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A sok mindent magában foglaló filozófia, illetve a vele szimbiózisban élő vagy éppen 
belőle kinövő szaktudományok elkülönülésének folyamata két különös kultúrtörténeti 
korszakban gyorsult fel nagymértékben: a hellénizmus időszakában és a reneszánsz 
korban. Az utóbbi differenciálódás sajátos jellemzője, hogy az addig szétszórtan fel-
halmozódott tudásanyag igen széles körét, nagy mennyiségét, szinte az egész világból 
begyűjtött teljességét vette számításba, és a társadalmi szükségletek egyre nagyobb 
mértékű szem előtt tartása mellett, új világszemlélete és módszere révén olyan para-
digmaváltást indított el, főleg a természettudományok terén, amelynek folytatásaként a 
modernitás korának előkészítésében is alapvető szerepet kapott. A reneszánszra jellemző 
sokoldalúság több vonatkozásban is előnyösen érvényesült az akkori, robbanásszerű tu-
dományfejlődésben: együtt vettek figyelembe racionális és irracionális világnézetet, el-
méleti és gyakorlati igényeket, aprólékos kísérletezést és törvényt feltáró általánosítást, 
hasznosítható és további problémafelvetést generáló tudást. Mindezt csakis sokoldalú 
egyéniségek tehették; hiszen az emblematikus Leonardón kívül például a plátói szere-
lem elméletét részletesen kidolgozó Marsilio Ficino traktátust írt a pestisről; Girolamo 
Cardano orvos létére feltalálta a kardán-tengelyt, de ért el eredményeket a valószínű-
ség-számítás és a harmadfokú egyenlet megoldása terén is; az újkori természettudomány 
egyik megalapozója, Galileo Galilei pedig érdemlegesen szólt bele az arról folyó szép-
irodalmi vitába, hogy vajon Ariosto vagy Tasso-e a nagyobb költő?

Az olasz irodalomtörténet magyar specialistája, Tombi Beáta eddig kevésbé kiemelt 
szempontok szerint vállalkozott a reneszánsznál hosszabb, a középkor végétől a fel-
világosodás kezdetéig ívelő tudományfejlődési korszak bemutatására. Nem a létrejött 
tudományos ismereteket foglalja össze az eddigiektől eltérő módon vagy egészíti ki 
újabb adatokkal, hanem a feltártak szükséges minimumát felidézve arról nyújt átfogó 
képet, hogy mi lett a tudományos vívmányok sorsa, hogyan épültek be a társadalom 
reprodukciós folyamataiba, főleg milyen módon jutottak el egyre több emberhez. A re-
neszánszban új profilt öltő tudományos tudásnak nem a megszületését vizsgálja a szer-
ző, hanem a befogadását, recepciójának formáit, közvetítőit, eredményeit és hatékony-
ságát. Kiemelten az ismeretterjesztést és ismeretnépszerűsítést mutatja be. A tudomány 
pragmatizálásának gyakorlati (technikai) operacionalizálását is lényegében csak érinti; 
a könyv az új természettudományos tudás elsősorban elméleti szintű közvetítésének így 
is gazdag tematikáját elemzi részletesen.

Nem hagyja el, inkább csak kiterjeszti italianista mivoltának kompetenciáját a szerző, 
hiszen az olasz tudományfejlődés legtöbb újat hozó vonulatának bizonyos aspektusait 
mutatja be (az angol, francia, német vagy egyéb eredményekre csak a szükséges mini-
mum erejéig tér ki); a vizsgált korszak legtöbb eredetit felmutató tudományterületeivel 
foglalkozik (a társadalomtudományokkal programszerűen nem, így az alig említett 
Giambattista Vico méltatlanul háttérben marad); az ismeretterjesztés kiemelésekor pe-
dig a módszer problémái mellett a kifejtés és az ismeretközlés nyelvi stratégiái kerülnek 
vizsgálatának előterébe. A természettudományos ismeretek különböző szintű és formájú 
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szocializálódásának elemzésekor Tombi Beáta részben tudományszociológiai feladatot 
teljesít, amennyiben a megváltozott kutatások társadalmi körülményeit vázolja fel, s 
különösen ezt teszi, amikor az új eredmények professzionális elméleti és gyakorlati 
felhasználásának, továbbélésének problematikájával foglalkozik. (Ez részben az, amit 
„tudományon belüli” szintnek nevez; részben az, aminek szervezett hasznosításáról ‒ 
mint folyószabályozás, talajjavítás, gyógyítás stb. ‒ csak szórványosan tesz említést.) 
Azonban emellett ‒ és munkájának ez a legeredetibb része ‒ a tudásszociológia terü-
letére is átlép, hiszen a tudománynépszerűsítés bemutatásakor a szakszerű tudományos 
tudás többféle és a meglehetősen vegyes, nem szakszerű ismeretanyag (művészet, min-
dennapi gondolkodás stb.) összekapcsolását, az így létrejött új tudás jellemzőit, részben 
következményeit tárja elénk. (Ez utóbbi a „tudományon kívüli szint”, ami „nyilvános” 
és „pedagógiai” szerepe van.) Ez a sajátossá preparált, egyszerűsített, a mindennapi 
gondolkodás formáival is összebékíthető tudásanyag, ami esetleg művészi díszítést is 
kap, nem a tudós emberek ‒ szakbarbárságot ellensúlyozni hivatott ‒ általános művelt-
ségének gazdagításához vagy gondolkodásmódjuk élénkítéséhez járul hozzá, hanem a 
művelt laikusok világlátását színezi, sőt bizonyos áttételek révén életük komfortosabbá 
tételét mozdítja elő (szórakozás, kulturált beszédmód, egészségvédelem stb.). A tudo-
mányos tudás életútjának ilyen kiteljesített képével, a „leszálló kultúrjavak” ilyesféle 
demokratizálásának megmutatásával történelmileg képet kapunk arról, hogyan kezdett 
más minőségűvé alakulni a reneszánsztól kezdve az ember viszonya a tudományhoz, 
hogyan gazdagodtak a viszonyulás formái, és a világ rejtélyei iránt érdeklődő ember a 
homo sapiensből hogyan vált egyre következetesebben homo faberré is, sőt ‒ a játékban 
a változatosságot, a könnyedséget és a kreativitást kiemelve ‒ még homo ludensszé is. 
A tudománynépszerűsítés reálisabban gondolkodóvá, szélesebb látókörűvé, tudatosabb 
állampolgárrá teheti az egyént, de mindenekelőtt abban segíti, hogy többet megértsen 
saját világából, hogy az ne unalmas dolgok és rejtélyek zavarba ejtő keveréke legyen. 
A természettudományos ismeretek ilyen nem szakszerű, részleges és esetleges elsajátí-
tása korszerűbb és bizonyos értelemben hasznosabb tudás birtokosává tette az egyént, 
mint a kor társadalomtudományokra alapozott, de kevésbé korszerű, sok tekintetben 
formalisztikus kultúrája.

Tombi Beáta gondosan végigvezeti olvasóját azon a sokrétű folyamaton, amelyben 
elvárások, elvek, módszerek, intézmények és személyes kiválóságok együtthatásának 
eredményeként mind jobban erősödik az a tendencia, amelynek során a tudományos 
eredmények túllépnek létrehozóik és támogatóik körén, egyre többen érdeklődnek irán-
tuk olyanok is, akik nem közvetlenül és szakszerűen hasznosítják. A tudományos kuta-
tástól lassanként elválik a tudományközvetítés sokrétű tevékenysége, és az utóbbi külön 
intézményeket, módszereket, eszköztárat, nyelvezetet fejleszt ki a sokasodó új felfede-
zés egyrészt a tudós kollégák számára, másrészt a nem szakmabelieknek történő közve-
títésére. Már az akadémiák és a szakfolyóiratok egy része is vállal népszerűsítő szerepet, 
majd a kávéházak, a szalonok és más csoportosulások foglalkoznak ilyennel; kifejlődik 
az erre specializálódó szaksajtó, benne az ismeretterjesztő újságokkal, almanachok-
kal, különleges könyvekkel. Új funkciót kaphatnak bizonyos régebbi műfajok, mint 
a dialógusok, a levelek és a kompendiumok; de nagyobb jelentőségűek az új formák, 
mint az újságcikk, a kalendárium s különösen a tudományt és művészetet jellegzetesen 
szintetizáló esszé. Gyakori a művészet előnyeinek hasznosítása, a szépirodalmon kívül a 
képzőművészeté is; az igényesebb tipográfia mellett a könyvek és folyóiratok illusztráci-
ói. Különleges képződmény az antiporta, amely a könyv címlapja előtt allegorikus kép 
formájában előlegezi a mű sajátosságát, lényegét. Az új műfajú írásoknak kialakulnak 
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a saját beszédmódjaik, amelyek az ismeretközlés megkönnyítésébe programszerűen 
bevonják az olvasó feltételezett tudását, motivációját, számításba veszik gondolkodás-
módjának menet közben történő formálhatóságát. Azt is hangsúlyozza a szerző, hogy a 
szóban és írásban végzett, egyre jobban intézményesített ismeretterjesztés mellett sajá-
tos színtereket is nagyrészt ekkor teremtenek a természettudományok eredményeinek 
bemutatására, ezek a közkönyvtárak, a múzeumok és a botanikus kertek. Tombi Beáta 
hangsúlyozza, hogy a XVII‒XVIII. században úgy változik meg a természettudományos 
kutatás és ismeretterjesztés szimbiózisa, hogy a hangsúly a kettő egyre határozottabb 
elkülönülésén van, és az ismeretterjesztés a művészet felé közeledik, de azért ‒ ha mó-
dosultan is ‒ érvényesül közöttük bizonyos inspiráló kölcsönhatás.

A szerző nem szentel különösebb figyelmet annak, hogy a tudományos ismeretter-
jesztés mellett, részben azon belül, részben attól elkülönülten s kissé túl is lépve rajta, 
kibontakozott ekkor a maga módján a tudománynépszerűsítés is. Az ismeretterjesztés-
ben a jobban megtartott szakszerűség, illetve az új ismeretek elméleti jelentőségének 
kiemelése mellett természetesen hangsúlyt kapott (például Galilei, Torricelli, Guiducci 
műveiben) az új ismeretek széles körű hasznossága s nemegyszer érdekessége vagy akár 
látványossága is. Azonban a laikusok számára közvetített tudásból, akiknek legföljebb 
az általános műveltségére lehetett építeni, engedni kellett a színvonalból, érdemesnek 
tűnt jobban kiemelni az érdekességet, érzékeltetni a személyes előnyöket, utalni arra, 
hogy az így kapott tudás valahogyan a lelki épülésükre szolgál. A tudománynak a min-
dennapokba történő ilyen vegyítése első lépése lehetett annak, hogy újabb hívei és me-
cénásai legyenek magának a magas szinten működő tudománynak. A magas szintre kon-
centráló szerző tulajdonképpen az új ismeretek tudásgyarapító és társadalmilag hasznos 
voltát előtérbe helyezve mutatja be a vizsgált kor természettudományos ismeretterjesz-
tésének mintegy klasszikus eredményeit: öt legtöbb újat hozó tudományterületét, legki-
emelkedőbb reprezentánsaik alapvető műveinek beható elemzése révén. Legkevesebbet 
a matematikáról szól (Girolamo Cardano, Ruggiero Boskovich), valamivel többet a 
csillagászatról (Mario Guiducci, Giacomo Lanteri). Legtöbbet a fizikusok népes tá-
borából emel ki (Evangelista Torricelli, Geminiano Montanari, Francesco Algarotti, 
Lorenzo Magalotti, Luigi Galvani). Jelentős eredményeket ért el a biológia (Giovanni C. 
Bonomo, Franceco Redi), nem kevésbé az orvostudomány (Lorenzo Bellini, Bernardo 
Ramazzini). Ez a vonulat a bizonyított ismeretek, az érdemleges tudás olyan elterjedését 
támogatta, amelynek elméleti és gyakorlati jelentőségét nem lehet elvitatni.

A relatíve külön tevékenységkörnek is tekinthető tudománynépszerűsítésben részint 
a figyelemfelkeltés céljából, de sokkal inkább a természeti jelenségek olykor különös 
formáinak helytálló magyarázata miatt kiemelt szerep jutott a látványosságnak, a rend-
kívüliségnek, annak, ami egyben csodálatos is. Ezért például Newton népszerűsítéséhez 
nem a gravitációról tett felfedezését helyezte előtérbe Algarotti, hanem a színelméletét, 
és hasonló okokból lehettek népszerűek az elektromossággal kapcsolatos bemutatók. A 
csodálatos (mirabile) kategóriája nemcsak a tudománynépszerűsítésben kapott helyet, 
hanem a művészetelméletben is, hiszen például Francesco Patrizi da Cherso a maga 
Poétikájában központi fogalomnak tette meg. Azonban mindkét eset azt az általános 
felfogást fejezi ki, hogy a csodát ekkor már nem irracionális misztikumnak tekintették, 
mint a középkorban, hanem minden rendkívülisége ellenére is valóságos természeti 
jelenségnek. A művészetben bemutatható csodálatosnak még Patrizi is csak egyik lehet-
séges komponensét tartotta a hagyományból átvehetőnek (természetfölötti, meseszerű), 
sokkal inkább valóságos határeseteket kifejező, ismert határokat túlfeszítő létezési 
formák megjelenítését látta bennük (paradox, nagyon pontos, nagyon hasznos, teljesen 
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új stb.). A megújuló természetszemlélet sajátos hozadékának és a nem sematikus való-
ságlátás igényének és lehetőségének találkozása fogalmazódik meg itt: a „csodák ter-
mei”-ben (Wunderkamer) tartott elkápráztató bemutatókban éppúgy, mint a manierista 
és barokk pompájú művészi alkotásokban. A tudomány és a művészet szorosabb össze-
kapcsolását a művészet részéről is elkezdik ekkor s majd a romantika erősíti tovább: a 
tudomány különféle formákban bekerül a művészet témái közé, maga a tudomány pedig 
főleg népszerűsítése során veszi olykor hasznát a művészetnek, leginkább az illusztráci-
óknak, az esszé egyre jobban fejlődő műfaja pedig az eleganciát is hozzáadja a tudomá-
nyos ismeretek népszerűsítő megjelenéséhez.

Tombi Beáta könyve mind tematikai újszerűsége miatt (a náluk kevéssé ismert olasz 
természettudományok fejlődését és népszerűsítését mutatja be), mind jól szerkesztett 
formája és szép stílusa miatt (maga is népszerűsíti a népszerűsítést) nemcsak a magyar 
italianisztika nyeresége, hanem a tudománytörténet-írásé is. A tudománytörténetnek 
hatástörténettel kiegészített spektrumát bemutatva, ez utóbbit pedig tudománynépszerű-
sítéssel is teljesebbé téve arra mutatott be sokatmondó történelmi példát, hogy a tudo-
mány mennyire nem csupán tudós közösségek, zseniális kutatók ügye. S amennyiben 
ezt a természettudományok hatáslehetőségeinek sokféleségéről mutatta meg, a termé-
szetszemlélet emelt szintű mindennapiságának bizonyos formáit is leírta, példaértékű 
precedenseket hozott fel arra, hogy a természet a maga módján bárki számára érdekes 
és megismerhető. Könyve annak tudatosításához is hozzájárul, amit a Senecát idéző 
Francesco Redi hangsúlyozott: „Az igazság kapuja mindenki előtt nyitva áll”. A termé-
szet tudós kutatója, Galilei a tudomány tárgya felől közelítve állapította meg a természet 
lényegig hatoló megismerésének objektív alapjait és adekvát lehetőségét: „A filozófia 
meg van írva ebben a nagy-nagy könyvben, amely állandóan nyitva áll szemünk előtt 
[vagyis a világmindenségben], de nem érthetjük, ha nem tanultuk meg azt a nyelvet, 
nem ismerjük meg azokat a betűket, amelyeken írva van. A könyv matematikai nyelven 
van megírva, s betűi háromszögek, körök és más geometriai alakok, amely eszközök 
nélkül emberileg lehetetlen megérteni szavát; nélküle csak hiábavalóan bolyongunk egy 
sötét labirintusban.” Jóval később Hegel, aki az ember és a világ egyre humanizálódóbb 
egységének elvét vallotta, a természetet megismerő szubjektum felől közelítve jegyezte 
meg: „Aki észszerűen néz a világra, arra a világ is észszerűen néz, a kettő kölcsönösen 
meghatározza egymást.” A reneszánsz és az újkor időszakából felhozott példák nagyon 
jól mutatják, hogy a természetet az egyszerű, de gondolkodni hajlandó ember is értelme-
sen tudja szemlélni, sőt ha barátságosan néz rá, az talán még vissza is mosolyog.

(Tombi Beáta: Tudomány és ismeretterjesztés a XVII‒XVIII. századi Itáliában. Budapest, 
2018, L’Harmattan Kiadó, 272 p.)


