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Ami kor La ka tos Im re 1974. feb ru ár 2-án, 51 
éves ko rá ban vá rat la nul meg halt, az egyik 
leg be fo lyá so sabb és leg pro vo ka tí vabb tu do-
mányfilozófus távozott el. Valószínűleg
min den ki egyet ér te ne az aláb bi meg fo gal-
ma zás sal: ke ve seknek vol tak olyan mély 
meg lá tá sai a tu do mánnyal kap cso lat ban, 
mint La ka tosnak, s ugya nak kor ke ve sen 
kö vet tek el hoz zá ha son ló an dur va hi bá kat. 
Ab ban vi szont alig ha len ne egyet ér tés, hogy 
mi a mély meg lá tás, és mi a dur va hi ba. 
Egyes ol va sói pon to san azt tart ják for ra dal-
mi fel is me rés nek, ami má sok sze rint os to ba-
ság. Eb ben az írás ban rend sze re sen át te kin-
tem a La ka tost leg in kább fog lal koz ta tó 
témákat.Előbbazonbanrövidenazéletéről.

1922-ben szü le tett. 1944-ben szer zett 
dip lo mát a deb re ce ni egye te men ma te ma ti-
ká ból, fi zi ká ból és fi lo zó fi á ból. Di ák évei 
alatt meggyőződéses kommunista volt. A
há bo rú után egy ide ig kap cso lat ban volt 
Luk ács György kö ré vel, de sza kí tott ve lük, 
mert nem találta őket eléggé baloldalinak.
1947-től az oktatásügyi minisztériumban
dol go zott ma gas be osz tás ban, s fon tos sze-

repetjátszottamagyarfelsőoktatásújjászervezésében.Hiábavoltazonbanhithűkommu-
nis ta, 1950 már ci u sá ban le tar tóz tat ták, s há rom évet töl tött a recski mun ka tá bor ban. Sza ba-
du lá sa után, 1954-ben az Aka dé mia Ma te ma ti kai Ku ta tó in té zet ében ka pott ál lást. Szá mos 
matematikai munkát fordított magyarra, többek közt azAmerikában élő Pólya György
köny vét a ma te ma ti kai prob lé ma meg ol dás ról (A gon dol ko dás is ko lá ja, Bu da pest: Gon do-
lat, 1957). Pólya maradandó hatást gyakorolt a matematikával kapcsolatos nézeteire, s
később–1958-ban–őirányítottafigyelmétdoktoridisszertációjánaktémájára.

Az 1956-os for ra da lom után, mi kor hí rét vet te, hogy új ra le akar ják tar tóz tat ni, Auszt ri-
ábamenekült.Nemtudni,mikorvesztetteelkommunistameggyőződését,melyetarecski
évek alatt is rendíthetetlenülmegőrzött, de emigrálása utánmár esküdt ellensége volt a
kommunizmusnak.Hamarosansikerültösztöndíjatszereznieacambridge-iegyetemre,ahol
a ma te ma ti ka fi lo zó fi á já ról ké szí tet te el dok to ri disszer tá ci ó ját. 1960-tól a Lon don School 
of Economics ta nára, ez az in téz mény ek ko ri ban a tu do mány fi lo zó fia egyik cent ru ma volt. 
Atanszékvezetője–nemmás,mintKarlPopper–nagyhatássalvoltLakatostudományfi-
lo zó fi ai nézeteinek ala ku lá sá ra. Ket te jük vi szo nyát az el lent mon dá sos ság jel le mez te: La ka-
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tos lépten-nyomon hivatkozott Popperra, a követőjének vallotta magát, noha bizonyos
pontokonbírálta,Popperazonban írásaiban jóformán tudomástsemvettLakatosról.Azt
be szé lik, hogy La ka tos egyes nézeteit sza bá lyos áru lás ként ér tel mez te, s az áru lás mé lyen 
megbántotta.SzinténazLSE-ntanítottebbenazidőbenPaulFeyerabend,Lakatosegyik
legfőbbfilozófiaiellenfelesszemélyesjóbarátja.Feyerabendnekimint„társ-anarchistá-
nak”dedikálta1975-ben–Lakatoshalálaután–Against Method címűkönyvét.Amikor
pedig egy dühödt recenzens „Hullagyalázás!”-t kiáltott, elárulta, hogy Lakatos tudott a
készülő ajánlásról, s csupán azt kifogásolta, hogy neve és a „társ-anarchista”minősítés
közülhiányzikavessző.

La ka tos a hat va nas évek kö ze pén kez dett el tu do mány fi lo zó fi á val fog lal koz ni, s pil la na-
tokonbelülaterületegyiklegbefolyásosabbművelőjévévált.Őszervezteaztaz1965-ös
konferenciát, ahol Popper,Kuhn és Feyerabendmegütköztek.Később ő szerkesztette a
Bri tish Jo ur nal for the Philosophy of Science-t.1969-ben,Poppernyugalombavonulása
utánőörököltekatedráját(állítólagPopperhevestiltakozásaellenére).

A hely zet

Lakatosfigyelmeabbanadrámaiidőszakbanfordulatudományfilozófiafelé,amikorúgy
tűnik,hogya tudomány tör té ne te meg in gat ja a tu do mány ra ci o na li tá sá ba ve tett hi tet. A 
tu do mány fi lo zó fia, at tól kezd ve, hogy a Bé csi Kör te vé keny sé ge nyo mán önál ló fi lo zó fi ai 
disz cip lí ná vá vált, nyil ván va ló nak te kin tet te, hogy a ter mé szet tu do mány az em be ri tu dás 
leg ki vá lóbb for má ja, amely nek min den más meg is me ré si vál lal ko zás min tá já ul kell szol-
gálnia.Annakfeltárásáttekintettefeladatának,hogymibőlfakadatudománykiválósága.A
tu do mány fi lo zó fu sok a vá laszt ab ban lát ták, hogy a tu do má nyos ku ta tást bi zo nyos mód-
szer ta ni sza bá lyok ve zér lik. E mód szer ta ni sza bá lyok előírják,mikéntkellatudományos
elméleteketellenőrizni,azellenőrzésekeredményeitértékelni,sezeknyománmikéntkell
a ri vá lis el kép ze lé sek kö zül vá lasz ta ni. A tu do mány fi lo zó fu sok cél ja az volt, hogy azo no sít-
sák emódszertani szabályokat – a tudományme to do ló gi á ját –, s ennek révén felszínre
hoz zák a tu do mány ra ci o na li tá sát.

Két ri vá lis me to do ló gia lé te zett: a lo gi kai po zi ti vis ták induktivista-jusztifikacionista 
metodológiájaésPopperdeduktivista-falszifikacionistametodológiája.Azelőbbiszerinta
tu do mány alap já ban vé ve ta pasz ta la ti lag iga zolt is me ret: a tu dó sok el mé le te i ket össze ve tik 
a meg fi gye lé sek kel, s e meg fi gye lé sek iga zol ják az el mé le te ket. Bár a har min cas évek re 
nyil ván va ló vá vált, hogy a meg fi gye lé sek nem szol gál tat hat nak konkluzív iga zo lást, a lo gi-
kai pozitivisták úgy vélték, hogy megerősíthetik, „konfirmálhatják” az elméleteket. Fő
cél juk rész ben a kon fir má ció sza ba tos de fi ni á lá sa volt, rész ben va la mi lyen in duk tív lo gi ka 
kidolgozása,melyneksegítségévelakonfirmáltságmértékétszámszerűenlehetnejellemez-
ni. A cél meg va ló sí tá sa so rán azon ban szá mos ne héz ség me rült fel, s en nek ered mé nye kép-
pen a lo gi kai po zi ti viz mus fo ko za to san vissza szo rult. 

A popperiánus me to do ló gia sze rint nem le het sé ges iga zo lás, csak cá fo lás. A tu dó sok 
merész,avilágrólsokatmondó,sezértkönnyenellenőrizhetőhipotéziseketfogalmaznak
meg, s eze ket de duk tív kö vet kez mé nye ik ré vén össze ve tik a ta pasz ta lat tal. A meg cá fo ló-
dott, „falszifikált” elméleteket könyörtelenül elvetik, s helyükbe újabb,mégmerészebb
hi po té zi se ket ál lí ta nak.

Mindkétmegközelítéshíveiegyetértettekabban,hogyatudományfejlődésekumulatív:
időben egyre többet tudunk. Abban azonban nem értettek egyet, hogy miben is áll a
kumulativitás.Egyrészt,alogikaipozitivistákszerintkésőbbitudásunktartalmazzakoráb-
bitudásunkegészét,sezenkívülújabbelemeket.Apopperiánusokszerintakésőbbitudás
nem tar tal maz za ko ráb bi tu dá sunk egé szét, hi szen an nak egyes ele mei meg cá fo lód tak, s 
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ezért el ve tés re ke rül tek. Más részt, a lo gi kai po zi ti vis ták úgy vél ték, hogy el mé le te ink egy re 
jobbanigazolódnak.Popperéskövetőiszerintellenbenkésőbbitudásunképpolyhipoteti-
kus, mint a ko ráb bi, az az sem mi vel sem bi zo nyo sabb.

Azötvenesévekvégén,ahatvanasévekelejénkezdődöttelatudományfilozófiatörténeti
fordulata.Kuhn,Feyerabendésmásokatudománytörténetébőlmerítettpéldákalapjánúgy
ér vel tek, hogy mind a lo gi kai po zi ti vis ta, mind a popperiánus me to do ló gi á nak vaj mi ke vés 
közevanavalósághoz.Előszöris,akutatóknemcsakhogyáthágjákafilozófusokmódszer-
taniszabályait,dea tudománysikeresokesetbenéppeneszabálysértéseknekköszönhető.
Másodszor,azegyetemesérvényűtudományosmetodológiafikció:azalkalmazottmódszer-
tanerősenfüggavilágravonatkozónézetektől,senézetekváltozásávalmagaismegváltozik.
(Az arisztoteliánusok pél dá ul meg ve tet ték a kí sér le te zést, til tot ták a ma te ma ti ka al kal ma zá sát 
aváltozóföldidolgokra,snemtulajdonítottakkülönösebbszerepetasikereselőrejelzések-
nek.)Harmadszor,atapasztalatnemtekinthetősemlegesdöntőbírónakariváliselképzelések
között,mivelakísérletiadatgyűjtés,azadatokértelmezése,sőt,mégazegyszerűérzékelésis
elméletfüggő.Mindezakövetkezőkérdésekhezvezetett:hanincssemközösmódszertan,sem
kö zös ta pasz ta la ti bá zis, mi ként le het a ri vá lis el mé le te ket össze ha son lí ta ni? Mi lyen ala pon 
állíthatjuk,hogyazegyikelméletjobbamásiknál?Hapedigilyetnemállíthatunk,van-eértel-
me egyáltalán a tudomány fejlődéséről beszélni?De ha nem beszélhetünk a fejlődéséről,
ak kor mi ért len ne a tu do mány ra ci o ná lis vál lal ko zás?

Ez a hely zet új fel adat elé ál lí tot ta a tu do mány fi lo zó fu so kat: olyan új el mé le tet kel lett 
ki dol goz ni a tu do mány ra ci o na li tá sá ról, amely össze fér a tu do mány tör té ne ti té nyek kel.

AlAp fo gAl mAk

A tu do mány le írá sá ra van nak ál ta lá no san hasz nált fo gal ma ink: el mé let, kí sér let, ma gya rá zat 
stb. A fi lo zó fu sok nak ez nem mind ig elég. A lo gi kai po zi ti vis ták be ve zet ték a kon fir má ció 
fo gal mát, Kuhn a pa ra dig má ét stb. La ka tos sem elég szik meg a hét köz na pi fo gal mak kal. 
Egyik újí tá sa a „tu do má nyos ku ta tá si prog ram”. Ezen nem olyas mit ért, amit egy ku ta tó-
csoport vezetője határoz meg, vagy amivel ösztöndíjakra és kutatási támogatásra lehet
pá lyáz ni. A La ka tos-fé le ku ta tá si prog ram át fo gó tör té ne ti egy ség, mely év ti ze de kig vagy 
akárévszázadokigistarthat.Egyprogramhosszúidőremegrekedhet,majdnéhányújötlet-
nekköszönhetőenújlendületetkaphat.Akutatásiprogramokelméleteksorozatai.Azegy
ku ta tá si prog ram ba tar to zó el mé le te ket a kö zös he u risz ti ka kö ti össze. A he u risz ti ka egy faj-
tautasításrendszer,amelyelőírjaatudósnak,hogymilyenlegyenakövetkezőkidolgozandó
el mé let. Két fé le he u risz ti ka van: po zi tív és ne ga tív. 

A ne ga tív he u risz ti ka meg tilt ja a tu dós nak, hogy bi zo nyos el kép ze lé se ken vál toz tas son. 
Ez ál tal ki je lö li azo kat az el gon do lá so kat, ame lyek mel lett a tu dós nak min den áron ki kell 
tar ta nia. Ezen el gon do lá sok hal ma zát ne ve zi La ka tos a prog ram ke mény mag já nak. A ke -
mény mag te hát a prog ram ba tar to zó el mé le tek kö zös ré sze. A newtoniánus prog ram ke- 
ménymagjapéldáulaháromNewton-törvényésagravitációtörvénye.Haaprogrambatar-
to zó va la me lyik el mé let ku dar cot vall, a ne ga tív he u risz ti ka ar ra uta sít ja a tu dó so kat, hogy 
a ku darc okát ne a ke mény mag ban, ha nem va la mi lyen já ru lé kos elem ben ke res sék. A tu -
dósoknaknemakeménymagotkellmegváltoztatniuk,hanemazaztkörülvevővédőövet.
Tegyükfelpéldául,hogyanewtonimechanikaegyikelméletváltozatatévesenjelzielőre
egy boly gó pá lyá ját. A ku ta tó ilyen kor nem a New ton-tör vé nye ket vagy a gra vi tá ció tör vé-
nyét hi báz tat ja, ha nem mond juk, fel ve ti, hogy a boly gó pá lyá ját egy mind ed dig is me ret len 
másikbolygógravitációshatásazavartameg.Ezekutánújelmélettelállelő,melytartal-
maznifogjaazismeretlenbolygópályára,tömegérestb.vonatkozószámításokat.Haafel- 
tételezettbolygótnemsikerültávcsővelészlelni,atudósakkorsemnyúlakeménymaghoz.
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Ehelyettpéldául feltételezi,hogyabolygótkozmikusporfelhő takarja el, s akövetkező
változatbanpontosanmegadjaafeltételezettporfelhőparamétereit.

Lakatosszerintazonbanavédőövváltoztatásarendszerintnemígytörténik.Akutatókat
ál ta lá ban nem az ser ken ti újabb és újabb el mé le tek ki dol go zá sá ra, hogy prog ram juk ke mény 
mag ját vé del mez zék. A ne ga tív he u risz ti ká nál fon to sabb a po zi tív he u risz ti ka. Ezafféleelőze-
tes terv, mely út mu ta tá so kat ad ar ra néz ve, hogy mi ként kell a prog ra mot to vább fej lesz te ni. 
Az új el mé le tek ki dol go zá sát ez a me net rend szok ta ve zé rel ni, nem a kí sér le ti ne héz sé gek. A 
ne héz sé ge ket a tu dó sok ál ta lá ban fi gyel men kí vül hagy ják, s csak ak kor for dí ta nak rá juk 
komolyabbfigyelmet,haaprogrampozitívheurisztikájakimerülőbenvan.Apozitívheurisz-
tikaműködhetolymódon,hogyakezdetiidealizációkatfokozatosanegyrereálisabbfeltevé-
sekkel helyettesítik.A newtoni mechanika első változata például mozdulatlan Nappal és
egyetlen,körülöttekeringőpontszerűbolygóvalszámolt.AkövetkezőváltozatbanaNapésa
boly gó már kö zös tö meg kö zép pont juk kö rül ke ring tek. A har ma dik vál to zat ban már sze re pelt 
atöbbibolygó.Anegyedikváltozatmárbeszámítottaabolygókközöttigravitációserőt.Az
ötö dik vál to zat ban a tö meg pon to kat tö meg go lyók vál tot tak fel stb. De a po zi tív he u risz ti ka 
működhetúgyis,hogyegyanalógiátegyrerészletesebbenkiaknázunk.Ahuszadikszázad
atom el mé le te rész ben azon az ana ló gi án ala pult, hogy az atom olyan, mint egy nap rend szer. 
Az atom mag a Nap, az elekt ro nok a boly gók. Az ana ló gia azt su gall ja, hogy az elekt ro nok nak 
vanvalamilyenolyantulajdonsága,melyabolygóktengelykörüliforgásáhozhasonlatos–
rész ben en nek nyo mán ve zet ték be a spin fo gal mát.

A tu do mány tör té ne te

La ka tos sze rint a tu do mány tör té ne te szám ta lan ku ta tá si prog ram ri va li zá lá sá ból áll. Az 
iga zi tu do má nyos ku ta tás ak kor in dul be, ha szü le tik egy gaz dag és he u risz ti kus ere je ré vén 
akutatástirányítaniképesprogram.Aprogramokegyreterjeszkednek,idővelbenyomulnak
egy más te rü le té re, s ver sen ge ni kez de nek. Min den prog ram igyek szik újabb és újabb el mé-
letváltozatokkal előállni,melyek jobbak a riválisokújabb ésújabbváltozatainál.Aharc
so ká ig el hú zó dik, a ku ta tá si prog ra mok ugya nis szí vó sak. Egyet len ku ta tá si prog ram sem 
győzhető leegycsapásra.Önmagukbanvévea legsúlyosabbempirikusnehézségeksem
vég ze te sek. La ka tos sze rint a leg több prog ram cá fol tan szü le tik, ha azon ban a prog ram si ke-
res,azegymástkövetőváltozatokegyretöbbetéstöbbetmondanakelavilágról.Példaerre
Proutkutatásiprogramja.Prout, azedinburghiorvos,1815-benegynévtelenülpublikált
dolgozatábanazzalameghökkentőgondolattalálltelő,hogyatisztakémiaielemekatom-
súlyamindigahidrogénatomsúlyánakegészszámútöbbszöröse.Követőiahatalmasszámú
el len pél dát az zal ma gya ráz ták, hogy a ren del ke zés re ál ló el já rá sok kal nem le het va ló ban 
tisz ta ele me ket el kü lö ní te ni. Újabb és újabb el kü lö ní té si el já rá so kat dol goz tak ki, és fé nyes 
sikereketarattak–nohamindigakadtakellenpéldák.Végülszázadunkban,azizotópokfel-
fedezésével, Prout programja diadalmaskodott.Önmagukban véve a logikai nehézségek
épp ily ke vés sé vég ze te sek. Bohr prog ram ja pél dá ul el lent mon dá so kat tar tal ma zott, s eze ket 
csak hosszú évek múl tán si ke rült ki kü szö böl ni.

Egy má sik ku ta tá si prog ram mal va ló konf ron tá ció so rán sem szen ved het egy prog ram ki - 
ütésesvereséget:nincsenekdöntőkísérletek.Természetesenvannakolyankísérletek,ame-
lyek két ku ta tá si prog ra mot mér nek össze. Csak hogy en nek ered mé nye so ha sem je len ti azt, 
hogy a vesz tes prog ra mot fel kell ad ni. Ami ket össze mé rünk, azok ugya nis mind ig a ri vá lis 
prog ra mok konk rét el mé let vál to za tai. Az pe dig, hogy a prog ram adott vál to za ta alul ma radt 
amásikprogramkurrensváltozatávalszemben,nemfeltétlenüljelentiazt,hogyazelőbbi
prog ram gyen gébb a má sik nál. Az ef fé le össze mé ré sek csak a pil la nat nyi ál lást ad ják meg, 
nemavégeredményt.Azolyanünnepeltdöntőkísérletek,mintazéterelméletekMichel-
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son–Morley-félecáfolata,csakjóvalkésőbbrőlvisszatekintvetűnnekdöntőnek.Haegyszer
egy prog ram alul ma radt a ver sen gés ben, és min den ki fel ha gyott a ve le va ló mun ká val, majd 
arészletekfeledésbemerültek,azutókorhajlamosavereségetegyfeltűnőbbeseményhez
kötni,nohaazeseményidejénavereségnemszámítottdöntőnek.

A ku ta tá si prog ra mok nak az em pi ri kus és lo gi kai cá fo la tok kal szem be ni ellenálló képes-
ségétheurisztikuserejükmagyarázza,vagyisaz,hogykészenlétbenállakövetkezőválto-
zatalapötlete.Samígvannakötletek,addigmindigvanesélyasikerre.Hapedigvanesély,
akkorkönnyelműség lenne aprogramot feladni.Aprogramsikere elsősorbanapozitív
he u risz ti kán mú lik. Amíg a prog ram ké pes újabb és újabb el mé let vál to za to kat sugallni, a 
prog ram fenn tart ha tó, kü lö nö sen ha ezen vál to za tok né me lyi ke si ke res nek bi zo nyul. A 
po zi tív he u risz ti ka ma gya ráz za az el mé le ti tu do mány vi szony la gos önál ló sá gát, va gyis azt, 
hogyfejlődéseviszonylagfüggetlenakísérletieredményektől.Amígaprogramheuriszti-
kusanerős,akutatóknakvanmitcsinálniuk,snyugodtanfigyelmenkívülhagyhatjáka
kí sér le ti ered mé nye ket.

me to do ló giA

Lakatosnempusztánarratörekszik,hogyújonnanalkotottfogalmaivalhűképetfessena
tudománytörténetéről.Haígytenne,vállalkozásapusztándeskriptívlenne.Őtazonbana
tu do mány ra ci o na li tá sa ér dek li. A ra ci o na li tás pe dig nor ma tív fogalom.Aracionalitást–a
logikaipozitivistákhozésPopperhezhasonlóan–módszertaniszabályokrendszerével,egy
me to do ló gi á val igyek szik meg ra gad ni. A me to do ló gia nor ma tív el mé let, amely fel mu tat ja 
atudománysikeréértfelelősértékeket.

La ka tos me to do ló gi á já nak leg fon to sabb ele mei a plu ra liz mus és a tör té ne ti ség. A ko ráb bi 
me to do ló gi ák mind ig egyet len el mé let ér té ke lé sé re vál lal koz tak. A lo gi kai po zi ti vis ta me to-
do ló gia ar ról ítélt, hogy a meg fi gye lé sek mennyi re tá maszt ják alá az el mé le tet, a poppe riá nus 
me to do ló gia pe dig ar ról, hogy mi kor kell az el mé le tet meg cá folt nak te kin te ni és el vet ni. Ezek 
a me to do ló gi ák fel té te lez ték, hogy az el mé let ta pasz ta la tok kal, meg fi gye lé sek kel szem be sül. 
Alogikaipozitivistákúgyvélték,hogyatapasztalatfüggetlenmindenféleelmélettől.Popper
hang sú lyoz ta, hogy a ta pasz ta la ti ki je len té sek is el mé le ti ek ab ban az ér te lem ben, hogy ál ta lá-
no sí tá so kat tar tal maz nak, de úgy vél te, hogy alap já ban vé ve sem le ge sek, tud ni il lik men te sek 
amarkánselméletielkötelezettségektől.Lakatossokkalradikálisabb.Szerintenincssemmifé-
le distinkció elmélet és tapasztalat között.Az ellenőrzés során nem valamiféle semleges
ta pasz ta lat tal vet jük össze az el mé le te ket, ha nem más el mé le tek kel. Vegyük pél dá ul a kí sér le-
tiellenőrzést.Akísérletsoránegyműszermutatójaelmozdul,aberendezésvalamilyengrafi-
kont raj zol ki stb. A mu ta tó el moz du lá sok nak és a gra fi ko nok nak azon ban csak ak kor van 
bármiféle jelentősége az elmélet számára, ha ezeket valahogyan értelmezzük – hiszen az
el mé let nem mu ta tók el moz du lá sá ról vagy gra fi ko nok ról szól, s így ezek nem is mond hat nak 
ellentneki.Azértelmezéstpedigakísérletiberendezésműködésérevonatkozóelméletek,az
értelmezőelméletekvégzikel.Ezértalegegyszerűbbellenőrzéssorániselméletekszembe-
sülnek.HermannWeylmetaforájátátalakítvaLakatosaztmondja,hogyakísérletsoránkér-
dé se ket te szünk fel a Ter mé szet nek, a Ter mé szet azon ban so ha nem mond hat ja azt, hogy 
„Nem”,csakazt,hogyazelméletésazértelmezőelmélet„Ellentmondásos”.Hapedigmin-
denellenőrzéselméletekösszemérése,ametodológiafeladatanemaz,hogymeghatározza,
hogy egy el mé let mennyi re jó, ha nem az, hogy el dönt se: két el mé let kö zül me lyik a jobb. 
Lakatosmetodológiájaezértpluralista:elevefeltételeziaversengőelméletekmeglétét.

Amásikújszerűmozzanataz,hogyLakatosmetodológiájanemazelméletekstátuszáról
ítél,hanemkutatásiprogramokfejlődéséről.Nemaztmondjameg,hogyazadottelmélet
mennyi re jó va la mi lyen ab szo lút standardhoz ké pest, ha nem hogy a ku ta tá si prog ram újabb 
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elméletváltozataelőrelépéstjelent-eakorábbiváltozathozképest.Egyújelméletváltozatot
akkornevezelméletilegprogresszívnek,haújpredikciókattesz.Azújváltozatakkorminő-
sül em pi ri ku san prog resszív nek, ha a predikciók si ke re sek. A ha la dás kri té ri u ma az em pi ri-
kus prog resszi vi tás vagy rö vi deb ben, a prog resszi vi tás. Egy ku ta tá si prog ram ak kor já rult 
hozzá tudásunk növekedéséhez, ha sikeres előrejelzéseket tett.Ha egy lépés nemprog-
resszív,akkor„degenerálódó”.

Az imént em lí tett plu ra liz mus azon ban nem azt je len ti, hogy egya zon ku ta tá si prog ram-
hoz tar to zó el mé let vál to za to kat ve tünk össze, ha nem azt, hogy ri vá lis prog ra mok hoz tar to-
zóelméletekrőlfoglalunkállást.Demikéntegyeztethetőezösszeaprogresszivitáselőbbi
de fi ní ci ó já val? Nos, úgy, hogy az új don ság nem az egyes ku ta tá si prog ra mo kon be lül, 
hanemazokfölöttvanértelmezve.Hamondjuk,P ku ta tá si prog ram n-edik vál to za ta si ke-
resenelőrejelezvalamilyentényt,melyetn–1-edikváltozatanemjelzettelőre,azmégnem
je len ti azt, hogy P prog ram eme to vább fej lesz té se prog resszív. Ez at tól függ, hogy a P-vel 
ri va li zá ló Q, R stb.programokelőrejelezték-emárugyaneztatényt.Haigen,P eb ben a 
lépésbendegenerálódik,hiábajobbkurrensváltozataazelőzőnél.Ahhoz,hogyprogresszív
le gyen, olyan tényt kell meg jó sol nia, ame lyet még egyet len ri vá li sa sem jó solt meg. Nem 
elég, ha egy prog ram túl lép ön ma gán: ri vá li sa in is túl kell lép nie.

Emetodológiánakvanegytalánzavarbaejtővonása:kizárólagazeseményekér té ke lé sé
re al kal mas, de nem ad ta ná csot ar ra néz ve, hogy mi ként cse le ked jünk. A múlt ba néz, a 
jövőbenem.Akorábbi–logikaipozitivistaéspopperiánus–metodológiákelőírójellegűek
voltak.Olyanféleszabályokbólálltak,hogy„haezésezahelyzet(azelméletfalszifikálódott,
ilyen és ilyen mér ték ben kon fir má ló dott stb.), tégy így meg úgy (vesd el az el mé le tet, fo gadd 
elideiglenesen,tervezzújabbellenőrzéseketstb.)”.Lakatosazonbancsakértékel,nemtaná-
csol.Szabályai segítségévelel tudjukdönteni,hogyazadott időpontbanmelyikprogram
progresszív,ésmelyikdegenerálódik,ebbőlazonbannemtudjukmeg,mitiskelltennünk.
So kan haj la mo sak be le ol vas ni La ka tos ba, hogy a prog resszív prog ra mok kö ve té sét és a 
degenerálódókelhagyásátjavasolja.Egyilyenjavaslatplauzibilisnekistűnhet,hiszenálta-
lá ban vé ve ta ná cso sabb a si ke res csa pat hoz csat la koz ni. La ka tos azon ban sem mi ilyes mit 
nemmond,serre többokavan.Először is,a„csatlakozzasikerescsapathoz”cselekvési
sza bály az egyé ni si ker hez va ló utat je lö li ki. La ka tost azon ban nem a tu dó sok egyé ni si ke re 
ér dek li, ha nem a tu do mány egé szé nek si ke re. Má sod szor, La ka tos hang sú lyoz za, hogy csep-
petsemirracionálisegydegenerálódóprogramondolgozni,hiszenazújraerőrekaphat.Ez
ugyan koc ká za tos já ték, de ami koc ká za tos, az nem fel tét le nül ir ra ci o ná lis. Ir ra ci o ná lis csak 
azlenne,habecsapnánkmagunkatakockázatfelől.Harmadszor,atudományszempontjából
a de ge ne rá ló dó prog ra mok is hasz no sak le het nek. Rész ben azért, mert élet ben tar ta nak bi zo-
nyosproblémákat,melyekrőlaprogresszívprogramok–pozitívheurisztikájuktólhajtva–
meg fe led kez né nek; rész ben, mert ver seny re kény sze rí tik a prog resszív prog ra mo kat.

DehaLakatosmetodológiájanemadtanácsot,akkormetodológia-eegyáltalán?Feyer-
abendálruhásanarchistánakneveziLakatost.Ő,Feyerabend,bevallottananarchista:szerin-
tenincsenekegyetemesérvényűcselekvésiszabályok,melyekmegmondanák,mikormia
teendő.Azegyetlenuniverzálisszabályaz,hogy„mindenmehet(anything goes)”. La ka tos 
el len ben a tu do má nyos ra ci o na li tás baj no ká nak tün te ti fel ma gát: me to do ló gi á ról, stan dar-
dokról,atudományosracionalitáselméletérőlbeszél.Haazonbannekiszegezzükaztakér-
dést,hogyadottkörülményekközöttmiateendő,hiábavárunkválaszt.Vagyisőisa„min-
den me het” el vét vall ja, te hát anar chis ta. A vád szel le mes, s bi zo nyos ér te lem ben jo gos is. 
Csak hogy ez nem je len ti azt, hogy La ka tos sza bá lya i nak sem mi sze re pük nincs an nak 
el dön té sé ben, hogy mi ként cse le ked jünk. Dön té sünk nek ugya nis a pil la nat nyi hely zet ér té-
ke lé sén kell ala pul nia. La ka tos me to do ló gi á ja pe dig ép pen azt árul ja el, ho gyan kell a ki ala-
kult hely ze tet ér té kel nünk. Ily mó don igen is se gít a he lyes cse le ke det ki vá lasz tá sá ban. 
Olyan szem pon to kat ad meg, me lye ket a dön tés ho za tal kor te kin tet be kell ven nünk. A dön-
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tésmaga azonban nemvezethető le a pillanatnyi helyzet értékeléséből.A degenerálódó
prog ra mok ne ki len dül het nek, a prog resszí vek len dü le tü ket veszt he tik. A dön tés, hogy 
me lyik prog ram mal já rul ha tunk hoz zá a tu dás nö ve ke dé sé hez, mind ig koc ká za tos. Ezen 
nincsismitcsodálkozni,hiszenajelenlegihelyzetbőlajövőrevalókövetkeztetésinduktív,
s mint ilyen, nem is le het konkluzív. La ka tos me to do ló gi á ja csak pre misszá kat szol gál tat. A 
konklúzióértmárakutatóknakkellvállalniukafelelősséget.

tu do mány tör té net-írás

La ka tos sze rint a tu do má nyos ku ta tá si prog ra mok me to do ló gi á ja ma ga is ku ta tá si prog ra-
mul szol gál hat a tu do mány tör té ne ti ku ta tá sok szá má ra. Kezd jük ta lán az zal, hogy min den 
tudománytörténetvalamiféleértékelésenalapul.Atudománytörténetitényekszáma–akár-
milyenszűkkorszakottekintünkis–gyakorlatilagvégtelen.Atörténésznekvalahogysze-
lek tál nia kell: el kell dön te nie, mi fon tos, és mi ér dek te len. E sze lek ci ót La ka tos sze rint 
va la mi lyen imp li cit tu do mány fi lo zó fia ve zér li. Ma gya rán, a tör té nész nek van nak el kép ze-
léseiarról,hogymiviszielőreatudományoskutatást,sezenelképzelések,tudományfilo-
zó fi ai nor mák se gí tik an nak el dön té sé ben, hogy mit kell a tör té net be be le fog lal nia, il let ve 
mithagyhatki.Nyilvánazokatazeseményeketfogjabeleírniatörténetbe,melyek–aző
normáiszerint–hozzájárultakatudásgyarapodásához.

Atudománytörténészekműveibőlazonbanezanormatívtudományfilozófiaimegalapo-
zottságnemderülki.Úgy tűnik,minthamindenféle tudományfilozófiátólmentes leírást
nyújtanának,azazegyszerűenelmondanák,amitörtént.Azeffélehagyományostörténetírás
mel lett La ka tos sze rint szük ség len ne egy be val lot tan fi lo zo fi kus tör té net írás ra is, olyan ra, 
aminemisigyekszikelrejtenifilozófiaielőfeltevéseit.Efilozofikustörténetírás–atudo-
mány tör té net ra ci o ná lis re konst ruk ci ója–akövetkezőképpennézneki.Afilozofikustörté-
nészmetodológiájánakmegfelelőenkétcsoportraosztanáazeseményeket:olyanokra,amik
összhangbanvannakametodológiájával,ésolyanokra,amiknincsenek.Azelőbbiekképe-
zik a tu do mány belsőtörténetét.Abelsőtörténet,haúgytetszik,atudománysikereinek,a
tu do má nyos ha la dás nak a kró ni ká ja. A tu do mány ban azon ban akad nak ir ra ci o ná lis epi zó-
dokis,gondoljunkcsaka„németfizikára”vagyaLiszenko-félegenetikára.Atudomány-
történésznekezekrőlazanomáliásfejleményekrőlisbekellszámolnia.EzeketLakatosa
külsőtörténetbesorolja.(Epontonfelkellhívnunkafigyelmetarra,hogyabelsőéskülső
Lakatos-félemegkülönböztetésenemesikegybeahagyományosbelső-külsőmegkülön-
böztetéssel.Ezutóbbiszerinta„belső”azintellektuálistörténetetjelöli,a„külső”pediga
tu do mány tár sa dal mi kör nye ze té ben zaj ló ese mé nye ket. E fel fo gás ban pél dá ul Ko per ni kusz 
platonizmusaabelsőtörténetbetartozik,viszontaz,hogynézeterészbenazértaratottsikert,
mertnélkülözhetetlennéváltanaptárkészítésben,márakülsőtörténetrésze.Ehagyomá-
nyos dis tink ció az ese mény tí pu sán ala pul, nem pe dig, mint La ka to sé, a nor ma tív me to do-
lógiaiminősítésen.)

AmiLakatosszerintfontos,aztermészetesenabelsőtörténet.Ennekkellafőszövegbe
kerülnie.Akülsőtörténetmásodlagos:ennekalábjegyzetbenahelye.Akülső-belsődistink-
ció azért is fon tos, mert a két fé le ese ményt La ka tos sze rint más ként kell ma gya ráz ni. A bel - 
sőtörténetetametodológiamagyarázza.Ametodológiaatudományosracionalitáselméle- 
te.Amitametodológiahelyesnekminősít,azracionális,snemigényeltovábbimagyaráza-
tot.Haatudósametodológiaszerintcselekszik,atudományszellemébencselekszik:cse-
lekedetétegyszerűentudósimivoltamagyarázza.Másahelyzetakülsőtörténetbetartozó
ese mé nyek kel, me lyek meg sér tik a tu do má nyos ra ci o na li tás nor má it. Ezek ma gya rá za ta kor 
nem hi vat koz ha tunk a me to do ló gi á ra, hi szen itt ép pen ar ról kell szá mot ad nunk, mi ért tör-
ténteltérésametodológianormáitól.Amagyarázótényezőksokesetbenolyanoklehetnek,
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amikahagyományosfelosztásbaniskülsőnekminősülnének.VegyükpéldáulGalileiazon
tet tét, hogy vissza von ta ta ní tá sa it. Ez nyil ván el lent mond min den tu do mány fi lo zó fi ai nor-
má nak, s ezért a me to do ló gia nem is ké pes szá mot ad ni ró la. Ez az ese mény paradigmati-
kusanakülsőtörténetbetartozik,smagyarázataisegészenmásjellegű:Galileiazegyházi
kény szer sú lya alatt ha jolt meg.

Nem mond hat ni, hogy La ka tos ezen el kép ze lé sei lel kes fo gad ta tás ra ta lál tak vol na a 
tu do mány tör té né szek kö ré ben. Kuhn sze rint az, amit La ka tos ja va sol, nem tu do mány tör té-
net,hanemfilozófiaipélda-gyártás.GeraldHoltonpedigúgyfogalmaz,hogyhaLakatost
olvas, égnek áll a haja.A történészekkét dolgot találtakkülönösenhajmeresztőnek.Az
egyikaz,ahogyLakatosabelsőtörténeteseményeitametodológiávalmagyarázza.Ameto-
dológiaugyanisafilozofikushajlamútörténészműve,nempedigatörténelmiszereplőké.
Sok eset ben nincs okunk azt hin ni, hogy az el múlt ko rok tu dó sai osz tot ták vol na nap ja ink 
metodológiaielképzeléseit,másesetekbenpedignagyon is jól tudjuk,hogyamienkétől
radikálisankülönbözőmetodológiainézeteketvallottak.EzértLakatosmagyarázataitörté-
netietlenek,tudniillikmainézeteketvetítenekvisszaamúltba.MinthacsakPeriklésztette-
it mar xis ta tár sa da lom el mé le té vel ma gya ráz nánk.

A tör té né szek fel há bo ro dá sát ki vál tó má so dik do log az, hogy mód sze ré nek il luszt rá lá sa-
kor La ka tos né ha olyan ra ci o ná lis re konst ruk ci ót kre ál, amely meg ha mi sít ja a tör té ne ti 
tényeket.Proutrólpéldáulígyírafőszövegben:„Nagyonjóltudta,hogyszámtalananomá-
lia[ellenpélda]van”.Majdlábjegyzetbenhozzáfűzi:„Sajna,ezmindracionálisrekonstruk-
ció,nempedigvalóditörténet.Prouttagadtaazanomáliáklétét”.Nos,aracionálisrekonst-
ruk ció mód szer ta ná ba a tör té ne lem ha mi sí tás nem tar to zik be le. Az a gya núm, hogy La ka-
tos,amikorilyeneketír,csupánrendkívülfélrevezetőmódonpróbáljaszemléltetniaracio-
nális-belsőésnemracionális-külsőtörténetkülönbségét,sezértazeffélemegjegyzéseknek
nemszabadkülönösebbjelentőségettulajdonítanunk.Azelsőkifogásazonbannemintéz-
hetőelilyenkönnyen.Nyilvánvaló,hogyatörténelmiszereplőkfogalomrendszereelüta
mienkétől, s hogy cselekedeteiket saját fogalomrendszerükön belül kell érthetővé tenni.
Elképzelhető,hogyegyilyenegyszerűdologelkerültevolnaLakatosfigyelmét?Sejtésem
sze rint nem. In kább ar ról van szó, hogy a La ka tos-fé le tör té net írás nem is tör té net írás a szó 
ha gyo má nyos ér tel mé ben: nem azt kí ván ja el me sél ni, hogy mi és mi ért tör tént. Ehe lyett a 
tu do mány ha la dá sá nak kró ni ká ja akar len ni: ar ról sze ret ne szá mot ad ni, mi ként éri el a tu do-
mányasikereit.Másfelől–minthamarosankifogderülni–,efilozofikustörténetírássze-
rep hez jut a tu do má nyos ku ta tá si prog ra mok mel let ti ér ve lés ben.

metAmetodológiA

Különbözőmetodológiákkülönböződolgokatminősítenekracionálisnak,sezértkülönböző
racionálisrekonstrukciókhozvezetnek.Hakét,különbözőmetodológiátvallófilozofikus
tör té nész ír ja meg ugya nan nak a kor szak nak a tör té ne tét, nem pon to san ugya nazt fog ják a 
belsőésakülsőtörténetbesorolni.Lakatosszerintezekakülönbségekfelhasználhatókarra,
hogy a ri vá lis me to do ló gi á kat össze ves sük. Így el ju tunk a me to do ló gi ák ér té ke lé sé hez, a 
metametodológiához.

Ki az, aki al kal mas a tu do mány fi lo zó fu sok ál tal ja va solt me to do ló gi ák el bí rá lá sá ra? Nyil-
ván az, aki a leg töb bet tud ja a tu do mány ról. Ez pe dig nem más, mint az el is mer ten ki vá ló 
tu dó sok cso port ja, a tu do má nyos elit. A tu do má nyos elit azon ban nem ren del ke zik ho mo-
génmetodológiával.Atudósokatelsősorbanatudományoskérdésekfoglalkoztatják,nem
pedigatudományosmódszermibenléte.Megaztánelőfordul,hogyhelytelenülreflektálnak
az ál ta luk al kal ma zott mód sze rek re. Így, ha ne kik sze gez zük a kér dést, hogy me lyik a leg-
jobb me to do ló gia, nem fo gunk egy sé ges és mérv adó vá laszt kap ni.
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Le het sé ges azon ban a me to do ló gi ák ér té ke lé sé nek egy köz ve tett mód ja. La ka tos úgy 
gon dol ja, hogy bár a tu dó sok me to do ló gi ai el kép ze lé sei kifejletlenek és el lent mon dá so sak, 
az egyes tu do mány tör té ne ti epi zó dok ra vo nat ko zó ér ték íté le te ik összecsengenek. Egyet ér-
te nek pél dá ul ab ban, hogy Galilei és Kepler mun kás sá ga nyo mán a he lio cent ri kus vi lág kép 
hatalmaselőnyretettszertageostatikusvilágképpelszemben,hogyarelativitáselméletjobb
a klasszi kus me cha ni ká nál, hogy a ko rai kvan tum el mé let el lent mon dá sos vol ta el le né re 
sikeresésígéretesvoltstb.Ugyanezekrőlazepizódokrólatudományfilozófusokmetodoló-
giáiisítéletetmondanak.Ezlehetőségetnyújtametodológiákértékelésére:azametodoló-
giarészesítendőelőnyben,melynekértékítéleteialeginkábbmegegyeznekatudományos
elit ér ték íté le te i vel.

Ez per sze fel ve ti a kér dést, hogy mi lyen fo kú meg egye zést kö ve tel jünk meg. La ka tos 
sze rint ak kor já runk el a leg böl cseb ben, ha a ri vá lis me to do ló gi á kat ku ta tá si prog ra mok ként 
kezeljük,solyaténképpenértékeljükőket,ahogyakutatásiprogramokmetodológiájaérté-
keliatudományoskutatásiprogramokat.Hasonlóanatudományoskutatásiprogramokhoz,
melyeknekegymástkövetőelméletváltozataitapasztalatielőrejelzésekettesznek,ametodo-
lógiaikutatásiprogramok„normatívelőrejelzéseket” tesznek– tudniillik „megjósolják”,
hogy mely tu do mány tör té ne ti ese mé nyek ra ci o ná li sak és me lyek ir ra ci o ná li sak. Ahogy a 
tudományoskutatásiprogramokatannakalapjánminősítjük,hogyelőrejelzéseikmennyire
felelnekmegatényeknek,ametodológiaikutatásiprogramokelőrejelzéseinekatudomá-
nyos elit ér ték íté le te i vel kell meg egyez ni ük. Ugya núgy, ahogy a tu do má nyos ku ta tá si prog-
ra mok tól sem vár juk el a té nyek kel va ló tö ké le tes meg egye zést, a me to do ló gi ai prog ra mok-
nak sem kell tö ké le te sen har mo ni zál ni uk a tu do má nyos elit ér ték íté le te i vel. Mind két eset-
ben csak azt kö ve tel jük meg, hogy az el mé let-, ill. me to do ló gia-vál to za tok prog resszí vek 
legyenek,azazariválisprogramoknálsikeresebbeklegyenekazelőrejelzésben.

EztkövetőenLakatossürgősenmegisvizsgálja,mikéntállnakalegmarkánsabbmeto-
do ló gi ai prog ra mok: a jusztifikacionizmus (mely nek a lo gi kai po zi ti vis ták a leg újabb kép-
viselői),afalszifikacionizmus(melynekPopperalegjelesebbbajnoka),akonvencionaliz-
mus (mely Duhem és Poincaré nevéhez köthető), valamint Lakatos saját programja, a
tu do má nyos ku ta tá si prog ra mok me to do ló gi á ja. A vég ered mény: La ka tos prog ram ja prog-
resszív, a töb bi de ge ne rá ló dik.

EzegyrendkívülolcsóéskörbenforgóérvnektűnhetLakatostudományfilozófiájamel-
lett: ha el fo ga dod La ka tos me to do ló gi á ját a metaszinten, nem cso da, ha az al só szin ten is ez 
foggyőzedelmeskedni.Lakatosérveazonbannemkörbenforgó.Egyrészt,nemigaz,hogy
ametaszintenelfogadottmetodológiaazalsószintenautomatikusanönmagátsoroljaazelső
hely re (a jusztifikacionista metametodológia a jusztifikacionista me to do ló gi át stb.). Más-
részt, van egy jó és füg get len érv amel lett, hogy a metaszinten La ka tos me to do ló gi á ját 
al kal maz zuk: ez a me to do ló gia a leg li be rá li sabb. Em lé kez zünk vissza, hogy La ka tos sze rint 
az em pi ri kus ne héz sé gek nem cá fol ják meg az el mé le te ket, s az em pi ri kus ku dar cok hosszú 
ide ig to le rál ha tók. Így, ha a metaszinten ezt a li be rá lis me to do ló gi át al kal maz zuk, a me to-
dológiákszámáratágabbteretnyitunk.Haellenben,mondjuk,ajóvalszigorúbbpopperiánus
me to do ló gi át ten nénk meg metametodológiánkká, má sod per ce ken be lül oda lyu kad nánk ki, 
hogy min den me to do ló gia üt kö zik a tu do má nyos elit egyik vagy má sik ér ték íté le té vel, 
falszifikálódik,sezértelvetendő.

Ezametametodológianemisolcsó.Ellenkezőleg:rendkívülszellemesválaszakuhni-
feyerabendikihívásra.Máremlítettem,hogyLakatosazidőtájtírjaműveit,amikoratudo-
mánytörténetemegkérdőjeleznilátszikatudományracionalitását,tudniillikaracionalitás-
elméleteka tudománytörténetikutatások fényében tévesnekminősülnek:a tudósoknemkö- 
vetikafilozófusokelőírásait.Ebbenaszituációbanametodológiaikérdésekrőlvalóvitában
már nem le het fi gyel men kí vül hagy ni a tu do mány tör té ne tet. La ka tos pon to san ezt is me ri 
fel.Végsősoronazthasználjafelametodológiákminősítésére,hogytudománytörténetiér-
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ték íté le te ik meg egyez nek-e a tu do má nyos eli té vel, va gyis a me to do ló gi át a normatíve 
interpretált tudománytörténettel valóösszevetés révén igazolja.Ha egymetodológia– a
tények alapos feltárása után – kudarcnak ítéli azt, amit a legkiválóbb tudósok sikernek
köny vel nek el, rossz pon tot sze rez. Így me to do ló gia és tu do mány tör té net szo ro san össze-
kapcsolódik. Ezért él olyan gyakran LakatosKant híres tézisének átfogalmazásával: „a
tu do mány tör té net tu do mány fi lo zó fia nél kül vak, a tu do mány fi lo zó fia tu do mány tör té net 
nél kül üres”. A tu do mány tör té net re tá masz ko dó me to do ló gia mó dot te remt szá má ra, hogy 
vissza uta sít sa a tu do mány ra ci o na li tá sá val kap cso lat ban fel me rült ké te lye ket. E ké te lyek 
azértmerültekfel,mertatudományosracionalitáselméletei–ametodológiák–ütközteka
tu do mány tör té ne ti té nyek kel. A baj La ka tos sze rint nem a tu do mánnyal van, ha nem a tör té-
ne ti et len, a pri o ri me to do ló gi ák kal. Nem a tu do mány ir ra ci o ná lis, ha nem a ra ci o na li tá sá ra 
vo nat ko zó el mé le tek vol tak rosszak. A tu do mány tör té net re tá masz ko dó me to do ló gia fé nyé-
benatudományimmárnemfogirracionálisnaktűnni.

En nél to vább is megy, s azt ál lít ja, hogy mi nél jobb egy me to do ló gia, an nál ra ci o ná li-
sabbnakmutatjaa tudománytörténetét.Sőt,úgygondolja,sajátmetodológiájaképesa tu- 
dományegyes,mindenkiáltalirracionálisnaktartottmozzanataitracionáliskéntláttatni.Fő
pél dá ja er re a pri o ri tá si vi ták magyarázata.Aprioritásivitákat–tudniillikhogykifedezett
felelőszörvalamit–általábanirracionálisnakszoktákminősíteni,satudósokhiúságával
stb. szok ták ma gya ráz ni. La ka tos sze rint azon ban a pri o ri tá si vi ták nak nem a sze mé lyes di -
csőségatétje.Emlékezzünkvissza,hogyaprogresszivitáskritériumaszerintasikereselő-
rejelzésselakutatásiprogramnakmegkellelőznieariválisprogramokat.Ígyamikorrivális
programokképviselőiprioritásivitátfolytatnak,nemahiúságvezérliőket,hanemaz,hogy
azidőbelielsőségobjektívérték,ezenmúlikugyanis,hogymelyikprogramprogresszív.A
tudósoknemmaguknakakarnakdicsőségetszerezni,hanemprogramjukértharcolnak.

Au to ri tás

A tudomány nimbuszának lerombolására törő Feyerabend Lakatosmódszertanát sokkal
jobbnaktartjaalogikaipozitivistákénálésPopperénél–hiszennemmondellentatudo-
mány gya kor la tá nak. Úgy vé li azon ban, hogy La ka tos sem mi fé le ér vet nem szol gál tat amel-
lett,hogyatudománymagasabbrendűmástudásformáknál,példáulazasztrológiánálvagy
a bo szor kány mes ter ség nél. A sa ját me to do ló gi á ját ugya nis La ka tos a tu do má nyos elit ér ték-
ítéleteire támaszkodvaalapozzameg.De–kérdeziFeyerabend–miértkelleneaz ilyen
módon legitimált tudományosmódszertantmagasabb rendűnek tartanunk az asztrológia
vagy a boszorkánymesterség módszertanánál? Ha módszertanát asztrológusokkal vagy
bo szor kány mes te rek kel bí rál tat ná el, La ka tos ke vés jó ra szá mít hat na.

EztLakatosmindenbizonnyalelismerné.Valószínűlegaztválaszolná,hogymódszerta-
návalnemaszkepticizmustésarelativizmustkívánjalegyőzni.Igaziellenfeleazelit iz mus. 
Azelitizmus–szembenaszkepticizmussalésakulturálisrelativizmussal–nemtekintiegy-
for mán ér té kes nek, he lye seb ben ér ték te len nek, a ri vá lis né ze te ket. El is me ri, hogy van kü -
lönb ség igaz és ha mis, ra ci o ná lis és ir ra ci o ná lis kö zött. Csak hogy azt hir de ti, hogy az ef fé-
lemegkülönböztetéseknemalapozhatókáltalánosszabályokra.Azelitegyszerűenlát ja a 
kü lönb sé get. Ez a ké pes ség a te het ség és a hosszú ta pasz ta lat gyü möl cse, amely sza vak ban 
nem is kom mu ni kál ha tó. A la i kus kö zön ség nem te het mást, mint hogy rá bíz za ma gát az 
elit re. La ka tos sze rint ez szá nal mas be hó do lás a te kin tély nek. A tu do má nyos elit vé le mé nye 
respektálandó,denemengedhetőmeg,hogyezlegyenazegyetlenautoritás.Mitörténik
ugyanis,haazelittéved?Haelhibázottértékítéleteivelszabadutatengedmindenfélemed-
dőésáltudományoselképzelésnek?Lakatosszerintvanokunkettőlfélni,mivelnapjaink-
banszámoskétesértékűvállalkozáslépfelatudományigényével.Haegyedülazelitítéle-
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té re tá masz ko dunk, a tu do mány könnyen el kor cso sul hat. Ezért szük ség van egy má sik 
ha tal mi köz pont ra, mely el len súly ként szol gál hat az elit vé le mé nyé vel szem ben. Ezért a 
laikusokszámáraislehetővékelltenni,hogyatudományrólítéljenek.Alaikusokazonban
nem ren del kez nek a tu dó sok gya kor la ti kom pe ten ci á já val. Ne kik vi lá go san le fek te tett sza-
bályokravanszükségük–haúgytetszik,írásostörvényekre–,melyekszembenállnaka
tu dó sok eset jo gá val, s kont rol lál ják azt. La ka tos sze rint a tu do mány fi lo zó fia fel ada ta ép pen 
e vi lá gos sza bá lyok ki dol go zá sa, más szó val egy me to do ló gia meg al ko tá sa. A me to do ló gia 
lehetővéteszi,hogyalaikusokvéleménytformáljanakatudományról,sígyatudomány
demokratikusellenőrzésénekfontoseleme.Véleményeszerintatudományfilozófiábanaz
éles ha tár vo nal az elitisták és a la i kus kont rol lért sík ra szál ló demarkácionisták kö zött hú zó-
dik.Az előbbi táborba tartozik például Polányi,Kuhn ésToulmin, az utóbbibaCarnap,
Popperstermészetesenőmaga.


