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A Zemplen csaltid szaz eve a hazai tudomtinyban, ~:~
tudomtinytörtenetben es tudomtinyjilozofitiban dill:

I MA Eöl

csa

vegA csaladok, dinasztiak vizsgalata különös tema egy tudomanytörteneti konferencia szamara. MA

Nyitva hagyja a kerdest, milyen meCh~ izmus emeli ki a szereplöket es milyen m6dszerek -aJ
elfogadottak a kapcsoJatok vizsgalatako : a versegi kötelekek, a genetikai kapcsolatok (es igy MJ.

bizonyos fokig a kepessegek, tehe egek), esetleg a kulrura szük, csaladon belüli

athagyomAnyoz6dasa (igy a kulturAlis °rnyezet, normak es szokasok szerepe), vagy pedig a eIn

gazdasAgi szerepek, az örökölt szocio-ök;'on6miai smtusz stbo Nem egyertelmü az sem, hogy egy tali

ilyen kutatas szarnara melyek az indiVidU $ Ok (arnelyekkel kapcsolatban kerdeseket tehetünk fel): sza

az egyes szemelyek, vagy pedig maguk a dinasztiak -igy tullepve a hazai gyakorlatban meg

mindig uralkod6 individuaJista szemlel tell. (Ha igy tekintjük, akkor a szociol6giai elemzes

termeszetes egysegei a dinasztiak lenne ~ k?) Szamos egyeb kerdes mellett felmernl az alapvetö ev~
probIerna: hol van egy dinasztia "hata ", milyen diszcipIinaris "csaladi hasonlosag ", vagy kir

milyen tudomanyos elismeres legitimAlj meg a dinasztiAba sorolast?
Az ilyen kerdeseken tul meg furcsabbA teszi a temat az, ha az elöad6 sajAt csalAdjar61 z:

nyilatkozik. Celomat talan az legitimaIja, hogy Dem a csalad fontossagarol szeretnek beszeIni,
hanem a csalAd munkassaganak kapcsanfontos problemakr61, amelyek alapvetöen befolyasoIjak

a termeszettudomlinyok hazai megerteset es megiteleset, söt, akcir azt a kerdest is, hogy milyen

AIIAspontot erdemes az elözö bekeZd~Sbj ~elvet,ett kerd,esekkeI k~pcsolatosan eIfoglalnunk. ~

A SZEMEL t -ES TEMA V ALASZT AS Tu

~\\ \~\,,\~\\\~\\\l\\;.. ~~ ~'m~'L\\~\)'<l \'3.rt()'L{)l\~1 f!I.. um.~\el\ ~-&'<l\M e-&ete\)el\ a \\l\lomanyos

m\mK~~ag '<l\'<l-p)1a1\ Lr:.)/\~\..t~ ~t'L~ \ \ \\)- \ \)~~) 'a. \~~\"L\()~\)\) ~l\.\. 1'..."1. \l\.~()~\~~ \\\'a.\\\~\ ~'(')\)\)ek
közt iskolaalapit6 tevekenysegere a hazai szerves kemia teren, Nobel-dijas (bar nem kltuntetett

figye1emmeI kezelt) tanitvlinyara, OLAH GYÖRGYre, dijaira, kitünteteseire, ill. a rola elnevezett

dijra es eIeteröl sz616 monogrAfiara (M6ra, 1995). , ""
Batyja, asokak altal meg tehetsegesebbnek tartott de fiataJonoelhun~ Zempl~n Gy.ozo (1879-

1916) tudomlinyos eletmüve es iskolaalapit6 tevekenysege a röVld karner ellenere allg marad el

I .
.BME GTK Filoz6fia es Tudomlinytörtenet Tanszek (MT A Tamogatott Kutatohelyck Irodaja) t

1111 Budapest, Stoczek utca 2. fsz. 1. .j

156
i
i



AI

öccseetöl. A legtöbb magyar fizikatörtenet szamara kiemelkedö jelentösegü huszadik szazad eleji
tud6s. aki ujszeru szemleletevel. tudomanyos es tudomanyos ismeretterjesztö munkaival a modem
magyar fizika nagy remenysege maradt (Kovacs. 2004). Nevet többek közt budapesti utca örzi es
nagykanizsai iskola örizte. Kovacs Lasz16 pedig 1970 6ta szervezi a Zemplen Gyozo közepiskolai

fizikaversenyeket.
A ket müegyetemi professzor' meIle harmadikkent (es egyben haz(rnk elsö nöi

fizikaprofesszorakent) Zemplen Gyözö lanya. ZEMPLEN JoLAN (1911-1974) is a "dinasztiaba"
sorolhat6. Himevet leginkabb a hatvanas evekben publikalt könyveinek köszönhette. (M. Zemplen,
1961, 1964.) 1966-t61 a tudomanyok doktora, 1967 -töl a Müegyetem Kiserleti Fizika tanszek
oktatasat iranyitotta es szervezte. Halalaig vezetöje volt az MT A Tudomany- es Technikatörteneti
Kutat6 Csoportjanak,(jelenleg egy ujonnan alapitott, Tudomanytörteneti es Tudomanyfiloz6fiai
Kutat6csoport müködik a BME-n. FEHER MART A vezetesevel). Halala utan. 1981-ben a MTESz
Zemplen-emlekermet alapitott fiatal tqdomanytörteneszek munkajanak elismeresere.

De ki sorolhat6 meg a dinasztiaba? Altalanosabban felteve a kerdest. hol hUzhat6k meg egy
dinasztia hatarai? Ebbe a dinasztiaba 1art°zik a MA URITZ csalad? Hiszen Zemplen Gyözö felesege
MAURITZ VILMA volt. MAURITZ BELA (1881-1971). az ismert mineral6gus testvere. aki mar az
Eötvös J6zsef Kollegiumban Zemplen közeli baratja volt (Nemes. 1989). Ide tartozik-e a Zemplen
csalad orvosa? Zemplen Gyözö fia, ZEMPLEN BELA (1906-1974) sub auspiciis gubernatoris
vegezte a budapesti Tudomanyegyet~m orvoskarat. fia, ZEMPLEN BELA szinten orvos. Es a
MANNINGEREK? Zemplen Bela felesege reven oldalagon rokonsagban allt a Maninger csaladdal
-akikröl a konferencian ALP ARNE SZAtA ERZSEBET reszletesen is beszelt. Es Zemplen Jolan ferje.
MA TRAI LAsZLO beletartozik-e ebbe adinasztiaba3?

A peldak sorolhat6k: orvosok, jogaszok. tud6sok. vagy tanarok. de egy nyilvanval6: a hatar
elmos6dni latszik. a "dinasztia" nem ~ünik a tudomanytörtenet termeszetes kateg6riajanak. de-
talan a csaladfakutatast kiveve -meg csak nem is nagyon gyürnölcsözö a törteneti vizsgalatatszamara. 0 I.

Mivel a csalad törtenete -a magyat helyiethez fierten -igen j6l feldolgozott. (Abonyi., 1981;
Balogh. Gredics es Kovacs, 1979; M6ra. 1995; Pal16.2004) a következökben csak a szazhuszonöt
eve született Zemp1.en Gyözö es a htmninc eve elhunyt Zemplen Jolan munkassaganak ket
kiragadott elemet fogom vizsgcilni -'ndkettöt kurrens problemak felvetesevel kapcsolatban.

, "" , " ,
ZEMPLEN GYOZO ES A MAGY A ORSZAGI TUDOMANYOS ISMERETTERJESZTES

Zemplen Gyözöre mar az Eötvös ollegium diakjakent felfigyelt EÖTVÖS LoRAND. Ahogy
Eötvös karrierje szamara is elengedhet~tlen volt -KIRCHOFF. BUNSEN es HELMHOL TZ diakjakent
-a peregrinaci6. a fiatal tanitvany is hetöseget kapott. hogy Göttingaba es Parizsba utazzon
tanulmanyUtra. 26 evesen professzor. majd hamarosan tanszekvezetö. es 1911-töl a Magyar
Tudomanyos Akademia tagja, 1916-0 tragikusan karai halala elött mindent elerve, amit fiatal
magyar kutat6kent elerhetett (Kovacs. 1975.)

Mig Zemplen tudomanyos ere menyeivel szamos munka foglalkozik. tudomanyos
ismeretterjesztö munkai kevesebb figy Imet kaptak. Bar vagy 32 cikket irt a Termeszettudomanyi
Közlöny szamara. most megis csak e .sokciig feledesbe merült cikket vizsgalok meg a Nyugat
közvetlen elöfutaranak tartott Szerda fmü hetilapb6l. ahol Zemplen rovatvezetö volt (Zemplen
1906a. b. c. d)4.

"A tudomanyerteke " cimü esszebe Zemplen mereszen felteszi a ma is aktualis kerdest. vajon

jogosultak vagyunk-e veglegesnek tekin eni barmilyen tudomanyos eredmenyt. es" Nem vagyunk-e
kiteve annak, hogy ujabb kutatasok ujabb vizsgalatok alapjan ezen bevehetetlennek hirt
bastyainkat is feladjuk? " (Zemplen 19 6d. 1.7. 0.)
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Az ezt követö erveles döntö szerepet tulajdonit a tudomanyos konvenci6knak az empirikus törv
alapokt61 az elfogadott ervelesi m6dokig. A reszletekhez lasd (Zemplen, 2004). A tapasztalattal meg
kapcsolatos szenzualista hozzMllason kivül Zemplen a konvencionalizmust a logikai törvenyekre
is kiterjeszti. isko

"A logikai axi6mak helyessegerol csak oly uton lehet meggyozodnünk, melyen a logikai fren
szabalyokat magukat nem alkalmazzuk, tehat nem gondolkodas utjan. De akkor mikeppen? A peld
tapasztalat nem segfthet,' hiszen a tapasztalat legfeljebb azt mutatja, hogy egyes esetekben a (ami
tapasztalatb61 indukczi6 utjan nyert törveny valamely következmenye oly törvenyre vezet, mely kort
egyes esetekben megegyezik a tapasztalattal, Ez meg tavolr61 sem gyoz meg az axi6mak helyes elml
voltar61.

Kenytelenek vagyunk tehat elismerni, Ihogy bizony maga a logika, mely az összes
tudomanyokat, az egesz emberi eletet szabalypzza, maga is lenyegeben nehany fölteves b 01 all, "

(21.0.)
A konkluzi6 meresz es öszinte, azt hirdetven, hogy "az összes tudomanyok -beleertve a be e:

logikilt es matematikilt is -hipotetikus alapon epültekfel", ahol "az emberi környezet lenyeges ELl
iranyft6 befolyast gyakorol ". Azt, hogy ezek a konvenci6k a termeszet leirasara alkalmas lesznek, " bei
reszben az tlimasztja ala, hogy" a logikai es mathematikai axi6mak letrejöveset maga a termeszet bes2
befolyasolta, iranyftotta. " (23, 0.) A szocialis es evoluci6s/naturalizal6 szempontok megjeleneset lebe

latjuk ebben a különös szövegben, amely nem kidolgozottsaga vagy egyedi tudomanyfiloz6fiai hiva
nezetei miatt erdekes5, hanem azert, mert megmutatja: egy vezetö termeszettud6s mert SZA:
tudomanyelmeleti kerdesekhez nyUlni es rakerdezni sajat (es a tudomanyos intezmenyrendszer) Jola
munkajanak legitimitasara a kor erösen pozitivista legköreben (ezt illusztralja pI. Perecz 1998). resz
Ez föleg akkor jelentös, ha belatjuk, hogy a hazai tudomanyos ismeretterjesztes gyakran milyen
lazan banik a filoz6fiai elmeletekkel, ahogy azt a következö -meglehetösen hosszu -idezet j61 tudo
szemlelteti: Zem

"A realistaknak igazuk van, mert a megismeres a val6sagnak szellemünkben val6 lekepezese, " .,.1
de meg keil jegyezni, hogy a kep jelenlegi ismereteink szerint tökeletlen, hianyos es sokszor fejlö
karikaturaszerii, Az idealistaknak is igazuk van, mert a megismeres a szellemünkben lefoly6 es je
fogalomkepzo es hipoteziskepzo folyamatokkal gyarapszik, de bizonyos, hogy az alapot azok a
benyomasok kepezik, amelyeket a külvilagjelensegei bennünk keltenek, Az empiristaknak is igazuk vila!
van, a megismeres val6ban a tapasztalasb61 ered, de nyilvanval6, hogy nem marad meg annal, elkö
hanem spontan tovabb is fejlodik A pozitivistaknak is igazuk van, a fizika tetelei val6ban az
erzekszervi adatok közötti összefüggeseket fejezik ki, de bizonyos, hogy ezen felül mindig meg eppc
valami mast is tartalmaznak, ami nem az erzekszervek utjan került bele szeilemünkbe, hanem körij
ab ban önail6an teremtodött meg. A konvencionalizmus hiveinek is igazuk van, a tudomanyos utak
fogalmak legtöbbször önkenyes megailapodasok reven valtak pontosakkil, hozza keil azonban
tenni, hogy sohasem keletkeztek pusztan fgy, az önkenyes megailapodasokat mindig tapasztalatok Gali
eloztek meg es sohasem maradtak meg azoknal, hanem azokat magukr61leraz1Ja, a jelensegekkel
kerültek közvetlen kapcsolatba, '" A pragmatikusoknak is igazuk van annyiban, hogy a fizika es a,
törvenyei val6ban hasznosak, a fejlodestörtenet azonban azt bizonyitja, hogy a legtöbb fizikai nem
talalmany es felfedezes nem a haszonvagyb61 jött letre. Az uj fiziko-filoz6fusoknak is igazuk von, 10-1
a fizika fogalmait val6ban jeleknek, szimb6lumoknak lehet tekinteni, de hozza keil tenni, hogy e
jelek mindig a külso vilag jelensegeinek hatasa alatt kezdtek gondolatvilagunkban kifejlodni es talar
epen ezert, noha van bennük bizonyos önkeny, megsem tei;'esen önkenyesek, mert az emberek mod
összessegenel többe-kevesbe azonosak, Ezeken kfvül nem tudjuk pontosan, mit jelent az, amikor erte'
valamirol azt mondjuk, hogy szimb6lum. Az intuicionizmusnak is igaza van, a fizikai törvenyek haza
val6ban emberi talalmanyok, amelyek feltalalasuk elott nem leteznek, de bizonyos az i~', hogy grell
feltalalasuk ulan sem leteznek, mert minden fizikai törveny -az is, amely tiszta tapasztalati
törvenynek latszik -absztrakt idealis esel, bizonyos az is, hogy az ember nemcsak fizikai
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tön'enyeket, hanem dolgokat es folyamatokat is teremt bele a termeszetbe, amelyeknel vilagosan
megallapithat6, hogy megalkotasuk elott nem leteztek " (Mikola, 1933,382-3. 0.)

Mi lebet ezzel a baj? -kerdezhetne (sajnos meg ma is) egy fizikus. Ha azonban a filoz6fiai
iskolak helyett különbözö vilagleirasi m6dokat kezelnenk ilyen lazasaggal (fizika, asztrol6gia,
frenol6gia, geomantia, biol6gia, stb.) a dilettans szinkretizmus azonnal nyilvanval6va vaIna. Ilyen
pelda mellett meg különösebb es jelentösebb Zemplen Gyözö következetes konvencionalizmusa
(ami egyben kora egyik leghaladottabb tudomanyfiloz6fiai nezetenek ismeretet is jelenti). A
kortars ismeretterjesztes sajnos keves hasonl6 peldat tud mutatni: a kortars tudomanyfiloz6fiai
elmeleteket leginkabb torzitva es pontatlanul ismer(tet)ik6.

ZEMPLEN JOLAN ES A HAZAI TUDOMANYTÖRTENETiRAs

A hazai tudomanytörtenetdiszciplinarizaci6ja a nyugati atlamokhoz kepest j6val kesöbb indult
be es meg talan ma sem törtent meg teljesen (bar a BME-n letezik doktori iskolaja a területnek, az
ELTE-BME közösen indftand6 tudomany- es technikatörtenettel es -filoz6fiaval foglalkoz6 szak
" belpolitikai" csatak miatt nem indulhatott el), A hatvanas-hetvenes evek elött nem is igazan
beszelhetünk hazai tudomanytörtenesz-közössegröl. Zemplen Jolan munkaja es intezmenyi
lehetösegei fontosak voltak abban, hogy a 20. szazad masodik feieben megszületett hazankban a
hivatasszeruen üzött tudomanytörtenet-fras, (amelynek leghfresebb tagjaiva SZABO ARPAD,
SZABADV AR y FERENC, MAKKAI LAsZLO vagy az iden 80 eves VEKERDJ LAsZLO valtak). Zemplen
Jolan, tarsaihoz hasonl6an j6reszt autodidakta m6don tanult bele a szakmaba. Az eletmü
reszleteihez es az intezmenyesülesben betöltött szerephez lasd (Zemplen, 2000).

Tudomanyszervezöi munkajan kfvül Zemplen Jolan legfontosabb hozzajarulasa a hazai
tudomanytörtenet-frashoz amagyarorszagi fizika törtenetet feldolgoz6 ket vaskos kötete volt (M.
Zemplen, 1961, 1964; lasd meg M. Zemplen 1998). Ahogy Vekerdi Laszl6 fogalmazott:
" '" megbizhat6 es könnyen attekintheto összefoglalas a magyarorszagi termeszetfiloz6fiai-fizikai

jejlodesrol Zemplen miiveiig nem volt "(Vekerdi, 1965,96.0.), Munkassaga mindenkeppen uttörö,
es jellemzö a születöben levö diszciplfnara.

A pontos ismertetesek mellett gyakran el-elcsfpni a tudomanytörtenesz elkötelezödeseit iso A
vilagnezeti szempontok itt nem annyira jelentösek7. Most csak Zemplen tudomanytörtenetir6i
elkötelezödeseinek bizonyos jellemzöit szeretnem megvilagftani egy-egy kiragadott idezettel:

"., ha a tud6s skolasztika szaraz, tekintelyen alapul6 racionalizmusa elol a misztikaba menekül,
eppoly kevesse kepes a val6sagos termeszetet megismerni, mint aminden oldalr61 tilalmakkal
körülvett skolasztikus. A modern tudomanynak azonban be kellett jarnia mindezeket a kerülo
utakat (es meglesz nehany), migaz egyenesfejlodes utj'ara terhetett" (M, Zemplen, 1961,25.0,)

A " szellemi halalraiteltetes aldozata ", Galilei munkajahoz frt bevezetöjeben Zemplen fgy fr
Galileiröl:

" a szazadok hideg tlivlatab61 elkerülhetetlen es sorsszerfi aldozatnak tekintjük, hogy a.Ligi
es az-i!i felfogas talalkozasa csak tragikus összeütközesre vezethetett. ...Galilei ." elettörtenete
nem ~ emberi sors, hanem,q tudomany törtenetenek tragikusan diadalmas fejezete. "(Galilci e,n.,

10-11.0.)
Az ilyen es hasonl6 szöveghelyek sorolhat6k, de a szövegek hozzMerhetösege miatt tö bb pelda

talan nem is szükseges, hogy raismerjünk a korban szokasos Un. whig törtenetfrasra, amely a
modern diszciplfnak felöl pr6baIjamegirni a tudomanytörtenetet es akorai tudomany erteket amai
ertekeket es elmeleteket szem elött tartva vizsgalja. Ezt a szemleletet ugyan ertek bfralatok
hazankban (Hronszky, 1998), de a hazai tudomanytörtenetfras jelentös resze meg ma is hasonl6
szellemben es a problemara nem reflektalva ir6dik.
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Ez a szemlelet egyben anakronikus is, ami szinten maigjellemzö a hazai tudomanytörtenetiras I
jelentös reszere8. Mindezeken felül a hazankban maig uralkod6 " szemelyi kultusz" (marmint a r
tudomanytörtenetiras összefon6dasa a tud6sportrek megrajzolasaval) is resze ennek az öröksegnek.

A negyven eve meg elfogadhat6 tudomanytörtenetirasi gyakorlatt61 sok szempontb61 maig sem t
szakadt el a diszciplina: Zemplen Jolan tudomanytörtenetir6i gyakorlata maig sem valt t
meghaladotta (es ez csak egy anakronikus, whig szemlelet szamara tünik Zemplen (
tudomanytörtenetirasa kritikajakent). Erre talan pelda az ezevi anket cimenek a cikk elejen mar i
megemlitett problematikussaga. ~

Sajnos a tudomanytörtenetet sokan ma sem tekintik többnek" anekdotak es krono16giai adatok .,

tarhazanal ". Erthetö, hogy a szakma külsö legitimaci6ja szamara nem szabadulhatunk meg att61 1
a keptöl, hogy evfordul6k es hires emberek vagy dinasztiak kr6nikasaiva valjunk (e munka ilyen t
szempontb61legitimnek tekinthetö, hiszen Zemplen Gyözö 125 eve született, Zemplen Jolan pedig (
harminc eve hunyt el), de szükseges-e ezeket az elkötelezödeseket a " belso" munka soran is J
hasznalnunk? A mi szamunkra is ez legitimalja a diszciplinat? Remeiern, nem. A nemet
tudomanytörteneszek altal alapitott Driburger Kreis (abol az idei tema a hal6zatok a I
tudomanytörtenetben) egesz 200 I-es konferenciaja az "evforduI6-problemat" tüzte ki temajaul. I
Nem azert, hogy az eppen evfordul6s szemelyeket es intezmenyeket ünnepeljek, hallern lehetöseget I
teremtve arra, hogy a szakma reflektaljon a kenyszeru helyzetre es közösen megoldasi «
lehetösegeket talaljanak9. Miben segiti a szakmank fejlödeset ez a " dinasztikus " szemlelet? '

Reflexi6ra hasznaltak-e fel a konferencia elöadasai e temat? 1
Az ut6bbi negyven ev mind a tudomanytörtenetet, mind a tudomanyfiloz6fiat alapvetöen I

valtoztatta meg. A hagyomanyos normativ-deskriptiv felosztas a diszciplinak között eltünöben Van' j
igy a tudomanytörtenet fö feladatanak sokan nem a tenyek rögziteset, hallern a "törtenelmi 1
episztemol6gia ", a normativ tudasigenyek kialakulasanak vizsgalatat tekintik (Research Report, )
2004.). Mig Zemplen Jolan munkaja a maga koraban uttörö es alapvetö fontossagu, a nernzetközi
normakhoz igazod6 volt, kerdeses, milyen mertekben követendö ma. j

J

ÖSSZEFOGLALAS j

Mai problernakat is erintve pr6baltam a Zemplen dinasztia ket fontos szemeJyet, valamint ]
munkassaguk egy-egy ismeretlen vagy ritkan vizsgalt szeletet bemutatni. Erösebben fogalmazva
ürügykent hasznaltam a dinasztiatörtenetet mai problemak felvetesere, remelve, hogy esetleg
nemcsak a problemakat es keletkezesüket erthetjük igy jobban, hallern megvalaszollisukhoz is
segitseget kaphatunk. Zemplen Gyözö tudomanyos ismeretterjesztö munklii közt olyan
tudomanyfiloz6fiai elkötelezödesekröl tanubizonysagot tevö szövegeket talalhatunk, amelyek
hitem szerint peldamutat6ak a popularizaci6 mai helyzeteben iso Zemplen Jolannal perlig olyan
törtenetir6i praxis nyomait lelhettük fel, amelyek mind a mai napig eröteljesen megjelennek a hazai
tudomanytörtenetirasban -es ez talan nem szerencses.

Hogyan ertekelhetö mindez? Zemplen Jolan munkliiban kitünöen ervelt amellett, hogy a
tudomany fejlödese hazankban, a tudomanyos elet periferiajan a centrumokt61 elterö utat jcirt be.
A ket pelda abba az iranyba mutat, hogy talan ugyanez igaz a hazai tudomanyos ismeretterjesztesre
es a tudomanytörtenet-irasra iso

Miben különleges a hazai helyzet? Mivel magyarazhat6k az elteresek? Bar jelen tanulmany
a törteneti okok vizsgalatara nem vallalkozhat, par lehetseges folyamatot felvazolok. A 19.
szazadig a popularizaci6 nagyon erösen összekapcsol6dott a nernzeti feiernelkedes politikai
programjaval, a legitimaci6 problemaja csak a rendszervaltoztatas utani evekben, a kereskedelmi
media hatasara erösödött fel. A tudomanyos központokban ezzel szemben a modem tudomanynak
kezdetektöl meg kellett küzdenie a legitimaci6jllert, es igazi sikertörtenetei, mint pI. az Eur6pat
megh6dit6 newtonianizmus szorosan kapcsol6dott a hatalmas -es j61 argumentcil6 -
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popularizaci6hoz. A tudom{myos ismeretterjesztes igy itt a legitimaci6 egyik fö forrasa (oka) volt,
mig hazankban a " közös nemzeti ügy" legitimalta a tudom{my terjeszteset.

Magyarorszagon a törteneti folyamatok reven mind a tudom{myos ismeretterjesztes, mind a
tudom{mytörtenet eltavolodott a tudom{myr61 val6 gondolkodast61 (ami nem csak szigoru
tudom{myfiloz6fiat jelent). Ez a helyzet nem kedvezö. A tudom{mytörtenet a jelenlegi
diszciplinans keretek (es elvarasok) alapjan leginkabb eletrajzokat, kronol6giakat es
intezmenytörteneteket szolgaltat6 diszciplina, nem pedig olyan erveket letrehoz6 tudom{myterület,
amely tamogathatna (vagy akar megnehezithetne) a tudom{myos ismeretek terjeszteset. A II.
Vilaghaborut követö politikai rendszer ideo16giai elvarasai nagyban hozzajarultak ahhoz, hogy a
hazai ismeretterjesztes eltavolodjon a fejlödö tudom{myfiloz6fiai elmeletektöl (ahol a
tudom{mytörtenet szerepe nagyon megnött az elmult negyven evben). Zemplen Jol{m munkait
olvasva is latszik, hogy a nemzetközi fejlemenyeket aItalaban figyelemmel kiserö tud6s milyen
kevesse reflektaltJreagalt a hatvanas evek tudom{mytörtenetirasi forradalmara.

A ket epiz6d rair{myithatja a figyelmet ket mai problemara (es val6di aktualitasat ez es nem
az evfordu16k adjak). A hazai tudom{myos ismeretterjesztes egyelöre nem tud sikeresen
megbirk6zni az "altudom{myok" kihivasaval (legalabbis a Szkeptikus konferenciak resztvevöi
altalaban igy velik). Tal{m megoldas .1ehet Zemplen Gyözö munkaja, aholj61latszik, hogy a sikeres
es meggyözö ismeretterjesztes nem csak a tudom{my eredmenyeire koncentral, hallern figyelembe
veszi a tudom{my szerkezetet es a tudom{myos aIlitasok episztemol6giai statuszat -vagyis a
tudom{myfiloz6fiai elmeleteket. A megoldast es a sikeres meggyözest tal{m nem az garantaIja, ha
a tudom{myt tulertekeljük es mereven elhatflroljuk egyeb megismeresi fonnakt61. Az
ismeretterjesztes ismetelt összekapcsolasa a tudom{myr61 va16 gondolkodassal, a
tudom{myfiloz6fiaval tal{m remisztö a dogmatikus es abszolutista szcientistaknak, de a tudom{my
korlatainak "felismerese csak az eisa pillanatban csal6das: elaször is mar magaban az, ha
valaminek [i.e. a konvenci6k letenekJ megmasithatatlansagat belatjuk, föltetlenül megnyugtat6
hatassal van reank,' masreszt azonban e vegeredmeny meg közelebb hoz minket a termeszethez,
melynek gyermekei vagyunk: csak termeszetes, hogy megbizhat6 megfigyelesi kepessegünket es
gondolkodasi törvenyeinket is neki köszönhetjük" (Zemplen, 1906d, 23)10

A masik pelda nem pozitiv megoldast kinal amai problemara. Inkabb azt pr6baI.ja megmutatni,
hogy az ötven eve elfogadhat6 es a forrasfeldolgozas idöszakaban tal{m szükseges szemlelet mitra
idöszefÜtlenne vaIt es ennek ellenere mind a mai napig nem valt meghaladotta J J. A korabbi ir6kat

parafraza16 NEWTONt parafrazcilva (Merton, 1993): bar 6riasok vall{m aIlunk a hazai
tudom{mytörtenet irasakor, ez nemjelenti azt, hogy ne kellene megpr6baInunk (m6dszertanilag is)
messzebb latnunk.

JEGYZETEK

1 Bar tudomanytörtenesz vagyok, nem a hazai tudomanyok törtenete kutatasi területem. igy külön

köszönettel tartozom Kovacs Lasz16nak, Nemeth J6zsefnek, Pall6 Gcibomak es Vekerdi
Lasz16nak, akik oly sok jelentös szempontra hivtak fel figyelmemet. A munkat mint Bekesy
György posztdoktori ösztöndijas kezdtem el, az OTKA T037575 palyazat tamogtcisaval, majd a
Berlini Max Planck Tudomanyörteneti Kutat6intezet posztdoktori ösztönijasakent fejeztem be.
2 Jelen cikk reszIeges atfedeseket tartalmaz a következö munkakkal: (Zemp1en 2000, 2004.) A

redundanciakat lehetöseg szerint minimaliza1tam.
3 A vilagnezeti különbsegek igen nagyok voltak Matrai es a Zemplen csalad legtöbb tagja között, ,

bar közösen szerepel ZEMPLEN GYÖRGGYEL es ELEMERREL egy kötetben: (A mai filoz6fia -il
attekintes a filoz6fia eredmenyein a Magyar Filoz6fiai Tarsasagban 1941 szeptemberetal1943
majusaig rendezett vitak alapjan, 1944.)
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4 Külön köszönöm Kovacs Lasz16nak, hogy felhivta figyelmemet a cikkek letezesere. A
5 Mind a szenzualista szemlelet, mind a POINCARE altal nagyban befolyasolt konvencionalista

felfogas a tudomanyos központokban divatos (ha nem is altalanosan elfogadott) felfogas volt. P
Zemplen szemelyes kapcsolatban volt Poincareval es munkajanak forditasahozjegyzeteket is ift.
6 Egy ilyen allitas alatamasztasra szorul. A Termeszet vilaga 2003 szeptembereben felkert egy,

az ervelestechnika szerepet ismertetö cikk megirasara. A 2003 vegen leadott szöveg egyebek közt 11
felhivta a figyelmet a lap Szkeptikus sarok rovataban publikalt szövegek ervelesenek hibaira, a
tudomanyr61 vallott -ma mar filoz6fiailag tarthatatlan -allaspontokra. A MTESz 2004 11
novemberi konferenciajaig a szöveget sem elutasitani, sem közölni nem mertek: a vitaindit6nak }
szant es felkeresre irt cikk tamasztana ala ezen allitasomat. 1
7 A marxista Zemplen Jolan csaladjaban legközelebb Zemplen Zoltan, (cisztercita szerzeteskent
felvett neve György, 1905-1973) allt, testverük, a jogasz Zemplen Elemer (1909-1995) szinten I

erösen vallasos katolikus volt. j
8 Föleg a korai idöszakokat feldolgoz6 munkak között vannak diakronikus munkak is, bar ezek

inkabb tekinthetök kulturtörteneteknek, mint a tudomanyok tartalmat is vizsgal6
tudo m an ytö rte n ete kn e k.
9 Az ut6bbi evek tamaihoz lasd: http://www.dggmnt.de/tagungen/index.html. Meglepö a

különbseg a hazai konferenciakhoz kepest
loMa gyakran elfelejtjük, hogy ez az allaspont vedhetö (es szamos elönnyeljar, sät szimpatikus)
es az antifundacionalaizmust azonnal összekötjük, tudomanyellenesnek kialtjuk ki (Galison es
Stump, 1966) -igy gyakran olyankor is farkast kialtanak a tudomany vedelmezöi, amikor nem
kellene.
I J Mi is tamasztja ala ezt az allitast? A szöveg alapjan szigoruan csak az eves anket talan

szerencsetlenül valasztott temaj a, de maganbeszelgetesek, targytematikak, ismertetö cikkek nagy
szama erösiti meg ezt a feltetelezest.
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