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bás eredmény), vagy nem olyan általá nos 
érvényű, mint azt gondoltuk (vagyis vannak 
olyan befolyásoló tényezők, amelyekről még 
nem tudunk). Természetesen egy si kertelen 
ismétlő kísérlet még nem jelenti azt, hogy az 
eredmény nem megismételhető, hi szen az is 
lehetséges, hogy maga az ismétlő kísérlet a 
hibás, de ilyen mértékű eltérés sajnos ezzel 
nem magyarázható. Ráadásul valószínű leg 
más tudományterületeken sem sokkal fé nye-
sebb a helyzet, tehát a tudomány egy általá-
nos problémájáról van szó (sejtbiológiában 
11% és 25%-ra becsülték a megismételhető ségi 
arányt: Begley – Ellis, 2012; Prinzet al., 2011; 
tumorbiológiában még folynak a kísérletek).

Az alacsony reprodukálhatósági aránynak 
számos oka lehet, de mindegyik visszavezethe-
tő arra, hogy a jelenlegi publikálási és tudo-
mányfinanszírozási elvek nem egyeztethetők 
össze a tudomány alapvető működési elveivel. 
A tudományos fejlődésnek az kedvezne a leg-
inkább, ha a kutatási eredményeket mara-
déktalanul elérhetővé lehetne tenni minden-
ki számára, ez azonban nem valósul meg, 
mivel a tudományos folyóiratok az előfizeté-
sekért, a kutatók pedig a kutatóhelyekért és 
kutatási pénzekért versengenek. 

Világszerte egyre több PhD-hallgató van, 
tehát egyre többen szeretnének tudományos 

A Science augusztusban megjelent cikke sze-
rint (http://www.sciencemag.org/content/ 
349/6251/aac4716.full.pdf) (Open Science 
Collaboration, 2015) a pszichológia területén 
megjelent tanulmányok eredményeinek alig 
több, mint egyharmada ismételhető csak meg.

Brian Nosek, a Center for Open Science 
alapítója és munkatársai e-maileken és kérdő-
íveken keresztül toboroztak vállalkozó szel-
lemű kutatókat a világ eddigi legnagyobb 
reprodukálhatósági kísérletéhez. A cikknek 
összesen 270 szerzője lett a világ minden tá-
járól, Magyarországot is beleértve, ahonnan 
különböző statisztikai, értékelési és minőség-
ellenőrzési feladatok elvégzésével én segítet-
tem a projektet. Az összefogás eredménye-
ként összesen száz korábbi kísérletet ismétel-
tünk meg és elemeztünk újra három neves 
pszichológiai folyóirat 2008-as cikkei közül. 
A kísérletek tervezése során az eredeti tanul-
mányok szerzői is közreműködtek annak ér-
dekében, hogy a kísérletek a lehető legjobban 
hasonlítsanak az eredetiekre.

Az alacsony megismételhetőségi arány azt 
jelenti, hogy igencsak kételkednünk kell a 
neves szakmai folyóiratokban megjelenő ered-
mények hitelességében. Ugyanis ha egy 
ered mény nem ismételhető meg, az két dol got 
jelenthet: vagy nem írja le jól a valósá got (hi-



1375

Magyar Tudomány • 2015/11

1374

területen elhelyezkedni. Ennek következtében 
egyre nagyobb a versengés a csökkenő számú 
kutatói állásokért és a kutatáshoz nélkülözhe-
tetlen pályázati pénzekért. A kutatók pedig 
publikációik alapján mérettetnek meg, vagyis 
minél több publikációja van egy adott ku-
tatónak, és ezek minél nevesebb folyóiratok-
ban jelentek meg, annál esélyesebb egy adott 
állás vagy pályázat megnyerésére. A folyóira-
tok– a többi médiához hasonlóan – előnyben 
részesítik a meglepő, érdekes állításokat meg-
fogalmazó cikkeket, amelyek állításaikat 
statisztikai tesztekkel is alá tudják támasztani. 
Statisztikailag nem szignifikáns eredmények-
kel ma már szinte senkinek nem jut eszébe 
cikket leadni egy neves kiadványhoz. 

Ez az úgynevezett publikációs torzítás: a 
kevésbé érdekes vagy kevésbé egyértelmű 
(statisztikailag nem szignifikáns, egymásnak 
ellentmondó) eredményeket közlő cikkeknek 
kevesebb az esélyük, hogy valahol publikálják 
őket. Egyrészt a kutatók be sem küldik ezeket, 
másrészt a folyóiratok szerkesztői visszadob-
ják, mert nem növelnék az eladott példányszá-
mot. Ezzel szemben a tudománynak az ten ne 
a legjobbat, ha a publikáció csak a tanulmá-
nyok módszertani minőségétől függene. 

Mivel ez nem így van, a kutatók megpró-
bálnak minél több cikket publikálni, minél 
nevesebb folyóiratokban, minél szenzáció-
sabb eredményekről. Nagyon fontos a cikkek 
szép történeti íve, a jó sztori ahhoz, hogy le-
közölhetők legyenek. Ezért egy bizonytalan 
sejtésből induló, sokféle módszert és statisz-
tikát bevető kísérletet érdemesebb úgy tálalni, 
hogy abból csak az érdekes és statisztikailag 
szignifikáns eredményeket emeljük ki. Mind-
ezt úgy, mintha pontosan tudtuk volna már 
az elején, hogy mit és hogyan fogunk bizo-
nyítani. Ez az elsőfajú hiba valószínűségének 
növekedéséhez vezet.

Az elsőfajú hiba annak a valószínűsége, 
hogy egy statisztikai teszt fals pozitív, vagyis 
hogy kimutat egy összefüggést ott, ahol a 
va lóságban nincs. Általában az 5% alatti első-
fajú hibára mondjuk azt, hogy statisztikailag 
szignifikáns, vagyis fontos eredményről van 
szó. Tegyük fel, hogy alá szeretném támaszta-
ni azt az elméletemet, amely szerint a kutyák 
hasonlítanak a gazdájukra. Kimegyek egy 
kutyaiskolába és megkörnyékezem a vállalko-
zó kedvű kutyatulajdonosokat és kutyáikat, 
megmérem a súlyukat, magasságukat, fejük 
szélességét és hosszát, fülük, lábuk, orruk 
hosszát, feljegyzem a szemük színét, hajuk/
szőrük színét és textúráját. Ezután elkezdem 
elemezni az adatokat. Összesen tíz változóm 
van, mindegyikre csinálhatok egy statisztikai 
tesztet. Például megnézhetem: igaz-e, hogy 
a magasabb gazdiknak a kutyáik is nagyobb 
termetűek, igaz-e, hogy a kutyák és tulajdo-
nosaik szemszíne összefügg és így tovább. 
Mindegyik tesztre külön-külön 5% az első 
fajú hiba valószínűsége, vagyis ha azt az ered-
ményt kapom, hogy a kutyák és gazdájuk 
testmagassága korrelál, akkor 5% a valószínű-
sége, hogy ez az eredmény nem igaz. Ez a 
hiba nem a kutató hibája, hanem egyszerűen 
abból fakad, hogy nem tudom megmérni a 
világ összes kutyáját és gazdiját, pedig biztosat 
csak akkor tudnék állítani. Több tesztre azon-
ban a hibalehetőség összeadódik: annak a 
valószínűsége, hogy tíz tesztből legalább egy 
fals pozitív, már akár 50% is lehet. Ha a kivá-
lasztott tíz összefüggésből tegyük fel csak egy 
lett statisztikailag szignifikáns, és csak ezt 
írom le egy cikkben, akkor nemcsak a többi 
tesztből származó információtól fosztom meg 
az olvasókat, hanem erősen félre is vezetem 
őket: az olvasók azt fogják hinni, hogy csak 
5% a fals pozitív eredmény valószínűsége, hol-
ott az jóval magasabb. Ha ráadásul egy ered-
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mény sem lett szignifikáns, akkor nem is 
fogom megírni a cikket, az adatok az asztal-
fiókban (vagyis a számítógépem egy elfelejtett 
mappájában) landolnak.

Senkinek nem róható fel, hogy nem akar-
ja az idejét soha nem közölt cikkek meg írására 
pazarolni, azonban az eredmények szelektív 
közlése már tulajdonképpen csalásnak minő-
sül. A statisztikai trükközés egy súlyosabb 
formája az, mikor a kutatók úgy válogatnak 
az adatok közül, hogy szignifikáns eredmé-
nyeket kapjanak. Ennek valószínűleg leggya-
koribb formája, hogy a kutatók nem döntik 
el előre, hogy pontosan hány résztvevője lesz 
a kísérletüknek, vagy hogy hány megfigyelést 
tesznek. Tegyük fel, hogy sorban állnak a 
gazdik és kutyáik a méredzke déshez. Már 
nagyon sokat megmértem, tulajdonképpen 
abba is hagyhatnám, de látom, hogy a követ-
kező utáni páros egy tacskó és alacsony terme-
tű gazdája, ezért hozzácsapom még a követ-
kező két párost a résztvevőkhöz, mert tudom, 
hogy ők a „jó irányba” (vagyis az elméletem 
alátámasztása felé) húzzák majd az adatokat.

Ha kizárunk minden kutatói tévedést és 
helytelen magatartást, akkor sem várható, 
hogy a reprodukálhatóság 100% legyen. Egy-
részt ott az elsőfajú hiba, vagyis a megismét-
lendő eredmények között várhatóan (minden 
más hibalehetőséget kizárva) 5% a fals pozití-
vok aránya, másrészt ez igaz a reprodukált 
eredményekre is. A sikertelen ismétlés nem 
jelenti feltétlenül azt, hogy az eredeti ered-
mény fals pozitív volt.

Ennél, főleg pszichológiában, még fonto-
sabb az eredmények kontextus-függése: lehet, 
hogy egy eredmény akkor és ott igaz volt, de 
egy másik helyen és időben, más résztvevők-
kel elvégezve a kísérletet már nem igaz. Ez 
egyben azt is jelenti, hogy nem értjük még 
pontosan az összefüggést, illetve, hogy az nem 

olyan általános, mint ahogy az eredeti tanul-
mány szerint gondolnánk. Pszichológiai kí-
sérleteknél olyan apróságok is befolyásolhat-
ják az eredményeket, mint például a kísérlet-
vezető neme vagy az aktuális időjárás; ugyan-
akkor nagy a kísértés, hogy egy-egy kísérletből 
általános következtetéseket vonjunk le. 

Az alacsony megismételhetőségi eredmé-
nyek rámutatnak arra, hogy fokozottabban 
kellene hangsúlyozni az ismétlő kísérletek 
fontosságát a fantasztikus felfedezések mellett, 
hiszen a tudományos haladáshoz mindkettő 
szükséges. Emellett jobban oda kéne figyelni 
a folyóiratokban megjelenő tanulmányok 
minőségbiztosítására. Vannak kezdeményezé-
sek, amik éppen ezt próbálják elősegíteni. 

A Center for Open Science új irányelveket 
fogalmazott meg, melyekhez már számos 
intézmény és tudományos folyóirat csatlako-
zott (TOP Guidelines). Ezek előírják a kuta-
tóknak a kísérletek előregisztrációját, vagyis 
pontosan rögzíteni kell egy nyilvános adatbá-
zisban, hogy mit és hogyan szeretnének vizs-
gálni. Ezek után az adatokat és az azokat 
elemző algoritmusokat bárki számára szaba-
don hozzáférhetővé kell tenni, hogy azok 
könnyebben ellenőrizhetők legyenek. A ku-
tatók helyesebb praktikákra ösztönzése mel-
lett azonban szükség lenne a publikációs 
motiváció megváltoztatására is. Lehetővé kell 
tenni a feltáró jellegű analízisek, a nem szig-
nifikáns eredmények és az ismétlő kísérletek 
eredményeinek közlését is. Ezt a problémát 
valószínűleg az internetes, szabadon hozzáfér-
hető folyóiratok térnyerése részben megoldja, 
mert ezeknél nem kerül pénzbe az oldalszám, 
vagyis megengedhetik maguknak, hogy ke-
vésbé szenzációs cikkeket is leközöljenek. 
Emellett a tudománytámogatási elveknek is 
változniuk kellene, hogy emelkedjen ezeknek 
a publikációknak a presztízse.
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abba is hagyhatnám, de látom, hogy a követ-
kező utáni páros egy tacskó és alacsony terme-
tű gazdája, ezért hozzácsapom még a követ-
kező két párost a résztvevőkhöz, mert tudom, 
hogy ők a „jó irányba” (vagyis az elméletem 
alátámasztása felé) húzzák majd az adatokat.

Ha kizárunk minden kutatói tévedést és 
helytelen magatartást, akkor sem várható, 
hogy a reprodukálhatóság 100% legyen. Egy-
részt ott az elsőfajú hiba, vagyis a megismét-
lendő eredmények között várhatóan (minden 
más hibalehetőséget kizárva) 5% a fals pozití-
vok aránya, másrészt ez igaz a reprodukált 
eredményekre is. A sikertelen ismétlés nem 
jelenti feltétlenül azt, hogy az eredeti ered-
mény fals pozitív volt.

Ennél, főleg pszichológiában, még fonto-
sabb az eredmények kontextus-függése: lehet, 
hogy egy eredmény akkor és ott igaz volt, de 
egy másik helyen és időben, más résztvevők-
kel elvégezve a kísérletet már nem igaz. Ez 
egyben azt is jelenti, hogy nem értjük még 
pontosan az összefüggést, illetve, hogy az nem 

olyan általános, mint ahogy az eredeti tanul-
mány szerint gondolnánk. Pszichológiai kí-
sérleteknél olyan apróságok is befolyásolhat-
ják az eredményeket, mint például a kísérlet-
vezető neme vagy az aktuális időjárás; ugyan-
akkor nagy a kísértés, hogy egy-egy kísérletből 
általános következtetéseket vonjunk le. 

Az alacsony megismételhetőségi eredmé-
nyek rámutatnak arra, hogy fokozottabban 
kellene hangsúlyozni az ismétlő kísérletek 
fontosságát a fantasztikus felfedezések mellett, 
hiszen a tudományos haladáshoz mindkettő 
szükséges. Emellett jobban oda kéne figyelni 
a folyóiratokban megjelenő tanulmányok 
minőségbiztosítására. Vannak kezdeményezé-
sek, amik éppen ezt próbálják elősegíteni. 

A Center for Open Science új irányelveket 
fogalmazott meg, melyekhez már számos 
intézmény és tudományos folyóirat csatlako-
zott (TOP Guidelines). Ezek előírják a kuta-
tóknak a kísérletek előregisztrációját, vagyis 
pontosan rögzíteni kell egy nyilvános adatbá-
zisban, hogy mit és hogyan szeretnének vizs-
gálni. Ezek után az adatokat és az azokat 
elemző algoritmusokat bárki számára szaba-
don hozzáférhetővé kell tenni, hogy azok 
könnyebben ellenőrizhetők legyenek. A ku-
tatók helyesebb praktikákra ösztönzése mel-
lett azonban szükség lenne a publikációs 
motiváció megváltoztatására is. Lehetővé kell 
tenni a feltáró jellegű analízisek, a nem szig-
nifikáns eredmények és az ismétlő kísérletek 
eredményeinek közlését is. Ezt a problémát 
valószínűleg az internetes, szabadon hozzáfér-
hető folyóiratok térnyerése részben megoldja, 
mert ezeknél nem kerül pénzbe az oldalszám, 
vagyis megengedhetik maguknak, hogy ke-
vésbé szenzációs cikkeket is leközöljenek. 
Emellett a tudománytámogatási elveknek is 
változniuk kellene, hogy emelkedjen ezeknek 
a publikációknak a presztízse.
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Eredményeinket nem kell a tudomány 
bukásaként felfognunk, hiszen maga a pro-
jekt a tudomány önkorrekciójának a bizo-
nyítéka, emellett azt is mutatja, hogy a kuta-
tók rávehetők arra, hogy közösen dolgozza-
nak a tudomány jobbá tételén. A tudomá-
nyos haladás nem más, mint a bizonytalanság 
csök kenése a tudni vélt összefüggésekkel 
kapcsolatban. Az eredmények arra figyelmez-

tetnek, hogy egy kísérlet vagy megfigyelés 
eredményeiből levont következtetések még 
nagyon bizonytalanok, és több bizonyítékot 
kell összegyűjtenünk ahhoz, hogy biztosabbak 
lehessünk abban, amiről azt hisszük, hogy 
tudjuk.

Kulcsszavak: reprodukálhatóság, megismételhe
tőség, pszichológia
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A NEMZET MEGÍRÁSA
Sipos Júlia beszélgetése Frank Tiborral

Most fejeződött be az Európai Tudományos Alap 
támogatásával készült nagy nemzetközi projekt, 
a Writing the Nation nyolckötetes sorozatának 
kiadása. Ebből az alkalomból kérdeztük Frank 
Tibor történészprofesszort, az MTA levelező 
tagját, aki a vállalkozásban mint a szerkesztő
bizottság tagja, az egyik kötet társszerkesztője és 
szerzője is részt vett.

•

Az Európai Tudományos Alap mikor, 
és milyen céllal indította útjára 
ezt a jelentős kutatást?

A strasbourgi székhelyű European Science 
Foundation (ESF) 2003-ban indította el ezt 
a nagyszabású vállalkozást, amelynek eredeti 
címe Representations of the Past: The Writing 
of National Histories in 19th and 20th Century 
Europe (NHIST) volt. A munkálatokat Guy 
P. Marchal luzerni professzor kezdeményezte, 
aki 1999-ben az ESF kísérleti műhelyében 
indította el a közös európai gondolkodást e 
témakörről. 

A historiográfiai munkálat célja az euró-
pai történelemmel kapcsolatos európai törté-
netírás összehasonlító vizsgálata volt egyetlen 
nagy kérdéskör vonatkozásában: a nemzeti 
keretekben életre hívott történeti intézmé-
nyek, az e területen tevékenykedő legjelentő-

sebb történetírók, a legnagyobb hatású tör-
téneti művek komparatív szemléjét végeztük 
el. A kutatási projekt eredeti címében szerep-
lő kifejezés, „a múlt reprezentációi” találóan 
fejezte ki azt a vizsgálati kört, amelyre az ESF 
által nagyvonalúan szponzorált vizsgálódás 
figyelme kiterjedt.  Kiinduló kérdésünk az 
volt, hogy e „reprezentációk” hogyan szület-
nek és hatnak a különféle európai országok 
szellemi és szakmai közegeiben, milyen in-
terakcióik, konfliktusaik, együttműködési 
formái vannak az egyes nemzeteknek ebben 
a vonatkozásban.

Stefan Berger, a sorozat egyik főszerkesz-
tője, jelenleg a Ruhr-Universität Bochum 
társadalomtörténész professzora, méltán vá-
lasztotta mottójául Geoffrey Barraclough brit 
egyetemes történész bölcs és ma is aktuális 
szavait: „Minél egyetemesebb a történetíró 
szempontja, minél inkább törekszik arra, 
hogy megszabaduljon egyetlen nemzet vagy 
nemzetcsoport prekoncepcióitól, annál kö-
zelebb jut a múltnak olyanféle koncepciójá-
hoz, amely a jelenre nézve is érvényes.” (Bar-
ra clough, 1956, ii.) 

Egy ilyen többszereplős nemzetközi kutatás
ban sokan vesznek részt, de mindig vannak, 
akiknek a vállára több feladat rakódik. Itt 
kik voltak a nemzetközi munka kulcsfigurái?

Interjú

Beszélgetés Frank Tiborral


