegyházat  –  kezdi  Moscovici  a  „világkép-mechanizáció” 

elbeszélését  –  először  ad  quadratum  akarták  építeni,  azaz  széltében-magasságában 

egyforma  nagyra.  Azonban  építés  közben  az  ad  triangulum  formát  gondolták 

megfelelőbbnek,  amely  szerint  az  oromzat  magasságát  egy  egyenlő  oldalú  háromszög 

határozta meg, melynek az oldala az épület szélessége. A hajó magasságának a kiszámítására 

azonban már nem futotta az építőmesterek tudományából, s fölkértek egy matematikust, név 

szerint  Gabriele  Stornacolót,  az  elvégzésére.  „Stornacolo  számításai  alapján  azután – már 

ahogy azt akkoriban, a XIV. század végén szokták – megbíztak egy főmérnököt (maximus 

inzignerius), hogy valósítsa meg. A maximus inzignerius az építőmesterek s a többi mérnök 

elé terjesztette a terveit, miként szándékozik a székesegyházat befejezni. A megvalósításhoz 

csak akkor kezdhetett hozzá, ha a többiek a tervet elfogadták.”

A milánói székesegyház építőmesterei  Jean Mignot-t  választották főmérnöknek, s e 

miatt meséli el s elemzi olyan részletesen Moscovici a történetet. Jean Mignot ugyanis az  

addigi  szokástól  eltérően  geometriai  elvekre  alapította  a  terveit,  tudományosan  akart  

építkezni. „Ars sine scientia nihil est” – „a mesterség semmi a tudomány nélkül”, fejezte be 

ezzel  a  büszke  mondattal,  összefoglalásként,  a  tervek  bemutatását.  A befejezés  vagy  a 

geometria  miatt-e,  a  milánói  mesterek  igen  megharagudtak  a  főmérnökre,  s  parázs  vita  

kerekedett. A lombárd mesterek évszázados tapasztalatukra és fölényes anyagismeretükre,  

no meg – lényegesen kevesebb joggal – Arisztotelészre hivatkoztak, s visszájára fordították  



Mignot matematikai követeléseit: „A mesterség nélkül – summázták érvelésüket – nincsen  

tudomány.”

„Jean Mignot, a mérnök – összegezi az eset elemzését Moscovici – geometriai normáknak 

akart engedelmeskedni, rendszert akart, egyedi alkotást kívánt az építésben, nem pedig másutt 

már  sikerült  eljárások  mesterről  tanítványra  hagyományozott  megismétlését.  A  milánói 

mesterek viszont az építőmesterség szokásait védték, mely az empirikus szabályokat minden 

esetre kiterjesztette, s mit sem törődött a fizikai és mechanikai feltételek elemzésével; ők a 

konvencionális, megtanult ügyességükben bíztak. Amikor azt hangsúlyozták, hogy mesterség 

nélkül nincs tudomány, tulajdonképpen magát a tudományt is elutasították.”

Ekkor – a XIV. század végén – Nyugat-Európában a mesterek már régen a termelés és a  

társadalom tekintélyes tényezői,  a tudományra hivatkozó „mérnökök” működése viszont a 

termelés  szempontjából  még  elhanyagolható,  s  bár  maguk  gyakran  jelentős  egyéniségek, 

társadalmi jelentőségük csekély a mesterekéhez képest. Sokuk valósággal a társadalmon kívül 

állt,  s  mind  jóformán  a  társadalom  szélén,  „marginális  helyzetben”.  De  tán  éppen  ez  a 

marginalitás kényszerítette őket szempontjaik pontos megfogalmazására s álláspontjuk szilárd 

megalapozására. A mesterek tapasztalati ismereteivel s szabályaival ellentétben ők a bizonyító  

tudományokra hivatkoznak, a geometriára s nemsokára a mechanikára; úgy, ahogyan azt az 

antik  szerzőktől  tanulták,  elsősorban Euklidésztől és Arkhimédésztől.  A XVI. században a 

mérnök-matematikusok  legnagyobb  dicséretének  számított,  ha  „sienai”  vagy  „firenzei” 

„Arkhimédészeknek” nevezték őket.

Az antikvitás azonban csak példa volt, a mérnök-matematikusok hamarosan messzebb 

jutottak mintaképeiknél,  s  nem is  mindig  az  általuk  jelzett  irányban.  Ahogyan a művész-

matematikusok a tér  geometrizálásával a perspektivisztikus festészetet és az új építészetet, 

azonképpen  a  mérnökmatematikusok  a  mozgás  geometrizálásával  megteremtették  a 

mechanikát  a szó elméleti s gyakorlati értelmében: azaz a mozgás matematikai értelmezését 

és a gépek-műszerek föltalálását, tökéletesítését egyaránt értve alatta. Moscovici találó példák 

tömegével  mutatja meg,  mennyire  lehetetlen a XVI–XVII.  században a kettőt  elválasztani 

egymástól. S azt is megmutatja, hogy miért: mindkettő egyazon mechanikus természetképben 

gyökeredzett, s egyazon „mechanikus filozófiába” torkollott. Ha valamit, érvel Moscovici, hát 

ezt a „mechanikus filozófiát” nevezhetjük a XVII. század nagy szellemi „forradalmának”; a 

tudománytörténet-írásban meghonosodott „természettudományos forradalom” helyett a XVII. 

században  tulajdonképpen „filozófiai  forradalomról”  kellene  beszélni.  Ez  a  XVII.  századi 

„filozófiai forradalom” a mérnökök természetképéből következő elveket összegezte; s ahhoz 

hasonlóan, ahogyan a mérnök kivált a mesterek közül, s ellenükre a geometriára hivatkozott, a 



mechanikus  filozófia  is  a  mesterek  empirikus-arisztoteliánus  világképének  a  tudatos 

tagadásából származott. Kész formájában, a XVII. századi mechanikus metafizikában azután 

a  mérnökök  filozófiája  már  az  egész  addigi  természetképet  érvénytelenítette.  Nemcsak  a 

skolasztikáét, hanem az antikvitástól örökölt természetfilozófiát, a természet organikus képét 

is, az egész antik kozmoszt. A természet mechanikussá változott, artefaktummá, amelyet csak 

matematikai elvek szerint lehetett – s  kellett –  megérteni. „Jean Mignot vagy Brunelleschi 

küzdelme a kőművesmesterek munkamódszere és szelleme ellen lényegében nem különbözött 

Galilei vagy Descartes küzdelmétől a skolasztika ellen. Csak az előbbi ürügye egy katedrális 

volt,  az utóbbi  kerete pedig az Univerzum.” A Világ nagy óraművé vált,  melyet  Alkotója 

egyszer  elindított,  s  a  többit  rábízhatta  a  „mozgás  törvényeire”,  hisz  „az  artefaktum,  a 

műtermék,  az  automata  független  alkotójától,  és  semmiféle  intelligens  erőt  sem  követel 

mozgásához”. A mérnök-filozófusok természete műtermék volt, „kontra-natura”, melyet meg 

kellett konstruálni, alapelvekből axiomatikusan le kellett vezetni, „ki kellett találni”. Mert a 

„mechanikus filozófus föltaláló. Nem elégszik meg azzal, hogy megérti és megvizsgálja, amit 

a  mesterektől  vagy  a  többi  tudóstól  tanult,  azonnal  tökéletesíteni  is  akarja,  geometriai 

arányokat akar megállapítani, meg akarja javítani az ismert műszereket. Nem elégszik meg 

mások  kísérleteinek  az  interpretálásával,  maga  is  kísérletezik,  de  nem azért,  hogy a  már 

ismertet  vagy sejtettet  igazolja,  hanem hogy új  következményeket  találjon.  Az  eszközök, 

melyekre rábízza magát, arányok föltalálására alkalmasak, az erők s hatásuk viszonyítására. A 

mechanikus  filozófus  föltétlenül  bízik  a  mérésekben,  az  eszközök  kombinálásával  kapott 

információban.”

*

„A technológia, melyet ma bénultan figyelünk, hogyan őrli – nem tudni még, apróra-e vagy 

durvára – az emberiséget, nem experimentális. Nem is racionális. A technológia a méhkas sötét 

és  kérlelhetetlen  törvényei  szerint,  matematikai  szabályok  vak  alkalmazásával  ismétli 

milliószor  a  kísérletek  eredményeit.  Napjaink  óriás  számítógépei  természetes  folytatásai  s 

bővítései  csupán  ama  számtalan  rajztáblának  s  logarlécnek,  melyek  egy-két  generációval 

ezelőtt hidakat, vasutakat, erőműveket építettek. Más civilizációk is építettek erős, sima utakat, 

melyek  nem  vezettek  sehová,  fölhalmoztak  hatalmas  nyomornegyedeket,  s  készítettek  az 

emberek tömeges összezúzására,  leszúrására,  megégetésére szolgáló eszközöket.  De csak a 

mienk csinálta mindezt a matematika segítségével. Ha kísérleti módszeren tekintély helyett 

gyakorlati  próbálgatáson alapuló tudást  értünk,  nincs  mit  dicsekednünk,  hisz ilyen  ismeret 



minden kor föltalálóinak s mestereinek sajátja. A nyugati kultúra technológiája éppen azáltal 

különbözik  a  többitől,  hogy  matematikát  alkalmaz  a  természettudományban,  a  mesterek 

hagyományos tudását számítással helyettesíti.”

Tán  nem nehéz  megismerni,  hogy az  utolsó  idézet  már  nem Moscovicitől  való.  C. 

Truesdell írta, Leonardo da Vinci mechanikájáról szóló szép esszéjében. Nem fölösleges talán 

megemlíteni,  hogy  Truesdell  nem  holmi  technika-  és  matematikaellenes  „széplélek”.  A 

modern technikai mechanika egyik fontos, új ágának a megteremtője s aktív művelője, és egy 

személyben a mai legtekintélyesebb tudománytörténeti folyóirat főszerkesztője.

*

És itt abba is hagyható a mese, Moscovicinak és Truesdellnek bizonyosan mindenki el fogja 

hinni,  hogy  az  újkori  nyugati  civilizációban  matematika  és  technika  összekapcsolódása 

esszenciális, jellegzetes és sorsterhes elem. S most már elég sok szép komoly idézet sorakozik 

itt ahhoz, hogy megbocsátható legyen a fenti fejtegetések felelőtlen összefoglalása, mondjuk 

egy XII–XIII. századra s egy XVII. századra vonatkozó mátrixban.
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A mátrixelemek külön magyarázata fölösleges, hisz csak a fenti szövegben részletesen 

elmondottakat  ábrázolják.  Meg  kellene  azonban  még  határozni,  mi  szerepelhetne  most  a 

tudomány s a technika fejlődését irányító széli sor s oszlopként? A római és a hellenisztikus 

államkultuszhoz hasonló tényezőről a feudalizmus korában nyilván szó sem lehet, de a XVII. 

századi Európa nemzeti állam rendszere is egészen más elvre, az „államraison” elvére alapult. 

A mágia természetesen élt s hatott még a XVII. században is; a XV. és XVI. században pedig 

valóságos reneszánsza figyelhető meg a középkori viszonylagos föld alá szorítottsága után. A 

tudománytörténet-írás, kivált Lenoble abbé kitűnő könyvei óta, jól ismeri a mágiának ezt az 

újra  megerősödését,  s  gyakran  segítségül  hívja  nehéz  „problématörténeti”  helyzetekben 

megmagyarázhatatlan  tények  megmagyarázására.  A mágia  –  kivált  asztrológia  és  alkímia 

formájában  –  kétségkívül  sokszor  és  igen  sok  helyütt  hatott  a  reneszánsz  századai  alatt, 

azonban  a  technika  s  tudomány  szempontjából  már  éppoly  kevéssé  vagy  csak  annyira 

számított  irányító erőnek, mint a középkor századai alatt a mindenütt jelenlevő vallás. Az 

asztrológusok,  alkimisták  és  papok  szerepe  természetesen  igen  fontos  a  matematika, 

természettudományok s technika fejlődésében, de mint egyéneké, s nem mint az asztrológia 

vagy a vallás képviselőié.

Matematika,  technika  és  természettudomány  most  már  mindinkább  kölcsönös 

kapcsolataiból élt vajon, s legfőbb ösztönzőjükké a gazdasági fejlődés kezdett válni? Vagy 

éppen most, önállósulásuk és gyors növekedésük korában kellene föltárni s igazán figyelni 

sokfelé ágazó vonatkozásaikat a szellemi s társadalmi élet mind összetettebbé váló világában? 

Kapcsolataikat,  melyek  teológiához,  építészethez,  festészethez,  szerencsejátékokhoz, 

hitvitákhoz,  filozófiákhoz,  könyvnyomtatáshoz,  klasszika-filológiához,  regényekhez, 

versekhez,  utópiákhoz  fűzik  őket,  elválaszthatatlanul?  Néhány  nagy  irodalomtörténész, 

elsősorban Marjorie  Nicolson,  Jacques  Roger,  Benkő Samu könyvei  mindenesetre  szépen 

igazolják, hogy valójában vonzások és választások kimeríthetetlenül gazdag rendszere rezonál 

minden, mégoly „szakmainak” látszó nagy fölfedezésre. A napjainkban divatos „kétkulturoló-

gia”  és  „művelődésintegráció”  akadémikus  frázisai  és  üres  általánosításai  ellenére: 

matematika, technika, természettudományok, irodalom, művészetek története meghatározások 

és  szerepek,  zaklatottság  és  megnyugvás,  való  és  látszat,  utópia  és  tényszerűség  alig 

kibogozható  kavargásába  rejtőzik  a  mindent  megmagyarázó  „Problemgeschichte”  és  a 

legkisebb  részletnek is  beláthatatlan  nagy feneket  kerítő  „korszellemeskedés”  elől.  Jó,  ha 

legalább a rejtekhelyeit sikerül kinyomozni.



A tudományfejlődés kérdőjelei147

Gondolatok Fehér Márta könyvéről

Az egész tudományfilozófia és az egész tudománytörténet-írás erősen átalakult a hatvanas és 

a hetvenes években. De a nagy változás, amit Kuhn, Feyerabend és Lakatos nevével szokás 

szimbolizálni  inkább,  mintsem  jellemezni,  nem  szorítkozott  erre  a  két  –  önmagában  is 

ugyancsak szerteágazó – diszciplínára:  áthatotta  úgyszólván a  modern  kutatómunka egész 

gyakorlatát. Hiszen melyik magát (úgylehet a kelleténél is többre) becsülő tudós nem kezd 

mindjárt  „paradigmák”-ról  beszélni,  mihelyst  eltöpreng felette,  hogy mit  csinál,  s  ki  nem 

könyveli  el  „természetes”-ként,  hogy „teoretikus  elkötelezettsége”  szükségképpen  kiterjed 

megfigyeléseire? És akad-e még akár a legmegátalkodottabb empiristák között, akit zavar ez a 

teoretikus teher, hiszen réges-rég megtanulta mindenki elválasztani – módszerétől függetlenül 

vagy épp ellenére – a  dolgok „megfigyelhetőségét” a  rájuk vonatkozó terminusok „jelen-

tésétől”, hogy így saját „kutatási program”-ját többé-kevésbé kifejtett „jelentésváltozások”-on 

keresztül  hozzápasszíthassa  mások  szimbolikusan  vagy  effektíve  „versengő”  kutatási 

programjaihoz. Igen, a kutatók – még ha maguk tán nem is akarták vagy nem is tudtak róla – 

jól megtanulták a Kuhn, Feyerabend és Lakatos. feladta leckét. Így hát már pusztán emiatt 

széles körű érdeklődést kellene keltenie Fehér Márta könyvének. De a kicsi könyv igazi nagy 

érdeme mégsem ez az óhatatlanul divattól függő aktualitás. Az inkább, hogy ahhoz a nagyon 

kevés – úgylehet fél  kézen megszámolható – könyvhöz tartozik a beláthatatlanná duzzadt 

tudományfilozófiai és tudománytörténeti irodalomban, aminek csakugyan van mondandója a 

tudomány tényleges gyakorlatáról.

Nyilván sok minden magyarázhatja a kis könyv ritka értelmességét; nem utolsósorban 

az, hogy elsőrendűen képzett és kivételes képességű filozófus írta. A recenziónak azonban 

parlagibb érvekkel illik haladnia, említsünk ezért inkább három jól elkülöníthető szempontot a 

könyvben  tárgyalt  megoldás  sikerének  indokaként.  Az  első  a  szerencsés  témaválasztás,  a 

második  a  választott  terület  szakszerű  történeti  rekonstrukciója,  a  harmadik  a  relevánsan 

rekonstruált  történet  ügyes  beágyazása  egy  (ugyancsak  fejlődésében  tekintett) 

jelentéselméletbe.

147 Forrás: Vekerdi László: A tudományfejlődés kérdőjelei. Gondolatok Fehér Márta könyvéről. [Fehér Márta: A 
tudományfejlődés  kérdőjelei.  A tudományos  elméletek  inkommenzurábilitásának  problémája.  Bp.,  1983. 
Akadémiai. 191 p.] (Ism.) = Természet Világa 114 (1983) No. 8. pp. 375–376.



Mármost  ami  az  első  szempontot  illeti,  a  témaválasztás  azért  mondható  rendkívül 

szerencsésnek, mert a szörnyen szerteágazó és a gyakran önellentmondásokkal teli  kuhni–

feyerabendi  problematikából  sikerült  elhatárolnia  egy  viszonylag  jól  megfogalmazható 

koherens  területet,  amely  bár  rész,  magába  sűríti  valamiképpen  az  egész  kérdéskör  főbb 

erővonalait.  Ilyen jól  meghatározható és centrális  téma ugyanis a  tudományos terminusok 

jelentésváltozásának  kérdése  a  tudomány  fejlődése  során.  Ha  erre  a  kérdésre  sikerül 

megnyugtatóan  válaszolni,  joggal  várható,  hogy  értelmezhetővé  válik  a  kuhni 

„paradigmaváltás”,  illetve a  feyerabendi  „elmélet-inkommenzurabilitás-,  a  postpopperiánus 

tudományfilozófiák Kuhnnál és Feyerabendnél egyaránt valósággal „deus ex machina”-ként 

fellépő centrális  dogmái.  A jelentésváltozás  kérdésére azonban nem lehet  pusztán logikai, 

illetve tudományelméleti elemzéssel felelni, hanem csakis az egész témakör gondos történeti 

rekonstrukciójával.

A neopozitivizmus (illetve a maga módján vele párhuzamosan haladó Popper) örökölte 

a századvégi-századeleji klasszikus pozitivizmustól az ahistoricitást és az érzet-mitológiát, de 

a rohamosan fejlődő matematikai alapkutatások (Frege, Russell, az ifjú Wittgenstein) hatására 

–  és  nem  kis  mértékben  mintájára  –  empirikusan  verifikálható  (illetve  falzifikálható) 

elméletek generálására alkalmas „univerzális tudományos nyelv” kidolgozását tűzte ki célul 

maga elé. Csakhogy minél pontosabban megfogalmazódott a munka során a cél, annál inkább 

kiderült  a használt  fogalmak és eljárások elégtelensége.  Ezek az imponálóan körülményes 

logikai  módszerek egyszerűen alkalmatlannak bizonyultak  még a  legegyszerűbb tényleges 

kutatómunka  modellezésére  is,  nemhogy  a  tudományfejlődés  bonyolult  kérdésében 

eligazíthattak  volna.  Minél  tüzetesebben  megfogalmazódtak  ugyanis  az  empirikus 

ellenőrizhetőség  (igazolhatóság  vagy  megcáfolhatóság)  feltételei,  annál  inkább 

megmerevedett a módszer, míg végül formalizált zártságába immár semmi be nem juthatott, 

ami  eleve  benne  nem  volt.  Azaz  a  tökéletes  tudományos  módszer  eleve  kizárta  még  a 

lehetőségét is minden váratlannak és újnak. A filozófusok és tudománytörténészek többsége 

roppant elégedett volt ezzel az eredménnyel, és. csak nagyon kevesen – elsősorban a késői 

Wittgenstein  és  Norman  R.  Hanson  –  igyekeztek  kitörni  ebből  a  verifikációs,  illetve 

falzifikációs paradicsomból (nyelvjátékok, theoryladenness). A késői Wittgenstein gondolatai 

azonban olyan nehezek és homályosak voltak, hogy még félre is csak páran ha tudták érteni, 

Hanson pedig a megfigyelések elméletfüggőségét (voltaképpeni nagy új gondolatát) a régi 

verifikációs  módszerekre  emlékeztető  leképezési  elméletbe  ágyazta  be.  Érthető,  hogy 

valóságos felszabadulásként hatott szinte mindenfelé a tudomány világában Thomas S. Kuhn 



kicsi könyve  A természettudományos forradalmak struktúrájáról.148 Az azonban már eléggé 

meglepő, hogy Kuhn tézisei (a most recenzeált könyv roppant tömörsége ellenére is talál rá 

időt, hogy kellően megvilágítsa) milyen jól alkalmazhatók a tudományfilozófiára magára: a 

klasszikus  tudományfilozófiák  és  kivált  a  logikai  empirista  tudományelmélet  „belső 

problémái” bár egy részük különféle ad hoc korrekciókkal kiküszöbölhető volt – addig-addig 

halmozódtak,  hogy  „Kuhn  könyve  valóságos  krízist  váltott  ki  (és  tudományfilozófiai 

paradigmaváltást  követelt)”.  A paradigmaváltás  rekonstruálásával  tehát  mintegy  át  lehet 

világítani  Kuhn  tudományfejlődés-elméletét,  meg  lehet  vizsgálni,  vajon  csakugyan  olyan 

ugrásszerű volt-e ez a paradigmaváltás, afféle látásmegváltozás (Gestalt-switch), amilyennek 

Kuhn a paradigmaváltásokat általában ábrázolta? És csakugyan annyira merőben különbözik 

egymástól a régi és az új paradigma, hogy valósággal összehasonlíthatatlan a kettő? Úgy van-

e csakugyan,  ahogyan – eme inkommenzurabilitás  következményeit  radikálisan levonva – 

Feyerabend hirdette: a tudományos elméletek idegen és önmagukba zárt világok, terminusaik 

nem fordíthatók le egymásba, jelentésük szigorúan a saját elméletükre korlátozódik, melyek 

éppen ezért nem hasonlíthatók össze. S mivel minden megfigyelés elmélettől függő, semmi 

esély sincsen rá eldönthetni, hogy melyik elmélet „igaz”, vagy hogy az egyik kevésbé téves, 

mint a másik. Az áttérés egyik elméletről a másikra irracionális aktus, a tudomány fejlődése 

nem ismer racionálisan megfogalmazható szabályokat: minden megteszi, csak beváljék.

Látszólag  aligha  érzékelhető  nagyobb  ellentét,  mint  ezé  a  szélsőséges  „metodikai 

anarchizmus”-é  és  a  hagyományos  (pozitivista  és  popperiánus)  racionalizmusé.  Csakhogy 

Feyerabend hiába különítette el – nagyon helyesen – a „megfigyelhetőség”-et az „igaz”-tól, a 

jelentés”-t  (anélkül,  hogy mélyebben megvizsgálta  volna)  ugyanúgy meghagyta  az  „igaz” 

érték  vonzáskörében,  akár  a  logikai  racionalizmus.  Így  a  szíve  mélyén  megőrizte  a 

hagyományos tudományfilozófiák értékrendszerét, és szélsőséges irracionalizmusa, úgy-lehet, 

éppenséggel szélsőséges racionalizmusának terméke; meglehet, tán el is kerülhető a „jelentés” 

és az „igaz” viszonyának gondosabb megvizsgálásával.

Ez  a  jelentéselméleti  vizsgálódás  a  könyv  lényege,  s  egyben  legragyogóbb  része. 

Érdembeli recenzeálása azonban sajnos reménytelen; a szakmában nem eléggé jártas olvasó 

amúgy is csak akkor fog belőle megérteni valamit, ha elolvasása előtt (vagy első elolvasása 

után)  átnéz  egy  alapos  tudományfilozófiai  bevezetést,  mondjuk  Wartofsky  magyarul  is 

megjelent könyvét.149 Csak ha elsajátította úgy-ahogy a logikai racionalizmus végletekig (és 
148 Magyar fordításban: Thomas S. Kuhn: A tudományos forradalmak szerkezete. Ford.: Bíró Dániel. Utószó:  

Fehér  Márta.  Bp.,  1984.  Gondolat.  321  p.  (Társadalomtudományi  könyvtár)  (2000-ben  és  2002-ben  is 
megjelent.) (– a szerk. megj.)

149 Marx W. Wartofsky: A tudományos gondolkodás fogalmi alapjai. Bevezetés a tudományfilozófiába. Ford.:  
Vámosi Pál, Békés András. Bp., 1977. Gondolat. 484 p. (– a szerk. megj.) 



végletesen)  kifinomult  szellemi  eszköztárát,  csak  akkor  fogja  méltányolni  tudni  ezt  a 

hallatlanul  körültekintő  és  pontos  rekonstrukciót,  mely  a  terminusok  „értelmé”-nek  és 

„jelentés”-ének eredeti  fregei  megkülönböztetésétől  elvezet  –  Carnap és  Quine vitájával  a 

középpontjában  a  „jelentés”  bonyolult  modern  nyelvelméleti  megközelítéseiig.150 Frege  a 

matematika (tehát  egy elvben kifogástalanul felépíthető deduktív „nyelv”)  megalapozására 

gondolt,  amikor egy terminus – vagy terminusokból összetett kijelentés – „értelmé”-ül két 

„érték”, az „igaz” és a „hamis” egyikét jelölte ki, a „jelentés”-t pedig egyszerűen azonosította 

a jelölt „dolog”-gal, melyre „vonatkozott” (reference). A „jelentés” így egyszerű névreláció a 

(matematikai) nyelven belül. A logikai pozitivizmus ellenben Fregét utánozva fából vaskarikát 

faragni  kényszerült,  hisz  végül  mindig  a  „megfigyelés”-re  (tehát  egy  rendszeren  kívüli 

adottságra) kellett „hivatkozzon” (refer) minden ki-„jelentés” „igaz”-olása gyanánt. Ahogyan 

Keats a görög vázához, úgy kényszerült énekelni a logikai racionalizmus „szépség” helyett 

„jelentés”-sel: „Meaning is truth, truth meaning, – that is all/Ye know on earth, and all ye 

need to know.” És hiába volt Carnap és Quine egymásnak feszülő elméje, hiába próbálkoztak 

az  „elméleti”  és  a  „megfigyelési”  nyelv,  az  „analitikus”  és  a  „szintetikus”  gondos 

szétválasztásával,  a  rafináltan  kigondolt  dichotómiáik  alól  a  végén  mindig  kikandikált  a 

„jelentés”  és  az  „igaz”  racionálisan  meg  nem  indokolható  azonosítása.  Minden  logikai 

racionalizmus alapvető korlátja ez az azonosítás, ennyiben Feyerabend is logikai racionalista.

Mégsem volt Carnap és Quine sok fáradozása és vitája hiábavaló. Eredeti célkitűzésük 

ugyan szükségképpen kudarcot vallott,  ám közben olyan fogalmi eszköztárat dolgoztak ki, 

ami alkalmasnak bizonyult  a jelentés szerkezetének vizsgálatára.  Az alap Carnap lángeszű 

fogása  volt,  aki  extenzióra  (azon  dolgok  halmaza,  amelyekre  a  terminus  helyesen 

alkalmazható) és  intenzióra (durván szólva a terminus és egy dolog viszonya) osztva fel a 

terminus „értelmé”-t, úgyszólván „becsempészte” ebbe, az elvben legalábbis formalizálható 

részbe  a  jelentést.  A logikai  pozitivizmus  további  története  azután  éppen  a  formalizálás 

heroikus kísérleteiről és kudarcáról szól. Ámde a tarnapi tett egyúttal fel is szabadította a régi 

fregei  „jelentés”-t,  a  referenciát,  amely  így  mintegy  megüresedve,  új  értelmezések 

hordozójává válhatott. Legelsőként Bence György figyelmeztetett rá még 1965-ben, hogy az 

így felszabaduló referencia alkalmas lehet igazságértéktől független vonatkozások jelölésére: 

vonatkozhat olyan dolgokra is, amikről a terminus értelme nem egészen igaz módon állítható. 

Szétválasztható tehát a jelentés és az igazság kérdése.

150 Lásd újabban: Forrai Gábor: Rudolf Carnap. Bp., 1984. Kossuth – Zrínyi. 122 p. (A polgári filozófia a XX.  
században) (– a szerk. megj.) 



És  ezzel  eljutottunk  a  tényleges  tudományos  munkára  vonatkoztatható  filozófiai 

megfontolások küszöbére, hiszen „egy (tudós-) közösségben sikeres lehet a referálás olyan 

objektum(ok)ra  is,  amely(ek)re  a  sense-ben  adott  azonosító  deskripciók  valójában  nem 

igazak,  sőt – hozzátehetjük – a  terminus használói  esetleg nem is  hiszik,  hogy igazak.  A 

deskripció  igazsága  (igaz  módon  való  állíthatósága  a  referensről)  kétféle  értelemben  is 

irreleváns  a  referálás  sikeressége  szempontjából,  illetve  nemcsak  az  a  lényeges,  hogy (a 

mindenkori  legújabb  elmélet  szerint)  a  referens  valóban  rendelkezik-e  a  deskripcióban 

megadott tulajdonságokkal, hanem az sem, hogy a referáló úgy vélje, hogy a deskripció ráillik 

a referensre. Ez utóbbi azonban általában fennáll: a referáló igaznak hiszi a referensről az 

általa használt terminus sense-ében adott deskripciót. A referálás tanúja vagy tanulmányozója 

azonban, az, akinek számára a referálási aktus lezajlik – nevezzük a referálás címzettjének –, 

már  nem  kell  feltétlenül  higgyen  az  adott  deskripciónak  a  referensről  való  igaz 

állíthatóságában ahhoz, hogy sikerrel,  a referáló szándékainak megfelelően azonosíthassa a 

referenst, tehát ismernie kell a terminus értelmét, de nem kell  igaznak tartania a referensről. 

Azaz tudhatom jól, hogy miről beszél valaki, anélkül, hogy egyetértenék vele, anélkül, hogy 

igaznak kellene  tartanom.  Vagy részben egyetérthetek  vele,  és  megpróbálhatom a magam 

szempontjainak  megfelelően  átalakítani,  mintegy.  „átfesteni”  a  régi  témát  az  újabb 

tudományos elmélet „stílus”-ában. S mindezt azért, mert a referencia azonosítása a sense-től 

nagyrészt függetlenül megvalósítható. Nem csoda, hogy ez a felszabadult és újraértelmezett 

referencia  lett  valamiképpen  minden  modern  „reformista”  tudományfilozófiai  (és 

tudománytörténeti)  törekvés  éltető  bőségszaruja.  És  ugyan  mi  más  a  racionalitás  velejét 

képező „kétely”?

De a tudomány történeti fejlődése szempontjából úgylehet még többről van itt szó. Ez a 

nem-egyet-értés ugyanis nem holmi „lefordítás” kérdése, a dolgokhoz pontosan hozzárendelt 

terminusok  értelmében.  „A tudomány  feladata  ugyan  a  (terminusok  által  jelölt)  létezők 

(dolgok, tulajdonságok, viszonyok) sajátosságainak és összefüggéseinek megállapítása, s ez –

mivel a létezőket a terminusok képviselik – szemantikai síkon ekvivalens a jelölő terminusok 

jelentésének kidolgozásával, ez a folyamat azonban nem teszi lezárttá, teljesen determinálttá a 

tudományos nyelvet;  a tudomány fejlődésének lehetőségét – többek között  – az biztosítja, 

hogy a  használt  terminusok  jelentése  homályos...”.  Homályos,  tehát  eleve  félreérthető.  A 

tudomány  fejlődése,  úgylehet,  ugyanúgy  alkalmas  félreértések  sorozataként  értelmezhető, 

mint minden más emberi érintkezésé, ahol minden megértés mélyén rendszerint valamilyen 

félreértés  rejlik,  és  minden  félreértésben  lehet  valamicske  megértés.  Efféle  félreértéseken 

alapuló  szüntelen  újraértelmezések  bővítették  nemzedékek  számtalan  során  át  az  emberi 



érintkezések világát.  Tán éppen ezt  gyanította  a  késői Lakatos Imre,  és  ezért  szállt  egyre 

erélyesebben síkra a matematika nyílt  „empirista” értelmezése mellett.  De tán Feyerabend 

polgárpukkasztó módszertelenkedései megett is ez a (fel nem ismert) hermeneutikai homály 

rejtőzködik? És vajon nem erre a többféle értelmezés lehetőségét rejtő homályra utal-e éppen 

Mary Hesse – ha ugyan jól értem félre – a maga modalista módján: „Az elméletek nem nyelvi 

entitások; inkább tekinthetők lehetséges világok modellcsaládjaiként,  melyeknek empirikus 

részstruktúrái jelenségeket reprezentálnak.”

De hagyjuk a „félreértést”,  nem ez a  recenzió dolga.  Az ellenben igen,  hogy ismét, 

nyomatékkal figyelmeztessen a kicsi könyv nagyságára. Ne féljünk a szótól: Kuhn könyve óta 

–  Lakatos  munkássága  mellett  –  ez  a  legfontosabb  lépés  a  tudomány  –  a  tényleges 

tudományos munka – fejlődésének megértéséhez. A kevésbé félreértéséhez.



Diszciplinaritás és interdiszciplinaritás a tudománytörténet-írásban151

Húsz-huszonöt éve nem tűnt még képtelen vállalkozásnak áttekinteni a tudománytörténet-írás 

főbb  irányait.  Ma  már  nyilvánvalóan  lehetetlen.  Az  időközben  bekövetkezett 

diszciplínarobbanás  miatt  az  is  erősen  kétséges,  hogy  beszélhetünk-e  még  egyáltalában 

„tudománytörténet-írás”-ról.  Abban  a  jól  meghatározható,  vagy  legalábbis  körülírható 

értelemben,  mint  húsz-huszonöt  éve,  bizonyosan  nem.  De  nem  azért,  mert  az  –  egyéb 

területekéhez hasonló – exponenciális publikációnövekedés eleve meghiúsítja a személyesen 

értékelt  áttekintésnek  még  a  reményét  is.  Kétségkívül  nagy  baj  ez  is,  hiszen  e  nélkül 

legfeljebb  komputerizált  eklekticizmusra  futja,  de  ez  legalább  afféle  fáradt  kollektív 

bölcsesség  formájában  még  lehetséges.  A tudománytörténet-írásban  ellenben  még  efféle 

diszciplináris szintézisre is legfeljebb népszerűsítő szinten és dilettáns formában kerülhet sor 

napjainkban.  A megszámlálhatatlan  diszciplínára  hasadt  tudománytörténet-írásban  sokkal 

könnyebbnek  ígérkezik  ma  már  valamilyen  „külső”  –  művelődés-,  eszme-,  társadalom-, 

technika-, problématörténeti – kapcsolódást keresni, mintsem megkísérelni akár egy kor vagy 

egyetlen tudomány történetének az áttekintését  a  vonatkozó részletkutatásoknak megfelelő 

szakmai szinten. A részletkutatások ugyanis annyira nehezekké és ezoterikusakká váltak, hogy 

mondjuk egy Galilei-kutató aligha remélheti, hogy érdemlegesen hozzászólhasson valamilyen 

Leibniz-problematikához.  Az  elmúlt  húsz-huszonöt  esztendőben  páratlan  mérvű  szakmai 

elkülönülés és ezoterizáció zajlott le a tudománytörténet-írásban, és egyáltalában nem csupán 

a nagy tradicionális  csomópontokban,  mint amilyen a galileológia,  a  darwinológia vagy a 

newtonológia.

Látszólag tán nem lenne túlságosan nehéz tudományszociológiai okokat keresni ehhez a 

kérlelhetetlen  –  és  úgy látszik  megfordíthatatlan  –  differenciálódáshoz:  a  disszertációk  és 

docentúrák szaporodása, a publikációs lehetőségek kisebb mértékű, de állandó bővülése, új 

(és  olykor  meglepően  gazdag)  forrásanyag  forgalomba  kerülése,  a  természettudományok 

(helyeselt  vagy támadott)  jelentőségnövekedése,  a  könyvpiac  –  népszerűsítő  irodalommal 

felpumpált – érdeklődése valamiképpen mind ezt a specializációt segítette. De a folyamat ott 

is óhatatlanul lezajlott,  ahol ezek a külső okok nem, vagy alig jelentkeztek; létezniük kell 

tehát  valamilyen  genuin  belső  jellemzőknek  is,  valamilyen  inherens  paramétereknek, 

melyeknek függvényében a változás legalább nagy vonalaiban leírható.
151 Forrás:  Vekerdi  László:  Diszciplinaritás  és  interdiszciplinaritás  a  tudománytörténet-írásban.  In:  Vekerdi 

László: Tudás és tudomány. Bp., 1994. Typotex. pp. 430–438. – A szöveg eredetije 1984-ben íródott, de 
először 1994-ben jelent meg.



Ezeket a paramétereket azonban se izolálni, se elemezni nem könnyű. A szakma aktív 

művelői ugyanis nem efféle paraméterek szerint tájékozódnak. Ők a maguk „témáikban” és 

„tényeikben”  gondolkoznak,  és  legfeljebb  „elkötelezettségüket”,  illetve  a  „tények” 

„elméletfüggőségét”  ismerik  el,  illetve  fel.  Továbbá  az  se  remélhető,  hogy  sikerül 

csalhatatlanul  meghatározni  a  paraméterek  rendszerét  úgy,  hogy  terükben  világosan 

elkülönüljenek a differenciálódás főbb csomópontjai, illetve „clusterei”. Valószínűleg nincs is 

efféle  koordinátarendszer:  egy  diszciplína  differenciálódása  nem  bontható  fel  lineáris 

komponensekre.  Inkább  –  hogy a  matematikai  képnél  maradjunk  –  valamiféle  bonyolult 

„bifurkációs” illetve „branching” dinamika tételezhető fel, látványos nem-lineáris ugrásokkal.

De akkor ebben a képben ki nem küszöbölhető strukturális szerephez jut a véletlen. A 

diszciplína-differenciálódás  sztochasztikus  folyamat,  amelyben  legfeljebb  tendenciák 

specifikálhatók, méghozzá ezek sem egyértelműen.

A tudománytörténet-írás mai gyors differenciálódásában még a felületes szemlélőnek is 

nyomban szembetűnő tendencia a tudományfilozófiák kihívása. Lakatos Imre híres aforizmája 

óta alig akad tudománytörténész, aki valamilyen tudományfilozófiára ne hivatkozna, illetve 

merne ne  hivatkozni,  s  a  lehetséges  tudományfilozófiák  nagy  száma  és  meglehetős 

különbözősége miatt ez a hivatkozás érthetően erős szegregálódásra vezet. Mert bár például a 

szabadesés  törvénye  mindenképpen  a  mi s=
g
2

∙  t2 képletünknek  megfelelő  matematikai 

alakban írható csak fel, a törvény története, és így értelmezése merőben más lesz aszerint, 

hogy  popperiánus,  kuhniánus,  lakatosinánus  vagy  feyerabendiánus  filozófia  szerint  nézi 

valaki.152 És nemcsak azért, mert az egyes filozófiákban másként jelentkezik a felfedezés; ez 

különben úgy nagyjából  még érthető és elfogadható.  A baj  az,  hogy a képletben szereplő 

fogalmak  –  az  út,  az  idő,  a  sebesség,  a  gyorsulás  –  jelentése  más  és  más  az  egyes 

filozófiákban,  s  a  nyert  eredmények  így  nem,  vagy  csak  óriási  erőfeszítések  árán 

152 Magyar nyelven (– a szerk. kieg.):
Lakatos Imre: Bizonyítások és cáfolatok. A matematikai felfedezés logikája. Ford.: Boreczky Elemér. Bp.,  
1981. Gondolat. 244 p. (2. kiad.: Bp., 1998);  Kuhn, Th. S.: A tudományos forradalmak szerkezete. Ford.: 
Bíró  Dániel.  Bp.,  1984.  Gondolat.  321  p.  (2000-ben  és  2002-ben  is  megjelent);  Popper,  Karl  R.:  A 
historicizmus  nyomorúsága.  Ford.:  Kelemen Tamás.  Bp.,  1989.  Akadémiai.  165  p.  (Hermész  könyvek); 
Popper, Karl R.: A tudományos kutatás logikája. Ford.: Petri György, Szegedi Péter. Bp., 1997. Európa. 509 
p.; Popper, Karl R.: Megismerés, történelem, politika. Válogatott írások és előadások. Ford.: Darai Lajos 
Mihály. Bp., 1997. AduPrint. 267 p. (Megújuló világképek); Lakatos Imre tudományfilozófiai írásai. Ford.: 
Benedek András, Forrai Gábor. Bp., 1997. Atlantisz. 188 p. (Kísértések); Popper, Karl R.: Szüntelen keresés. 
Intellektuális önéletrajz. Ford.: Pintér G. Gábor, Pintérné Lederer Vera. Bp., 1998. Áron. 229 p.;  Popper, 
Karl R.: Test és elme. Az interakció védelmében. Ford.: Káldy Zsuzsa. Bp., 1998. Typotex. 171 p. (Test és  
lélek);  Feyerabend, Paul: Három dialógus a tudásról. Ford.: Tarnóczi Gabriella. Bp., 1999. Osiris. 234 p. 
(Horror metaphysicae); Popper, Karl R.: A nyitott társadalom és ellenségei. Ford.: Szári Péter. Bp., 2001. 
Balassi.  720 p.; Feyerabend, Paul: A módszer ellen.  Ford.:  Mesterházi Miklós, Miklós Tamás, Tarnóczy 
Gabriella. Bp., 2002. Atlantisz. 649 p. (Kísértések) 



hasonlíthatók össze, illetve vonatkoztathatók egymásra. Az erőfeszítések azonban nem igen 

fizetődnek ki, így aztán inkább párhuzamos diszciplínák alakulnak ki magán a galileológián 

belül  is,  a  találkozás  minden  reménye  nélkül.  Tisztán  szakmai  szempontból  persze  ez  se 

haszontalan, hisz meg lehet írni – meg is írták – a kérdés „problématörténetét”, és fel  lehet 

tárni  a  különböző  Galilei-képek  episztemológiai  inkommenzurabilitását,  illetve 

összehasonlíthatóságát;  ezzel  azonban  újból  csak  egy  új  diszciplína  keletkezett:  a 

tudománytörténet-írás problématörténet-írása, ami lehet érdekes vagy érdektelen, de Galilei 

szempontjából,  a  primer  történet  szempontjából  mindenképpen  irreleváns.  Annyit 

mindenesetre  megmutatott  ez  az  önmagára  reflektáló  diszciplína,  hogy  a  különféle 

tudományfilozófiák  frazeológiája  és  eszmerendszere  inkább  csak  a  kort  tükrözi,  melyben 

keletkeztek,  és  eredeti  céljuk,  az  egykori  történés  jobb  megértése  céljából  meglehetősen 

érdektelenek.

Érdektelenek  és  mégsem  nélkülözhetők.  Mert  bár  Feyerabend  Galilei-képe  lehet 

merőben téves és félrevezető, de át- meg átjárta a kor egész tudományfilozófiáját és ezáltal 

másodlagosan  tudománytörténet-írását,  el  egészen  a  látszólag  legszigorúbban  empirikus 

kéziratkutatásokig,  és a hatás ismerete nélkül többnyire csak a téves értelmezések tömege 

szaporítható.  Ha  tetszik,  ha  nem,  a  nagyfokú  reflektáltság  ma  már  nem  irtható  ki  a 

historiográfiából, a tudománytörténet-írásból úgylehet a legkevésbé. És ez nem egyszerűen 

azt jelenti, hogy ismerni kell a tárgyra vonatkozó másodlagos forrásokat, lehetőleg mindet, de 

a legfontosabbakat mindenképpen, ami mellesleg önmagában is elég kemény követelmény. A 

tudománytörténet-írás  önreflexiója  annyi  filozófiai  és  logikai  elemet  tartalmaz,  hogy 

szükségképpen  önálló  diszciplínaként  művelhető  csak  eredményesen  –  jó  példa  rá  Mary 

Hesse,  vagy  még  inkább  Fehér  Márta  munkássága  –,  és  ez  a  diszciplína  kívülállóknak 

többnyire meg sem közelíthető. Az avatott, illetve a dologhoz értő tudománytörténészek tehát 

elbizonytalanodnak  vagy  eleve  visszahúzódnak,  és  megnyílik  az  út  a  dilettánsoknak: 

megszállottaknak és karrieristáknak. S még jó, ha – mint Asimov – megállnak az úgynevezett 

„magas” népszerűsítésnél, s nem pályáznak – mint Silló-Seidl – kutatói babérokra.

De sajnos  ma már  nem megoldás  az  sem,  ha  valaki  elegáns  grandezzával  néz  el  a 

tudományfilozófiák  kihívása  felett,  és  a  megszokott  magas  szakmai  szinten  folytatja  a 

mesterségét. A legszebb példa erre az előkelő elzárkózásra a matematikatörténet-írás két nagy 

öregének, Otto Neugebauernek és Bartel Laendert van der Waerdennek az újabb munkássága. 

Harminc-negyven  évvel  ezelőtti  könyveik  méltán  számítódnak  a  szakma  nagy 

klasszikusaihoz,  van  der  Waerden –  magyarra  jó  nagy késéssel  lefordított  –  Erwachende 



Wissenschaft-ja (1956)153 hasznos és inspiráló összefoglaló volt a maga idejében, Neugebauer 

Exact  science  in  Antiquity-je  (1957)154 pedig  –  a  maga  mozaikszerű  elrendezésében  – 

rendkívül hatásosan figyelmeztetett tudományos részletek és töredékek bámulatosan szívós 

életére. Újabb műveik ellenben fárasztó és lehangoló olvasmányok. De nem azért, mert nem 

vették,  szükségszerűen  nem  vehették  kellően  figyelembe  az  időközben  rettentően 

elszaporodott  részletkutatásokat.  Ezt különben – legalábbis az idézés,  ha nem is mindig a 

megértés szintjén – még igyekeztek is megtenni. A szemlélet okozza a hiányérzetet. Az, hogy 

ma is, akár harminc-negyven évvel ezelőtt, magától érthető magabiztossággal tulajdonítanak 

suméroknak-babilóniaknak-görögöknek  mai  matematikai  és  csillagászati  fogalmakat  és 

gondolkozást;  meggondolás  nélkül  megajándékozzák  őket  algebrai  egyenletekkel  és 

függvényekkel. Persze nem a csontig lerágott inkommenzurabilitás-probléma felemlegetése 

hiányolható, ami – Fehér Márta könyve pompásan mutatja – egyébként is legalább akkora 

képtelenség, mint a mienkével azonosnak tekinteni a régiek észjárását. Összemérhetetlenség 

és fogalomazonosság voltaképpen két oldala egyazon absztrakt, változtathatatlanságra építő 

tudományfelfogásnak. A valódi tudomány elemei ellenben állandóan változnak, és ennek a 

változásnak a figyelembe nem vétele miatt annyira sivárak Neugebauer és van der Waerden – 

vagy mutatis mutandis Feyerabend – konstrukciói. Harminc-negyven évvel ezelőtt, amikor a 

tudománytörténet-írás  a  maihoz  képest  gyerekcipőben  járt  (a  mai  méregdrága  Adidas- 

versenycipőnél a maga nemében sokkal jobb gyerekcipőben úgylehet), még inkább azt kellett 

felfedezni és tudatosítani, hogy ama régi idők tudása is  tudomány volt, s ehhez cseppet sem 

volt  felesleges  a  hasonlóságok  hangsúlyozása.  Ma  ellenben  képtelenség  nem  figyelni  a 

különbségekre; sok esetben éppen az esszenciális különbségekre kell elsősorban figyelni és 

figyelmeztetni, legalábbis ha a tudomány fejlődését, illetve változásait kívánjuk interpretálni.

Két  nagy  bőven  termő  irány  specializálódott  és  kanonizálódott  a  változások 

vizsgálatára: a Begriffsgeschichte és a History of ideas. A kettő azonban nem különíthető el 

élesen; kivált nem a nevüket viselő két nagy folyóiratban. A Journal of the History of Ideas-

ban mondhatni több a szabályos conceptual history, mintsem az ideatörténet olyan formában, 

ahogyan azt  az irány – és a  folyóirat  – nagy megalapozóinak egyike,  Arthur  O. Lovejoy 

megálmodta. Ha mégis meg kell különböztetni, és jellemezni kell őket – s meg kell, mert 

sokáig egy különös és igen értékes ötvözetük hatott legerősebben –, akkor ezt mondhatjuk (a 

kellő  fenntartásokkal),  hogy  a  Begriffsgeschichte  elsősorban  logikai  és  episztemológiai 

153 van der Waerden, B. L.:  Egy tudomány ébredése. Egyiptomi, babiloni és görög matematika. Ford.: Pollák 
György. Bp., 1977. Gondolat. 479 p. (– a szerk. megj.)

154 Neugebauer, O.:  Egzakt tudományok az ókorban. Ford.: Guman István. Jegyz.: Gazda István. Bp., 1984. 
Gondolat. 260 p., [16] t. (– a szerk. megj.)



koordinátákban mozog, az ideatörténet pedig főként eszme- és mentalitástörténeti irányokban 

tájékozódik; és ebben a különbségben az igékre („mozog” és „tájékozódik”) legalább akkora 

hangsúly  helyezendő,  mint  a  „műfaji”  jelzőkre.  Mondottuk  már,  hogy  a  klasszikus 

Begriffsgeschichte legszebb és legfejlettebb példányai az ideatörténet-írás Leibjournaljában 

találhatók,  és  a  két  irány  csaknem  mindig  átfedi  egymást  kisebb-nagyobb  mértékben. 

Azonban ötvözni  a  kettőt  úgy,  hogy az ötvözet  mérhetetlenül  használhatóbb és  nemesebb 

legyen az elemeknél egyetlen történésznek sikerült: Alexandre Koyrénak.

Koyré jelentőségét nem lehet eltúlozni a modern tudománytörténet-írás kialakulásában. 

Kicsi  túlzással  akár  azt  is  mondhatjuk,  hogy  ő  teremtett  egy  érdekes,  de  gyakran  a 

dilettantizmus határát súroló szerteágazó „hobby”-ból valódi tudományos szakmát, autochton 

történeti  diszciplínát,  amellyel  nem  lehetett  többé  nem  számolni  a  historiográfia  egyéb 

ágaiban. Sokszor próbálták megfejteni – kivált amíg szinte bálványozásig menő tisztelete nem 

csapott  át  a  mai  fenntartásokba  és  elutasításba  –,  hogy  valójában  mi  volt  a  „titka”. 

Valószínűleg  –  mint  minden  valamirevaló  titok  –  megfejthetetlen  Koyré  varázsa. 

Mindenesetre  afféle  született  historikus  volt;  Marc  Bloch,  Lucien  Febvre  vagy  Fernard 

Braudel fajtájából.  Bámulatosan érzékelte,  szinte tapintotta a múltat,  s eleven életet  tudott 

lehelni  régi  szövegekbe.  Csodálatosan  értett  az  idézés  –  a  jól idézés  –  nagyon  bajos 

mesterségéhez; a kontextusokból óhatatlanul kiragadott szövegek és fogalmak az ő kezétől 

nem hullottak szárnyaszegetten földre, hanem felröppentek és fújták a maguk dalát, mintha ez 

lenne a legtermészetesebb. Ma már, hogy elmúlt a Koyré-varázs, látjuk persze, hogy mennyire 

nem volt ez természetes, és gyanítjuk, hogy az ének is betanított volt olykor; de akibe egy 

csepp érzék szorult a historiográfia iránt, ma sem tagadhatja a dal, s a röpülés szépségét.

Koyré pillanata nem tartott sokáig. A diszciplinarizációnak, az önálló történettudományi 

szakmává  válásnak  megvoltak  a  logikus  és  szükségképpen  bomlasztó  következményei. 

Mindenekelőtt  hihetetlen  mértékben  megnőtt  a  publikálatlan,  főként  a  kéziratos  források 

jelentősége.  Itt  most zajlott  le  az a  forrásforradalom, ami a múlt  század elején-közepén a 

politikai történetírást rázkódtatta meg. A tudománytörténet-írás egyre keményedő börzéjén ma 

már  csak  azok remélhetnek jegyzést,  akik  kiadatlan,  vagy legalábbis  ismeretlen  szövegek 

alapján dolgoznak, vagy akiknek sikerül ilyenre bukkanniuk és kiadniuk. Megvolt ennek a 

divatnak  a  haszna:  hatalmasan  megnőtt  a  tudománytörténeti  források  köre  a  tradicionális 

kulcspontokban  és  a  perifériális  területeken  egyaránt.  Ennek  a  gazdagodásnak  azonban 

szükségképpen  erősödő  szakmai  feldarabolódás  és  elszigetelődés  volt  az  ára.  Hiszen  aki 

Galilei  vagy  Darwin  nehezen  megfejthető  kézirataira  áldozott  éveket,  attól  joggal  aligha 

várható, hogy saját választott témakörén túl különösebben tájékozódjék. Az utóbbi évek tán 



legjelentősebb tudománytörténeti munkái mondjuk Richard S. Westfall Newtona vagy Dov 

Ospovat Darwin-könyve – többnyire efféle termékeny izolációból származtak. S még az is 

inkább haszonként könyvelhető el,  hogy gyakran ugyanazon kézirat-bázis alapján merőben 

különböző, sőt ellentétes interpretációk születnek. Egy tudósnak a maga számára készült és 

gyakran csak odavetett feljegyzései nem oklevelek, végleges és biztos megfejtésüket elvárni 

éppoly botorság volna, mint a babiloni csillagászati táblázatokét. Éppen mert – mondjuk – 

Galilei ugyanazon kéziratát olyan különbözően értelmezi két olyan kitűnő galileológus, mint 

Drake  meg  Naylor,  éppen  azért  remélhető,  hogy ez  az  enigmatikus  följegyzés  megfelelő 

kontextusba  helyezve  egyszer  mégiscsak  elárul  majd  valamit  az  újkori  mechanika 

megszületéséről.  Hiszen már így is,  az  ellentétes  és  igen  valószínűen téves  interpretációk 

alapján is  elárult  valami nagyon lényegeset;  mutatja azt  a  bizonytalanságot  és töprengést, 

ahogy Galilei eligazodni próbál az öröklött tudás radikális átalakításával az általa felismert 

vagy  gyanított  új  összefüggések  reá  zúduló  áradatában.  Mivel  csak  így  magának  vetette 

papírra  a  legfontosabbakat,  többnyire  tőlünk  fog  függeni,  hogy  mit  tekintünk  „öröklött 

tudásának”, „átalakításnak” és „új összefüggésnek”; már csak ezért se képzelhető el egyetlen 

megfejtés. De megoldás mégis csak egyetlen egy van: az, ahogyan Galilei akkor gondolkozott 

és dolgozott, amikor az illető jegyzeteket leírta. És eleve egyáltalában nem lehetetlen, hogy ez 

a megoldás konvergáló megfejtésekkel tán megközelíthető. Nem kell tán mondani, hogy egy-

egy ilyen megközelítés mit jelenthet a mechanika fejlődésének a megértése szempontjából. 

De  azt  se,  hogy  milyen  szigorú  és  következetes  szakmai  munkát  és  diszciplináris 

fölkészültséget  igényel.  Winifred  L.  Wisan  monumentális  monográfiája  Galilei 

mechanikájának fejlődéséről  egyaránt  jól  demonstrálja  a  lehetőségeket  és  a  nehézségeket: 

elvezet  a  fogalmak  és  a  kérdések  állandó  termékeny  átalakításának  a  sűrűjébe,  szinte 

bepillanthatunk  a  gondolatok  görgésébe,  de  persze  a  rekonstrukció  követelése  kegyetlen 

erőfeszítést  igényel,  és  szinte  bizonyosak  lehetünk,  hogy  így,  ilyen  körülményesen  nem 

dolgozott  Galilei.  Hiábavaló munka tehát? Egyáltalán nem! A rekonstrukció természetéből 

következik,  hogy többnyire óhatatlanul  bonyolultabb – mert szigorúan  exact – utat  követ, 

mint a fölfedezés.

Efféle  egzakt  rekonstrukciók  útján  halad  ma  kétségkívül  –  ezerféle  és  soha  nem 

találkozó irányban – a tudománytörténet-írás legjava. Az irány centrális fóruma a hihetetlenül 

tekintélyes Archive for the History of Exact sciences és a neki több szempontból is megfelelő 

Journal of the History of Biology. A közölt tanulmányok többsége természetesen nem éri el a 

wisani  vagy –  mutatis  mutandis  –  ospovati  szintet;  gyakran  nem is  egyebek  nyakatekert 

próbálkozásoknál,  hogy  hogyan  lehetne  minél  nehezebben  érthetően  újrafogalmazni 



valamilyen  könyvet  vagy  fölfedezést.  És  nem  csupán  arról  van  itt  szó,  hogy  a 

tudománytörténet-írást  is  elérte  a  korunkat  nyakon  öntő  szemiotikai  homály.  Ezek  a 

tudománytörténész értekezések – már a rosszabbja – másként érthetetlenek, mint mondjuk az 

irodalomelméletiek.  A  homály  itt  többnyire  tényleg  takar  valamit,  nem  a  puszta 

semmitmondás  rejtőzködik  mögötte.  Még  a  leggyöngébb  exact  rekonstrukció  is  közvetít 

valamit – hacsak nem rugaszkodott el végképp a tárgytól – azokból a transzformációkból, 

melyek  a  tudomány  egy-egy  területén  a  fejlődés  megvalósítói,  illetve  megnyilvánulásai 

gyanánt racionálisan megközelíthetők.  Ezeket a transzformációkat persze az egyes kutatók 

tudományfilozófiai alapállásuknak megfelelően nagyon különböző köntösökbe bújtatják, ez 

azonban inkább csak a megérthetőség nehézségét fokozza, a lényeget nem érinti. A lényeg az, 

hogy ezek a transzformációk soha többé nem lesznek már felfűzhetők afféle lineáris füzérre, 

mint  mondjuk  a  matematika  Morris  Kline  mázsás  matematikatörténetében  a  suméroktól 

napjainkig.  Az  egyes  szaktudományok  efféle  „lamarckiánus”  fejlődésvonala  az  exact 

rekonstrukciók  fényében  merő  képtelenségnek  bizonyult;  egymásból  következő,  egymást 

folytató transzformációk mindig csak hosszabb-rövidebb szakaszokon belül konkretizálhatók. 

De  –  hogy biológiai  hasonlatunknál  maradjunk  –  ezek  a  transzformációs  szakaszok  nem 

egyesíthetők  valamiféle  evolúciós  fává;  az  efféle  „darwiniánus”  próbálkozások  tán  még 

látványosabban  hamisak,  mint  a  klasszikus  matematika-,  biológia-,  fizika-  stb.  történeti 

fejlődési  vonalak.  A  tudományfejlődés  valódi  transzformációs  szakaszait  semmiféle 

„természetes  szelekció”  nem  egyesíti  „törzsfává”.  Legalábbis  egyelőre.  És  –  legalábbis 

jelenleg – a tudománytörténet-írás igazán értékes hányada ezeken az egymástól elszigetelt 

transzformációs  szakaszokon  bütyköl.  Klasszikusan  szép  példái  ennek  Szabó  Árpád  – 

szerencsére nálunk is egyre jobban megismert és elismert – kutatásai a görög matematika 

kezdeteiről, s jelen vizsgálatai a görög csillagászat kezdeti szakaszáról. Ő az irány legelső – és 

legfontosabb – megalapozóinak egyike, még az ötvenes évek végén elkezdett kutatásaival. 

Kicsit szerencsésebb körülmények közepette iskola nőhetett volna fel körülötte, s ma nem 

csak ő egyedül  haladna hazánkból  a  tudománytörténet-írás meredek élvonalában.  Ma már 

késő;  de  így  is  maximális  támogatást  érdemelne  minden  ilyen  irányú  törekvés,  például 

Horváth Miklós alapos Leibniz-kutatásai.155

Mindez természetesen nem azt jelenti, hogy másféle tudománytörténeti törekvéseknek ne 

lenne értelmük és létjogosultságuk. A szintézis iránti igény nem szűnt meg, és egy-egy nagy 

tudós szakmájáról szóló szubjektív áttekintése – mint például Simonyi professzor fizikatörté-
155 Lásd újabban: Gottfried Wilhelm Leibniz válogatott filozófiai írásai. Vál.: Márkus György. Utószó: Horváth 

Miklós. Jegyz.: Fehér Márta, Keszthelyi András. Ford.: Endreffy Zoltán, Nyíri Tamás. Bp., 1986. Európa. 
414 p. (– a szerk. megj.)



nete vagy Ernst Mayr biológiatörténete – lenyűgözően érdekes és máig fontos részleteket feltáró 

olvasmány.  Pillanatnyilag  épp  az  efféle  nagylátószögű  és  nagyszívű  áttekintések  tűnnek  a 

legjobb lehetséges korrekciónak a szakma „élvonalának” óhatatlan felaprózódásával szemben.

A  kiemelés  arra  kíván  utalni,  hogy  létezik  „lehetetlen”  korrekció  is,  többnyire 

többkötetes,  sokszerzős  összefoglalások  formájában.  Ezek  a  grandiózus  vállalkozások 

azonban óhatatlanul szétesnek szerzők szerint, s még az a legszerencsésebb formájuk, ha egy 

sorozat  lazán  összefüggő  köteteiként  jelennek  meg  az  egyes  szerzők  részlet-munkái.  A 

tudománytörténet-írás  személyekre  koncentráló  klasszikus  sartoni  alakja  a  Dictionary  of  

Scientific Biography monumentális 16 kötetének a megjelenése óta amúgy is legfeljebb rossz 

népszerűsítő-szinten  vegetál;  némi  művelődés-  vagy mentalitástörténeti  mázba mártogatott 

tudósok  kronologikus  sorakoztatásával  aligha  lehet  többé  fölidézni  a  tudományfejlődés 

látszatát,  noha  épp  a  Dictionary,  a  maga  bőséges  és  könnyen  hozzáférhető  anyagával 

érthetően  csábít  ilyesmire.  Ma  még  egy-egy  nagyobb  korszak  globális  tudományos 

tevékenységének  az  áttekinthetősége  is  kérdésesnek  tűnik,  nemhogy  a  tudomány  egész 

fejlődéséé. Harminc-negyven évvel ezelőtt viszont még épp az efféle áttekintések keltették a 

legnagyobb  érdeklődést.  Jól  mutatja  a  mentalitás  megváltozását  A.  Rupert  Hall  újraírt 

„Természettudományos forradalmá”-nak a hűvös fogadtatása.

Amikor 1954-ben Hall könyve The scientific revolution 1500–1800 címmel megjelent, 

egyöntetű szakmai elismerés fogadta, és nemzetközi közönségsikert aratott. Széles szakmai 

körben hatott inspirálólag; a „tudományos forradalom” nevet és fogalmat is elsősorban ez a 

könyv terjesztette el. Amikor ellenben Hall gondos és részletes újraírás után 1983-ban,  The 

revolution in science 1500–1750 címen újra kiadta a könyvét, már csak fanyalgás fogadta. 

Pedig ez a második könyv hasonlíthatatlanul jobb az elsőnél. Gazdagon kamatoztatta benne 

Hall az időközben megjelent részletkutatások eredményeit, újraértékelte, illetve áthelyezte a 

megváltozott részletek alapján a fejlődés dinamikáját meghatározó hangsúlyokat, lecsiszolta – 

már maga a címváltozás is erre utal – az első könyv merész általánosításait. Egészen új és  

sokkalta hitelesebb például a Kopernikusz vagy a Galilei munkásságáról vázolt kép; az őt 

megillető helyre jut a reneszánszkori csillagászatban a megfigyelés, a biológiában az új utak 

keresése.  Úgyszólván  minden  megváltozott  a  könyvben,  csak  a  keret  maradt  nagyjából 

ugyanaz:  a  szakmatörténetek  beágyazása  egy  széles  eszme-,  társadalom-  és 

intézménytörténeti  háttérbe.  És  talán  éppen  ez  a  keret  az,  ami  napjainkra  menthetetlenül 

elavult.  S  tán  nem  is  csak  azért,  mert  mintha  ezeken  a  területeken  a  szakmatörténeti 

irodalomban feltűnően jól tájékozott Hall kevésbé követné az újabb eredményeket. Inkább 

azért, mert napjainkra maga az efféle beágyazás vált kétségessé.



Nem hisszük többé, hogy „külső” és „belső” tényezők gondos kiegyensúlyozásával és 

szembesítésével valóban meg lehet közelíteni a tudomány és a technika fejlődését, a maguk 

problémáival küszködő tudósok és mesterek egymásba fonódó vállalkozásait. Túl „internal” 

és „external” mesterkélt keretein létezik valamiféle globális dinamika, ami meghatározza a 

tudományos és technikai megoldásokat, és amit ugyanakkor ezek a megoldások határoznak 

meg; a visszacsatolások bonyolult rendszerében értelmét veszíti „ok” és „okozat”, és a folyton 

váltakozó  követelményekhez  alkalmazkodó  vállalkozások  többé-kevésbé  észlelhető 

áttételeken keresztül éles határ nélkül simulnak a történelem nagy hullámaiba.

Egy  efféle  történetírás  csírája  –  inkább,  mintsem  példájaként  megemlíthető  –  tán 

Charles Webster A nagy Instauráció-ja, Richard Olson Science deified and science defied-je, 

Geoffrey Ernest Richard Lloyd  Sciences, folklore and ideology-ja; leginkább azonban itt is 

egy szűk időszakra korlátozódó könyv: Adrian Desmond Archetypes and ancestors-a, amely a 

paleontológia kibontakozását és hatását mutatja be a Viktoriánus Angliában.

Ha egyáltalában van ezen a területen jó értelme az „interdiszciplinaritás”-nak, úgy az 

valószínűleg  ebben  az  irányban  keresendő.  Mindenesetre  itt  látszik  ma  leginkább  a 

szakmatörténetek  és  a  kéziratos  kutatások mértéktelenné dagadó káosza  releváns  történeti 

koordináták szerint rendezhetőnek.


