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A tudomány mint 
gyakorlati tudás 

Tudományfilozófia, 2007. 04. 26

A gyakorlati fordulat

Az elmúlt évtizedekben megnő a 
hagyományos tud.fil témák 
mellett/ellenében a figyelem a 
gyakorlat iránt

kísérletezés funkciói
laboratóriumi tudásszerzés
a hibák vizsgálata

1. Ian Hacking

Representing and Intervening, 1983
az első fele a könyvnek a reprezentáció 
teljesen klasszikus problémáival foglalkozik
második rész elején törés:

„A tudományfilozófusok állandóan 
elméletekről és a valóság reprezentációjáról 
beszélnek folyamatosan, de szinte semmit 
sem mondanak a kísérletekről, a 
technológiákról, vagy a tudás felhasználásáról 
a világ manipulálásában. Ez különös, hiszen a 
„kísérleti módszer” a „tudományos módszer” 
szinonimája volt.”

Miért vált elmélettörténetté a 
tudománytörténet?

Hacking a tud.fil. furcsa fejlődéséért részben a 
hagyományos tud.tört.-et teszi felelőssé. Pl.:

Penzias és Wilson a kozmikus háttérsugárzást (3 K) 
véletlenül mérik ki SAJÁT önéletrajzuk szerint
A „történetet” azonban úgy írják át, mintha 
elmélettesztelés (Big Bang) lenne

„A rádiócsillagászok azt hitték, ha egy nagyon 
érzékeny jelfogót az ég egy üres területére 
irányítanak, el lehetne dönteni, hogy igaza van-e az 
elméletet megalkotóknak. Ezt az 1970es évek elején 
tették meg. … Az űr nem teljesen hideg… Pont olyan a 
műmérséklete, mint ami akkor lenne, ha kb. 13 
milliárd évvel ezelőtt egy Ősrobbanás jött volna létre”

Önálló élet

„A tudománytörténetet ma szinte teljesen 
elmélettörténetként írják. A tud.fil. olyannyira az 
elmélet filozófiájává vált, hogy az elmélet-
független megfigyelések és kísérletek tényét is 
tagadták. Remélem a következő fejezetek 
elindítanak egy vissza-Baconhoz mozgalmat és 
komolyabban fogjuk vizsgálni a kísérleti 
tudományt. A kísérletezésnek önálló élete van.”
Hacking (és még mások) egész mozgalmat 
indítottak el 

ma is tartó átértékelése a klasszikus 
tudományfilozófiának
ma is „kisebbségi” felfogás, bár történészek, 
szociológusok számára nagyon vonzó

Miről vitatkozunk?

A tudományfilozófia történetében 
évszázados vita a „helyes” 
tudományos módszerről

miért gondoljuk, hogy egy helyes 
módszer van, amikor pl. 
paradicsomtermesztés esetén nem 
gondoljuk, hogy egy üdvözítő módszer 
lenne?
induktív? deduktív? Miért nem fogadjuk 
el a sokszínűséget?
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Van-e nem elméletterhelt megfigyelés?

Rengeteg megfigyelés „véletlen”
1672 Newton: Spektrum (diszperzió)
1665 Hooke: ‘vékony lemezek színei’ (interferenciaszínek)
1665 Grimaldi: fényelhajlás (diffrakció)
1669 Erasmus Bartholin: kettős törés

Bár pl. az elmélettesztelő kísérlet 
nyilvánvalóan elméletterhelt, maga a 
megfigyelés, egy jelenség látása nem 
feltétlenül

Vagyis kísérletek sokfélék lehetnek – „exploratív” (F. 
Steinle) vagy elmélettesztelő – lásd pl. Ampère munkáit

2. A kísérletezés tárgyai

A tárgyak szerepének vizsgálata
mivel ismerünk meg mit?
a már ismert részei egy-egy kísérleti 
rendszernek „fekete dobozzá” válik (Bruno
Latour) 

feltesszük, hogy tudjuk, milyen bemenetre 
milyen kimenet jön
nem érdekel nagyon mi van a dobozon belül, 
amíg működik a dolog
ez szükséges ahhoz, hogy figyelmünket a többi 
(még ismeretlen) részére irányítsuk a k.r.-nek
ha valami bibi van, időnként „kinyitjuk” a fekete 
dobozt

a világ valamilyen részét ismertnek feltételezve 
tudjuk a többi részét megvizsgálni

A kísérletező regresszusa

A hatvanas évek végén a „gravitációshullám-
detektorok” körül kialakult vitában nyilvánvalóvá vált, 
hogy a gravitációs sugárzás mértékének ismeretében 
lehetett volna csak eldönteni, hogy mely detektorok 
működnek jól, ez utóbbi azonban előfeltétele volt 
annak, hogy a sugárzás mértékét meg lehessen 
állapítani (Collins 1975).

vagyis nincs problémamentes „alap” 
– feltételezésekre kell építeni, akkor 
amikor tudást akarunk létrehozni
ez a regresszus minden kísérleti 
munkára igaz

H-J Rheinberger
technikai dolgok (technical things):

amelyeket ismertnek hiszünk, amelyeket 
manipulálni tudunk

episztémikus dolgok (epistemic things): 
amelyeket éppen megismerünk, amelyekre 
figyelve meg tud változni a világról alkotott 
elképzelésünk

az egyik laborban ua. a dolog technikai, a 
másikban episztémikus – folyamatosan változhat 
a dolgok státusza
miért van erre szükség? mert számos HIBA lehet 
a kutatásban

ez is sokáig alulértékelt, alig vizsgált terület 
(Hon)

A hibák forrásai

Háttérelmélet hibás, hibás általános 
elmélet, hibás elméletek a műszerekről, 
vagy akár a kísérletezésről
A kísérlettel kapcsolatos feltevések 
hibásak, rossz skálázás, nem 
standardizált eszközök
A megfigyelési folyamatban hiba, 
hibás adatfelvétel, helytelen leolvasás
Hibás elméleti következtetsek,
amelyek az adatok feldolgozását és 
értelmezését követik, félreértett 
eredmény ill. hibás értelmezés

2007.05.02. 12

Egy részletes esettanulmány a 
gyakorlati fordulat utánról

Ez látszólag egy „komoly” tudományos cikk, amely az 
akupontok hatását vizsgálja agykérgi régiók fMRI
vizsgálatával
Zang Hee Cho (Irvine, CA) az USA Tudományos 
Akadémiájának tagja, 40 éve képalkotó eljárásokkal 
foglalkozó professzor
Hye-Jung Lee – tszv. Meridianologia tsz.
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A vizsgálat vizsgálata

Ez a kutatás különleges
speciális, de egymással nem 
összeegyeztethető hagyományok találkoznak

Ez a kutatás tipikus
ma egyre több kutatási projekt hasonló
mindig vannak különbségek, csak itt talán még 
jobban látszanak

Hogyan vizsgálható ez a gyakorlati 
fordulat szempontjából

a magyarázatban szerepet fog kapni az 
elmélet, a szociológiai dimenzió, de – és az 
újszerű – a tárgyak maguk is

A kísérlet

Kísérleti kontrollal, lábon 
található akupontok ingerlése 
és fMRI vizsgálat
Elfogadott tudományos 
folyóirat
Alapvetően a modern 
tudomány nyelvén íródott, a 
klasszikus Sárga Császár Belső 
Orvosságos könyvében leírt 
pontokat teszteli, cáfolható 
hipotézist állít fel.
Ugyanakkor furcsamód nem 
egyértelműen rendeli alá a 
klasszikus kínai orvoslási 
modellt a nyugati 
(bio)medicinának: anomáliák?

A nézőpont – alapvetően a 
nyugati orvoslás szempontrsz.-e, de….

Kim erre felhívja a 
figyelmet

BL 60-67 (VA 8-VA 1)–
hugyhólyagmeridián
akupontjainak látáshoz 
kapcsolódó, elérhető 
pontjai (a többi jórészt 
háton ill. fej/nyak 
régióban)

A modell azonban nem tudja teljesen 
a nyugati fogalmakkal értelmezni a hatást

Mégis mi a különös? Egy népi 
gyógymód is lehet hatásos, és 
vizsgálható tudományosan: a 
jelenségeket a modern 
tudomány nyelvén újra tudjuk 
írni és így is gyarapszik a 
tudásunk…
De a tolerancia nem csak a 
fogalmi keretben jelentkezik
Az adatok értelmezéséhez 
alapvetőnek bizonyult egy 
nem világos (redukált) 
dichotómia, a yin/yang
kifejezések használata
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Mi a történet? 1.
Dr. Zang-Hee Cho 60 évesen hegyet mászik, elesik, másnap 
Szöulból LA-be repül
A háta megfájdul, mozdulni alig tud – de csak családja kérésére 
megy el a helyi akupunktőrhöz – meglepi az eredményesség 
Kutatóév 1996-7, Szöul: Soon-Cheol Chung, doktorandusz elkezdi 
Cho irányítása alatt a kísérleteket tervezni

Kezdetben koreai kézakupunktúra pontok és vizuális stimuláció 
(Ogawa) vizsgálata: kis botokkal szúrkálják egymást
Kim (2006) a laborjegyzőkönyvek alapján megállapítja, hogy fogalmuk 
sem volt az akupuntúráról. (Tipikus kérdés: „A biomedicina megerősíti 
az akupontok és meridiánok jelenlétét? Publikáltak nyugati folyóiratok 
az akupunktúráról?)

1997 feb 20- az első kísérletek sikertelenek
Fontos, hogy Cho folytatja a kutatást, mert 1) tudósként nem hiszi, 
hogy egy sikertelen kísérlettel sok értelmeset lehet mondani a világról, 
2) „tudja”, hogy itt van valami
Egyszerre ragaszkodik tudományához (hogy jó kutatóként megtalálja 
az értelmezést) és a jelenség valódiságához. 
Egyértelműen a nyugati tudomány irányából közelít (és reméli a 
sikert)

Mi a történet? 2. (Személyek 
ágenciája)
Kapcsolatok keresés Hye-Jung Lee-vel (Department of
Meridianology, Kyunghee University) és két 
doktoranduszával (Dr. Byung-Il Min, neurológus és 
akupunktőr)

Létrejön egy hibrid kutatócsoport: radiolódusok és 
akupunktőrök – közös projekt (mindkét csoport saját 
céljai + közös érdek a siker)
1997 márc-ápr. – közös „oktatás” és kísérlettervezés

A kísérlet változik
Visszetérés modern kézakupunktúra pontokról a Sárga 
Császár Belső Orvosságos könyvében leírt pontokhoz
Profi akupunktőr használata 
Megfelelő pont / tű használata

Nincs eredmény (a siker érdekében csökken a „nyugati” 
kutatócsoport monopolhelyzete, egyre több „keleti” 
elem)

Mi a történet? 3. (Tárgyak 
ágenciája)
Chung vett részt a kísérletben – Park döfi

Rohadt hangos a gép – hat az agyműködésre – füldugó
Chung nem szokta meg az akupunktúrát – fájdalmak 
hatására mozog kicsit: rossz kép

Másnap Park fekszik a gépbe és egy másik akupunktőr
szúrja (már a személyek sem „nyugatiak”)

„megvan” a korreláció

„Pilot” után valódi kísérlet: 12 egyetemi diák vizsgálata
Szignifikáns korreláció (de megjelenik a különös yin/yang
felosztás is – a fogalmi rendszerek ágenciája)

(Érdekes: végül „nyugati” kísérlet és publikáció – de a 
nyugati módszerekbe vetett hit hatására addig 
dolgoznak a kísérleten, míg elválaszthatatlanul beépül 
egy csomó „keleti” elem)

Összefoglalás

A tárgyak ebben a felfogásban jóval 
nagyobb szerepet kapnak, mint a 
hagyományos tudományképben

olyannyira, hogy „ágenciájuk” tud lenni, vagyis 
a történet szempontjából úgy tűnik, hogy 
aktívan beleszólnak (segítik, keresztbe 
tesznek) a kísérletezők szándékait/nak
Ehhez kapcsolódó filozófiai felfogás szakít a 
passzív természet – aktív megismerő képpel és 
a természeti tények és társadalmi tények közti 
különbséggel

Mire jó mindez?
Megmutatja a „tudomány-tanulmányok” 70-es évektől kibontakozó 
és iszonyú fejlődésen átment programját:

etnometodológia, antropológia, a materiális kultúra fokozott figyelembe 
vétele, távolodás a hagyományos tudományfilozófiai (vagyis a 
fogalmiságot előtérbe helyező) kérésektől
„humanista” STS: általában ez ismert valamennyire (a gyűlölt 
szociálkonstruktivisták): valamilyen értelemben „társadalomtudósként”, 
saját valóságukkal (létezők, erők, érdekek) magyarázzák a tudományos 
tudást (vagyis a társadalmit állítják előtérbe)

De itt – gyümölcsözőbb a „poszthumanista” STS: 
Hacking et.al. – gyakorlati fordulata
tárgyi ágencia is (az fMRI befolyásolja a kísérletet – a tárgy „beleszól”)
Nem előre kijelölt magyarázati keret (pl. valamilyen oksági modell), 
hanem érzékeny reakció „lokális hibridizációra” – ez keleti tudományok 
mai vizsgálatánál szinte az egyetlen értelmes útnak látszik (Scheid 2002)
Da hasonló hibridek mindenhol (Falkenburg) 

Egészen újszerű és izgalmas kép bontakozik ki a tudományról: 
pragmatikus döntések, elméletek keveredése, lokális kontingenciák
az egyszerűsítő és védhetetlen normatív kijelentések helyett (pl. 
demarkációs kritérium, stb.)   
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