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Amelyben közöljük az Olvasóval könyvünk témáját, valamint megkíméljük
attól, hogy a Paksi Atomerőműhöz kapcsolódó szakmai kérdésekben
véleményt kelljen nyilvánítania; felsoroljuk a fejfájások néhány okát, és
olyan hatalmas horderejű kérdéseket kezdünk feszegetni, amelyek
megválaszolásának majd csak a kötet végén merünk nekifogni, és akkor is
csak részben.
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Sok kérdés – egy probléma
Higgyünk-e a szakértőnek?
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2. Túl könnyű válaszok
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A második, de valójában első igazi fejezet az előbbiekben felvetett
kérdésekre leggyakrabban adott válaszokat vizsgálja, majd szomorúan
veszi tudomásul, hogy ezek nem adnak megfelelő támpontot a felelős és jó
döntések meghozatalához. Megtudjuk, hogy milyen alacsony színvonalú
néhány tudományos ismeretterjesztő írás, hogy a televíziónk szerkezetének
mégoly alapos ismerete sem igazít el abban a kérdésben, hogy bízzunk-e
az elektroakupunktúrában, és felismerjük, hogy a probléma még annál is
súlyosabb, mint hittük. Az Olvasó megtudja azt is, mit jelent a kulturális
relativizmus, hogy milyen sokféle grafikonnal lehet az asztrológia fejlődését
szemléltetni, és általában azt, hogy milyen gyenge lábakon is áll sok-sok
hitünk és vélekedésünk. Az elkedvetlenítő következtetések ellenére az Olvasót
a további fejezetek olvasására ösztönözzük.
A vizeletivástól a természettudományig
A tudomány fejlődik, vagyis progresszív
A tudomány sikeres
A tudomány racionális
A tudomány objektív
Minden relatív?
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3. Filozófusok a tudomány határairól
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Ebben a fejezetben kiderül, hogy a filozófusok jó kérdéseket tudnak feltenni,
de a megnyugtató válaszok megadásában már nem jeleskednek. Az Olvasó
megtudhatja, hogy van olyan szakértő, aki nem tudja csinálni, amihez ért, de
tud róla beszélni, és van olyan szakértő is, aki csinálni tudja ugyan, de beszélni
már nem képes róla. Az előbbi csoport tagjai számos javaslattal álltak elő a
tudomány és nem tudomány elhatárolását szolgáló feltételeket illetően, de
ezzel saját magukat sem sikerült megnyugtatni. Viszont létrehoztak egy olyan
szakterületet, a tudományfilozófiát, amely azóta is virágzik, és sok olyan
belátással szolgált, melyeket a könyv szerzői igyekeznek figyelembe venni.
A Bécsi Kör és a demarkáció
Popper demarkációs kritériuma
Lakatos a demarkációról
Feyerabend és a demarkáció hiánya
Az ornitológia hasznáról
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4. Tudománytörténet-e az áltudományok története?
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Nem mindenki áltudós, aki áltudományos témák történetével foglalkozik.
De az is kérdés, hogy a múltban is éppen az volt-e az áltudományos, ami
ma annak tűnik. Mindenesetre felmerült, hogy a modern tudomány számos
alapvető gondolata – éppen azok, amelyekre a legbüszkébbek vagyunk –
talán éppen a mágia hagyományából érkezett. Megvizsgáljuk még, hogy hol
van a Nap, majd szó esik arról, hogy Newton alkimista kísérleteket folytatott,
és végül olyan szakmainak hangzó idegen szavakkal állítjuk vissza a fejezet
tekintélyét, mint internalizmus és externalizmus.
A tudományos forradalom és a mágia
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Mágia- és tudománytörténet napjainkban
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5. A tudomány mint szociológiai kérdés
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Ebben a fejezetben megtudjuk, hogy a demarkáció kérdése nem pusztán
elméleti probléma, hanem anyagi forrásokhoz és társadalmi elismertséghez
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kötődő gyakorlati kérdés. Szemügyre vesszük a tudomány intézményrendszerét, valamint megnézzük, hogyan kapcsolódott a modern tudomány
születése vallási és gazdasági tényezőkhöz. Aztán a tudományban érvényesülő
absztrakt erkölcsi elveket vesszük szemügyre, csak hogy megállapíthassuk,
ezek mennyire nem teljesülnek ma, amikor a tudomány szerkezete és
társadalmi funkciója alapvető átalakulási folyamaton megy keresztül.
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Amely fejezetből kiderül, hogy a bulvárlapok nem is közölnek asztrológiai
jóslatokat, pontosabban, hogy amit közölnek, az nem is igazi asztrológia.
Megtudjuk továbbá, hogy egy horoszkóp elkészítése igen nagy csillagászati
tudást igényel, de ettől még persze nem lesz tudományos tevékenység.
Szóba kerül az is, hogy még az asztrológusok is tudják, hogy inog a Föld
tengelye, valamint hogy Helsinkiben a villamosok kötött pályán haladnak.
Végül említünk néhány olyan, egyetemhez kapcsolódó intézetet és tanszéket,
ahol asztrológiát oktatnak, és megbeszéljük, hogy van-e esélye ennek az
asztrológiának arra, hogy valamilyen módon elfogadott tudástípussá váljék.
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Fejezetünkben az Olvasót végigkalauzoljuk az evolúcióelméletet érő
újabb kihívásokon és az intelligens tervezettség mozgalmának történetén.
Nem csak a teremtés-elképzelések nagy számát mutatjuk be, hanem
a leggyakoribb érveket is, valamint az azokra adott válaszokat. Az
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esettanulmány megmutatja, hogy a tudomány határaiért hogyan küzdenek
bírósági tárgyaláson, iskolákban és a nyilvánosság előtt. Az eset végül
rámutat arra, hogyan lehet egy illegitim tudományos probléma nagyon is
legitim társadalmi probléma.
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Amely fejezetből megtudjuk, hogy történelmet számos módon lehet jól írni,
mégsem lesz mindenki a tudományos akadémia tagja, aki történeteket ír. Szó
esik még arról, vajon a háborúk szörnyűségeinek szükségszerű velejárója-e
a népirtás, vajon a pápa és a középkori császárok valóban összeesküdtek-e
a kronológia ellen, őrizte-e Leonardo da Vinci Krisztus leszármazottainak
titkát, és hogy megtanították-e repülni az embereket a földönkívüliek.
Mindezen példákat pedig csak azért említjük, hogy megpróbáljunk
szempontokat felállítani arra nézve, mikor mondhatjuk jogosan, hogy valaki
rosszul művel egy tudományt.
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Ebben a fejezetben szellemekről és táncoló asztalokról szinte egyáltalán nem
esik szó, annál többet írunk unalmas kísérleti jegyzőkönyvekről, publikációs
szokásokról és szigorú kutatóintézetekről. Megvizsgáljuk, tudnak-e politikai
pártokra szavazni azok az emberek, akik hisznek az előérzetekben, csalnak-e
a parapszichológusok, valamint, hogy mit jelentene a fizika okságfogalmára
nézve, ha a pszi-erők léte bebizonyosodna.

Részletes tartalomjegyzék

13

A parapszichológia rövid története
Kísérleti parapszichológia ma: a legitimáció nyomában
Állítások és cáfolatok
A kísérletek megismételhetősége
A tudományos háttér
Csalás
Esettanulmány a csalás ügyében
Beteljesületlen forradalom

216
220
224
225
227
229
230
235

10. Keleti tűk nyugati testekben

239

A meglepett Olvasót a fejezet végigkalauzolja a tűszurkálás tudományának,
vagyis az akupunktúrának nagyon rövid és vázlatos történetén a
jégkorszaktól a 21. századig. A tanulságos esettanulmány elkülöníti, hogy
egy-egy területen hogyan szerezhető kulturális, illetve társadalmi kontroll,
és megmutatja, általában mire jók az egyszerűsítő ítéletek és általánosítások
az orvoslás esetében. Ezen kívül a fejezet mindnyájunk pénztárcáját óvni
próbálja a sarlatánoktól, miközben kifejezi a szerzők őszinte megdöbbenését
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érvekkel alternatív gyógymódokat, míg mások ugyanilyen gyenge érvek
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Ahogy az eddigiekből kitűnt, a tudomány és nem tudomány közti határvonal
nem eleve létezik, arra várva, hogy a filozófusok felfedezzék a helyét. Mint
a tudományban oly sok minden, ez is viták hatására formálódik: ellentétes
vélemények küzdelmében dől el, hogy ki számít tudósnak és ki nem.
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Ráadásul, ahogy a tudomány szerkezete is folyton változik, úgy a határai
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