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GAZDA ISTVÁN

Tudománytörténet a magyar
mûvelõdéstörténetet
összegzõ nagyobb munkákban

Tudománytörténeten a reáltudományok történetét értjük, ez a nemzetközi szakirodalomban használatos „history of science” magyar megfelelõje. Sokan más tudományok történetével foglalkoznak, ebben
az esetben a nyelvtudomány történetérõl, a néprajztudomány történetérõl, az irodalomtudomány történetérõl stb. beszélünk, de ezek
a diszciplínák nem tartoznak a klasszikus értelemben vett tudománytörténet fogalomköréhez.
Magyarországon a 19. században megjelent mûvelõdéstörténetiirodalomtörténeti munkáknak már vannak tudománytörténeti fejezeteik, amelyek – tömören – a reáltudományi mûvekre, irányzatokra
is hivatkoznak. Toldy Ferenc például, aki orvos is volt, irodalomtörténeteiben korrektül kitér a reáltudományi irodalom bemutatására is
(1851–1853).1
Ferenczy Zsigmond Jakab, az irodalomtörténész bencés szerzetes,
az esztergomi gimnázium egykori tanára, 1854-ben olyan jellegû
könyvet ad közre, amely már címében is utal a tudomány-tudományosság történetére.2 Talán ez tekinthetõ az elsõ olyan hazai kiadványnak, amely a tudományos irodalom és intézmények múltbeli
adatainak fontosságára is felhívja a figyelmet. Õ maga késõbb életrajzi
lexikonokat állított össze,3 s abban is figyelemmel volt a régi magyar
természettudósok munkásságára. Hasonló szellemben készítette az
irodalom történetéhez kapcsolódó bibliográfiáját Márki József,4 a Budapesti Egyetemi Könyvtár neves szakembere.
A történettudósok közül elsõként talán Kerékgyártó Árpád akadémikus volt az, aki a mûvelõdéstörténeten belül komoly hangsúlyt adott
a tudománytörténészek által kiemelendõnek minõsített eseményeknek
is.5 Az 1859-ben megindított munkájában, tehát a korai századokat
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magában foglaló mûvelõdéstörténetében nem tér ki a reáltudományok
történetére, hanem inkább a reáltudományi kifejezések etimológiáját
elemzi, elsõsorban csillagászati vonatkozásban „Az õsvallás viszonya
a természethez” címû fejezetben.6 Õ maga a Budapesti Tudományegyetemen 1866-tól 1890-ig adta elõ a magyar történelmet és mûvelõdéstörténetet mint a „Magyar történelem. I. tanszék” professzora. Az
elsõ tudománytörténeti naptárt még Albert Ferenc állította össze,
amely a K. M. Természettudományi Társulat 1847-es naptárjaként
látott napvilágot, ez mintául szolgálhatott a késõbbi kronológiák összeállítóinak.7 Az egyik ilyen nagy kronológiát éppen Kerékgyártó jelentette meg.8 Kronológiájában már jóval több természettudományos eseményre tér ki, s ezért is gondoltunk arra, hogy ezt a kötetét érdemes
reprint kiadásban újra megjelentetni.9 Az akadémián neves egyetemi
utóda, a cisztercita Békefi Remig tartott róla emlékbeszédet.10
Békefi 1893-ban lett egyetemi magántanár, 1898-tól a mûvelõdéstörténet nyilvános rendkívüli, majd 1900 és 1911 között nyilvános
rendes tanára az 1898-ban alapított „Magyar mûvelõdéstörténelem”
tanszéken. A témánkba vágó leghíresebb munkái a múlt oktatástörténetének, pedagógiatörténetének, iskolatörténetének alapvetõ
kézikönyvei.11 És emellett doktori iskolája „termékeit” az általa
1902-ben megindított „Mûvelõdéstörténeti Értekezések” sorozatból
ismerhetjük meg. Benne néhány tudománytörténeti dolgozat is napvilágot látott, köztük említendõ az azóta sokak által idézett Arányi
Erzsébet-féle munka a fertõzõ betegségek történetérõl,12 amely már
a sorozat 58. kötete volt. Irányításával több mint hetven kötet jelent
meg a sorozatban. Békefi késõbb megvált az egyetemtõl, ahol utóda
Domanovszky Sándor lett.13
Napvilágot látott még egy-két „magánkezdeményezésû” mûvelõdéstörténet, köztük a Statisztikai Hivatal munkatársaként az ország könyvtárait 1866–1867-ben monográfiában összegzõ György Aladáré, aki
1875-ben és 1890-ben adott közre egy egyetemes mûvelõdéstörténetet,14 ezek kitérnek a társadalomtudományok története vázlatos bemutatására, de a reáltudományok történetével a szerzõ nem foglalkozott.
De ezek sorában említendõ Bihari Péter, a sokoldalúan képzett protestáns tudós is. Õ tanult a Sorbonne-on, valamint német, holland,
belga és svájci egyetemeken, hazatérve tanított Szatmáron, majd

Budapesten, s ugyanitt egyetemi magántanári képesítést is szerzett.
Nagyszámú szakkönyve közül témánkhoz elsõsorban az 1884-es nagy
monográfiája kapcsolódik.15 Mûve második kötetében találkozhatunk
a „Tudományos irodalmunk az ujkorban” címû fejezettel, amely alapos áttekintést ad a társadalomtudományokról, de magát a természettudományokat csak elég szerényen tárgyalja.16 Szinte csak felsorolásszerûen utal a jelentõs természettudósok, köztük Beythe, Miskolczi,
Lippai, Csapó, Fridvalszky, Köleséri, Frankovich, Pápai-Páriz,
Mátyus, Perliczi, Rácz, Weszprémi, Molnár János, Makó, Maróthi,
Földi, Diószegi, Pethe munkásságára, és arra a szakterületre, amelyen
az illetõk mûködtek. Ezt követõen a reformkorra rátérve már csak felsorolja a matematikában, természettudományokban és az orvostudományban mûködõ akadémikusok nevét.
A millennium tiszteletére íródott irodalomtörténetek közül a legrészletesebb tudománytörténeti összefoglalót a Beöthy–Badics-féle
kétkötetes Nagy képes irodalomtörténetben találjuk. Ez a legterjedelmesebb tudománytörténeti áttekintés, amely ebben a században
magyar munkában napvilágot látott. Szerzõje Pethõ (eredetileg Petrovics) Gyula képzett természettudós, geológus és nagyon jó tudománytörténész volt, kitûnik ez a Természettudományi Közlönybõl is, amelynek 1871-tõl kezdõdõen egyik vezetõ szerkesztõje volt, és segítette
a Közlönyt elindító s a tudománytörténeti kérdésekben is rendkívül
járatos id. Szily Kálmán elképzeléseinek megvalósítását. Õ szerkesztette Szilynek az 1871-ben megjelent, s Gonda Bélával együtt összeállított
„Adalékok a Magyarországi természetbúvárok életrajzához” címû közleményét, amely jó néhány késõbbi kutatás kiindulópontjául szolgált.
A Társulattól megválva a kolozsvári egyetemen doktorált, majd
a Földtani Intézetben dolgozott, s a Földtani Közlöny egyik szerkesztõje lett. 1900-ban ebben a minõségében volt munkatársa a nagy irodalomtörténeti vállalkozásnak, amelyben egy valóban alapvetõnek
mondható félszáz oldalas áttekintést írt A magyar természettudományi
irodalom fejlõdése és föllendülése címmel.17 Ez az addigi legrészletesebb
tudománytörténeti összefoglaló, amely hazai mûvelõdéstörténetiirodalomtörténeti kézikönyvben megjelent.
A millenniumi egyetemtörténetek és középiskola-történetek egyszerre közölnek számos mûvelõdéstörténeti és tudománytörténeti
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adatot, gondolunk itt például Balogh Ferencnek a debreceni református kollégium történetét adattári rendszerben bemutató munkájára,18
vagy a lévai gimnáziumra,19 illetve a komáromira.20 Ezeknél is komolyabb tudománytörténeti adatokat találhatunk a millenniumi egyetemtörténetekben,21 illetve a nagy millenáris kiállítás kilenckötetnyi
összefoglaló anyagában.22
A Szegeden, Vácott és Kolozsvárott tanító piarista tanár, Varju
János mûvelõdéstörténeti munkái közül kiemelkedik a Debrecenben
1907-ben közreadott, a magyar szellemi mûvelõdés történetét tárgyaló,
közel félezer oldalas mûve.23 Varju több helyütt is kitér a tudományos
események vázlatos összegzésére.
Elsõsorban a Magyar Gazdaságtörténelmi Szemlében tette közzé
technikatörténeti-ipartörténeti írásait a neves történettudós akadémikus, Takáts Sándor, akinek ezekbõl az írásaiból Benda Kálmán egy kötetnyi válogatást is összeállított.24 Ezekben a dolgozatokban számos
értékes tudománytörténeti utalás található, akárcsak Takátsnak a fõvárosi piarista kollégium történetét bemutató munkájában, amelyben
a legkorábbi hazai newtoniánus piarista tanárokról is részletesen beszámol, tegyük hozzá, hogy a hazai szakirodalomban: elsõk között.
Domanovszky Sándor 1909-ben lett egyetemi magántanár a Budapesti Tudományegyetemen, majd 1914-ben vette át professzorként
Békefi katedráját, s itt, vagyis a „Magyar mûvelõdéstörténelem” tanszéken tanított egészen 1948-ig, s emellett szerkesztette a történészi
szakma alapvetõ periodikáját, a Századokat, 1913 és 1943 között.
1955-ben bekövetkezett halála után Lederer Emma írt róla nagyobb
nekrológot ugyanebben a periodikában.25 Domanovszky elsõsorban
a mûvelõdéstörténet társtudományát, az agrártörténetet állította
doktori iskolája középpontjába, s e témakörben vezetésével tizenöt
értékes munka született.26
A Domanovszky által szerkesztett, jól ismert ötkötetes mûvelõdéstörténetben27 szerencsére több fejezetben is találkozunk tudománytörténeti kérdéskörökkel, s elsõsorban õ honosította meg azt a gyakorlatot, hogy a szûkebb értelemben vett mûvelõdés körébe a reáltudományok témakörei közül csak az egészségügy történetét sorolta.
Az elsõ és második kötetben Korbuly György írt a klasszikus századok
egészségügyi helyzetérõl, amelyet Héjja Pál folytatott, majd Korbuly

már az állami egészségvédelem felé vezetõ utat vázolta fel a negyedik
kötetben. A zárókötetben Melly József vállalta az egészségügy történeti
áttekintését, s ez a sorozat egyetlen kötete, amely az orvostudományon
és egészségügyön túlmenõen a reáltudományok más ágaira is kitér,
mégpedig Szabó Gusztáv tanár úr jóvoltából.
Igen értékes az az egykötetes kézikönyv, amely az ezeréves Magyarország történelmének és kultúrájának a múltját volt hivatva összegezni 1939-ben,28 és ezekre a kérdésekre is kitért. Nem mondhatjuk,
hogy mindenre kiterjedõ tudománytörténeti összefoglalót nyújt a kötet,
de legalább igyekeztek a reáltudományok fõbb ágaira utalni.29 Hogy
ezek a tanulmányok ne vesszenek kárba, többet is átvettünk közülük
az általunk összeállított mûvelõdéstörténeti olvasókönyvbe.30
Kolozsvárott, majd Szegeden a bencés szerzetes Erdélyi László professzor, akadémikus adott elõ történelmi tantárgyakat, köztük mûvelõdéstörténetet, s utóbbiból készített is egy nagyobb tankönyvet.31
Elsõsorban a középkori magyar mûvelõdéstörténetet kutatta, de ezekben az összegzéseiben kevés reáltudományi leírással találkozhatunk.
Kolozsvárott 1911-tõl volt a mûvelõdéstörténet tanszék vezetõje, Szegeden 1921 és 1938 között. A mûvelõdéstörténet tanszéken utóda
1940-tõl az egyháztörténész Hermann Egyed lett, s mellette tanított
1946-tól Juhász Vilmos is, aki 1949-ben kivándorolt az Amerikai
Egyesült Államokba, s a Columbián lett a mûvelõdéstörténet tanára.32
Szegeden az egyetemen készült egy kis mûvelõdéstörténeti lexikon
is 1937-ben,33 fõként Erdélyi László és a Hóman–Szekfû-sorozat köteteire alapozva. Szerzõje, Zsámbéki László nem törekedett teljességre,
ez csak egy kis kalandozás a legfõbb mûvelõdéstörténeti fogalmak és
problémák világában. A mû elsõ kiadásához (1937) nem készült olyan
mutató, amely feloldja az egyes szócikkek végén elhelyezkedõ rövidítéseket, tehát magukat a forrásmunkákat. Amikor ezt a kötetet félszáz
évvel késõbb újra kiadtuk, akkor elkészítettük a rövidítések feloldását is,34
aminek az akkor még élõ idõs szerzõ nagyon megörült.
Az 1927-ben megjelent Magyary Zoltán-féle kézikönyv,35 A magyar
tudománypolitika alapvetése egy remek mûvelõdéstörténeti munkának is tekinthetõ, amely röviden összegzi néhány természettudományi
kutatással foglalkozó intézetünk históriáját is. Kornis Gyula a magyar
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mûvelõdés történetérõl több kötetet is publikált, utalván bennük a reáltudományok kiemelkedõ személyiségeire is.36
Az 1905-tõl vallás- és közoktatásügyi miniszterként szolgáló Lukács
Györgynek (aki nem azonos a filozófus Lukáccsal) megjelent egy
nagy, kétkötetes mûvelõdéstörténete, benne a reáltudományokra
utaló adatokkal.37 A mû elsõ kötetében található egy nagy fejezet „Magyarország és a tudományos technika” címmel, s ezen belül olvasható
Balogh Jenõnek az MTA-ról szóló általános történeti összefoglalója,
amely azonban konkrét tudományos kutatási eredményekre nem
hivatkozik. A mû teljesen egyenetlen, egy-egy szakterület nívós bemutatása mellett más szakterületek teljes hiányát érzékeljük. Kitûnõ
például Stark Lipótnak a magyar feltalálókra vonatkozó áttekintése,38
Cholnoky Jenõnek a magyar felfedezõ utazókról szóló korrekt összegzése,39 Gyõry Tibornak a tömör orvostörténeti összefoglalója40 és
Nagy Józsefnek a magyarországi pszichológia múltjáról szóló, kiemelkedõen körültekintõ írása.41

neti fejezetével vethetõ össze,46 mindkét mû részletesen tárgyalja a reáltudományok valamennyi nagy ágát és kiemelkedõ szereplõit.
A Szabolcsi Miklós, Kosáry Domokos és Németh G. Béla által szerkesztett magyar sajtótörténet47 már csak egy-két reáltudományi lapra
tér ki, úgyhogy a megjelent kötetek ebben a vonatkozásban mindenképpen kiegészítendõk, elsõsorban Batári Gyula kutatásaival.48 Hasonló mondható a tízrészes Magyarország története-sorozat eddig
megjelent köteteire, mert azokban is csak elszórtan találunk tudománytörténeti összefoglalókat, a megjelentek is elsõsorban Vekerdi
László kutatásaira épülnek.
Nemeskürty István különleges tulajdonsága az, hogy hatalmas
adathalmazokból is jó szemmel tudja kiemelni a lényeget, ez mondható el mûvelõdéstörténeti összefoglalójáról is,49 amelyben utal a reáltudományok néhány kiemelkedõ eredményére is.
A Pannon Enciklopédia elindítói úgy tervezték, hogy a nagy diszciplínák mindegyikérõl közreadnak egy-egy kötetet, a magyar történelem
kiemelkedõ eseményeirõl, irodalmunk történetérõl, a magyar flóráról
és faunáról, a magyar ipar történetérõl, földrajzunkról és így tovább.
Közülük jó néhány meg is jelent már, s az elsõ kötetben egy komoly
terjedelmû tudománytörténeti bemutató is helyet kapott.50 Az utóbbi
évek egyik legnagyobb terjedelmû magyar tudománytörténeti összefoglalóját sikerült végül is közreadni az enciklopédiában, s a tervek
szerint a múlt kiemelkedõ magyar tudósairól egy önálló kötet is készülne.
Az ELTE-n nagyszámú hallgatónak adta elõ a mûvelõdéstörténetet
B. Gelencsér Katalin, s részben számukra, részben kézikönyvként jelent
meg kétkötetes szöveggyûjteménye,51 benne Németh G. Bélának a mûvelõdéstörténeti diszciplínáról szóló tanulmányával. A kötet kronológiai
részében több reáltudományi vonatkozással is találkozhatunk.
Hatalmas vállalkozásba kezdett Szentpéteri József, amikor a magyar kultúra és történelem egészét könyvsorozatba kívánta foglalni.52
Összeállítása nívós és sikeres lett, benne nagyszámú tudománytörténeti vonatkozással, és ahhoz kapcsolódó képanyaggal.
Makkai László, a neves történettudós gazdaságtörténeti és technikatörténeti kérdésekkel is behatóan foglalkozott, s az MTA megalakulásának 175. évfordulójára írt monográfiában remekül összegezte

***
Az 1945 után megjelent összefoglaló irodalomtörténetek, köztük
a „Spenót”-sorozat értékes tudománytörténeti fejezeteket is tartalmaz,42 bár a mûvelõdéstörténeti szöveggyûjteményekben csak elszórtan szerepelnek reáltudomány-történeti olvasnivalók. Kósa László
alapvetõ mûvelõdéstörténetében – a klasszikus szemléletmódnak
megfelelõen – a tudománytörténeti diszciplínák közül minden egyes
korszaknál szerepel az egészségügy történetének nívós összefoglalása.43 Ebbõl a szempontból mintaszerû a mû harmadik, bõvített
kiadása.
A magyarságtudomány kategóriájába ritkán sorolnak be tudománytörténeti diszciplínákat, s ennek az elfogadott szemléletmódnak
a korrekt megvalósítása a Kósa László által összeállított kézikönyv is.44
Kosáry Domokosnak a 18. századi hazai mûvelõdéstörténetrõl írt
munkájában45 mintaszerû tudománytörténeti fejezetek állnak, azok
pontos bibliográfiai adatsoraival kiegészítve. Ez az összefoglaló az
1900-ban megjelent képes magyar irodalomtörténet tudománytörté-
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az MTA-hoz kapcsolható technikatörténeti múltat, benne több tudománytörténeti kitéréssel. Makkai tehát igencsak járatos volt a középkori és újkori Magyarország és Erdély tudománytörténeti kérdéseiben is,
különös tekintettel a református tudományosságra.
Nemrégiben jelent meg a Magyar mûvelõdéstörténeti lexikon.
Középkor és kora újkor címmel közreadott hatalmas sorozat elsõ változatának zárókötete, s ebben az esetben már azt kell látnunk, hogy
Kõszeghy Péter fõszerkesztõ a mûvelõdéstörténet egészéhez tartozónak tekintette a reáltudományok történetének fõbb összetevõit is.
A szócikkek nívósak, körültekintõek, értékes bibliográfiai utalásokat
tartalmaznak. A késõbbiekben nyilván további részadatokkal lehet
majd kiegészíteni az eddigieket, de azok már nem változtatnak azon,
hogy az eddig olvasható összefoglalókat valóban kitûnõnek kell minõsítenünk.
Az egyes tudománytörténeti szócikkek szerzõi pontosan tudták,
hogy kik azok a tudománytörténész elõdök, akiknek a kutatási eredményeit, adatsorait érdemes átemelni ebbe a lexikonba. Így például az
orvostudomány története kutatásakor alapvetõek Weszprémi István,
Linzbauer Xavér Ferenc, Magyary-Kossa Gyula, Gyõry Tibor, Korbuly
György, Pataki Jenõ, Gortvay György, Benedek István, Izsák Sámuel,
Antall József, Schultheisz Emil, Szállási Árpád és mások publikációi.
A biológia történetében Hanák János, Gombocz Endre, Ernyey
József, Priszter Szaniszló vagy Kádár Zoltán írásaira nyugodtan lehet
építeni. A kémiatörténetben elsõrendûek Szõkefalvi-Nagy Zoltán,
Szathmáry László, Móra László és Szabadváry Ferenc írásai.
A csillagászattörténetben Vargha Domokosné, Kelényi B. Ottó,
Tass Antal, Heinrich László, Pinzger Ferenc és mások írásai komoly
eligazodási alapot nyújtanak.
A matematikatörténetben Szily Kálmán, Jelitai József, Baumgartner Alajos, Szénássy Barna, Vekerdi László, Sain Márton, Szabó
Árpád, T. Tóth Sándor, valamint a Bolyai-kutatók írásai jelentik a követhetõ irányt.
A fizikatörténetben Heller Ágoston, Batta István, M. Zemplén
Jolán, Simonyi Károly, Fényes Imre és tudós kortársaik írásaira
mindig biztonsággal támaszkodhatunk, továbbá a neves Jedlik-

és Eötvös-kutatókra, valamint a külföldön élt magyar fizikusok munkásságának feltáróira.
És hasonlóan kitûnõ kutatók sorolhatók fel a földtudományok,
a földrajz és a térképészet története tekintetében (például Csíky
Gábor, Bendefy László és Fodor Ferenc), a meteorológia története
vonatkozásában (például Réthly Antal) és még jó néhány neves kutatót említhetünk. És a tudománytörténet segédtudományai, köztük
a technikatörténet-írás és az agrártörténet-írás ugyancsak sok kiválóságot vonultat fel.
Ha arra a kérdésre kell választ adnunk, hogy a magyar mûvelõdéstörténeti kézikönyvekben milyen mértékben tértek ki a szerkesztõk-fõszerkesztõk-fejezetírók a tudománytörténeti vonatkozásokra, akkor azt mondhatjuk, hogy a 19. század végének kézikönyveihez hasonlóan ez az új lexikon minden vonatkozásban figyelemmel
volt a reáltudományok történetének kiemelkedõ eseményeire.
A MAMÜL – amely egyes szócikkeit tekintve inkább enciklopédiának
tekinthetõ – a matematika történetétõl kezdve az orvostudomány
történetéig a reáltudományok valamennyi ágára figyelt, és jó néhány
technikatörténeti vonatkozás is szerepel a szócikkek sorában. A szerkesztõk ügyeltek arra is, hogy a magyar tudománytörténetírás kiemelkedõ produktumainak, valamint szöveggyûjteményeinek
a címei szerepeljenek a szócikkek végéhez csatolt bibliográfiai utalásokban, ugyanúgy, ahogyan azt megszokhatták a régebbi kiadványok
búvárlói, mondjuk A Pallas Nagy Lexikona esetében. Utóbbit a Révai
Nagy Lexikona szerkesztõi már az olvasókra nézve terhesnek tartották,
s a Pallasból átvett jó néhány szócikket ezektõl a bibliográfiai utalásoktól megszabadítottak.
Néhány tudománytörténész igyekezett „beférkõzni” a mûvelõdéstörténeti munkák nagy tárházába. Magyary-Kossa Gyula ötkötetes
monográfiájában rengeteg mûvelõdéstörténeti vonatkozással találkozhatunk.53 Ebbõl a mûbõl a két világháború közötti idõszakban
négykötetnyi látott napvilágot, s Karasszon Dénesnek köszönhetõ,
hogy a szerzõ kéziratos hagyatékából elkészült annak ötödik kötete is.
Kortársának, Gyõry Tibornak szintén számos olyan publikációt köszönhetünk, amelyek a mûvelõdéstörténet-írás integráns részét képezik.54 A mûvelõdéstörténet és a néprajztudomány körébe is sorolható

Merfoldkovek_001-168.qxd

90

2015. 12. 10.

12:18

Page 90

(Black plate)

MÉRFÖLDKÖVEK A MAGYAR MÛVELÕDÉSTÖRTÉNET-ÍRÁSBAN

TUDOMÁNYTÖRTÉNET…

Berde Károly bõrgyógyászat-történeti munkája.55 Gortvay György
kétkötetes mûvet írt az újabb kori magyar orvosi mûvelõdésrõl, de
nyomtatásban annak csak az elsõ kötete jelent meg.56 Schultheisz Emil
orvostörténeti tanulmánygyûjteménye címéül ezt adta: „Fejezetek
az orvosi mûvelõdés történetébõl”.57 Tardy Lajos orvostörténeti vizsgálódásaiban mindig rengeteg mûvelõdéstörténeti elem található,58
nem is beszélve az irodalmi vénával megáldott Benedek István remek
orvostörténeti monográfiáiról.59
Erdély vonatkozásában Pataki Jenõ és Spielmann József tett a legtöbbet az orvostörténet és a mûvelõdéstörténet kapcsolódó kérdéseinek feltárásában,60 a Felvidék vonatkozásában pedig Kiss László.61
A Németországban élõ orvos, Nemes Csaba egyenesen arra vállalkozott, hogy olyan egyetemes orvostörténetet ír, amely számos
magyar vonatkozást és az egész témához kapcsolódó kultúrtörténeti
vonatkozásokat tartalmaz, ez lett a Debreceni Egyetem Orvosi Karának egyetemi segédkönyve.62 Utóbbi mû szerkesztésében oroszlánrészt vállalt Szállási Árpád, aki nagyszámú publikációt tett közzé az
irodalomtörténet és az orvostörténet kapcsolódó pontjairól, köztük
írók betegségérõl és orvosairól.63 Kosáry Domokoshoz hasonlóan
Kapronczay Katalin is a 18. századi események eddiginél bõvebb feltárására törekedett.64
Ami más reáltudományi szakmák történetének és a mûvelõdéstörténetnek a kapcsolatát illeti, érdemes kiemelnünk Szabadváry
Ferenc egyik kötetét, amely már címében is igyekszik erre a kapcsolatra utalni.65 És végül ne feledjük el, hogy Vekerdi László minden
nagyobb tudománytörténeti monográfiája egyben mûvelõdéstörténetinek is tekinthetõ, talán õ volt az, aki e két nagy diszciplína
kapcsolatait a legjobban ismerte, és a legjobban fejtette ki.66 Õt tekinthetjük a mércének, ha a mûvelõdéstörténeten belül a tudománytörténeti vonatkozásokra vagyunk kíváncsiak.
A fentiekben említett munkák közül sok bekerült az MTA Könyvtár
REAL repozitóriumába is.67
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