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bevezetés

Egy olyan általános eskü gondolata, amely-
lyel a hippokratészi gondolat kiterjeszthető 
lenne a tudományos tevékenység egészére, 
nem új (Popper, 1971). Az ezredforduló óta 
azonban érezhetően élénkebbé vált mind 
a kommunikáció, mind a szerveződés egy 
általános fogadalom irányába. Írásom olyan, 
főként pszichológiai szempontok gyűjtemé-
nye, amelyek tovább sürgetik ezt a folyama-
tot. Amellett érvelek, hogy a tapasztalat, 
amelyet a pszichológia a múlt század köze-
pe óta a tudományos kutatómunka belső 
etikai rendszerének kiépítése során szerzett, 
hasznos lehet az alkalmazott területek, 
a tudomány külső etikai rendszerének alko-
tása során.

A felelősségteljes megismerés

Kurt Vonnegut 1985-ben beszédet tartott 
a Bostoni Műegyetem (MIT) végzős hallga-
tóinak. A beszéd lényege a tudósok felelős-
sége volt a világ sorsának alakulását illető-
en. Mondandóját azzal a javaslattal zárta, 
hogy a hippokratészi eskü szövegét érdemes 
volna úgy módosítani, hogy az ne csak orvo-
sok számára jelentsen elköteleződést.

„Szerintem a hippokratészi esküből ez 
a részlet nem szorul sok javításra: »Életvite-
lemmel is betegeim jobbulására törekszem, 
képességem és belátásom szerint, nem pedig 
ártásukra vagy bármilyen hátrányukra. Halá-
los szert soha nem adok be senkinek, még 
ha erre kérlelnének is, és ilyen tanácsot sem 
adok.« Ezt a mondatot ki lehet persze bőví-
teni, hogy ne csak orvosokra, hanem minden 
tudósra vonatkozzon, hiszen minden tudo-
mány abban az egyszerű kívánságban gyöke-
rezik, hogy az emberek minél biztonságo-
sabban és jobban éljenek. Mondjuk, ezt is 
írhatnák: »Életvitelemmel e bolygó minden 
életformájának jobbulására törekszem, 
képességem és belátásom szerint, nem pedig 
ártásukra vagy bármilyen hátrányukra. Nem 
alkotok halálos szert vagy eszközt, még ha 
erre kérlelnének is, és ilyen tanácsot sem 
adok.« Jó kis eskü lenne talán, minden bos-
toni végzős hallgató boldogan letenné. Bizo-
nyára ennél sokkal többre is megesküd nének. 
De, mondjuk, itt lehetne elkezdeni. Köszö-
nöm a figyelmüket.” (Vonnegut, 1991;  Szántó 
György Tibor fordítása).

Sir Joseph Rotblat, lengyel fizikus, a No- 
bel-díj átvételekor, 1995-ben nagyjából 
ugyanerre buzdította a tudóstársadalmat, 
és javaslatait meg is ismételte 1999-ben 
Budapesten az UNESCO és a Nemzetközi 
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 Tudományos Tanács (ICSU) szervezésében 
megtartott Tudomány Világkonferenciája 
alkalmával. Arra az álláspontra helyezke-
dett, hogy a tudomány berkeiben gyakran 
hangoztatott „amorális”, tényekre szorítko-
zó és az értékekkel kapcsolatban semleges 
álláspont valójában „immorális”, mert a cse-
lekedeteink következményiért felelősséggel 
tartozunk. Kifejtette, hogy a tudomány törté-
netének sötét fejezeteiből okulnunk kell, 
amikor a jelent és jövőt alakítjuk. Rotblat és 
más, az indítvánnyal szimpatizáló tudósok 
hatására, a konferencia zárónyilatkozatban 
deklarálta, hogy a tudományetika és felelős-
ség oktatása szerves része kell legyen a tudós-
képzésnek. „Az egyetemi hallgatóknak 
ismerniük kell azokat a valós etikai dilem-
mákat és érdekkonfliktusokat, amelyekkel 
találkozni fognak pályájuk során. A fiatal 
tudósokat határozottan bátorítanunk kell 
arra, hogy tartsák tiszteletben és kövessék 
az etikai alapelveket és a tudomány felelős-
ségét.” (Cetto, 2000).

Vonnegut ugyan csalódottságának adott 
hangot a beszéde visszhangtalanságát illető-
en, de Rotblat felhívása nem maradt válasz 
nélkül. Például a Student Pugwash USA 
mozgalomnak (www.spusa.org) ma már 
nemzetközi ágai is vannak, és az általuk 
megfogalmazott nyilatkozatot diákok és 
tudósok ezrei írják alá évente a világ több 
mint hetven országában.

„Fogadom, hogy egy jobb világért fogok 
dolgozni, ahol a tudományt és a technoló giát 
csak felelősséggel szabad alkalmazni. Isme-
reteimet soha nem fogom emberekre vagy 
a környezetre káros módon alkalmazni. 
Egész pályám során meg fogom vizsgálni 
a tetteim következményeit mielőtt cseleked-
nék. Akármekkora nyomással vagy kihívá-
sokkal is kell szembenéznem, aláírom ezt 
a nyilatkozatot, mert hiszek benne, hogy az 

egyéni felelősségvállalás az első lépés egy 
békés világhoz vezető úton.” (Rotblat, 1999: 
1475; a szerző fordítása).

1995-ben a Mérnökök és Tudósok 
Nemzetközi Hálózata a Globális Felelősség-
vállalásért (www.inesglobal.net) megfogal-
mazott egy sokkal hosszabb és részletesebb 
fogadalmat, amelyben egy egész sor etikai 
alapelvet és felelősségvállalást rögzített. Ez 
a szervezet azóta is aktív, és komoly erőt 
képvisel a nukleáris fegyverek fejlesztése, 
a velük való kísérletezés és általában a tömeg-
pusztító fegyverekkel kapcsolatos felelős-
ségvállalás tekintetében. 2000-ben elkészült 
a szabályzatok és fogadalmak első igazán 
átfogó összesítése, amely 115 tétel (főként 
szabályzatok, fogadalmak, nyilatkozatok és 
direktívák szövegei) felmérését végezte el. 
A vizsgált tételek 6 kontinens 23 országából 
származtak, és 39 nemzetközi, 76 helyi 
szabályzat szövegeit tartalmazták.  Kathinka 
Evers (2000), a tanulmány szerzője, nem csak 
etikai alapelvek szerint csoportosította a téte-
leket, hanem a legyakoribb érveléseket is 
összegyűjtötte az elvek gyakorlatba ültetése 
mellett és ellen. A tanulmány megállapítot-
ta, hogy a tudósok külső felelősségét (a tudo-
mány területein kívül eső történésekkel 
kapcsolatos felelősség) illetően vannak nézet-
különbségek, a belső felelősség (a kutatói 
magatartás és a tudomány gyakorlását érin-
tő felelősség) kérdéseiben erős a konver-
gencia.

Mindazonáltal a tudomány viszonya a jó 
és rossz morális dimenziójával, az etikával, 
az érték fogalmával korántsem egyértelmű 
és felhőtlen. Inkább azt mondhatnánk, hogy 
vannak területek, ahol a 20. század második 
felétől számítva nagyon látványos és dina-
mikus fejlődést tapasztalhatunk. Evers 
megállapítása a mai napig érvényes maradt, 
a tudósok jobban egyetértenek a tudomány 
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berkein belül értelmezett felelősségvállalás 
mértéke és formái felől, mint abban, hogy 
miként és milyen mértékben kellene felelős-
séget vállalni a társadalmi, gazdasági, poli-
tikai kérdésekben.

A tudomány belső  
felelőssége

A belső felelősségre vonatkozó alapelvek, 
fogadalmak és nyilatkozatok fejlődésével 
párhuzamosan a kutatásetikai alapelvek érvé-
nyességi és érvényesítési köre a gyakorlat-
ban is szélesedett. Ma azokat a kutatókat, 
akik emberi vagy állati alanyok részvételé-
vel kísérleteznek, szigorú szabályok kötik. 
A kutatómunka etikai alapelveinek betartá-
sa a modern tudomány egyik legfontosabb 
alappillére. Kutatásetikai kódexeink (pl. 
A Helsinki Nyilatkozat – WMA, 1964; The 
Common Rule, 2009; Tri-Council Policy 
Statement, 2019) felelősségteljes, körültekin-
tő munkát követelnek meg, és folyamatos, 
önként vállalt ellenőrzést, hogy az adatgyűj-
tés, a feldolgozás és a nyert ismeretek követ-
keztében a résztvevők vagy érintettek jogai, 
érdekei ne sérülhessenek. Ezekben a folya-
matokban, az előírások betartásának ellen-
őrzésében és az alapelvek és gyakorlati fo- 
gások tanításában a pszichológia mindig 
oroszlánrészt vállalt. Napjainkban a színvo-
nalas nemzetközi folyóiratok csak igazolt és 
független etikai ellenőrzésen átesett tanul-
mányokat közölnek.

A tudósok részéről a belső felelősség 
felismerése és egy etikailag vállalható 
gyakorlat kialakítása egyértelműen az 
önvizsgálat eredménye. Elég egy felületes 
pillantás a tudomány történetére, hogy 
lássuk, a kutatómunka célkitűzései és lefoly-
tatásának módja nem volt feddhetetlen még 

a múlt század második felében sem. A ma 
jellemző etikai minőségbiztosítási gyakor-
latok megteremtésében a pszichológia kulcs-
szerepet játszott. Szerte a világon a kuta-
tásmódszertan oktatása is a pszichológusok 
feladata lett.

A tananyag átadása rendszerint történe-
lemleckékkel indul. Történetünk főbb állo-
másait megrázó, meggondolatlan és végül 
olyan erős közfelháborodást kiváltó ese- 
mények jelölik ki, amelyek végül is cselek-
vésre, szabályalkotásra késztették a kutató-
kat (Szokolszky, 2020). A kutatásetikai kóde-
xek és a gyakorlati megoldások elsősorban 
azért jöttek létre, hogy a 19. század végén és 
a 20. század első felében tapasztalt vissza-
éléseket, a háborúk alatt végzett embertelen 
kísérleteket és az eugenikai programok fele-
lőtlenségeit ki lehessen szorítani a tudomá-
nyos kutatások világából. Az etikai kódexek 
és a hozzájuk tartozó gyakorlat nem egy 
ütemben jött létre, hanem folyamatos átdol-
gozások, frissítések és a kibúvók folyamatos 
felszámolása eredményeképp. Az egyik 
fontos felismerés ebben a folyamatban éppen 
az, hogy az etikai alapelvek felülbírálata, 
javítása, a korszellemhez és a korok változó 
társadalmi, technológiai feltételeihez való 
igazítása egy soha véget nem érő feladat, 
amelybe folyamatosan erőt, szellemi és anya-
gi forrásokat kell fektetnünk, hogy a felelős 
kutatói magatartás és annak magas színvo-
nalú minőségbiztosítása fennmarad hasson.

A különféle kódexekben találhatunk elté-
réseket az alapelvek csoportosításában és 
megfogalmazásában is, de a legfontosabb 
vezérelvek a következők: az emberi méltó-
ság és az autonómia tisztelete; egyéni és 
társadalmi jóllét/jólét felé törekvés; és az 
igazságosság. Úgy is mondhatnánk, hogy 
a kutatásmódszertan etikai szempontjain 
keresztül egy szebb, új világ igénye sejlik 
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fel. Egy olyan világé, amelyben a  hippok- 
ratészi eskü eszmeisége kiterjed az orvoslá-
son túlra is, és érvényessé válik minden 
megismerő, fejlesztő és fenntartó tevé keny-
ségre. Ezzel együtt olyan normák igye keznek 
szabályozó erőhöz jutni, amelyek megköve-
telik a különféle tevékenységek közösségre 
és életminőségre gyakorolt hatásának folya-
matos felülvizsgálatát.

A tudomány külső 
felelőssége

Sokkal több ellentmondást találhatunk 
a külső felelősség problémakörét illetően. Az 
ellentmondások részint tudományfilozófiai 
jellegűek, másfelől ugyanahhoz az önkriti-
kus hozzáálláshoz van közük, ami a belső 
felelősség gyakorlatba emelésének motorja. 
Időnként logikai tézisként, máskor tény- érték 
dichotómiaként jelenik meg az a George E. 
Moore-hoz és David Hume-hoz köthető 
megállapítás, amely az értékeket és tényeket 
logikailag nem összetartozóként azonosítja, 
és végső soron elvezet ahhoz a széles körben 
hangoztatott állásfoglaláshoz, miszerint a tu- 
domány felelőssége a tények feltárásáig tart 
(Brinkmann, 2005). Az, hogy a felfedezett 
tények vagy megalkotott elméletek haszná-
lata milyen következményekkel jár, nem 
tartozik a tényeket leszállító tudósok felelős-
ségi körébe. Ebben az értelmezésben a tudós 
éppenséggel azért felelős, hogy az objektív 
tények felfedésének feladatába nehogy „vallá-
si, metafizikai, morális, politikai, nyelvi, reto-
rikai vagy logikai” (sic) megfontolásokat 
keverjen. A fenti gyakran idézett intelmeket 
a hagyomány szerint Robert Hooke fogal-
mazta meg az Angol Királyi Társaság gyűlé-
sén 1664-ben. Nehéz eldönteni, hogy ennek 
az azóta sokat támadott filozófiai jellegű 

okfejtésnek a dogmává szilárdulásában mi 
játszott nagyobb szerepet: az objektivitás 
védelmének igyekezete, vagy a felelősség 
hárításának igénye. A felelősség kérdése 
nagyon élesen tükröződik Szilárd Leó 
Truman elnöknek címzett petíciójában 
(1945), amelyet 67, az atombombán dolgo-
zó tudós írt alá, azt kérve, hogy határozat-
ban mentse fel őket a Hirosimára ledobott 
tömegpusztító fegyverhez fűződő felelős-
ség alól.

A felelősség kérdése makacsul velünk 
marad, és sokféle reakciót vált ki. Van, aki 
szerint a száraz, értékmentes objektivitás túl 
mélyen gyökerezik a tudományban ahhoz, 
hogy valami másra cseréljük (Ziman, 1998). 
Mások szerint egyenesen veszélyes lenne, ha 
tudósok, akik nem képzettek, nem tájékozot-
tak etikai kérdésekben, felelősséggel tartoz-
nának ezeken a területeken is (Wolpert, 
1994). Megint mások arra figyelmeztet-
nek, hogy a morális kérdések aktív kerülése 
hosszú távon a tudomány lealacsonyodásá-
hoz, akár leépüléséhez is vezethet. A törté-
nelem során a tudomány szabad fejlődését 
mindig ugyanazok a tényezők korlátozták: 
ortodox vallások, politikai ideológiák, állam-
érdekek és a gyors haszonszerzést célzó 
szabadpiaci ideológiák. Természetesen a kor-
látozó erők mindig is támaszkodtak a tudo-
mány eredményeire, miközben igyekeztek 
távol tartani a tudósokat annak eldöntésétől, 
hogy az általuk leszállított tényeket, elméle-
teket és eszközöket miféle célok szolgálatá-
ban használják fel. Ez ma sincs másképpen 
(Altbach, 2001). 

A legtöbb érdekkonfliktust, ellentmon-
dást a tudománynak azokon a területein talál-
hatjuk, ahol a legvilágosabb a létrehozott 
elméletek és eszközök üzleti és politikai 
jelentősége (számítástechnika, hadiipar, ge- 
netika). Mindeközben a világ számos részén 
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az alapvető feltételei sincsenek meg annak, 
hogy akár csak az orvoslás tekintetében 
a fejlett országokra jellemző etikai gyakor-
latokat követni lehessen (Pratt és mtsai, 
2018). Ha valahol a kutatásetika érdek-
konfliktusba kerül a gazdasági vagy politi-
kai érdekekkel, nagy valószínűséggel az előb-
binek kell engednie. Az elmúlt évek elhíresült 
botrányai és perei alapján ítélve, ez még olyan 
országokban is így van, amelyek egyébiránt 
a kutatásetika fáklyavivői. Minél fejlettebb, 
minél határozottabb gyakorlati szabályokkal 
rendelkezik a belső integritás, a belső fele-
lősség szabályozását és annak minőségét 
biztosító apparátusunk, annál nyilvánvalób-
bak azok az ellentmondások, kettős szten-
derdek, amelyet a tudományos eredmények-
re ugyan támaszkodó, a kutatásokat aktívan 
támogató, de az etikai alapelveket magukra 
érvényesnek nem tartó szereplők aktivitása 
eredményez.

Feltehetjük, hogy a problémák exponá-
lásán túlmenően nincs sok haszna annak, ha 
a belső és a külső felelősséget mereven elvá-
lasztjuk egymástól. Amikor Vonnegut vagy 
Rotblat a hippokratészi gondolat kiterjesz-
téséről fantáziáltak, ők sem tettek különb-
séget. A helyzet azonban úgy alakult, hogy 
a tudomány, nem meglepő módon, a saját 
háza táján kezdte a dolgok rendbetételét. 
Emiatt azonban kialakult egy sor ellentmon-
dásos  helyzet, ami érdekkonfliktusokhoz 
vezet, és megnehezítheti a gazdasági/akadé-
miai konzorciumokban való együttműködést 
is. Ezeknek az érdekkonfliktusoknak a feltér-
képezése és hatásuk kimutatása nem tarto-
zik szorosan egyetlen diszciplína kötelé kébe 
sem. A tapasztalatokra és a gyakorta hasz-
nált módszerekre gondolva jogos a fel tétele-
zés, hogy a pszichológia nagyobb szerepvál-
lalása üdvözölhető fejlemény volna ( Hipsley 
és Sherratt, 2019).

eltérő értékrendek, 
ellentmonDások és Dilemmák

A tudomány egyik alapértéke a tudás, az 
eredmények önzetlen és automatikus megosz-
tása, a megszerzett tudás közkincsként keze-
lése. A közelmúltban ez az érték egyre inkább 
kiterjed az összegyűjtött nyers adatok és az 
elemzés lépéseinek a nyílt kezelésére is. 
Egyfelől a minőségbiztosítást, pontosabban 
a nem kívánatos és megkérdőjelezhető kuta-
tói gyakorlatok kiszorítását segíti ez a lépés. 
Másfelől az is egyre nyilvánvalóbb, hogy 
a tudomány egésze számára az adatok hozzá-
férhetővé tétele sokkal több előnnyel jár, mint 
hátránnyal. Több szem többet lát, összeha-
sonító munkákra nyílik lehetőség, és a költ-
séges adatfelvételi eljárások sokkal több 
haszonnal járnak így. A nevesebb folyó iratok 
egy ideje egyenesen felkérik az empirikus 
kéziratok beküldőit, hogy tegyék hozzáfér-
hetővé az adataikat.

Ez a gyakorlat jelenleg nem, vagy csak 
nagyon nehezen lenne elvárható a techno lógiai 
fejlesztésekben érdekelt gazdasági szereplők 
számára. Itt sokkal gyakoribb, hogy a kuta-
tásban részt vevők arról nyilatkoznak, hogy 
titokként kezelik a mérések és elemzések ered-
ményeit, nem pedig arról, hogy miként teszik 
azokat hozzáférhetővé minél szélesebb közön-
ség számára. A különbség okai triviálisnak 
tűnhetnek, pedig nem azok. Az üzleti siker-
nek nem elengedhetetlen feltétele a tudáshoz 
vagy az technológiához való hozzáférés korlá-
tozása, vagy áruként kezelése. Ha például 
a számítástechnikát vesszük alapul, a tudás 
és az eszközök szabad megosztására alapuló 
gazdasági szereplőket nem söpörte le a szín-
ről a megosztást az üzleti érdekekkel össze-
egyeztethetetlennek tartó hozzáállás. Ennek 
inkább az ellenkezője történt. A nyílt forrás-
kódú,  szabadon használható és áttervezhető 
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rendszerek piaci részesedése folyamatosan 
növekszik, az utóbbi hat évben például 
megnégyszereződött (August és mtsai, 2021). 
Ez idő alatt sok területen piacvezető pozíció-
hoz jutatottak olyan, bárki számára térítés 
nélkül hozzáférhető eszközök, amelyeknek 
a fejlesztését megelégedett felhasználók finan-
szírozzák – utólag. Számos elemzés megmu-
tatta, hogy a tágabb közösségek érdekeit 
ezek a megoldások sokkal jobban szolgálják, 
mint a zárt rendszerek.

A tudás megosztásának korlátairól viszont 
rendre az bizonyosodik be, hogy csupán szűk 
érdekcsoportok számára hasznosak. Az utób-
bi évtized vizsgálatai azt is világossá tették, 
hogy a javak, az eszközök és a tudás megosz-
tása és visszatartása pszichológiai tényező-
kön is múlik, mindegy, hogy tudományos, 
gazdasági, kulturális vagy világnézeti kon-
textusban foglalkozunk a megosztás jelensé-
gével. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, 
hogy a megosztás ellenzőit jellemző, a kont-
roll elvesztésétől és a gazdasági versenyben 
való alulmaradástól való félelem gyakran 
abból fakad, hogy hiányzik a személyes 
tapasztalat (Gewin, 2016).

A tudás és technológia megosztása körü-
li konfliktusok szokatlanul élesen rajzolód-
nak ki a COVID-19-pandémia elleni globá-
lis küzdelem során. A járványszakértők és 
-kutatók egyetértenek abban, hogy a járvány 
terjedésének és a további, esetlegesen még 
veszélyesebb vírusmutációknak az elkerülé-
se érdekében az volna a leghatékonyabb, ha 
a tudás és a technológia áramlását epidemo-
lógiai és nem geopolitikai vagy üzleti érde-
kek mentén szerveznénk meg. A felelős medi-
cína és a humanitás alapértékei azonban 
a szemünk láttára kerülnek konfliktusba és 
maradnak alul üzleti és politikai indítékok 
által vezérelt döntésekkel szemben. Vegyük 
figyelembe, hogy az üzleti célok követése 

miatt nem pusztán valamiféle globális szoli-
daritás ideálja sérül. A segítség és a tudás 
visszatartása közvetlenül veszélyezteti mil- 
liók életét azokban az országokban is, ahol 
jobb az egészségügyi infrastruktúra (Pratt 
és mtsai, 2018; Tietze és mtsai, 2020).

Egy másik alapérték az emberi méltóság 
és autonómia tisztelete, és ezzel összefüg-
gésben az ártani nem akarás igénye. Ezen 
a területen vitathatatlanul nagyon körülte-
kintővé lett az emberi résztvevők bevonásá-
val végrehajtott kutatómunka. Éppen ezért 
jogosan merülhet fel a kérdés, hogy mi értel-
me van olyan kínosan ügyelni a kutatásban 
részt vevő személyek jogaira és méltóságá-
ra, ha az eszköznek, amelynek a létrehozá-
sán fáradozunk, éppen az a funkciója, hogy 
az emberi méltóságot és autonómiát megke-
rülje vagy kijátssza? Kétségtelen, hogy valós 
és virtuális térben dolgozó megfigyelőrend-
szerek, a viselkedés különféle aspektusait és 
együttjárásait vizsgáló algoritmusok fejlesz-
téséhez szükség van kísérleti alanyokra. 
Miért fontosabbak a tudomány számára 
a kutatásban részt vevők, mint azok, akik-
nek az életére, jogaira, méltóságára és auto-
nómiájára az adott technológia hatással lesz?

A kutatókat szigorú szabályok kötik arra 
nézve, hogy kit milyen körülmények között 
szabad megfigyelni, milyen eszközöket lehet 
alkalmazni, szabad-e felvételt készíteni. Ezzel 
egyidejűleg, mind az egyének, mind a töme-
gek megfigyelésére alkalmas rendszerek 
fejlesztése zajlik szerte a világon. A mozgás-
rögzítő eszközök adatainak elemzése révén 
tudjuk, hogy az emberi test mozgása kiapad-
hatatlan információforrás. Még csak most 
kezdjük megérteni, hogy a szem, a fej, a kéz, 
a lépések és a hang megdöbbentően sok infor-
mációt hordoz mind egészségügyi, mind pszi-
chológiai állapotok és változások azonosítá-
sában. Ugyanakkor Kínában a tömeges 
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megfigyelőrendszerek adatait máris alkal-
mazzák az állampolgárok azonosítására 
(főként mozgáselemzés révén), követésére és 
cselekedeteik értékelésére (Qiang, 2019). 
Világos, hogy az ilyen rendszereknek lehet-
nek a közösség számára például biztonsági 
szempontból hasznos következményei is, de 
a személyes szféra rohamos megszűnésével 
kapcsolatban nagyon nehéz volna kijelente-
ni, hogy a pozitív hatásai ellensúlyozzák 
a negatív hatásokat.

A technológiai verseny és a tudomány 
mindig is jókora közös halmazzal rendelke-
zett. Az átfedés, összemosódás lokális hatá-
rai azonban folyton változnak. Az automatizá-
lás, a mesterséges intelligencia, a gépi tanulás, 
a nagy adattömegek (big data) elemzési eljárá-
saink és a komplex rendszerek viselkedésének 
tanulmányozása napjainkban olyan fejlődési 
utakra léptek, amelyeknek egyre nagyobb 
közös halmaza van a pszichológia hagyomá-
nyos célkitűzéseivel. A szakadatlan „ fejlődési” 
versenyben az elme és a viselkedés megis-
merésének számos aspektusa válik mérnöki 
 kihívássá, megoldandó gyakorlati feladattá. 
A pszichológusok többsége nincs ezeknek 
a fejlesztéseknek a fősodrában, olyan laikus-
nak számít, aki okkal gondolhatja izgalmas-
nak is meg aggasztónak is a fejleményeket. Az 
Európai Unió különösen élen jár abban, hogy 
etikai megfontolások minél inkább teret kapja-
nak a technológiai fejlesztésekben is, és nem 
csak ott, ahol a kísérletek alanyai emberek. Az 
azonban nem kétséges, hogy egyre gyakrab-
ban találkozhatunk a közeljövőben olyan kuta-
tással, ahol az új technológiák behatolnak 
a pszichológia felségvizeire.

Hadd említsek csak néhányat az utóbbi 
évek technológiai fejlesztései közül, amelyek 
minden bizonnyal fejtörést okoznának egy 
etikai bizottság számára, főként azért, mert 
a technológia után kullogunk és nincs a birto-

kunkban semmiféle elemzés a fejlesztések 
közösségekre, egyénekre gyakorolt hatásait 
illetően.

Az úgynevezett deep fake technológia 
villámsebesen fejlődik, és mind akusztiku-
san, mind vizuálisan megdöbbentően meg-
tévesztő, hamis videofelvételeket képes elő- 
állítani. Nem túlzás kijelenteni, hogy a tech-
nológia emberi életekre való hatása pillanat-
nyilag megjósolhatatlan (Westerlund, 2019).

A közelmúltban nyilvánvalóvá vált, hogy 
a közösségi média különféle felületein algo-
ritmusok és fizetett szakemberekből álló 
dezinformációs hálózatokkal komoly befo-
lyásra lehet szert tenni politikai folyamatok-
ra (Rainie és mtsai, 2017).

Szoftverfejlesztők és termékmenedzse-
rek tanulmányozzák azokat a folyamatokat, 
amelyek során telefonos vagy számítógépes 
alkalmazások használata függőséghez vezet. 
Mondanom sem kell, nem azért, hogy 
a függőség kialakulását az emberi méltóság 
és autonómia védelmének érdekében elke-
rüljék (McWilliams és mtsai, 2006).

Az egyre rohamosabb tempóban fejlődő 
kiszolgáló robotokkal, virtuális ágensekkel 
kapcsolatban gyakori panasz, hogy a kisebb-
ségekkel kapcsolatos előítéleteink, negatív 
attitűdjeink ezekbe a rendszerekbe is áttevőd-
nek. Például egy sebhelyes, bőrbetegségben 
szenvedő vagy a megszokott dimenzióktól 
eltérő arcberendezésű személyt nem ismer-
nek fel személyként és nem végzik el a felada-
tukat, például nem adnak információt, bebo-
csátást stb. (Zou és Schiebinger, 2018).

Ha például az Amazon dolgozói körében 
valamiféle pszichológiai felmérés készülne, 
akkor a kutatáshoz szükséges etikai enge-
dély megszerzéséhez világossá kellene tenni 
a résztvevők számára, hogy az adatfelvétel 
bármikor megszakítható, és hátrányos kö- 
vetkezmények nélkül abba is hagyható. 
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 Ugyanezek a résztvevők, akikkel a kutatók 
ennyire felelősségteljes gonddal bánnak, még 
a WC használata erejéig sem hagyhatják el 
a posztjukat, mihelyt visszatérnek a szalag 
mellé (Delfanti, 2021). A legfrissebb hírek 
szerint szintén az Amazon olyan monito-
rozórendszer fejlesztésén dolgozik, amely 
fáradhatatlan mesterséges intelligencia segít-
ségével figyeli a dolgozók minden mozdu-
latát, hogy a nem szorosan a munkához tar-
tozó tevékenységeket teljesen ki tudják 
küszöbölni. Ennek a rendszernek a fejlesz-
téséhez is bizonyosan szükség van kísérleti 
alanyokra. Az ő méltóságukat és autonó-
miájukat is védik a kutatásetikai előírások. 
Azonban mihelyt elkészül, a rendszer a funk-
ciója éppen ezeknek a jogoknak és méltóság-
nak a csorbítása lesz (Hanley és Hubbard, 
2020).

Az elmúlt évtizedek során a legtöbb 
ország kutatási gyakorlata egyre több előírást, 
szabályt és ellenőrzést helyezett hatályba, 
amelyek igyekeznek kizárni, hogy olyan 
esetekben is fájdalommal vagy életvesztés-
sel járó műveletet hajtsunk végre állatokon, 
ahol ugyanaz az eredmény más úton is elér-
hető lenne. Aktívan támogatjuk ezeknek az 
alternatív megoldásoknak a kifejlesztését. 
Három vezérelv emelkedett ki ebből az igye-
kezetből. A kiváltás elve kimondja, hogy 
amikor csak lehetséges, az állatok használa-
tát a kísérletek során váltsuk ki más mód sze-
rekkel. A redukció elve szerint, ha nincs 
alternatíva, akkor a lehető legkevesebb álla-
tot kell a kutatások során használni. A fino-
mítás elve pedig azt célozza meg, hogy abban 
az esetben, ha állatot kell használni a kuta-
tás során, akkor mindent el kell követni, hogy 
ez a legkevesebb szenvedés, embertelen 
bánásmód előfordulása mellett történjen.

Amióta ezek az elvek beépültek a gya-
korlatba, sokan feltették a kérdést, hogy mi 

ez a sok hűhó vagy színlelt felelősségtudat 
a laboratóriumi állatok körül, amelyek éves 
viszonylatban körülbelül a 0,2%-t teszik ki 
a vágóhidakon elpusztított állatok milliói-
nak (Schwartz, 2020). Mások annak adnak 
hangot, hogy mind egészségügyi, mind 
ökológiai, mind etikai értelemben társa dalmi 
előrelépést jelentene, ha a kiváltás, a reduk-
ció és a finomítás elveit a táplálkozásunk 
kontextusában is alkalmaznánk. Egyelőre 
komoly társadalmi viták nem zajlanak arról, 
hogy miként lehet ezeket a szembeötlő 
különbségeket megszüntetni. Ez a tanácsta-
lanság jól tükröződik a közvéleménykutatá-
sokban is, amelyek szerint a népesség  jelentős 
része (közel 30%) kész lenne az állatkísérle-
tek teljes felszámolására, a húsevésről viszont 
mindössze 3%-unk  mondana le.

robotetikA

Minden bizonnyal a mesterséges intelligen-
cia, a robotika, a dolgok korábban soha nem 
tapasztalt mértékű hálózatba építése (IoT, 
Internet of Things) lesznek a meghatározó 
elemei a jövő technológiai és társadalmi 
történéseinek. 2020-ban hatodik alkalom-
mal rendezték meg az ICRES (International 
Conference on Robot Ethics and Standards) 
találkozót, amelyen (magam is részt vettem, 
és) az ágencia (természetes vagy mestersé-
ges) aluldefiniáltságának következményeit 
fejtegettem. Az ágencia jelentősége, lét- és 
ismeretelméleti státusza feltehetően erős 
befolyással bír a felelősség fogalmi keretei-
nek felvázolására (Palatinus, 2020). Ez 
a konferencia mindig rendkívül változatos, 
pszichológiai szempontból is. Hadd említsek 
csak néhányat az állandó témakörök közül: 
autonóm döntéshozatal és felelősség; robo-
tok és mesterséges intelligencia építése, 
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működése és használata során felmerülő 
etikai alapelvek; emberi képességek  határait 
szélesítő rendszerek; magánszféra és szemé-
lyes adatok kezelése; ipari és társadalmi érde-
kek szerepe az etikai megfontolásokban; érté-
kek és normák beillesztése intelligens 
rendszerekbe; politikai, gazdasági és társa-
dalmi figyelemfelkeltés és érzékenyítés 
morális vonatkozásokban. A konferenciát 
látogató és ott előadó emberek többsége 
mérnök, informatikus, gazdasági vagy tech-
nológiai szakember, esetleg természettudós 
vagy filozófus volt. Pszichológus alig akadt. 
Feltehetően nem azért, mert a pszichológ-
usokat ezek a témák nem érdeklik, hanem 
inkább azért, mert kevésbé érintettek a fej-
lesztés és megvalósítás folyamataiban.

A robotok és MI témájától való távolma-
radás azonban lehetőségektől foszt meg 
minket, és talán nem is veszélytelen. Minden 
olyan fejlesztési igyekezet, ahol a mestersé-
ges intelligencia pszichológiai szempontból 
lényeges vagy érdekes viselkedési készletet 
kap, lehetőség a pszichológia által felhalmo-
zott tudás hasznosítására. Az emberi gondol-
kodás és a gépi intelligencia komplementer 
jellegének feltárása elősegítheti, hogy az 
emberek ne az embert feleslegessé tevő folya-
matként, hanem az ember képességeit, lehető-
ségeit kiterjesztő innovációként tekintsenek 
a gépekre, vagy igényeljék, hogy a  fejlesztés 
inkább ebbe az irányba hatoljon előre.

A PszichológiA helye, szerePe 
A hiPPokrAtészi gonDolAt 

kiterjesztésében

A tudomány és technológia fejlődése egyet 
jelent a világ fejlődésével. Gyakran meg is 
feledkezünk róla, hogy különbség van a kettő 
között. Ha mégis a különbséget szeretnénk 

hangoztatni, akkor elkezdünk alapkuta tásról 
és alkalmazott kutatásról beszélni. Az alap-
kutatás jó része egyetemeken zajlik, és mind-
egy, hogy alapvetően humán, társadalom-
tudományi vagy természettudományos 
területhez tartozik-e a szóban forgó kutatás, 
annak felelősségteljes lebonyolítását szigo-
rú szabályok írják elő. Világosan és hiány-
talanul kell beszámolni a célokról, a módsze-
rekről, az elemzésekről és az eredményekről. 
Ma már egyre inkább alapkövetelménnyé 
válik, hogy a tudósok a nyers adatokat és 
az elemzés pontos lépéseit is megosszák 
egymással (és tegyék ezt bárkinek szabad 
hozzáférést biztosító módon). De a leg- 
fontosabb, hogy tartsuk tiszteletben és véd-
jük mind a kutatás résztvevőit, mind pedig 
azokat, akikre a kutatás valamilyen formá-
ban hatással lesz a jövőben. Ez az a terület, 
ahol a pszichológia vitathatatlan érdemeket 
szerzett a hippokratészi gondolat kiterjesz-
tésében – a tudomány belső felelősségének 
feltérképezésében, a szabályok megalko-
tásában, az alapelvek oktatásában, betartatá-
sában, a folyamatos megújulás rendszerei-
nek kiépítésében. Szinte mindenhol a fejlett 
világban a pszichológia tanszékek, intéze-
tek felelősek a kutatásmódszertan fogásai-
nak átadásáért a következő generációnak. 
(Magyarországon 2009 óta működik egy 
Egyesített Pszichológiai Kutatási Etikai 
Bizottság, amely 13 hazai kutatóközpont 
munkáját segíti). Ezek olyan tapasztalatok, 
amelyek kamatoztathatóak az etikai alapel-
vek érvényességének még tágabb kiterjesz-
tése során a tudomány külső felelősségének 
színtereire is.

A külső felelősség az alkalmazott kutatás 
területein azonban, ahol a kutatás gyakorta 
részben vagy teljesen finanszírozó cégekkel 
együtt zajlik, a nyílt adat- és eredménymeg-
osztás látszólag ütközik az üzleti partnerek 
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érdekeivel. A gazdasági siker elérése pedig 
látszólag ütközik a résztvevők tiszteletben 
tartásával is, meg azoknak a tiszteletben tar-
tásával is, akiknek az életére a kutatás a jövő-
ben hatással lehet. Jelen világunk sorsa 
felett a technológia verseny és a hozzá kapcsolt 
kutatási-fejlesztési apparátus feltehetően 
nagyobb hatalommal bír, mint az önmagát 
magasztos elvekkel vértezni igyekvő tudo-
mány.

De vajon valóban ütközik a gazdasági 
vállalkozás távlati érdekeivel, ha az nyílt 
kártyákkal játszik, vagy törődik a K/F folya-
mat vagy a kifejlesztett módszerek, techno-
lógiák alkalmazása során az emberekre (vagy 
az ökoszisztémára) gyakorolt hatásokkal? 
Csakugyan olyan magától értetődő, hogy 
a gazdasági vagy politikai siker  igé zete 
felülírhatja ezeket az alapelveket? Az 1999-
ben elkezdett Tudományos Világkonferen-
cia utóda a 2003 óra kétévente megrendezett 
Tudományos Világfórum. A találkozó egyik 
központi témája, és egy sor nemzetközi szer-
vezet nyíltan felvállalt célja, hogy tovább-
vigye azokat az etikai korlátokat és ön- 
szabályozó szervezési lépéseket, amelyeket, 
ha nem is maradéktalanul, de egyre határo-
zottabban sikerült érvénybe léptetni a tudo-
mányos kutatás berkein belül. Az egyik 
legérdekfeszítőbb kérdés ezért az, hogy 
miként lehet olyan társadalmi, gazdasági és 
kutatási környezetet létrehozni, amelyben 
az etikai alapelvek követése és a gazdasági, 

politikai sikeresség nem áll konfliktusban 
egymással.

összegzés

Vonnegut is, Rotblat is olyan lehetőséget 
láttak a hippokratészi gondolat érvényessé-
gének kiterjesztésében, ami mindannyiunk 
érdeke volna. Első lépésben az orvostudo-
mányról a többi tudományterületre, azután 
pedig minden emberi tevékenységre ki kelle-
ne ezt terjeszteni. Az első lépést, ha nem is 
maradéktalanul, de sikerült megtenni, és 
ebben a pszichológia kulcsszerepet játszott, 
játszik ma is. Egy univerzális, érdeklődési 
területtől független etikai alapkoncepció, 
amelyet minden tudományos, kulturális, 
gazdasági vagy politikai résztvevőnek egya-
ránt érdekében állna fenntartani és betarta-
ni – ma talán ez még naivan optimista jövő-
képnek tűnik. Ám azok a gyakorlatok, 
amelyekkel ma a tudomány belső felelős ségét 
szabályozzuk, ugyanilyen utópisztikusnak 
tűnhettek volna néhány évtizeddel korábban. 
Talán érdemes felvennünk egy olyan néző-
pontot, ahonnan az etikai igények megfogal-
mazása és annak gyakorlatba, szabályzatba 
illesztése egyetlen hosszú, egyre terebélye-
sedő igyekezetnek látszik. És ebben az igye-
kezetben a történetéből, tapasztalataiból 
fakadóan a pszichológia szerepvállalása 
döntő fontosságú lehet.

iroDAlom

AltbAch, P. G. (2001): Academic freedom: International realities and challenges. Higher 
Education, 41(1). 205–219. DOI: 10.1023/A:1026791518365

August, T., chen, W., zhu, K. (2021): Competition among Proprietary and Open-Source 
Software Firms: The Role of Licensing in Strategic Contribution. Management Science, 
67(5). 3041–3066. DOI: 10.1287/mnsc.2020.3674



73

AlkAlmAzott PszichológiA 2021, 21(3): 63–74.

A pszichológia szerepvállalása a hippokratészi gondolat kiterjesztésében

brinkmAnn, S. (2005): Psychology’s facts and values: A perennial entanglement.  Philosophical 
Psychology, 18(6). 749–765. DOI: 10.1080/09515080500355244

cetto, A. m. (ed.) (2000): World Conference on Science: Science for the Twenty-first  Century; 
a New Commitment. UNESCO, Paris. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000120706 
(Letöltés ideje: 2021. október 14.)

Common Rule (2009). Federal Policy for the Protection of Human Subjects (’Common Rule’) 
(2009, June 23): US Department of Health & Human Services. https://www.hhs.gov/ohrp/
regulations-and- policy/regulations/common-rule/index.html (Letöltés ideje: 2021. április 
13.)

DelfAnti, A. (2021): Machinic dispossession and augmented despotism: Digital work in an 
Amazon warehouse. New Media & Society, 23(1). 39–55. DOI: 10.1177/1461444819891613

evers, k. (2000): Ethics and the responsibility of science. Science and Engineering Ethics, 
6(1). 131–142. DOI: 10.1007/s11948-000-0031-1

gewin, V. (2016): Data sharing: An open mind on open data. Nature, 529(7584). 117–119. 
DOI: 10.1038/nj7584-117a

hAnley, D. A., hubbArD, s. (2020): Eyes Everywhere: Amazon’s Surveillance Infrastructure 
and Revitalizing Worker Power. Open Markets: Reports and White Papers, 34.

hiPsley, c. A., sherrAtt, e. (2019): Psychology, not technology, is our biggest challenge to 
open digital morphology data. Scientific Data, 6(1). 41. DOI: 10.1038/s41597-019-0047-0

mcwilliAms, A., siegel, D. S., wright, P. M. (2006): Corporate Social Responsibility: Stra-
tegic Implications. Journal of Management Studies, 43(1). 1–18. DOI: 10.1111/ 
j.1467-6486.2006.00580.x

PAlAtinus, zs. (2020): Four approaches to the problem of agency. In Tokhi, M. O., Ferreira, 
M. I. A., Govindarajulu, N. S., Silva, M. F., Kadar, E. E., Wang, J.-C., Kaur, A. P. (eds): 
ICRES 2020 Proceedings. CLAWAR Association Ltd., UK. 49–60. https://clawar.org/
conference-proceedings/icres-conference/icres-2020-proceedings/ (Letöltés ideje: 2021. 
április 14.)

PoPPer, K. R. (1971): The Moral Responsibility of the Scientist. Bulletin of Peace Proposals, 
2(3). 279–283. DOI: 10.1177/096701067100200311

PrAtt, b., sheehAn, m., bArsDorf, n., hyDer, A. A. (2018): Exploring the ethics of global health 
research priority-setting. BMC Medical Ethics, 19(1). 94. DOI: 10.1186/s12910-018-0333-y

QiAng, x. (2019): The road to digital unfreedom: President Xi’s surveillance state. Journal 
of Democracy, 30(1). 53–67. DOI: 10.1353/jod.2019.0004

rAinie, l., AnDerson, j., Albright, j. (2017): The future of free speech, trolls, anonymity, and 
fake news online. Pew Research Center. https://www.pewresearch.org/ internet/2017/03/29/
the-future-of-free-speech-trolls-anonymity-and-fake-news-online/ (Letöltés ideje: 2021. 
április 16.)

rotblAt, J. (1999): A Hippocratic Oath for Scientists. Science, 286(5444). 1475–1475. DOI: 
10.1126/science.286.5444.1475

schwArtz, b. (2020): The animal welfare battle: The production of affected ignorance in 
the Swedish meat industry debate. Culture and Organization, 26(1). 75–95. DOI: 
10.1080/14759551.2018.1513937



74 Palatinus Zsolt

szilArD, l. (1945, July 3): A Petition to the President of the United States. Atomic Archive. 
https://www.atomicarchive.com/resources/documents/manhattan-project/szilard-petition.
html (Letöltés ideje: 2021. április 15.)

szokolszky á. (2020): A pszichológiai kutatás módszertana. Osiris Kiadó, Budapest.
tietze, f., vimAlnAth, P., AristoDemou, l., molloy, j. (2020): Crisis-critical intellectual 

property: Findings from the COVID-19 pandemic. IEEE Transactions on Engineering 
Management, 1–18. DOI: 10.1109/TEM.2020.2996982

Tri-Council Policy Statement (2019). government of cAnADA, i. A. P. on r. e. (2019, April 
1): Tri-Council Policy Statement: Ethical Conduct for Research Involving Humans – 
TCPS 2 (2018). Secretariat on  Responsible Conduct of Research, Ottawa, ON. https://
ethics.gc.ca/eng/policy-politique_tcps2-eptc2_2018.html (Letöltés ideje: 2021. április 13.)

vonnegut, k. (1991): Fates Worse Than Death. The Berkley Publishing Group, New York, 
NY. 

westerlunD, m. (2019): The emergence of deepfake technology: A review. Technology 
Innovation Management Review, 9(11). 39–52. DOI: 10.22215/timreview/1282

wmA (1964/2013): WMA Declaration of Helsinki – Ethical Principles for Medical Research 
Involving Human Subjects. https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of- 
helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/ (Letöltés 
ideje: 2021. április 13.)

wolPert, L. (1994): The Unnatural Nature of Science. Harvard University Press, Cambridge, 
MA.

zimAn, J. (1998): Why must scientists become more ethically sensitive than they used to be? 
Science, 282(5395). 1813–1814. DOI: 10.1126/science.282.5395.1813

zou, j., schiebinger, l. (2018): I can be sexist and racist – It’s time to make it fair. Nature, 
559(7714). 324–326. DOI: 10.1038/d41586-018-05707-8


	_Hlk83968586



