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tatták ki, hogy az interleukin-17A bűnös a 
pikkelysömör kialakulásában, az új ható-
anyag tehát tudatos gyógyszertervezési és 
fejlesztési kutatások eredményeként született. 

Az egyetlen mellékhatás, amelyet a most 
közölt klinikai vizsgálatok során tapasztaltak, 
a szer immunrendszert befolyásoló hatásme-
chanizmusával van összefüggésben: a kezelt 
betegek a placebocsoport tagjainál erősebb 
fogékonyságot mutattak a fertőzésekre. Ez 
hasonló szintű volt, mint amit a régi gyógy-
szer alkalmazása során megfigyeltek. 

A klinikai vizsgálatok eredményei szerint 
a secukinumab minden ma rendelkezésre 
álló szernél hatékonyabb a pikkelysömör ke-
zelésére, és az amerikai gyógyszerhatóság 
hamarosan dönt arról, hogy engedélyezi-e a 
szer törzskönyvezését.     

Langley, R. G. – Elewski, B. E. – Lebwohl, 
M. et al.: Secukinumab in Plaque Psoria-
sis—Results of Two Phase 3 Trials. The New 
Endland Journal of Medicine. 9 July 2014. 
DOI: 10.1056/NEJMoa1314258 • http://
www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJ-
Moa1314258 

A PARKINSON-BETEGEK 
KREATÍVABBAK 

Izraeli kutatók kreativitástesztekkel bizonyí-
tották egy korábbi megfigyelésüket, miszerint 
a Parkinson-kórban szenvedő emberek kre-
atívabbak, mint az egészségesek.  

A Parkinson-kór az idegrendszer betegsé-
ge. Lényege, hogy az agy egy ősi területén, a 
substancia nigrában pusztulnak a dopamin 
nevű idegingerület-átvivő anyagot termelő 
sejtek, és ez mozgászavarokat idéz elő. A 
betegség jelenleg gyógyíthatatlan, kezelése a 
dopamin pótlásán keresztül a tünetek enyhí-

tésére irányul. A terápiában többféle gyógy-
szercsalád áll rendelkezésre. Az egyik a dopa-
min agonisták csoportja, ezek képesek az 
agyban a dopamin fogadóhelyeihez, recepto-
raihoz kötődni, és ezzel dopaminszerű hatást 
kiváltani. Vannak szerek a termelődött dopa-
min lebomlásának megakadályozására, de 
talán a legfontosabb gyógy szer az ún. levodo-
pa, amelyből a szervezet dopamint készít.  

A vizsgálatok során a kutatók huszonhét 
gyógyszeresen kezelt Parkinson-beteget, és 
huszonhét, korban és iskolai végzettségben 
hozzájuk hasonló egészséges kontrollszemélyt 
kértek különböző kreativitási tesztek elvégzé-
sére. Voltak például olyan távoli asszociációs 
feladatok, amelyek során három szóhoz egy 
konkrét kontextuson belül egy negyediket 
kellett illeszteni, vagy kérdésekre szokatlan 
dolgokat lehetett mondani. (Például mire 
tudna használni egy szandált.) A kutatók sze-
rint a betegek eredetibb válaszokat és gondo-
latgazdagabb interpretációkat adtak, mint az 
egészségesek. A kutatásokat vezető Rivka 
In zelberg professzor szerint az eredmények 
nem meglepőek. „A művészi alkotókészség 
és a dopamin közötti kapcsolat régóta ismert. 
Tudjuk például, hogy Van Goghnak pszicho-
tikus rohamai voltak, amelyek során az agy-
ban sok dopamin szabadul fel. És ezeknek a 
suboknak az idején mesterműveket alkotott.” 

A Parkinson-betegek gyakran elszigete-
lődnek, a professzor szerint azonban a mű-
vészi munka segítheti őket az önkifejezésben, 
a velük kap csolatos előítéletek leküzdésében.    

Faust-Socher, Achinoam – Kenett, Yoed 
N. – Cohen, Oren S.  et al.: Enhanced 
Creative Thinking under Dopaminergic 
Therapy in Parkinson Disease. Annals of 
Neurology. June 2014. 75, 6, 935–942. DOI: 
10.1002/ana.24181

Gimes Júlia
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Szavak, képek, jelentés
Nem volt egyszerű számomra a most követ-
kező ismertetés összeállítása, nálam nehezebb 
dolga csak Bodor Péternek, a kötet szerkesz-
tőjének lehetett. Neki ugyanis a rendkívül 
bőséges szakirodalomból nem egyszerűen 
össze kellett válogatnia az arra érdemes tanul-
mányokat, de olyanokat és úgy kellett kötet-
be rendeznie, hogy átjöjjön egy komplex 
üzenet a kvalitatív megközelítések új formá-
iról, a rutinszerűen végzett kutatások során 
elhanyagolt/nem kellően kontrollált szem-
pontok fontosságáról. Nos, a szerkesztő kivá-
lóan oldotta meg e nehéz feladatot, és külön 
kiemelendőnek tartom, hogy sikerült remek 
fordítókat találnia. A fordítások színvonalát 
csak tovább emelhette, hogy maga Bodor 
Péter vállalta a szakmai/nyelvi lektorálást is.

A kötet alcímében az „olvasókönyv” meg-
nevezést viseli, ami sokkal kedvcsinálóbb, 
mint ha a kicsit elrettentő, az unalmasság és 
strukturálatlanság képzetét keltő szöveggyűj-
temény szerepelne a kötet címlapján.

És az olvasó nem is csalódik: igaz, hogy a 
terepmunka, interjú, fókuszcsoportos kutatá-
sok, szöveg- és diskurzuselemzés első látásra 
pusztán a lehetséges „módszerek” ismertetését 
jelenthetné, ám a bevezetőben maga a szer-
kesztő igyekszik eligazítani az olvasót az egyes 
tanulmányok részben közös üzeneteiről.

Egyfelől, szinte mindegyik tanulmány 
beszél a kutatói tevékenység reflexiójának 
fontosságáról, akár az adatszerzés, akár az 

adatelemzés, akár a közlés fázisairól legyen is 
szó. Másfelől, a cikkek megkérdőjelezik a 
nyelv- (és esetleg a kép-)használat egyértel-
műségét, és hangsúlyozzák a korábban termé-
szetesnek vett feltételezések megkérdőjelez-
hetőségét, sőt a fókuszcsoportos módszerről 
írott fejezetben egyenesen a bevett normák 
in gatagsága is szóba kerül. „A normák egyszer-
re lehetnek lényegileg esetlegesek és támadhatóak, 
ugyanakkor – normális körülmények között – 
gyakorlatilag állandóak és korlátozóak. Har-
madsorban, a tanulmányok majd mindegyike 
érinti a kutatás tárgyáról, pontosabban alanyá-
ról alkotott elképzelést. A tanulmányírók a 
kutatás alanyára, az emberre, nem olyan kau-
zálisan kontrollálható lény ként tekintenek, aki 
nem más, mint a kérdésekre adott válaszok 
passzív tartálya, és igyekeznek a cselekvők saját 
értelmezéseit figyelembe venni. Nem akarnak 

'kulturális idió tát' faragni az „adatközlőből”.
Van olyan társadalomkutató, aki ezekkel 

az elvekkel, célokkal nem ért egyet? Azt hi-
szem, nincs. Akkor miért egy kvalitatív meg-
közelítésekkel foglalkozó kötetben olvasha-
tunk ezekről, és miért nem egy olyan episzte-
mológiai alapvetéseket tartalmazó szabály-
gyűjteményben, amelynek értelmében a fen ti 
követelmények be nem tartása diszkvalifiká-
lással jár? A válasz valami olyasmi, mint amit 
a „Mi ért nem harangoznak?” kérdésre adtak 
az anekdota szerint, nevezetesen: sok oka van 
annak, először is nincs harang. 

A mérésekkel szemben támasztott hármas 
követelmény, a megbízhatóság, érvényesség, 
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általánosíthatóság kritériumainak való meg-
felelés minden kutató álma. De mint az ál-
mok általában, ezek sem teljesülnek maradék-
talanul. A kvantitatív és kvalitatív megközelí-
tések éppen ott válnak ketté, ahol a kutató 
eldönti, hogy melyik mérési kritérium telje-
sülése a legfontosabb a számára.

Ugyanakkor ebből az olvasókönyvből a 
legelszántabb, kvantitatív módszereket prefe-
ráló kutató is (mint például én) sokat tanul-
hat. Számomra a legfontosabb tanulság a 
szavak jelentésének egyértelműségébe vetett 
hit folyamatos megkérdőjelezése.

Végezetül két megjegyzés: az elsőben sze-
retném elragadtatásomat kifejezni a Grounded 
theory briliáns „lehorgonyzott elmélet” fordí-
tásáért, már csak a theory-t kellene megköze-
lítésnek nevezni, hiszen metódusról van szó. 
A másik megjegyzés ugyancsak A lehorgony-

zott elmélet címet viselő fejezetben olvasottak-
hoz fűződik, nevezetesen a szerző vitatkozik 
azzal a felfogással, miszerint „a kvalitatív 
elemzés akkor gondolatgazdag, ha szerzői 
kivételes képességű kutatók”. 

Azt gondolom, az ebben a kötetben 
megfogalmazott ismeretelméleti követelmé-
nyek minden társadalomkutató számára el-
érendő célt jelentenek, és a célok megközelí-
tése – ha nem is feltétlenül kivételes kvalitást, 
de – kemény munkát és állandó reflexivitást 
követel. Ez az üzenet az, ami miatt a kötet 
válogatását, a tanulmányok egymásra épülé-
sét oly nagyra tartom. (Bodor Pérter szerkesz-
tő: Szavak, képek, jelentés. Kvalitatív kutatási 
olvasókönyv. Pszichológia és Társadalom sorozat. 
Budapest: L’Harmattan Kiadó, 2013)

Székelyi Mária
szociológus, ELTE Társadalomtudományi Kar 

Tudományos újságírás
Napjainkban a médiatechnológia fejlődésével 
ugrásszerűen megnőtt a kommunikáció 
társadalmi szerepe, így a modern tudomány-
menedzsmentet is alapvetően határozza meg 
a nyilvánosság és kutatók közti kétirányú, 
proaktív és korszerű információátadás. Ennek 
ellenére az újságírás módszertanáról magyar 
szerző tollából Havasi János, Bernáth László 
és Tóth-Szabolcs Töhötöm munkái óta nem 
jelent meg komoly összefoglalás, tudományos 
kommunikációról pedig nemhogy tankönyv, 
de tanulmánykötet sem látott eddig napvi-
lágot. Úttörő és hiánypótló vállalkozásnak 
gyürkőztek tehát neki e kötet szerzői, akik a 
média különböző területén szerzett évtizedes 
tapasztalataikat összegzik az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Természettudományi 
Kar Tudománykommunikáció a természettudo-
mányban MSc-képzés hallgatói számára. A 

könyv páratlan ismeretanyaga, közérthető 
nyelvezete, hasznos tanácsai és nemzetközi 
szempontrendszere azonban messze túlmutat 
az egyetem falain: a XXI. századi átlagember-
nek is segítséget nyújt a legújabb tudomá-
nyos-technikai ismeretek befogadásához.

Bár az elmúlt húsz évben a publikus tudo-
mányfelfogás egyre kiterjedtebb szakirodalma 
tökéletesen integrálta a tudománykommu-
nikációt a társadalomtudomány és szocioló-
gia teljes jogú kutatási területei közé, a tudo-
mányos újságírásnak Magyarországon még-
sem született igazán alapos empirikus hátte-
re. E tankönyv készítésekor a szerzők két, a 
tudománykommunikáció speciális területe-
inek kutatásában és oktatásában nagy hagyo-
mányokkal rendelkező német egyetem 
munkatársainak segítségére, s amerikai ta-
pasztalatokra is támaszkodtak, hogy a fenti 
két diszciplína közös határán mutassák be a 
tudást mint speciális kommunikációs termé-

ket, s tipologizálhassák a tudományos újság-
írást. Az eltérő forrásanyag, az esetenként 
különböző megközelítési módok, a némileg 
mozaikos szerkezet azonban előnyére válik a 
kiadványnak, mely a legújabb médiapiaci 
trendek fényében mutatja be a technológiai 
szempontból dinamikusan változó, ám ér-
tékrendjében időtálló munkakör kihívásait.

A tudományos újságírói tevékenység az 
általános újságírói ismeretekhez képest jelen-
tős többlettudást és sajátos képességeket kíván, 
ami erős kritikai érzékkel párosulva komoly 
hatást gyakorolhat a társadalom fejlődésére 
is. A Tudományos Újságírók Klubjának gon-
dozásában megjelent kötet szerzői szándéka 
is hasonló: az anyaggyűjtési jártasságok be-
mutatása mellett komoly hangsúlyt fektetnek 
a kutatói interjúk kérdésére, a tudományos 
újságírás tartalmi és formai jellemzőire, a 
hibaforrásokra, valamint a szkeptikus hozzá-
állás és médiaetika kapcsolatára. A szerkesztés 
során mintegy húsz szakember hozzáértését 
összefoglaló kötet tan könyvsze rűen veszi vé-
gig a terület művelé séhez szükséges ismerete-
ket és készsége ket, kiemelt hangsúlyt fektetve 
a közérthető, de mégis szórakoztató nyelvezet 
és a kiegyensúlyozott tájékoztatás kérdéseire. 
Az uniós összehasonlításban is korszerű isme-
retanyagnak számító mű egyedülálló módon 
összegzi a tudománykommunikáció ágait 
Magyarországon, s rendszerezi a tudomány 
intézményrendszerét és a fontosabb tudomá-
nyos újságíró szervezeteket a világban.

A szerzők alapos forrás- és műfajismerete, 
szakmai felkészültsége, nyelvi igényessége, 
oktatói készségei és a könyv hasábjain meg-
jelenő részletgazdagság egyaránt hozzájárul-
nak ahhoz, hogy az olvasókban egységes kép 
alakuljon ki arról, milyen eszköztárral dolgo-
zik a közvéleményt tájékoztató szakember. A 
tanulmányok külön-külön is megállják a 

helyüket, miközben gyakran kitekintve szűken 
vett területükről, nemcsak a kommunikációs 
ágak heterogenitását szemléltetik, de betekin-
tést engednek a tudományos újságírás gazdag 
kapcsolatrendszerébe a videómegosztókkal 
kezdve a public relations-ön át a felhasználók 
generálta tartalmakig jutva. A szerkesztők 
szándéka világos: a technika témakörével fog-
lalkozó, a fejlesztés világáról, az új eredmé-
nyekről, a kutatói munka érdekességeiről írók 
szerepét hangsúlyozni a tudománymenedzs-
menten belül, s felhívni a figyelmet arra a 
felelősségre is, ahogy az egyetemes tudás be-
szédmódját, a róla alkotott társadalmi képet, 
sőt magát a tudás fogalmát is aktívan alakítják.

Hogy mennyit köszönhet a világ pro és 
kontra a tudománynak, éppúgy felmérhetet-
len, mint a média befolyása mindennapi 
rutinunkra, vásárlási szokásainkra vagy iden-
titásképünkre. A Tudományos újságírás című 
kötet példái kikerülhetetlenül ráirányítják a 
figyelmünket egy olyan szakma nehézségeire, 
mely minden korábbinál jobban ki van téve 
a megújulás kényszere nyomán fellépő 
káosznak, miközben társadalmi hatása ijesz-
tően magas: hétköznapi megoldásokat, 
konkrét javaslatokat kínál a szelektív hulla-
dékgyűjtéssel kezdve az egészségügyi kérdé-
seken át a pénzügyi tranzakciókig jutva 
életünk minden területére. A szerzők érzik 
vállukon e felelősség súlyát, s magas szintű 
tudatossággal, precizitással, kritikai érzékkel 
és alázattal mutatják be a szakma legapróbb 
fortélyait, nem csak a jövő tollforgatói szá-
mára! (Palugyai István – Wormer, Holger – 
Lehmkuhl, Markus – Bán László – Neumann 
Viktor: Tudományos újságírás. Budapest: Tudo-
mányos Újságírók Klubja, 2011, 297 p.)

Pintér Dániel Gergő
MA, MTA Számítástechnikai 

és Automatizálási Kutatóintézet
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általánosíthatóság kritériumainak való meg-
felelés minden kutató álma. De mint az ál-
mok általában, ezek sem teljesülnek maradék-
talanul. A kvantitatív és kvalitatív megközelí-
tések éppen ott válnak ketté, ahol a kutató 
eldönti, hogy melyik mérési kritérium telje-
sülése a legfontosabb a számára.

Ugyanakkor ebből az olvasókönyvből a 
legelszántabb, kvantitatív módszereket prefe-
ráló kutató is (mint például én) sokat tanul-
hat. Számomra a legfontosabb tanulság a 
szavak jelentésének egyértelműségébe vetett 
hit folyamatos megkérdőjelezése.

Végezetül két megjegyzés: az elsőben sze-
retném elragadtatásomat kifejezni a Grounded 
theory briliáns „lehorgonyzott elmélet” fordí-
tásáért, már csak a theory-t kellene megköze-
lítésnek nevezni, hiszen metódusról van szó. 
A másik megjegyzés ugyancsak A lehorgony-

zott elmélet címet viselő fejezetben olvasottak-
hoz fűződik, nevezetesen a szerző vitatkozik 
azzal a felfogással, miszerint „a kvalitatív 
elemzés akkor gondolatgazdag, ha szerzői 
kivételes képességű kutatók”. 

Azt gondolom, az ebben a kötetben 
megfogalmazott ismeretelméleti követelmé-
nyek minden társadalomkutató számára el-
érendő célt jelentenek, és a célok megközelí-
tése – ha nem is feltétlenül kivételes kvalitást, 
de – kemény munkát és állandó reflexivitást 
követel. Ez az üzenet az, ami miatt a kötet 
válogatását, a tanulmányok egymásra épülé-
sét oly nagyra tartom. (Bodor Pérter szerkesz-
tő: Szavak, képek, jelentés. Kvalitatív kutatási 
olvasókönyv. Pszichológia és Társadalom sorozat. 
Budapest: L’Harmattan Kiadó, 2013)

Székelyi Mária
szociológus, ELTE Társadalomtudományi Kar 

Tudományos újságírás
Napjainkban a médiatechnológia fejlődésével 
ugrásszerűen megnőtt a kommunikáció 
társadalmi szerepe, így a modern tudomány-
menedzsmentet is alapvetően határozza meg 
a nyilvánosság és kutatók közti kétirányú, 
proaktív és korszerű információátadás. Ennek 
ellenére az újságírás módszertanáról magyar 
szerző tollából Havasi János, Bernáth László 
és Tóth-Szabolcs Töhötöm munkái óta nem 
jelent meg komoly összefoglalás, tudományos 
kommunikációról pedig nemhogy tankönyv, 
de tanulmánykötet sem látott eddig napvi-
lágot. Úttörő és hiánypótló vállalkozásnak 
gyürkőztek tehát neki e kötet szerzői, akik a 
média különböző területén szerzett évtizedes 
tapasztalataikat összegzik az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Természettudományi 
Kar Tudománykommunikáció a természettudo-
mányban MSc-képzés hallgatói számára. A 

könyv páratlan ismeretanyaga, közérthető 
nyelvezete, hasznos tanácsai és nemzetközi 
szempontrendszere azonban messze túlmutat 
az egyetem falain: a XXI. századi átlagember-
nek is segítséget nyújt a legújabb tudomá-
nyos-technikai ismeretek befogadásához.

Bár az elmúlt húsz évben a publikus tudo-
mányfelfogás egyre kiterjedtebb szakirodalma 
tökéletesen integrálta a tudománykommu-
nikációt a társadalomtudomány és szocioló-
gia teljes jogú kutatási területei közé, a tudo-
mányos újságírásnak Magyarországon még-
sem született igazán alapos empirikus hátte-
re. E tankönyv készítésekor a szerzők két, a 
tudománykommunikáció speciális területe-
inek kutatásában és oktatásában nagy hagyo-
mányokkal rendelkező német egyetem 
munkatársainak segítségére, s amerikai ta-
pasztalatokra is támaszkodtak, hogy a fenti 
két diszciplína közös határán mutassák be a 
tudást mint speciális kommunikációs termé-

ket, s tipologizálhassák a tudományos újság-
írást. Az eltérő forrásanyag, az esetenként 
különböző megközelítési módok, a némileg 
mozaikos szerkezet azonban előnyére válik a 
kiadványnak, mely a legújabb médiapiaci 
trendek fényében mutatja be a technológiai 
szempontból dinamikusan változó, ám ér-
tékrendjében időtálló munkakör kihívásait.

A tudományos újságírói tevékenység az 
általános újságírói ismeretekhez képest jelen-
tős többlettudást és sajátos képességeket kíván, 
ami erős kritikai érzékkel párosulva komoly 
hatást gyakorolhat a társadalom fejlődésére 
is. A Tudományos Újságírók Klubjának gon-
dozásában megjelent kötet szerzői szándéka 
is hasonló: az anyaggyűjtési jártasságok be-
mutatása mellett komoly hangsúlyt fektetnek 
a kutatói interjúk kérdésére, a tudományos 
újságírás tartalmi és formai jellemzőire, a 
hibaforrásokra, valamint a szkeptikus hozzá-
állás és médiaetika kapcsolatára. A szerkesztés 
során mintegy húsz szakember hozzáértését 
összefoglaló kötet tan könyvsze rűen veszi vé-
gig a terület művelé séhez szükséges ismerete-
ket és készsége ket, kiemelt hangsúlyt fektetve 
a közérthető, de mégis szórakoztató nyelvezet 
és a kiegyensúlyozott tájékoztatás kérdéseire. 
Az uniós összehasonlításban is korszerű isme-
retanyagnak számító mű egyedülálló módon 
összegzi a tudománykommunikáció ágait 
Magyarországon, s rendszerezi a tudomány 
intézményrendszerét és a fontosabb tudomá-
nyos újságíró szervezeteket a világban.

A szerzők alapos forrás- és műfajismerete, 
szakmai felkészültsége, nyelvi igényessége, 
oktatói készségei és a könyv hasábjain meg-
jelenő részletgazdagság egyaránt hozzájárul-
nak ahhoz, hogy az olvasókban egységes kép 
alakuljon ki arról, milyen eszköztárral dolgo-
zik a közvéleményt tájékoztató szakember. A 
tanulmányok külön-külön is megállják a 

helyüket, miközben gyakran kitekintve szűken 
vett területükről, nemcsak a kommunikációs 
ágak heterogenitását szemléltetik, de betekin-
tést engednek a tudományos újságírás gazdag 
kapcsolatrendszerébe a videómegosztókkal 
kezdve a public relations-ön át a felhasználók 
generálta tartalmakig jutva. A szerkesztők 
szándéka világos: a technika témakörével fog-
lalkozó, a fejlesztés világáról, az új eredmé-
nyekről, a kutatói munka érdekességeiről írók 
szerepét hangsúlyozni a tudománymenedzs-
menten belül, s felhívni a figyelmet arra a 
felelősségre is, ahogy az egyetemes tudás be-
szédmódját, a róla alkotott társadalmi képet, 
sőt magát a tudás fogalmát is aktívan alakítják.

Hogy mennyit köszönhet a világ pro és 
kontra a tudománynak, éppúgy felmérhetet-
len, mint a média befolyása mindennapi 
rutinunkra, vásárlási szokásainkra vagy iden-
titásképünkre. A Tudományos újságírás című 
kötet példái kikerülhetetlenül ráirányítják a 
figyelmünket egy olyan szakma nehézségeire, 
mely minden korábbinál jobban ki van téve 
a megújulás kényszere nyomán fellépő 
káosznak, miközben társadalmi hatása ijesz-
tően magas: hétköznapi megoldásokat, 
konkrét javaslatokat kínál a szelektív hulla-
dékgyűjtéssel kezdve az egészségügyi kérdé-
seken át a pénzügyi tranzakciókig jutva 
életünk minden területére. A szerzők érzik 
vállukon e felelősség súlyát, s magas szintű 
tudatossággal, precizitással, kritikai érzékkel 
és alázattal mutatják be a szakma legapróbb 
fortélyait, nem csak a jövő tollforgatói szá-
mára! (Palugyai István – Wormer, Holger – 
Lehmkuhl, Markus – Bán László – Neumann 
Viktor: Tudományos újságírás. Budapest: Tudo-
mányos Újságírók Klubja, 2011, 297 p.)

Pintér Dániel Gergő
MA, MTA Számítástechnikai 

és Automatizálási Kutatóintézet
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A valószínűség titkai
Közismertek Szent Ágoston Vallomásai-nak 
az idő talányos voltára vonatkozó sorai. Ha 
szeretnénk találni még egy olyan fogalmat, 
mely az idő fogalmához hasonlóan minden-
ki által ismert, amelyet a mindennapi életben 
evidensként használunk, de amely a mélyebb 
vizsgálódás során az időhöz hasonló rejtélyes-
séggel jelenik meg, akkor legesélyesebb jelölt-
ként talán a valószínűség fogalma jöhetne 
számításba. Szabó Gábor kiváló könyve a 
valószínűség fogalmának ezt a talányosságát 
járja körül a filozófia – és a valószínűséggel 
kapcsolatos elméletek fizikai alkalmazható-
ságára gondolva – a fizika dimenziójában, a 
matematika egzakt eszközeit és az analitikus 
filozófia szigorú módszertanát felhasználva. 

Szemben az idővel kapcsolatos teóriákkal, 
a valószínűség tekintetében jól kidolgozott, s 
hatékonyan működő matematikai elmélet 
áll rendelkezésünkre, amelynek nyomán a 
matematikus hajlamos lehet arra, hogy azt 
jól definiált, világos fogalomnak tekintse, 
melynek kapcsán ezért semmiféle kétely sem 
vetődhet föl. Csakhogy – mint amiképpen 
ezt Szabó helyesen látja – a valószínűség prob-
lematikája ténylegesen éppen itt, a matema-
tikai elméletnél kezdődik. Nem az a kérdés 
ugyanis, hogy ez az elmélet mennyiben eg-
zakt, mennyiben hibátlan vagy mennyiben 
teljesülnek a segítségével kiszámított előrejel-
zések, hanem az, hogy milyen viszonyban 
van a fizikai-empirikus valósággal, miképpen 
hozható kapcsolatba az empirikus világ jelen-
ségeivel, mivel magyarázható empirikus al-
kalmazhatósága. Ennek megfelelően Szabó 

„interpretáció” alatt nem egyszerűen a formá-
lis rendszer szűkebb értelemben vett „szeman-
tikai” értelmezését érti, hanem a valószínűség 
fizikai mibenlétének analízisét: a valószínűség 

fizikai elméletének vizsgálatát, továbbá a köz-
nyelvi fogalomhoz és a matematikai valószí-
nűségelmélethez való viszonyának elem zését. 
Mindez – hangsúlyozza – prioritással bír a 
szemantikai értelmezéssel szemben, és ezért 
meg kell előznie azt. A szerző ennek jegyében 
elmélyült, gondolatgazdag és informatív 
elemzést nyújt a valószínűség öt megha tározó 
interpretációs irányzatról, azaz a valószínűség 
klasszikus, ismeretelméleti-szubjektivista, logi-
kai, frekventista valamint propensity (hajlam) 
értelmezéséről. Ugyanakkor világossá teszi, 
hogy célja nem egyszerűen a történe tileg kiala-
kult interpretációk katalogizálása vagy össze-
foglalása: mindez csak út, eszköz számára a 
valószínűség mibenlétére vonatkozó voltakép-
peni kérdés megválaszolásához. 

Külön kiemelendő, hogy bár a mű egyér-
telműen a valószínűség empirista elmélete 
mellett kötelezi el magát, és ennek megfele-
lően Ludwig von Mises frekventista értelme-
zését részesíti előnyben, az analitikus filozó-
fiai irányzat jegyében és módszereivel kibon-
tott kritikai elemzések a problémás vonatko-
zások mellett ugyanúgy bemutatják a rivális 
interpretációk racionális magját és előnyeit, 
mint amiképpen a Mises-féle értelmezés fo-
gyatékosságait sem hallgatják el. Ennek meg-
felelően a könyv a személyes preferenciák 
hangsúlyozásának ellenére más interpretációk 
elkötelezettjeinek is hasznos lehet, mivel el-
fogulatlan képet nyújt a vitákról, s nem eről-
tet egyfajta hamis, a problémakörre látszólag 
megnyugtató választ adó megoldást, hanem 

– a filozofálás szókratészi attitűdjével össz-
hangban – annak mindmáig nyitott, megol-
datlan voltát hangsúlyozza.

Befejezésképpen ugyanakkor a recenzens-
nek jeleznie kell, hogy a téma tárgyalása során 
a szerző bizonyos filozófiai perspektívákat 
kizár – ami persze nem egyszerűen az ő hi-

bája, hanem a mai interpretációs viták egyik 
sajátossága. Konkrétan: a különböző valószí-
nűségértelmezések kizárólagosságigénnyel 
lépnek fel, aminek következtében diszjunkttá 
válnak, s Szabó elfogadja ezt a megközelítést. 
Persze, ha a kizárólagosságra vonatkozó for-
mulát az interpretációhoz csatoljuk, ez a ki-
zárólagosság tautologikusan elkerülhetetlen-
né válik. De kritikánk éppen erre a formulára 
vonatkozik. Ha úgy fogalmazunk, hogy „a 
hatos kockadobás valószínűsége semmi mást 
nem jelent, mint hogy a hatos dobás relatív 
gyakorisága a kockadobások egy elegendően 
hosszú sorozatában közel egyhatod lesz” (7.), 
akkor a „semmi mást” miatt ez az értelmezés 
kizárólagossá, más értelmezésekkel összeegyez-
tethetetlenné válik. De miért ne jelenthetné 
még ezen túl a valószínűség a szubjektív vára-
kozás racionális mértékét? Vajon nem volna 
racionális 1/6 mértékkel „remélni” vagy „hin-
ni” a hatos dobásban, ha a frekventista értel-
mezést követve elfogadjuk, hogy a várható 
gyakoriság 1/6? Hasonlóan, a Popper-féle 
hajlamvalószínűség egyáltalán nem zárja ki 
azt, hogy a kockadobás szituációjában adódó 
1/6 valószínűség az 1/6-nyi „hajlamon” túl 
egyúttal a hosszú távon fellépő gyakoriságban 
megfigyelhető tendenciát is jelentse. (Sőt 
egyenesen következik belőle.) Persze, a neo-
pozitivista tudományfilozófia normái szerint 
e hajlamfogalom empirikus ellenőrizhetetlen-
sége miatt elfogadhatatlan. Ám Karl Popper 
falszifikációs kritériumának megfelel, hiszen 
a belőle következő gyakoriságoktól követke-
zetesen eltérő sorozatok a hajlamvalószínűség-
gel kapcsolatos hipotézist is kérdésessé tennék.

A fentiekkel összefüggésben meg kell még 
jegyeznünk, hogy Gottfried Leibnizzel kife-
jezetten igazságtalanok a ma uralkodó való-
színűségfilozófiák. Az elégséges alap elvéből 
ugyanis – ha azt nemcsak szubjektív megfon-

tolásainkra alkalmazzuk, hanem a fizikai vi-
lágban érvényes ontológiai elvnek tekintjük 

– levezethető az az összhang, amely a matema-
tikai valószínűség elmélete alapján adódó 
előrejelzések és a tapasztalat között figyelhető 
meg. Továbbá, ebből az elvből még akkor is 
következik a valószínűség frek ventista inter-
pretációja, ha teljesen determinált makrovilá-
got feltételezünk, s ennek meg felelően az 
egyedi esetekben elvetjük a fizikai (objektív) 
valószínűséget. Ezt figyelembe véve pedig az 
elégséges alap elvével a von Mises által köve-
telt közvetlenül empirista valószínűséginterp-
retáció helyett a valószínűség kifinomultabb 
empirista elméletéhez juthatunk. Nevezetesen, 
nem szükséges az (on tológiailag értett) elégsé-
ges alap elvét a priori vagy metafizikai elvként 
kezelnünk: azt tekinthetjük olyan kváziempi-
rikus elvnek is, amely az emberiség sok évez-
redes gyakorlatá nak gyümölcse; és amelyet 
éppen az legalizál, hogy ezzel a gyakorlattal 
mindeddig össz hangban volt. Könnyű belát-
ni, hogy az így értelmezett „elégséges alap” 
empirikus eredetű, ezért ha a valószínűséget 
az így fölfogott elégséges alapból vezet jük le, 
az közvetve empirikus megalapozást nyer.

Fenti megjegyzések nem Szabó Gábor 
köny vét bírálják, hanem olyan eltérő filozó-
fiai szempontot fogalmaznak meg, amelyre 
épp e könyv színvonala, tartalmi gazdagsága 
és elmélyültsége adott lehetőséget. Csak azért 
nem ajánlom a művet min denkinek, mert 
megértése bizonyos, az elemi matematikán 
túlmutató matematikai műveltséget és filo-
zófiai fogékonyságot feltételez. Azoknak vi-
szont, akik ezzel rendelkeznek, és érdeklőd-
nek a téma iránt, mindenképpen érdemes azt 
a kezükbe venniük. (Szabó Gábor: A valószí-
nűség interpretációi. Budapest: Typotex, 2013.)

Székely László
MTA Bölcsészettud. Kutatókp. Filozófiai Intézet
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jegyeznünk, hogy Gottfried Leibnizzel kife-
jezetten igazságtalanok a ma uralkodó való-
színűségfilozófiák. Az elégséges alap elvéből 
ugyanis – ha azt nemcsak szubjektív megfon-

tolásainkra alkalmazzuk, hanem a fizikai vi-
lágban érvényes ontológiai elvnek tekintjük 

– levezethető az az összhang, amely a matema-
tikai valószínűség elmélete alapján adódó 
előrejelzések és a tapasztalat között figyelhető 
meg. Továbbá, ebből az elvből még akkor is 
következik a valószínűség frek ventista inter-
pretációja, ha teljesen determinált makrovilá-
got feltételezünk, s ennek meg felelően az 
egyedi esetekben elvetjük a fizikai (objektív) 
valószínűséget. Ezt figyelembe véve pedig az 
elégséges alap elvével a von Mises által köve-
telt közvetlenül empirista valószínűséginterp-
retáció helyett a valószínűség kifinomultabb 
empirista elméletéhez juthatunk. Nevezetesen, 
nem szükséges az (on tológiailag értett) elégsé-
ges alap elvét a priori vagy metafizikai elvként 
kezelnünk: azt tekinthetjük olyan kváziempi-
rikus elvnek is, amely az emberiség sok évez-
redes gyakorlatá nak gyümölcse; és amelyet 
éppen az legalizál, hogy ezzel a gyakorlattal 
mindeddig össz hangban volt. Könnyű belát-
ni, hogy az így értelmezett „elégséges alap” 
empirikus eredetű, ezért ha a valószínűséget 
az így fölfogott elégséges alapból vezet jük le, 
az közvetve empirikus megalapozást nyer.

Fenti megjegyzések nem Szabó Gábor 
köny vét bírálják, hanem olyan eltérő filozó-
fiai szempontot fogalmaznak meg, amelyre 
épp e könyv színvonala, tartalmi gazdagsága 
és elmélyültsége adott lehetőséget. Csak azért 
nem ajánlom a művet min denkinek, mert 
megértése bizonyos, az elemi matematikán 
túlmutató matematikai műveltséget és filo-
zófiai fogékonyságot feltételez. Azoknak vi-
szont, akik ezzel rendelkeznek, és érdeklőd-
nek a téma iránt, mindenképpen érdemes azt 
a kezükbe venniük. (Szabó Gábor: A valószí-
nűség interpretációi. Budapest: Typotex, 2013.)
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