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A ter mé szet tu do mány ok hermeneutikája 
és a tu do mány tör té net*

Székely László

Hermeneutika és tu do mány tör té net

Az utób bi év ti ze dek tu do mány fi lo zó fi á já nak egyik mar káns fej le mé nyét ké pez te a tu do
mánytörténetiérdeklődésmegerősödése,illetveannakhatározottfölismerése,hogya
tudománytörténetnélkül,atörténetimozzanatkikapcsolásával,csupánakurrens,igaz
nak el fo ga dott el mé le te ket ele mez ve nem le het adek vát mó don meg kö ze lí te ni és meg
ér te ni ma gát a ter mé szet tu do mányt sem. En nek el le né re a ter mé szet tu do mány ok te rü
leténmégmaisuralkodikazafölfogás,amelyszerintatermészettudománymegértése
ép pen az ak tu á lis el mé le tek meg ér té sé vel azo nos. E föl fo gás sze rint a ter mé szet tu do
mánymegértésealapjábanvévetárgyilogikaitermészetű,amennyibenavizsgálattár
gyáról alkotott elmélet logikai fölépítését, a tárgyra vonatkozó állításait – s ezeken
keresztülközvetvemagátatárgyat–kellmegérteni.E„megértés”szempontjából,mely
tulajdonképpennemmás,mintatárgyleírásánakelsajátításaésatárggyalkapcsolatos
magyarázatok„megértése”,atermészettudományoktörténeténeknincsigazánjelentő
sége:azegyszerűenmeghaladottmúlt,amelyreajelenkutatásokbannincsenszükség.
Elkellismerni,hogyefölfogáskétségkívülhelyes,hagyakorlótermészettudósokra

tekintünk:atermészettudománysajátossága,hogyajelenbenkutatótermészettudós
naknemszükségesreflektálniaamúltra,vizsgálódásaiterületénáltalábanenélkülis
sikeresenhaladhatelőre.Hiszenatermészettudományoskutatásakalkulatívgondol
ko dás szfé rá já ban mo zog – e gon dol ko dás tí pus mes te ri al kal ma zó ja a ter mé sze ti tár
gyakvonatkozásában–,smint ilyen,afilozófiaireflexívgondolkodás–aheideggeri
„besinnliches Denken” – értelmében valóban „nem gondolkodik”. Egészen más a
helyzetazonban,haatermészettudományegészét–vagyannakegyegykonkrételméle
tét–azemberigondolkodásalkotásaként,akultúraintegránsrészeként,azembervilág
hoz va ló vi szo nyá nak – vi lág banva lólé té nek – sa já tos moz za na ta ként sze ret nénk meg ér
te ni.
Amiatermészettudományrairányulófilozófiaireflexiótilleti,egyrészttudjuk,hogy

atermészettudományfilozófiaireflexívértelmezéséneknagyésbefolyásostradíciója,a
BécsiKör tudományfilozófiája századunk első felében a természettudományra olyan
kitüntetettmegismerésimódkénttekintett,melyleginkábbmegközelítiazokatafölté
telezettörökésbiztoslogikainormákat,amelyeketakörszerintazideálistudománynak
követnie kell. Ennek megfelelően programként tűzte ki a természettudomány szá 
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mára,hogyamúltbóláthagyományozódott,mégelevenenhatómetafizikaibéklyóitól
megszabadulvamegvalósítsaezeketanormákat.ÍgyaBécsiKörtudományfölfogásában
a filozófiai reflexiómintegy azonosult a tudományos gyakorlaton belül érvényesülő,
pusztánajelenreésalogikárafigyelőtörténetietlenszemléletmóddal.Shaakörtagjai
kritikusanisviszonyultakatermészettudományadottmindennapigyakorlatához,kriti
ká ju kat a meg is me rés ál ta luk örök nek vélt s egye dül he lyes nek tar tott nor mái ve zet ték. 
Azazálláspontjukalapjáuléppenegylogikaikalkulatív,amúltatirrelevánsnaktekintő,
történetietlentudományfilozófiaiattitűdszolgált.
Másrészttudjukazt is,hogyazelmúltévtizedektudományfilozófiaitörténéseinek

egyiklegfontosabbtanulságaéppenazvolt,hogyhaezazelőbbiszemléletmódater
mészettudománymindennapigyakorlatábangyümölcsözőis,atudományfilozófiában
tarthatatlan,salkalmatlanmindatermészettudománymibenléténekésműködésének,
mind a konk rét ter mé szet tu do má nyos el mé le tek nek a meg ér té sé re.
A filozófiai hermeneutikának lényegi eleme, hogy amikor tárgyánakmegértésére

törekszik,aztatradíciórészekéntközelítimeg.Enneksoránmagánakavizsgálódás
nak,amegértésnekaszubjektumátsemtekintivalamiféletérenésidőnkívüliszem
pontok,normákvagykritériumokhordozójának,haneméppenséggelugyancsakvala
melytradícióképviselőjekéntismeriföl.Haatermészettudománymintolyantradíción
kívülinektekintimagát,akkorhermeneutikaiértelembenezabeállítódás isegyfajta
tradíciókifejeződése,melyvizsgálatotigényel.Atradícióviszontéppenamúltátha
gyományozódását,jelenünkbenvalótovábbélésétjelenti,sezértahermeneutikaimeg
kö ze lí tés lé nye gi ele me ként fogl al ja ma gá ban a tör té ne ti sé get.
Perszeatörténetiségnekkülönbözőfölfogásailehetségesek,snemcsupánaherme

neutikaimegközelítés sajátossága, hogy fontosnak tartja a történetiségmozzanatát.
Egyikilyenjellegzetespólusahegeliánustörténelemértelmezés,melybenatörténelmi
eseményekkibontakozásaegyhozzájukképestprioritássalbírólogikátkövet,melyhez
képestakonkréttörténésekamagukkonkrétságábancsupánesetlegesek,másodlago
sakésbehelyettesíthetőekmás,azáltalánoslogikábabeilleszkedőhasonlóesemények
kel.Afilozófiaihermeneutikafölfogásamintegyfordítottjaennek:ittatradíciómint
olyannemelőzimegazeseményeket,haneméppenséggelazokbólkonstituálódik.Amúlt
eseményláncolata révén adódó hagyomány az, ami alapjául szolgál a jelennek és a
jövőnekegyaránt,ámezeneseményláncolatnaknincselőremutató,szükségszerűlogi
ká ja vagy moz gá sa: eb ben az ér te lem ben a hermeneutika föl fo gá sá ban a tör té ne lem 
mint egymeghatározott pont vagy állapot felé irányuló szükségszerű folyamat nem
létezik.Szembenahegelifölfogással,amelyszámáraalényega„nagyfolyamat”logi
kájábanvan,samelyakonkréteseményeket–bárfontosaknak,de–csakmásodran
gúaknak tekinti, hermeneutikai megközelítésben minden esemény önmaga jogán
érvényesésérdekes,amennyibenegyszerretermékeésteremtőjeatradíciónak,min
denapriorilogikavagy„történetiszükségszerűség”nélkül.Deahermeneutikaimeg
közelítésegyúttalellentéteateretésazidőtnivellálóhomogenizálókarteziánusfölfo
gásnak is, amennyiben a filozófiai hermeneutika szemléletében a tradíció térben és
időbenkonkréteseményekrévén jön létre:ennyibenemegközelítésbenatérés idő
va la mennyi pont ja ki tün te tett és egye di. Ezért a ter mé szet tu do mány ok hermeneutikája 
szem pont já ból ki tün te tett fon tos ság gal bír nak a tu do mány tör té ne ti eset ta nul má nyok.
A hermeneutikai fogantatású természettudománytörténeti esettanulmányok azon

ban a tu do mány fi lo zó fia és a tu do mány tör té netírás szem pont já ból is fon to sak. Mint 
amiképpenmárutaltunkrá,azutóbbiháromnégyévtizedtudományfilozófiájábanjelen
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tősszerephezjutottatudománytörténet,deáltalában,atudományfilozófiátólfüggetle
nül is in ten zív tu do mány tör té ne ti ku ta tá sok és gaz dag ered mé nyek jel le mez ték eze ket az 
évtizedeket.Mármostatudományfilozófiatudománytörténetivizsgálódásaisoránelső
sorbanamagafogalomrendszeréből,elképzeléseibőlindultki(„paradigma”,„atudomá
nyoskutatásiprogramokmetodológiája”,„darwinistatudományfejlődés”stb.),sekör
bőlpróbáltmegkilépnibizonyosirányokba(pszichológia,szociológia,tudásszociológia,
et nog rá fi ai mód sze rek al kal ma zá sa). Ugya nak kor a gya kor ló tu do mány tör té né szek nem 
mindigkötődtekezekhezafogalmakhozésmódszerekhez,hanemahagyományostörté
net ku ta tás és fi lo ló gia esz kö ze i vel ju tot tak el gyak ran igen ér de kes és ér té kes ered mé
nyekhez.Azígyfölhalmozódottjelentőstörténetianyagésazazokértelmezésérehiva
tott tu do mány fi lo zó fia kö zött pe dig gyak ran fe szült ség adó dik. A hermeneutikai esz kö
zökkel dolgozó esettanulmányok ezért – azon túl, hogy azok elvileg fontosak
hermeneutikai szem pont ból – hoz zá já rul hat nak a ter mé szet tu do mány ok tör té ne té nek 
árnyaltabbmegértéséhezsolyanbelátásokat,elemzéseketnyújthatnak,illetveolyanúj
aspektusokra, összefüggésekre világíthatnak rá,melyek révén túlmutatnakmindazon,
ami re ma a tu do mány fi lo zó fia ké pes. Az eset ta nul má nyok ré vén ily mó don adó dó ta nul
mányokpedig–ahermeneutikareflexitásakövetkeztében,ahermeneutikaikörrésze
ként–egyúttalvisszahathatnakésformálhatjákafilozófiaihermeneutikátis.
Figyelembevéve,hogyajelenkeretekközöttatermészettudományokhermeneuti

kájaáltalánosbemutatásánakrészekéntfoglalkozunkahermeneutikaimegközelítésű
tudománytörténeti esettanulmányokkal, sajnos nincs hely arra, hogy akár csak egy
rö vi debb ilyen ta nul mányt is rész le te sen ele mez zünk. Ehe lyett in kább há rom kü lön bö
zőelemzéstfogunkfővonalaiban,rövidenismertetni.

Patrick Heelan a Galilei-féle új fi zi ka hermeneutikai as pek tu sá ról

PatrickHeelan,atermészettudományokhermeneutikájánaknevesművelője,Galileivel
foglalkozótanulmányaibanazújtermészettudománymegszületésénekhermeneutikai
dimenziójárahívjafölafigyelmet(Heelan1991:23–36;1994:363–375;1997:271–2981). 
Akornagyszellemivitáinak–ígyareformációvalkapcsolatosteológiaivallásiviták
naksaGalileiféleújtermészettudományáltalkiváltottvitának–aközéppontjában
Heelanszerintalapvetőenhermeneutikaijellegűinterpretációskérdésekálltak:azok
tar tal munk sze rint hermeneutikai vi ták ként bon ta koz tak ki. Lu ther és a ka to li kus egy
házálláspontjaalapvetőenegyhermeneutikaikérdésben,a„Könyv”,aBibliaértelme
zé sé nek kér désé ben szem be sült egy más sal: amíg Lu ther a Bib li át a sze mé lyes val lá sos 
él ménnyel mint ta pasz ta lat tal ki egé szít ve ön ma gá ban elég sé ges for rás nak te kin tet te a 
világésIstenmegértéséhez,addigakatolikusegyház–elméletimeggyőződésből,de
nyilvánhatalmiigényétőlisbefolyásoltan–elengedhetetlennektartottaabibliaitaní
tásmegértéséhezéselsajátításáhozakatolikustradíciót,melymindenekelőttazegy
házatyákműveitsakorábbizsinatokmegállapításaitjelentetteszámára,sennekjegyé
benleértékelteazegyénszemélyesvallásostapasztalatát(Heelan1994:365–367).
Heelanezenmegközelítése,amelyvégülisakatolikusokésazevangélikusokközöt 
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tivitaközismertmozzanatainakhermeneutikaiaspektusárahívjafölafigyelmet,akkor
válik igazán izgalmassá, amikor rámutat a vallási viták és az új természettudomány
körülivitapárhuzamoselemeire.Értelmezésébenugyanisazagalileánustézis,mely
szerint„atermészetkönyvétamatematikanyelvénírták”,többmintegyszerűenpütha
góreusplatónistametafora: benne a kibontakozóban lévő új természettudománnyal
szorosan összefonódó, alapvetően új hermeneutikai beállítódás fejeződik ki (Heelan
1994:364,370–372,1997:274–278).HaakatolikusokésalutheránusokvitájaaBiblia
értelmezésérőlszólt,sellentétükazértelmezésésmegértésfeltételeinektekintetében
rajzolódottki–fejtegetiHeelan–,akkorekorbanazérdeklődésközéppontjábakerült
egymásik,ugyancsakIstennektulajdonítottmű,atermészetmegértésénekkérdése.
A kor ter mé szet ku ta tói szá má ra a ter mé szet egyál ta lá ban nem egy faj ta profán
materialisztikustárgykéntjelentmeg,hanemolyanistenialkotásként,melyaBibliához
hasonlóan olvasandó és megértendő. Amikor Galilei a természet saját nyelvéről
beszél,sezzelaztönállóan,amagaszuverénmegértésimódjaszerintmegérthetőnek
tekinti,hasonlóálláspontotfoglalelatermészetvonatkozásában,mintLutheraBiblia
tekintetében,csaképpenkitágítjaahermeneutikamódszerétéskibővítitárgyát:ater
mé szet nek mint a te rem tett vi lág ré szé nek meg ér té sé hez a ma te ma ti ka esz kö zét és a 
ter mé szet tu dós ta pasz ta la tát rendeli, s ezzel azt kivonja a Biblia hermeneutikájának
köréből.A természet ilymódonaBibliamellékerül,amatematikai természettudo
mánypedignemegyszerűen „megismerés”ként, hanema természetolvasásánakés
meg ér té sé nek herme neu ti kájaként je le nik meg.
PatrickHeelan elemzése nem csupán azért gyümölcsöző,mert az újkori európai

tudománykifejlődésénekmindeddigrejtvemaradtaspektusaira,összefüggéseirevilá
gítrá,hozzásegítveezáltalannakamoderntermészettudományostradíciónakmélyebb
megértéséhez,amelyolymarkánsanjelenvankultúránkban,hanemazértis,mertlehe
tővétesziatudományoktörténetévelkapcsolatosanuralkodósematikuselképzelése
inkdifferenciálását.Ígyhelytelenazafölfogás,fejtegetiHeelan,amelyazújtudomány
körülivitákbanegyikoldalróla„haladó”előítéletmentesprotestánstudomány,másik
oldalrólakonzervatívkatolicizmusharcátlátja.Valójábanaszembenálláshermeneu
tikaijellegű:akérdésazvolt,hogyatermészetetelismertékeolyanentitásként,amely,
mint a teremtés egyik autentikus könyve, önmagában, a maga – matematikai –
hermeneutikájaszerintmegérthető,vagyéppenellenkezőleg:megérthetőségétcsaka
Bibliaautenticitásamelletttartottákelképzelhetőnek.Atekintetbenpedigaprotestáns
LutherszembenálltamélyenkatolikusmeggyőződésűGalileivel(Heelan1994:365).

Ko per ni kusz el mé le té nek re cep ci ó ja Kuhnnál és Westmannál

Heelanelemzése,azáltalabevezetettfogalmikeretugyanakkorhozzásegíthetakoper
nikuszielméletrecepciójánakárnyaltabbmegértéséhezis.AmagátKuhntanítványnak
vallókiválóKopernikuszkutató,RobertWestmanrészletesesettanulmányokbanfog
lalkozikazzal,hogyakopernikuszielméletrecepciójánakközelebbitörténetenéhány
pontonkonfliktusbakerülakopernikuszifordulatkuhniinterpretációjával(Westman
1975:79–115;1994:79–115).MindezWestmanszámáraaztjelzi,hogyakuhniparadig
mafogalomkorszakalkotójelentőségeellenéresemadmindenvonatkozásbankielégítő
fogalmi keretetKopernikusz elmélete elfogadásának árnyaltabb tárgyalásához.Ami
képpen Westman fogalmaz, Kuhn az elmélet elfogadásának maszkja mögé rejti el 
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azonlehetségesbeállítódásoksokféleségét,amelyeketegytudományoselméletreláció
jában elfoglalhatunk (Westman 1975: 165).Az egyik ilyen –Westman által is joggal
fölrótt –problémaKuhnnál a jelen sorok szerzője szerint az aholisztikuskapcsolat,
amelyetKuhnegyegyelmélet,illetveparadigmamegértéseéselfogadásaközöttfölté
telez: a kuhni paradigmakoncepciónak elválaszthatatlan részét képezi ugyanis az a
szintedogmatikusmeggyőződés,amelyszerint,havalamitmegértünk,aztegyúttaligaz
nakiskellelfogadnunk.Illetvemegfordítva:amitnemfogadunkeligazként,azteleve
nemisérthetjük.MármostjoggalhangsúlyozzaezzelszembenWestman–saKoperni
kuszrecepciókapcsánerrepéldátismutat–,hogyegyelméletethipotetikusanigaznak
fogadhatunk el, érthetünk és használhatunk anélkül, hogy igazságábanmeg volnánk
győződve, sőt szélsőséges esetben azt egyenesen hamisnak is tekinthetjük (Westman
1975:165).
Ezalehetőség–amelyKuhneredeti,„ortodox”paradigmaelméleténekkontextusá

banreprodukálhatatlan,hiszenlehetőségétezazelméleteleve(fogalmilag)kizárja–
az egy más sal egyéb ként sok vo nat ko zás ban pár hu za mos kuhniánus tu do mány föl fo gás 
éshermeneutikaimegközelítéslényegikülönbségéremutatrá.Hiszenahermeneutika
éppenamásikmegértésénekmódszere,smintilyen,éppenarrairányul,hogymegért
sükamiénktőleltérőálláspontokat,szövegeket,beállítódásokatanélkül,hogyazokat
magunkévá tennénk, s azonosulnánk velük. A hermeneutika mint olyan, értelmét
veszítené,haföltételeznénk,hogymondjukaközépkoriboszorkányhitésavelekap
csolatosszövegekmegértésénekelőfeltétele,vagymegértésénekszükségszerűkonzek
venciájaavelükvalóazonosulás,illetveaboszorkányoklétezéséreéstevékenységére
vonatkozóelképzelésekigazkénttörténőelfogadása.
Westmanrészletesenbemutatjaazáltala„WittenbergiKör”kéntmeghatározott,

Melanchtonkörészerveződötttermészettudóscsillagászokműködését,akikanélkül,
hogy azt igazként ismerték volna el,Kopernikusz elméletének szakavatott ismerői,
egyetemioktatóiéstudományosművelőivoltak,sakikenneksoránegypillanatigsem
tagadtákazt,hogyezazelméletjobbmagyarázatotnyújtabolygómozgásokjelensé
geire, mint a ptolemaioszi elmélet (Westman 1975: 169–171, 174–181; Gingerich
1973:516–520;Moesgard1973:117–119).Westmanugyanakkorarraisrámutat,hogy
akopernikuszielmélethez„megtérők”nemvoltakmindigamegtérésüktárgyátképe
zőelméletszakavatottismerői,megtérésükneksokszortudományonkívüliokavolt:
egyszerűenanapközéppontúságeszméjeragadtamegőket,anélkül,hogymélyebben
ismertékvolnaazokatatudományoskérdéseketésproblémákat,amelyekreKoperni
kuszelméletévelválaszolt,ésfoglalkoztakvolnaazezekreadottrészleteskoperniku
szi vá lasszal.

Ko per ni kusz el mé le té nek re cep ci ó ja hermeneutikai meg kö ze lí tés ben

Westmanmegállezeknekakuhniánustudományelméletkeretébenlegalábbisnehezen
értelmezhető tudománytörténeti összefüggéseknek a fölmutatásánál. A fi lo zó fi ai 
hermeneutika azonbanlehetőségetadarra,hogytovábblépjünk,smódszerétalkalmaz
vaárnyaljukaKopernikuszrecepciókuhnielbeszélését.
Kuhntudományosparadigmákharcárólbeszél.ValójábanazonbanaWittenbergiKör

esetébennincsszóilyenharcról:tagjaiegyaránttanítjákPtolemaiosz,TychodeBrahe
ésKopernikuszelméletét,senneksoránfölhívjákafigyelmetazokraamozzanatokra,



154 replika

2AlevélrészletesmagyarnyelvűismertetésétlásdVekerdi(1998:201–202).

154 replika

amelyektekintetébenalengyelcsillagászelméleteamásikkettőnéljobbnak,hatéko
nyabbnakbizonyul(Westman1975:169–171,174–181;Gingerich1973:516–520;Moes
gard1973:117–119).Nemacsillagászatielméletminőségére,denemis tapasztalati
evidenciákra hivatkoznak, amikor ezt az elméletet eredményessége ellenére mégis
csupán matematikai eszköznek tekintik. Igaz, a kor antikopernikánus elfogultságát
illusztrálandó, általában Luther Kopernikuszellenes asztali beszédét szokás idézni,
melyarraazevidenciárahivatkozik,hogyreggelentelátjukaNapfölkeltétésestén
ként lenyugvását. Ez az érv azonban sem aWittenbergiKör tevékenységi területét
képezőNémetországtudományoséletében,semaGalileikörüliitáliaivitákban–így
konkrétan a Bellarmino–Galilei közötti vitában – nem játszott döntő szerepet (bár
FoscarinihezírtnevezeteslevelénekvégénBellarminokétségkívüleztazérvetismeg
említi–Bellarmino1902).Azalapvetőérvekvalójábanteológiaihermeneutikai ter
mészetűekvoltak,sHeelanhermeneutikaireprodukciójávalösszhangbankétkönyv,a
Bib lia és a „ter mé szet köny ve” értelmezésénekviszonyárólszóltak.AWittenbergiKör
tagjaiteológiaiértelembenortodoxlutheránusokvoltak,ésaBibliánakmindentekin
tet ben – a ter mé szet vo nat ko zá sá ban is – pri o ri tást ad tak: Galilei föl fo gá sá val szem ben 
az a ter mé szet ér tel me zé sé ben és meg ér té sé ben is ve zér fo nal ként szol gált szá muk ra 
(Westman1975:169–171,174–181).DehasonlómondhatóelaGalilei–Bellarmino
vitárólis:ittsemtermészettudományosérvek,hanemahit,atermészettudományésa
bib lia ér tel me zés vi szo nya ké pez te a vi ta tárgy kör ét. En nek so rán pe dig a ka to li kus 
BellarminoaprotestánsWittenbergiKörtagjaihozhasonlóanaBibliahermeneutikájának
prioritásáthangsúlyozta„atermészetkönyvétamatematikanyelvénírták”hermeneu
tikai álláspontot képviselő – ugyancsak katolikus –Galileivel szemben (Bellarmino
1902: 1712). (Csakzárójelben jegyezzükmeg,hogyBellarminoálláspontjavalójában
igendifferenciáltvolt,sanevesegyháziszemélyiségbizonyosesetekbenelfogadható
naktartotta,hogy„atermészetkönyve”befolyásoljaaBibliaértelmezését.)
Mai szemmel nézve persze a wittenbergiek és Bellarmino álláspontja egyenesen

abszurdnak,irracionálisnak–köznyelvenszólva:„őrültség”nek–tűnik.Csakhogyezen
ítélkezésünkmai,profánvilágmegértésihorizontunkfüggvényébenfogalmazódikmeg,
ame lyet meg ha tá ro zó mó don for mált a hermeneutikai be ál lí tó dá sa te kin te té ben már 
a Galileiféle fölfogástól is elszakadó, profanizált természettudomány. Elfogulatlan
vizsgálódás nyomán azonban könnyen belátható, hogy egy el mé let matematikai-
kalkulatívsikerességébőlegyáltalábannemkövetkezikaprioriannakontológiaiigazsága,
sezértavilágmegértésegyadotthorizontjánbelülrőligenisracionálislehetegymás
meg fon to lá sok alap ján hi te les nek te kin tett on to ló gia fé nyé ben az egyéb ként si ke res 
természettudományoselméletetcsupáneszközkéntkezelni.Persze,haelfogadjukazt,
hogyatermészetkönyvétamatematikanyelvénírták,akkoramatematikailagszebb,
teljesebb, sikeresebb, harmonikusabb elmélet szükségképpen annak igazságáról fog
szólni.Ámhavalakinemazonosultezzelahermeneutikaibeállítódással,akkoraző
szemszögéből–legalábbisméga16–17.századfordulóján–értelmeskéntjelenhetett
meg a kopernikuszi elmélet ontológiai relevanciájával kapcsolatos szkeptikus állás
pont.

Mind ezt fi gye lem be vé ve a hermeneutikai és a kuhniánus meg kö ze lí té si mód egy 
újabb különbsége tűnik szemünk elé: a hagyományos fölfogáshoz képest – mely a
kopernikánusálláspontotracionálisnak,azantikopernikánustirracionálisnaktekinti–
Kuhnannyibanhozottújat,hogyakonzervatívantikopernikánusésahaladó,koperni
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kánusálláspontszimmetriájátolymódonállítottahelyre,hogyaKopernikuszhozvaló
megtéréstugyanúgynemracionálisjellegűeseménykéntmutattaföl,mintakonzervatív
ál lás pont hoz va ló ra gasz ko dást. Ez zel szem ben a hermeneutikai meg kö ze lí tés 
előföltevése,hogymindkétviszonyulás–Kopernikuszelutasításaéselfogadása–meg
érthető,smindkettőbenmegtalálhatóakazértelmesmozzanatok.Azazahermeneuti
kai módszer nem azonosul azzal a felvilágosodásig visszavezethető és Kuhn által is
képviseltfölfogással,melyszerintahitésavallásosmegtérésmárelvevalamiféleirra
cionalitást hordoznamagában.Ahermeneutika álláspontjából tekintve nemhitetlen
Tamásmegtérésevoltirracionálisesemény,hanemazlettvolnairracionális,haTamás
azutánishitetlenmarad,miutánJézusföltártaszámárasebeit.
AKopernikuszrecepcióhermeneutikaimegközelítésealapjánatudományospara

digmákösszemérhetetlenséggelkapcsolatoskuhni tanításaárnyalható. Így,mint lát
tuk,Westmangazdagtudománytörténetianyagaaztmutatja,hogyKopernikuszelmé
letét –mint abolygómozgásoknak csillagászati értelemben jobbelméletét –minda
kopernikánusok,mind a földközéppontúsághoz ragaszkodó, s ebben az értelemben
„antikopernikánus”csillagászokelismerték.AzazetekintetbenKopernikuszelmélete
összemérhetőnekbizonyultaptolemaioszielmélettel,snemcsupánaWittenbergiKör
tagjai,hanemmégmagaaGalileivelvitatkozóBellarminoiselfogadta,hogyazelőbbi
jobbelméletazutóbbinál.Úgytűnikezért,hogygyümölcsözőbbésfinomabbfölbon
tású képet kaphatunk, ha a tudományos paradigma fogalmát nem értelmezzük oly
tágan,hogyenneknyománaptolemaiosziésakopernikuszi csillagászatiparadigma
részévéváljonaBibliaésa„teremtett”,érzékitapasztalativilágviszonyávalkapcsola
toshermeneutikaiteológiaiálláspont–merthiszenaKopernikuszrecepcióbanerről,
s nem a ko per ni ku szi el mé let „jó” vagy „rossz” vol tá ról folyt a tu laj don kép pe ni vi ta.
Haugyanisatudományosparadigmaeszolidabb,sakifejezéstulajdonképpenijelen

tésének is jobbanmegfelelő fogalmávalközelítjükmegadolgot,a jelzetthermeneu
tikaiteológiaiálláspontokazonkülönbségében,melyegyikoldalrólawittenbergiekés
Bellarmino,másikoldalrólGalileiésakopernikánusokközöttálltfönt,ahermeneu
tikaihorizontokkülönbözőségejelenikmeg.Mintamiképpenmárutaltunkerre,mai
szemmelvalóbanabszurditásnaktűnikegykönyvnekprioritástadniegyolyanelmélet
tel szemben, mely a természet megfigyelésével felhalmozódott ismeretanyag sikeres
kalkulatívracionálisföldolgozásátésértelmezésétadja.Ámmimáramoderneurópai
kultúrkörbőltekintünkvisszaevitára:egyolyankultúrkörből,melynekhermeneutikai
beállítódását,atermészethezvalóviszonyátdöntőmódonéppenaprofántermészettu
dományosszemléletmódformálta.EzenbeállítódássalszembenaKopernikuszrecep
ciókorábanmégeleventradíciókéntéltéshatottavilágmegértésnekegymásikmódja,
mely számára az tűnt abszurditásnak, hogy a „Szent Könyv”vel szem ben egy pro fán 
elméletnekadjunkprioritást–annakkalkulatívsikerességealapján–akkor,amikoraz
pusztánjólműködőmatematikaieszközkéntiskezelhető.Kétegymássalösszemérhe
tetlenkultúrkör,illetveazekultúrkörökáltaldefiniáltkülönbözőmegértésihorizont
bólkövetkezőeltérőhermeneutikaiálláspontokvitájárólvoltittvalójábanszó:amár
fölbomlóban lévő, de még elevenen ható középkori vallásos tradíció hermeneutikai
horizontjaálltazegyikoldalon,melyszámáraa„SzentKönyv”prioritásavitánfölüli,s
akialakulóbanlévő,atermészettudományoskalkulatívgondolkodásésmegértésimód
általdomináltmoderneurópaikultúrköréamásikon.Sbármindkétálláspontértelmes
voltamagahorizontjánbelül,demivelkétegymássalösszemérhetetlenkultúrkörhöz
tartoztak,szükségképpenösszemérhetetlenekvoltakegymással.
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EnnyibenaKopernikuszrecepcióhermeneutikaimegközelítéserészbenmegvilágít
ja,részbenárnyaljaKuhnnakazösszemérhetetlenséggelésaparadigmaváltássalkap
csolatosállításait.Haatermészettudományosparadigmafogalmátolyátfogóanvesszük,
hogyabbabeleértjükaBibliávalkapcsolatoshermeneutikaiteológiaiálláspontotis–
amelyben,mintláttuk,akülönbözőkultúrkörökhöztartozóeltérőhermeneutikaibeál
lítódás jelentmeg–,akkoraparadigmákösszemérhetetlenségét triviáliskéntkapjuk
vissza(bárekkorkétségkívülfölmerülakérdés,hogymennyibenjogosultptolemaioszi
éskopernikusziparadigmárólbeszélnünk,hiszenezektárgyanemaBibliaértelmezé
se,hanemacsillagászatvolt,éskülönbözőségükegyáltalábannembibliaértelmezési
kérdésekből,hanemazégikörökkülönböző–föld,illetvenapközéppontú–elrende
zésébőlfakadt).Haviszontfinomabbfölbontástalkalmazunk,sPtolemaioszésKoper
nikuszelméletétvalóbanannaktekintjük,ami–csillagászati,ésnemaBibliastátusával
ésértelmezésévelkapcsolatoshermeneutikaiésteológiaielméletnek–,akkoraztkell
megállapítanunk,hogyacsillagászokközösségénbelülazeltérőésegymássalössze
mér he tet len hermeneutikai ho ri zon tok el le né re na gyobb részt kon szen zus ala kult ki 
KopernikuszésPtolemaioszelméleténekviszonyátilletően:azokatösszemérveakor
csillagászainaktöbbségeazelőbbinekadottprioritást.AKopernikuszrecepciótörté
netehermeneutikaimegközelítésbenéppenséggelaztmutatja,hogyacsillagászatmint
természettudományolyantevékenységiterületnekbizonyult,aholazeltérőontológiá
katkövető,eltérőhermeneutikaibeállítódásokáltalmeghatározottszemélyekismeg
értették egymást, s ugyanazon elméletnek szakavatott ismerőivé s alkotóművelőivé
vál hat tak.
Azeddigieknyománelgondolkodhatunkazon,hogyKuhnnakmostbíráltparttalan

paradigmafogalmábanvajonnemaszcientizmusvilágképekísérte,melyazemberi
gon dol ko dás és vi lág meg ér tés va la mennyi re le váns szfé rá ját és tárgy kör ét a ter mé
szettudomány–ésatermészettudománytudományfilozófiája–ítélőszékeelészeret
nécitálni?AmikorKuhnatermészettudományosparadigmákfogalmáhozcsatololyan
tényezőket,amelyekvalójábannema„science”értelmébenvetttudományhoztartoz
nak(ígyaKopernikusszalkapcsolatosvitábanateológiaiálláspontotstb.),defactoa
gondolkodás,illetveavilágmegértésmásszféráinakéslehetőségeinekszuverenitását
kérdőjelezimeg.Vajon nem volnae helyesebb arról beszélni, hogy ametafizika, a
filozófia,aművészetek,avallás,ateológiaminttermészettudományonkívüliténye
zőkintenzívenhathatnakegyegytudományoselméletrevagyparadigmára,illetvea
természettudósokelméletválasztására,minthogyebefolyásolótényezőketszuvereni
tásuktól megfosztva a „tudományos paradigma” parttalan fogalmába olvasztjuk, s
azokatezáltalatudományhozmint„science”hezrendeljük,annakfüggvényévé,járu
lékávátesszük?Ezeneljárássalszembenafilozófiaihermeneutikaszerintatudomány
csupánmozzanataazembertevékenységének,csupánazemberegyikspeciálislétfor
mája. Az ember már mindennemű tudomány előtt rendelkezik világmegértéssel,
melyetmindennapiéleteésazatradíció,azakultúraformál,melybebeleszületett,s
ezavilágmegértésmegelőziésstrukturálisprioritássalbíratudományosvilágmegér
téshez képest. A tradíció, a kultúra, melybe a személy beleszületik, kialakítja
hermeneutikaihorizontját,sehorizontönállóságánakésprioritásánakelismerésea
filozófiaihermeneutikaalapvetőeleme:ahermeneutikaihorizontefelfogásbanere
dendőbb,önállóbbésszuverénebbannál,hogysematudományosparadigmafogalmá
ba beolvasztva a „science” alkotóelemévé lehetne tenni. A Kopernikuszrecepció
történeteazttanúsítja,hogyatudományoktörténeténekárnyaltabbésplauzíbilisebb
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megértéséhez jutunk, ha egy holisztikus, a tudományos világmegértéshez képest
elsőbbséggelbíróelemeketisatudományosparadigmafogalmábaintegrálóparadig
mafogalomhelyettegyszűkebbértelmű,csupánavalóban„tudományos”elemeket
integráló paradigmafogalmat részesítünk előnyben, s ennek nyomán azt vizsgáljuk,
hogyakulturáliskörnyezet,ahermeneutikaihorizont,avallásiésfilozófiaimeggyő
ződés,minttermészettudományonkívülielemekmiképpenhathatnakatudományos
elméletalkotásra és az elméletválasztásra vagy paradigmaváltásra. Smegfordítva: a
természettudományokdiadalmaselőrenyomulásamiképpenformáljaazújkorieuró
paiemberhermeneutikaihorizontját?Perszeafélreértésekelkerülésevégettfontos
enneksoránhangsúlyozni,hogyemegközelítésbensemmiképpensemazexternalista
ésinternalistatudománytörténetfölfogásértelmébenvett„külső”és„belső”szembe
ál lí tá sá ról van szó (ami tel je sen ide gen vol na a hermeneutikai szem lé let mód tól): 
hermeneutikai megközelítésben e most javasolt szűkebb – s a természettudomány
fogalmának adekvátabbmódonmegfelelő – paradigmafogalom ismár eleve olyan
természettudományt föltételez,amelya tradíciórészétképezi, s–azeredeti,kuhni
ér te lem ben vett tu do má nyos pa ra dig má hoz ha son ló an – át hat ják a kul tu rá lisgon dol
kodástörténeti tényezők; azazmár eleve nemegy sajátos, objektív, semleges néző
pontból, hanem az adott tradíció kontextusából tekint a világra. A most kifejtett
koncepciónematermészettudományosmozzanatokkulturálismeghatározottságával
ésatörténetikontextustólvalófüggésévelvitatkozik.Csupánannyitállít:emeghatá
rozottságbólönmagábanmégnemkövetkezik,hogyateológiát,vagyazemberigon
dolkodáséskultúramásmozzanatait–pusztánarraatényrealapozva,hogyformál
hat ják a ter mé szet tu do mányt – a ter mé szet tu do má nyos pa ra dig ma fo gal má ba in teg
ráljuk,silymódonatudományosparadigmafogalmátparttalannátéve„szcientifikáljuk”
akultúranemszcientikusmozzanatait.

A hermeneutikai mód szer önreflexív jel le ge és a hermeneutikai kör 
a ter mé szet tu do mány meg ér té sé ben

Aföntiekösszefoglalásakéntmegállapíthatjuktehát,hogyaKopernikuszrecepcióese
tébenahermeneutikaimegközelítés,amelyatermészettudományhozképestelsőbbség
gelbíróhermeneutikaihorizontokrészekéntpróbáljamegérteniatermészettudományt,
úgy mutatja be annak sokoldalú kulturális meghatározottságát és a tradíciótól való
függését,hogymégsemrelativizáljaazt.Sőtláthattuk,enneksoránaztismegmutatja,
hogy Kopernikusz elmélete esetében a természet megközelítésének olyan speciális
módozatáról vanbenne szó, amely lehetővé teszi a világra, a természetrekülönböző
hermeneutikaihorizontokbóltekintőtudósokközöttamegértést,akommunikációt;s
bizonyosjólmeghatározottföltételekkelakülönböző,egymássalösszemérhetetlenkoz
mológiai,ontológiaiésteológiaielkötelezettségeketvallókutatókesetébenismegadja
alehetőségetazegymásriválisakéntmegjelenőelméletekmérlegelésére,összemérésé
re,sazelméletektermészettudományosértelembenvett„jósága”tekintetébenakon
szenzuskialakítására.Shaahermeneutikaiszemlélettőlidegenvolnaisaz,hogyebből
azonnalatudományfejlődésáltalánostörvényszerűségérekövetkeztessen–ilyenáltalá
nostörvényszerűségekerőltetéseidegenafilozófiaihermeneutikaszámára–,aKoper
nikuszrecepcióetanulságamégiscsakjogosulttátesziahipotézist,hogymástudomány
történetivizsgálódásokeseténisgyümölcsözővéválhatnakazittbevezetettfogalmak,
amelyeketperszeazutánújabbesettanulmányoktovábbdifferenciálhatnakésfinomít
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hatnak.(Ígyahermeneutikaszellemébennemzárhatjukkiaztsem,hogyléteznekolyan
konkrétesetek,amikoramostjavasoltkörülhatároltabbparadigmafogalomértelmében
is fönn áll a kuhni össze mér he tet len ség.)
Mindezpedigújrafelidéziszámunkraahermeneutikaikörésareflexivitásfogal

mát.Kuhnparadigmafogalmaés tudományfejlődéselméleteaneopozitivistapoppe
riánustudományképhátterévelszületettmeg.Mindazokaz„anomáliák”,amelyekkel
Kuhn szembesült, csakaneopozitivistapopperiánus tudományképhátteréhezviszo
nyítvaugorhattakelő.Máreleveszükségvoltatudományoknakegyfajtaelőzetesérté
sére,hogyKuhnbanproblémákéskérdésekfogalmazódhassanakmeg.Kuhnelmélete
mintegy a hermeneutikai kör fokozataként születettmeg,miután a tárgy vizsgálata
visszahatottannakelőzetesmegértésére,sátformáltaazt.HasonlóahelyzetWestman
esetében: nem véletlen, hogy egymagát kifejezettenKuhntanítványnak valló tudo
mánytörténész szembesült a kuhniánus Kopernikuszrecepció azon pontjaival, ahol
szükségesnektűnhetakuhniképfinomítása.WestmanszámáraéppenaKopernikusz
recepció Kuhnféle interpretációja jelentette a tárgy azon előzetes értését, amely
jegyébenimmáronújproblémákéskérdésekfogalmazódhattakmegaszámára.Sami
koraWestmanáltalfölvetettproblémákatahermeneutikaeszközeivelpróbáljukmeg
tárgyalni,ahermeneutikaiköregyújabbspiráljáhozjutunk,amelysoránmársokkal
bensőségesebbazígyadódóinterpretációviszonyaakiindulópontotjelentőkuhniánus
tudománymegértéshez,mintakorábbifázisban.Kuhnelméleteviszonyultaneopoziti
vistapopperiánus tu do mány föl fo gás hoz: amíg a hermeneutika ese té ben – mint lát tuk 
–akuhnielméletárnyalásárólsparadigmafogalmának–bárkorlátozott,deintegráns
–továbbvitelérőlvoltszó,akuhnielméletméginkábbtagadólagviszonyultaneopozi
ti vis tapopperiánus tu do mány kép hez (bár a „nor mál tu do mány” fo gal má ba már ma ga 
Kuhnisbeépítetteazáltalameghaladotttudományfelfogásbizonyoselemeit).

Mar tin Eger eset ta nul má nya a napne ut rí nók ku ta tá sá ról

HasonlóeredményekadódnakMartinEgernek,atermészettudományokhermeneuti
kájaismertamerikaiképviselőjénekanapneutrínókkutatásávalfoglalkozóelemzésé
ből (Eger 1997: 343–367).Eger azokkal amodern tudásszociológiai, illetve szociál
konst ruktivista irány za tok kal3vitatkozik,amelyekaztvallják–Egerszavaival–,hogy
a tu do má nyos vi ták sem mi ben sem kü lön böz nek a jo gá szok és a po li ti ku sok kö zött 
folytatott tárgyalásoktól,„röviden:a tu do mány po li ti ka” és ez a föl fo gás „az egyet len 
al ter na tí vá ja atudományosobjektivizmusnakésaszcientizmusnakakultúrában”(Eger
1997:349).EgeremegközelítésimódtipikuspéldájánaktartjaCollinsnakésPinchnek
anapneutrínókkutatásárólszólóesettanulmányát,melyeteszerzőkegynagysikerű
monográfiábantettekközzé(CollinsésPinch1993).
A csillagok fejlődésével kapcsolatos elméletekmeghatározó részét képezik azok,

amelyekacsillagokbelsőmagjábanföltételezettnukleárisfolyamatokravonatkoznak.
Ezenelméleteklényegesföltevése,hogyebelsőfolyamatokrólelsősorbanacsillagok
bólkiáramló,deempirikusanigennehezenmegragadhatóneutrínósugárzássegítségé
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vel nyerhetünk információt. Az utóbbi sajátosság következtében aNap az egyetlen
csillag,amelyesetébenamagjábólszármazóneutrínókiáramlásvizsgálatáraesélyünk
van,sazilyenvizsgálatokráadásuligenköltségigényesekis.Továbbáazeddigikísérle
tekésmegfigyelésekjóvalgyengébbneutrínósugárzástmutattak,mintamiképpenaz
előzeteselméletimegfontolásokalapjánvárhatóvolt,sezektekintetébenisigennagy
különbségek voltak a különböző kutatócsoportok által közzétett beszámolókban.A
költ sé ges meg fi gye lé sek pe dig óha tat la nul a tá mo ga tá sok el osz tá sá ért foly ta tott éles 
harchoz vezetnek,míg a bizonytalan eredmények tág teret adnak az interpretációs
vitáknak,valamintannak,hogyaforrásokértfolytatottharcbanegyegycsoportsaját
eredményeinekhitelesebbésgyümölcsözőbb–sesetlegkatonaivagyipariszempont
bólhasznosíthatóbb–voltamellettérvelvepróbáljonelőnyösebbpozícióbakerülni,és
atöbbicsoportbeszámolóinak,interpretációinakadekvátvoltátkétségbevonvaazok
lehetőségeitgyengíteni.
MartinEgerahermeneutikaeszközeivelközelítetárgykörhöz,samellettérvel,hogy

mindezenszoroskonnotációkellenéreanapneutrínókkutatásanemoldódikföltelje
senacsoportérdekekben, illetveariváliscsoportokbefolyásért folytatottharcában, s
nincsigazaazoknakazinterpretációknak,melyekszerintatudományosvitákcsoport
érdekektudományosnyelvezetbebújtatottegyeztetéseivéalakulnakát.Egerszerinta
bizonytalan eredmények és a finanszírozással kapcsolatos súlyos érdekkülönbségek
el le né re a ku ta tás alap já ban meg ma rad a ter mé sze ti tárgy meg is me ré sé re és meg ér té
séreirányulótevékenységként,melyneksoránakutatók–esetlegsajátpozíciójukgyen
güléseellenéreis–képesekelfogadnimáscsoportokérveitéseredményeit.
Ígyamikorazelsőkísérletekarrautaltak,hogyjóvalkevesebbneutrínómutatható

ki,mintamitelméletilegvártak,CollinsésPinchszerintakutatókegyszerűen„kidob
ták” elméletük releváns részeit, hogy ilymódonmentsékmegmagukat a kísérletek
eredménytelenségébőlszármazópresztízsveszteségtől.CollinsésPinchinterpretáció
jábanenneknyomána tudományosvitákvalójában„tárgyalások”voltakarról,hogy
miképpenrendezhetőát,vagymiképpencserélhetőleazelméletolymódon,hogya
tu do mány – és így az azt gya kor ló tu dó sok – presztízse meg ma rad has son (Eger 1997: 
349).

Eger sze rint – s a tárgy kör rész le tes elem zé sé vel en nek bi zo nyí tá sá ra tö rek szik – a 
hermeneutika Collins és Pinch elnagyolt és durva interpretációjával szemben fino
mabb,árnyaltabbmegközelítésreképes,melyneksoránkiderül,hogyegyáltalánnem
úgytörténnekadolgok,amikéntaztCollinsésPinchamagukinterpretációibanérteni
vé lik és vissza ad ják. A kí sér le tek hez szük sé ges anya gi for rá sok meg szer zé sé hez és azok 
meg szer ve zé sé hez va ló ban tár gya lá sok ra volt szük ség: ami e vo nat ko zás ban le zaj lott (s 
zajlik),valóbanszociológiaéspolitika.Ámakísérletekténylegeslebonyolításában,az
ered mé nyek le írá sá ban és föl dol go zá sá ban más ról volt szó. A hely zet ha son ló – ál lít ja 
Egeratermészettudományokhermeneutikájamásikismertamerikaiképviselőjének,
Robert Creasenek a párhuzamára hivatkozva –, mint a színházban, ahol megkü
lönböztetendőkaszínrevitelésazelőadástörténései(Crease1993,1996).
Mígaszínrevitelsorántárgyalásokról,pénzügyi,hatalmiésmásegyeztetésekről,a

színészekmegnyerésérőlstb.vanszó,egészenmásdolog,segészenmáskritériumok
alapjánítélendőmegmagaaszínházielőadás.Hasonlóképpenmegkellkülönböztet
nünka tudományoskísérletmegszervezése,„színrevitele” során történteket–állítja
Eger–akísérletvalóságoslebonyolításasorántörténtektől(beleértveezekbeaszű
kebbértelembenvettkísérletsorántörténtekentúlazokatatudományosdiszkusszió
katis,amelyekakísérletieseményektudományosföldolgozásaközbenbontakoznak
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ki).Egerszerintakísérletektörténései,azokregisztrálásaéstudományosmegvitatása
soránegyhermeneutikaikörnek lehetünktanúi,aholakérdésföltevésnekésa tárgy
megértéséreirányulószándékunknakmáreleveelőfeltételeatárgyegyfajta–heideg
geriértelembenvett–előzetesértése.ANapmagjábanlezajlófolyamatokmegértésé
hez szükségünk van a neutrínómegértésére, de a neutrínómegértéséhez egy adott
mértékigmárértenünkkellazt,amiaNapbantörténik.Elkerülhetetlenvolt,hogya
tárgyrólakutatóknakmárelőzeteselképzeléseilegyenek,hiszenakérdésekésakér
désekáltalmotiváltkísérletekprogramjacsakezenelőzetesmegértéskontextusában
fogalmazódhatottmeg(Eger1997:349–354).
Ereprodukcióbanakísérletekeredményeinekésazelőzeteselképzeléseknekaszem

besítéseatárgyhermeneutikaikörbentörténőmegértésénektermészetesmozzanata
kéntjelenikmeg.Elnagyoltezértazakép–állítjaEger–,melyszerintavárttóleltérő
kísérleti eredmények hatására a kutatók a Napra vonatkozó korábbi elképzelések
relevánsrészeitőlazonnalmegszabadultakvolna:valójábanitthermeneutikaidiskur
zusalakultkiakutatókközött–deegyúttalmintegyakutatásésatermészetreláció
jábanis–,amennyibenazeredetielméletbizonyosrészeinekpróbálgatásszerűkorrek
ciójára,kicserélésére,majdezekalapjánmegszervezettújabbkísérletekrekerültsor,
melyneksoránfokozatosanárnyalódott,módosultéselmélyültatárgyelőzetesisme
reteésmegértése.Shaapolitika,azegyéniéscsoportérdekekbefolyásoljákisetudo
mányosvitákat,Egerreprodukciójábanazoklényegükszerintmégiscsakamostbemu
tatott hermeneutikai körmozzanatai, s nem „érdekegyeztetések” (Eger 1997: 354–
358).Így–vonjaleakövetkeztetéstEger–,amikoraszociálkonstruktivizmusradikális
irányzatai a tudományos diskurzust a „tárgyalás” politikai töltetű kategóriájának
fogalmaalárendelik,elevetendenciózusanésinkorrektmódonjárnakel:helyesebb,
ha az el mé le tek és az el mé le tek alap ján meg ter ve zett kí sér le tek ered mé nye i nek szem
besítését,valamintakülönbözőálláspontotképviselőtudósközösségekközöttitudomá
nyosvitákatakutatásegyfajtamódonelőzetesenisértetttárgyánakmegismeréséreés
megértéséreirányulóhermeneutikaikörkéntértelmezzük(Eger1997:358–361).
Egerhermeneutikaifogalmakkaldolgozóelemzésetehátelutasítjaaszcientizmust

és a tudományos objektivizmust, hiszen a tudományos elméletetalkotást egy olyan
hermeneutikaifolyamatrészénektekinti,amelybenmeghatározószerepevanaszub
jektum előzetesmegértésének, s amelynek során nem „objektív” ismeret, hanem a
szubjektum hermeneutikai horizontján belüli, a tradíció által determinált megértés
konstituálódik.UgyanakkorEgermegőrziatermészettudománynak,mintegysajátos
világmegértésimódnaktisztánpolitikávávagyszociológiáváfölnemoldhatószuvere
nitását, s ígymeghaladjaazelemzéseelejénkritikailagmegemlítettkétpólushamis
dichotómiáját.

Összeg zés

Az utób bi év ti ze dek tu do mány fi lo zó fi á ja egy re in kább ki szé le sí tet te a ter mé szet tu do
mányokmegértésénekhorizontját.Kuhnnyománfontosszerepjutottatermészettu
dományokmegértésébenatudománytörténetnek,starthatatlannáváltatérenésidőn
kívüliörökérvényűracionalitástkövető,szigorúanobjektívtermészettudománymíto
sza.AKuhnnyománelőtérbekerülőtudományfilozófiaiirányzatok–ígyatudásszoci
ológia,aszociálkonstruktivizmusstb.–újmozzanatokra,tényezőkrehívtákfölafigyel
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met a természettudomány működésében, s nemcsak általában, filozófiai szinten,
hanemkonkrétesettanulmányokformájábanishozzájárultakatudománnyalkapcso
latos képünk differenciálásához. Ugyanakkor ezzel párhuzamosan elmosódottá,
bizonytalanná vált a természettudomány relatív szuverenitásának fölmutatása – sőt
egyesszélsőségesálláspontokajogosszociológiaimegközelítésttúlértékelve,atudo
mánytteljesenaszociológiábanföloldvaegyenesentagadtákisazt.Másrészrőlugyan
csakazutóbbiévtizedekbenahagyományostörténelemtudományifilológiai,illetvea
humántudományokeszközeiveldolgozótudománytörténetkutatásnagymennyiségű
értékesanyagottártfölatermészettudományoktörténetéről,sennekértelmezésérea
kurrens tudományfilozófiai irányzatok – ígyKuhn elmélete vagy a tudásszociológia
önmagában–nemmindigtűntekelégségesnekvagyelegendőnek.
Talánnemtúlzunk,haaztállítjuk,hogy–éppenagazdagéssokrétűtudományfilo

zófiaiéstudománytörténetieredményeknyomán–újszintézislehetőségeésszüksé
gessége rajzolódikki.A fönti esettanulmányokarrautalnak, hogy a természettudo
mányhermeneutikaimegközelítésemegadhatjaezenújszintézisfilozófiaihátterét–
vagy leg aláb bis relevenás mó don hoz zá já rul hat ah hoz.

Hivatkozottirodalom

BellarminoleveleFoscarinihez(1902):InLeOperediGalileoGalilei.EdizioneNazionale,XII. Firenze.
Collins,H.M.ésT.Pinch(1993):The Golem. Cambridge: Cambridge University Press.
Crease,Robert(1993):The Play of Nature: Experimentation as Performance. Bloomington: Indiana University 

Press.
Crease,Robert(1996):ResponsiveOrder:„ThePhenomenologyofDramaticandScientificPerformance”.

In InternationalSocietyforHermeneuticsandScience.MeetingattheUniversityofStonyBrook. NewYork,
jún.21–23.(Előadáséskézirat)

Eger, Martin (1997): Achievements of the Hermeneuticphenomenological Approach to the Natural
Science.In ManandWorld.AnInternationalPhilosophicalReview.30/3.

Gingerich,O.(1973):FromCopernicustoKepler:HeliocentrismasModelandasReality.InProceedings of 
theAmericanPhilosophicalSociety,117:516–520.

Heelan,ParickA.(1991):HermeneuticalPhilosophyandtheHistoryofScience.InNature and Scientific 
Method.WilliamWallaceFestschrift.DanielDahlstrom(szerk.).CatholicUniversityofAmericaPress.

Heelan,ParickA.(1994):Galileo,Luther,andtheHermeneuticsofNaturalScience. InThe Question of 
Hermeneutics.T.J.Stapleton(szerk.).KluwerAcademicPublisher.

Heelan, ParickA. (1997):Why aHermeneutical Philsophy ofNatural Sciences? InMan andWorld. An
InternationalPhilosophicalReview.30(3):July.

Moesgard,KristianP.(1973):HowCopernicanismTookRootinDenmarkandNorway.InTheReceptionof
Copernicus’HeliocentricTheory.J.Dobrzycki(szerk.).Dordrecht:Reidel.

VekerdiLászló (1998): Így élt Galilei.Budapest:Tipotex.
Westman,RobertS.(1975):TheMelanchthonCircle,Rheticus,andtheWittenbergInterpretationofthe
CopernicanTheory.InIsis,(66)2.

Westman,RobertS.(1994):TwoCultureorOne?ASecondLookatKuhn’s.TheCopernicanRevolution.
In Isis,(85)1.




