
a18.ésa19.századfordulójánbekövetkezettváltozásokakulturális,azirodalmiésa
művészetiéletterületénazutóbbiévtizedekbenújraafigyelemelőterébekerültek,s
különféleszempontúkutatásoktárgyátképezik.újkutatásiaspektusokjelentekmeg
azirodalomtörténet,deafilozófiatörténetterületénis,sezutóbbiesetébenelsősorban
anémetklasszikusidealizmuskeletkezéséneklehetségesokairólvanszó.

a Tudósok a megismerés színterein címmel aTessediksámuelEgyetemszarvasi
pedagógiakarán2011áprilisábanmegrendezettkonferenciaaromantikaegyaspek-
tusára fókuszált, mégpedig a romantikus tudományfelfogás és a tudóssztereotípiák
kérdésérea18.ésa19.században.

akonferenciamáranegyedikasorbanahasonló jellegűrendezvényekközül,az
előzőekazirodalom,aművészetekésatudományokintézményrendszereinektémájá-
val,agöttingeniegyetemszerepévelfoglalkoztak.Eháromkonferenciaanyagábólkét
kötetmárnapvilágotlátottA romantika terei (Az irodalom, a művészetek és a tudomá-
nyok intézményei a romantika korában. Budapest, Gondolat, 2009) és aGöttingen
dimenziói (A göttingeni egyetem szerepe a szaktudományok kialakulásában. Budapest,
Gondolat, 2010) címmel.

mindkétkötetösszeállítójaGurkadezső,akiakonferenciasorozatéletrehívója is
egyben. a romantika tereiben a szerzők a kora romantika intézményrendszerének
kialakulásánésalakulásánkeresztülvizsgáljákazegyestudományterületekkölcsön-
hatását, interdiszciplinaritását,mégpedigfilozófiai, irodalmi,nyelvészeti,természettu-
dományi,képzőművészeti,sőtkertművészetivonatkozásokban.

Gurkaszavaiszerintisamagyartudományostérbenmindeddigszokatlan,nemtel-
jesen elfogadott és ritka kezdeményezésről van szó, amely azonban éppen a sokat
támadotttudományköziségnekköszönhetőenlehetőségetnyújtatudományosgondol-
kodásnak túllépni saját határain, átlépni árnyékát, és új szempontok (tudományos
eredmények)figyelembevételévelösszefüggéseibenlátniésláttatniazegyeskorokés
korszakokeszményeit.

azintézménytörténetiésakonstellációkutatásmagyarművelőieltérőtárgyúkuta-
tási eredményeinek kölcsönös felhasználása képezi a konferenciasorozatot előhívó
alapgondolattárgyát.sezzelegyütt–mivelaromantikakoránakkutatásárólvanszó
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– természetesen figyelembeveszika romantikakoránakkutatásábanbekövetkezett
változásokatis.

az1990-esévekbenanicholasjardinnevévelfémjelzettcambridge-itudománytör-
ténetiiskolaaváltozásoklényegétamegismerésszíntereinek(scenesofinquiry)fogal-
mábanösszegezte.acambridge-ivonaltólelkülönülőmegközelítésekakoraromanti-
kárólkialakultképetátalakítják,mintahogyteszieztpéldáulTheodoreziolkowski;aző
koncepciójaképezteakonferenciaésakötetalapjátis.

visszatérveazideiévkonferenciájára,amelynektémájaaromantikustudományok
éstudós-sztereotípiákfogalmavolt,háromtémakörtjártakkörülazelőadók.azelsőa
romantikustudományokfogalmánakfilozófiatörténetiháttere,amásodikaromantika
korának tudósai, a harmadik pedig a romantikus tudós alakja az irodalomban és a
művészetekben.

asortbékés vEra tanulmányánakbemutatásávalérdemeskezdeni,amelyaroman-
tika tudáseszményéről szóltMinden tudomány a közvetlen tudás hiányából sarjadt
címmel,sfolytatvaaschelling-idézetet:„Elfogjönniazidő,amikormegszűnikatudo-
mány,shelyétaközvetlentudásfoglaljamajdel.”békésverakifejti,hogyschellingitt
arramutatrá:atudományostudáscsakisközvetettlehet,atudásútjatehátaközve-
tettenkeresztüljutelaközvetlenig.

mészáros andrás Ki lehetett filozófus az 1830-as években? címűelőadásábanegy
esettanulmányt vázolt fel, amelyen belül arra kereste a választ, hogy Petőczmihály
orvosésfilozófusbölcseletiteljesítménye–amelyremégnémetországbanisreagáltak
–miértmaradtvisszhangnélkülmagyarországon.amagyarázatotamegelőzőirodalmi
vitákban (Pirker-pör, „athenaeum miatti zajgások”) kialakult befogadásstratégiában
találtameg,amelyamagyarnyelvűségetalapvetőkritériumkéntfogadtael.

WEIss jános novalismatematikaifilozófiájáróltartottelőadásaegynovalis-fragmen-
tumbólindulki:„amatematikaigaztudomány,mertáltalunkmegkonstruáltismerete-
kettartalmaz,aszellemiöntevékenységproduktumait,mertképesarra,hogymódsze-
resenzsenializáljon.…amatematikaművészet,mertazseniáliseljárástszabályokba
foglalja,mertarratanít,hogyzseniklegyünk,mertatermészetetazésszelhelyettesí-
ti.”novalis szerinte aművészet és a tudomány romantikus eszményét teremtimeg,
amikorezeketagondolataittovábbfűzvevégülarraazeredményrejut,hogy„azegyik
tudománysemmiamásiknélkül,ésígylétrejönnekatudományokmisztifikációskísér-
letei,ésafilozófiacsodálatoslényegeminttisztánábrázoltatudományokszimmetri-
kusalap-figurájáváalakulát”.

GyEnGE zolTán schelling1810-benastuttgartiegyetementartottmagánelőadásai-
nakszövegétvizsgálvaarraamegállapításrajutott,hogyschellinggondolataiegymeg-
lepőtudományfelfogástistükröznek,mégpedigazt,hogy„alegmagasabbértelemben
vetttudomány,vagyisazatudomány,amelyetközvetlenülalélekrevezethetünkvissza
–afilozófia”.

FErEncz sándor Hegelfilozófiatörténetérőlszólóelőadásábananémetfilozófusáltal
kevésrebecsültfilozófiatörténet-írókvédelmébenfogalmaztamegmondandóját.

mEsTEr béla A „tudós” mint társadalmi szerep a 19. század magyarországi vitáiban
címűhozzászólásábanmegállapította,hogya tárgyalt korszakbanválikel egymástól
világosanafilozófiaésatudományvilága,amilehetővéteszi,hogyafilozófiaművelői
atudományt,atudósokpedigafilozófiátmintolyatítéljékmeg.azelőadáskimutatta,
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hogyahegeliánusokatudományosságkritériumánaktekintettékahegelifogalmiságot,
azonbanszembekerülnekazéppenkialakulóbanlévőszaktudományokképviselőivel.a
másikoldalonszontaghéppenminttudományellenestutasítottaelugyaneztahegeli
fogalomrendszert.akétféle–hegeliánusésantihegeliánus–tudományképazelőadás
szerintúgyválttudóssztereotípiákforrásává,hogyösszetalálkozikanyilvánosságszer-
kezeténekátalakulásával.azúj,nemtisztázottszabályrendszerűtérbenbizonytalanul
mozgótudósfigurájaleszasztereotípiákalapja,amelyekelőszörabetegségromanti-
kusmetaforáivalírjákleaztajelenséget,amelyvalójábanapolgárinyilvánosságnor-
máihozvalóalkalmazkodástömegeskulturálissokkja.

Gurka dEzső Ørsted korai munkásságának természetfilozófiai aspektusai címűelő-
adásaaztvizsgálta,hogyhogyanértékelhetőkØrstedmunkásságánaktermészetfilo-
zófiai aspektusai a romantikus tudományok fogalmának aspektusából. az előadás
amellettérvelt,hogyehatásmechanizmustamáremlített„megismerésszínterei”foga-
lommallehetnelegpontosabbanleírni.

aromantikakoránaktudósaicíműtémakörbenTanács jános Valóban univerzális-e
egy univerzálisnak hitt matematikai probléma? A párhuzamosok problémájának státu-
sza a 18–19. század fordulóján címűszövegeabolyaijános-félenemeuklideszigeo-
metriáhozvezetőPárhuzamosokProblémájánakstátusábana18.századvégénbekö-
vetkezőváltozástvizsgálta.

krász lIlla előadása (Orvosi felvilágosítás, felvilágosító orvosok a 18/19. század-
forduló Magyarországán)megállapította,hogyazorvosokfelvilágosítótevékenységük-
kel egyrészt hosszú távon átalakították a korabeli „egészségügyi piacot”,maguknak
szerezvemegazegészségügyiszolgáltatásokjelentősterületeit,másrésztazanyanyel-
venmegfogalmazott,sokműfajú(katekizmus,ritmusosversek,egylapostáblákstb.),
hosszabb-rövidebbkiadványaikterjesztéserévénmagukjelöltékkiatudástársadalmi
exkluzivitásánakvégpontját.

csorba F.lászló (Korai evolucionizmus)tanulmányaszerintakorai,ch.darwinelőt-
tievolucionizmusban„evolúción”–aszóeredetijelentésének(„kitekerés”)megfelelő-
en–amármeglévő,„preformált”csírakibontakozásátértették.aszexualitáslényegét
fölismerveapreformáltutódota18.századtólazivarsejtbehelyezték,ezértalapozta
linné növényrendszerét (1735) az ivarszervek, a virág szerkezetére. leibniz
monadológiájábanhivatkozottapreformációra,Goethepedigaz„őslevél”variációiként
értelmezte az összes növényi szervet (1798). Hasonló elképzelés nyilvánult meg
WilliamHerschelkozmosz-virágoskertleírásában(1789).avisszafordíthatatlankibon-
takozáseszméjeelőszöratörténetfilozófiábanésnyelvészetbenjelentmeg(ígybárány
Péterjelenségeslélek-ményében,1790),majdatermészettudományokbanageológi-
ában(W.smithrétegtana),csakeztkövetőenabiológiában(lamarck,darwin)ésafizi-
kában.

boTH márIa felvilágosult világjárókról szóló előadásábanmegállapítja, hogy a kor
gyakorlatikutatásaitnemzetközifelfedezőexpedíciókkalkapcsoltákössze,melyekkor-
mányokés/vagytudóstársaságokmegbízásaitteljesítették.adatgyűjtéseikegyszerre
voltakgazdasági,kereskedelmicélúakéstisztántermészettudományoskérdésfölveté-
sekettisztázók.azutazásinaplókekorgondolkodásánaksajátostükörképei.ahazai
olvasóknakmolnárjánosmagyarkönyv-ház1784-benkiadottfolyóiratánakelsőnégy
köteteadszinteteljesáttekintéstazEurópábanmegjelent útleírásokról.
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marTInás kaTalIn Adam Müller, a romantikus gazdasági iskola kiemelkedő alakja cím-
melanémetfilozófus,diplomata,újságíró,közgazdászésazállamelmélettelfoglalko-
zótudósmunkáságátfoglaltaössze.atudónevévelfémjelzettnémetromantikusköz-
gazdaságtantafőáramlat,aliberálisközgazdászokzsákutcának,értelmetlennektalál-
ták,azelőadásviszontéppenamellettérvel,hogyalenézettromantikuselméletújra-
felfedezésemegtermékenyítő lehet, az új paradigmánaka romantikusok kritikáit, az
általukfelvetettproblémákatbekellépítenieazelméletbe.

kurucz GyÖrGy (Göttingentől Keszthelyig – Asbóth János és Rumy Károly György sze-
repe a magyarországi agrárszakoktatásban)aFesteticsGyörgyáltalalapítottfelsőfokú
mezőgazdasági szakoktatási intézmény, a Georgikon oktatási rendszerét, illetve az
iskolagyakorlatigazdaságihátterétbiztosítómintagazdaságánakműködésébenrészt
vállalóökonómiaprofesszor,asbóthjánosésazegykorikésmárkievangélikuslíceumi
tanítványa,rumykárolyGyörgykeszthelyiténykedésétmutattabe.

aromantikustudósalakjaazirodalombanésaművészetekbenelnevezésűszekci-
óbanbarTHa judIT előadásaaTudósok, mágusok, kuruzslók E. T. A. Hoffmann elbeszé-
léseiben címetviselte.Témájaamagnetizmusvolt,amelyazelőadómegállapításasze-
rintközpontiszerepettöltöttbearomantikanépszerűtündérmeséibenésrémtörténe-
teiben.Hoffmannelbeszéléseibenamagnetizmustudományosésművészimagyará-
zatainakkeveredésefigyelhetőmeg.adolgozatnéhányjellegzeteshoffmannielbeszé-
léstípustmutat be, amelyekben amagnetizmusmegjelenikmint orvoslás-kuruzslás,
alkimizmus-kabbalizmus,mérnökimechanikaésvarázslótudomány.avalódiművész-
mágiaHoffmannesztétikaiteóriájaszerintannakalehetőségnekakifejezése,hogyaz
aranykortólelszakadt jelenkori világművészetébenméghiteles formábanmegeleve-
nedhetatermészetősivarázslata.

somHEGyI zolTán carlGustavcarussokoldalúságáróltartottérdekesbeszámolót,aki-
nektevékenységébenatudományéskultúramaikategóriáiszerintigentávoliterületek
művelése kapcsolódik össze: természettudomány, pszichológia, művészetelmélet és
aktívművészetitevékenység,művészet-éstudományszervezésimunka,kiterjedtleve-
lezésésútleírás.Összefogni,összefoglalni,áttekinteni,szintetizálniigyekezettmindezt,
sakülönbségekösszehasonlításarévénvalamiúj,magasabbegységeléréséretöre-
kedett.

zEmPlén Gábor látványában is gazdag előadása Goethe optikai tanulmányait tár-
gyalta,éssokérdekesadalékkalszolgáltaköltőszínelméletévelkapcsolatban.

valasTyán Tamás novalisműveiben,nyelvezetébenmutattabeatermészettudomány
ésaz irodalomszoroskapcsolatátFémfák és kristályfüvek (Krízis, episztémé, poézis
Novalis költészetében) címűelőadásában.

anégymultidiszciplináriskonferenciaalapján,amelyeknek résztvevőiközött talá-
lunk filozófust, művészettörténészt, irodalomtörténészt, természettudóst, nyelvészt,
elmondhatjuk,hogyaszervezőneksmunkatársainakköszönhetőena18–19.század
fordulójának bizonyos holisztikus képe kezd kialakulni tartalmas szakmaimunkájuk
nyomán,amelyetajövőbenisfolytatniterveznek.
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