
POLÁNYI MIHÁLY 
 
ÉLETÚTJA 
Polányi Mihály az egyik olyan magyar filozófus, akit hazánkon kívül is számon tartanak és világszerte ismernek. Neve 
talán bátyjánál, Polányi Károlynál is ismertebb, aki közgazdász pályafutásával tett szert hírnevére és híresebb saját fiánál, 
John C Polányinál is, akit 1986-ban kémiai Nobel-díjjal tüntettek ki.  
Polányi 1891. március 12-én született Budapesten és 28 évvel ezelőtt, 1976. február 22-én hunyt el Northhamptonban, 
Nagy Britanniában. Magyarországhoz kötötte egész ifjúkora: budapesti születése, kiváló műveltségű rokonsága, a Trefort 
utcai Mintagimnázium, a budapesti egyetem orvoskara és fizikai intézete, a Galilei Kör és a Szombat Esti Kör, az 
Egyesült Izzó kutatólaboratóriuma, Ady költészetének imádata, felesége, Kemény Magda, Artur Koestlerel való barátsága 
és az, hogy mindvégig figyelemmel kísérte a Magyarországon zajló eseményeket. Ezt utóbbi jelzi lelkesedése, ahogyan 
üdvözli az 1956-os magyar forradalmat, valamint tiltakozása Bibó István 1961-es bebörtönzése ellen. Elsőként orvosi 
diplomát szerzett a budapesti Tudományegyetemen, majd az első világháborúban katonaorvosként szolgált, de további 
élete során elsősorban fizikus, kémikus, szociológus és tudományfilozófus volt. Pályafutása elején olyan kiváló 
professzorokkal állt kapcsolatban, mint a karlsruhe-i Bredig professzor, aki Polányi Mihály egyik cikkét Einsteinnek 
küldte el véleményezésre; róla nevezték el az abszorpciós potenciál kiszámítására használatos képletet. Egy kis ideig 
Hevesi György professzor, későbbi Nobel-díjas asszisztenseként dolgozott, majd a szintén Nobel-díjas Fritz Haber 
munkatársa lesz Berlinben és ott a növényi rostok röntgendiffrakciós vizsgálatával foglalkozva új kísérleti módszert 
dolgozott ki. Témái közé tartozott a kristálynövesztés és a kristályok mechanikai tulajdonságainak vizsgálata. Alapvető 
eredményeket ért el a reakciókinetikában, például a biomolekuláris folyamatok mechanizmusának kutatásában. Wigner 
Jenő témavezetője volt az asszociációs és disszociációs reakciók, kvantumelméleti megfontolásokat felvető munkájában. 
Kiemelkedők a reakcióhő és reakciósebesség összefüggésére és az „átmeneti állapot elméletére” vonatkozó eredményei. 
Németországban folytatott kutatásait azonban berekesztette a történelem, pontosabban a nemzetiszocialisták hatalomra 
jutása és ő Menchesterbe költözött. Az Angliába emigrált gondolkodó az Európát fenyegető, eltérő színezetű, de közös 
gyökerű diktatúrákkal szembenézve a tudomány- és társadalomelméletnek szentelte idejét. Ekkoriban kezdte behatóbban 
tanulmányozni a közgazdasági, szociológiai és politikai problémákat, kérdéseket. 1948-tól tíz éven át a szociológia 
professzora volt, 1958-tól az oxfordi Merton College-ban tudományfilozófiával foglalkozott. Életművének, ezen belül is 
elsősorban a filozófiai teljesítményének ápolására alakult a Polányi Mihály Szabadelvű Filozófiai Társaság és ők adják ki 
a félévente megjelenő Polanyiana folyóiratot. 
 
TUDOMÁNYFILOZÓFIÁJA 
Filozófiájának kiindulópontjaként én azt emelném ki, hogy nagyon alaposan kritizálja mechanisztikus és a pozitivista 
nézeteket. 
Egy kis visszatekintő: -17.18. sz. Descartes óta mechanisztikusnak tartották a világot 
                                    -Hollbach: A világ az mozgó anyag 
                                    -Laplace: Ő egy démont tételez, aki ha egy adott időpillanatban ismerné a világ összes mozgó 
testének hely- és mozgás koordinátáját, akkor ki tudná számítani a jövőt és a múltat. 
                                    -19. 20. sz. pozitivizmus három hulláma: 
                                    -Comte: Tényekből kell kiindulnia a tudományoknak, mert kézzel foghatóak, ténylegesek 
                                    -empíriokriticizmus: az érzetek rendezése a tudomány feladata, bizonytalan, hogy a valóság létezik, 
érzet adatok vannak csupán 
                                   -Bécsi Kör: verifikáció, falszifikáció, konfirmáció stb. stb. – tapasztalat által erősítsünk meg 
mindent    
 
Polányi bírálata a következő: Illúzió a pozitivizmus objektivitása /nem szubjektum független/ 
 
A tudományokban bénítólag hat a pozitivizmus, káros, mert nem veszik figyelembe, hogy a tudomány elkötelezettség. 
Egy tudós akár az életét is felteszi egy gondolat bizonyítására vagy cáfolására. Addig jó, hogy a tudományos eredmény az 
lehet objektív, de Polányi nem is ezt kritizálja, hanem az oda vezető utat kérdőjelezi meg, mert amíg az eredményt 
elérjük, azt éppen szenvedélyesen tesszük. 
 
Amikor egy tudós bemegy a laborba nem hagyja kint a fogason a kabátjával együtt a világot is. Mindenkinek van egy 
világnézete és elkötelezettsége, nem tudjuk leküzdeni. 
 
Minden tudás személyes jellegű /personal knowledge/, a tudásunkban minden előzetes tudás benne van. Nincs két 
egyforma világnézetű ember. Az ember egész személyisége részt vesz a vélemények kialakításában, a kutatásban, stb. Az 
oda vezető út, a korábbi tapasztalat befolyásol. 
 
Hallgatólagos vagy implicit tudás, olyan tudás amit nem tudunk szavakban kifejezni. Minden tudásunknak vannak olyan 
részei, amit nem tudunk elmondani. Az ember maga sem tud valamit, csak sejti, hogy tudja. Olyasmi mint a „hogyan 
tudás”: mondd el hogyan kell biciklizni! Próbáljuk meg elmondani miért ismerjük fel egymást! 
 



Van-e a tudománynak szüksége filozófiai igazolásra?  
Kuhn: Forradalmakban, vagy amikor válság van, akkor van szükség a filozófiára. 
Pozitivizmus: a tudományok, a világ nem a valóságról szólnak, a valóság csak fenoménekben létezik 
Polányi: a tudomány csodálatos feladata a valóság felfedezése. Ő újra beakarja vezetni a valóság fogalmát. Hinnünk kell a 
valóságban. De számolni kell az intencióval is. Informális logikát /csak feltételezzük valaminek a helyességét/ a 
tudományos felfedezésekben. A tudományos tudásnak van egy olyan tartalma, ami meghatározatlan.→ hallgatólagos 
megismerés /implicit/, nem szavakba, egyszerűen kifejezhető. A hallgatólagos tudás elméletét felhasználva kezdjük 
megérteni a megfoghatatlant /vagyis a végtelen valóságot/.  
A tudomány hitekből indul ki, ezért nem nagyon különbözik a vallástól, mert az ott is a hit kiküszöbölhetetlen. 
 
Elfogultság a tudományban az nem jó de elkötelezettség az kell.     
 
TÁRSADALOM FELFOGÁSA    
Polányi Mihály mindenek előtt azt állítja, hogy a civilizáció veszélyben van, de egyáltalán nem azért, mert az emberek 
morális képességei nem tudják tartani a lépést a nap mint nap megújuló, rohanó világgal. Azt gondolhatnánk, hogy 
lemaradás tapasztalható e téren, de nem. Polányi szerint „a morális képesség iránti éhség” soha nem látott méreteket ölt 
manapság – már mint az ő korában, természetesen - és ez a tendencia tisztán nyomon követhető a 18. és 19. század 
eseményeiben is, ahol ez a morális fejlődés hatalmas lépésekben jobbította meg a társadalmat. 
Ésszerűen merül fel a kérdés, hogy hogyan magyarázza akkor Polányi a huszadik század borzalmait, az első és második 
világháború vérengzéseit, a koncentrációs táborokat, vagy például Mao Ce-tung „munkásságát”? Ő nyíltan elismeri, hogy 
ezeket a katasztrófákat morális romlás kísérte, de ez nem morális visszamaradottság, hanem valami módon éppen a 
morális hevület túltengése a felelős ezek kialakulásáért. Úgy véli, hogy éppen itt az ideje, hogy az etika túl lépjen azon a 
patologikus formáján a moralitásnak, ami a szélsőséges szkepticizmus és a morális perfekcionizmus /az erkölcsi 
tökéletességre való törekvés/ keveredésének köszönhető. Ugyanis a modern nihilizmus a perfekcionizmus nevében lép fel 
és erőiket az általuk álszentnek tartott társadalom ellen összpontosítják. Éppen azért van veszélyben a civilizációnk, mert 
az önmagunkban való kételkedés szenvedélye bajba sodor minket és talán csak akkor nyugszik majd meg, ha lerombolta 
az egész civilizációt. Így jutott a világunk a hatalmas morális szenvedély által végül immoralitásba.  
Robespierre, Lenin, Hitler és Mao Ce-tung mindannyian ugyanazt gondolták: mivel a társadalmat az ember hozza létre, az 
ember azt tesz vele, amit csak akar. Ha nem tetszik a rendszer amiben élünk, késlekedés nélkül, akár forradalommal, 
csinálni kell egy jobbat. De ahhoz, hogy ezt az új és jobb társadalmat valaki megcsinálja és megtartsa, átfogó és korlátlan 
hatalomra van szüksége. Minden ellenállót el kell tüntetni, aki az utunkba áll, mivel ezek mind felségárulást követnek el. 
Az olyan társadalmak, amelyek a keresztény előírásokat vallják magukénak, belső ellentmondást hordoznak magukban, 
ugyanis egyetlen társadalom sem képes megfelelni ezeknek az előírásoknak. Így jut el az emberiség egy olyan 
forradalomhoz, ahol a társadalomban rejlő feszültséget levezeti majd. És ezeknek a lázadóknak meg kell majd 
valósítaniuk egy megváltó szerű uralmat, ami szükségszerűen nihilizmusba fog torkolni. A győzedelmes felkelés egy 
újdonsült hatalmi központot fog létrehozni. De ezt az új centrumot is ugyanaz a belső ellentmondás fogja áthatni, mint a 
régit, mivel a felkelést is a keresztény erkölcs motiválta. Ezáltal az új centrum valójában még rosszabb helyzetben lesz, 
mint ami ellen lázadásban törtek ki, mert a régi belső harmóniáját legalább egy szokáson alapuló kompromisszum 
védelmezte és ez a megállapodás most hiányozni fog az újból. Csak is úgy maradhat majd fenn, hogy abszolút jónak 
kiáltja ki magát; a Második eljövetel nagyszerűbb, mint az első volt, és ezért túl van jón és rosszon. Így csapott át a 
keresztény morál túltengése vad immoralitásba.  
Mindezek ellenére Polányi nem látta sötéten a saját korát, mert lát egy-két reménysugarat, ami megerősíti benne a hitet, 
hogy korántsem értünk még a társadalomtörténet végére. Ilyen reménysugárnak tekinti ő a lengyel és magyar 
forradalmakat. 
Polányi determinizmus elmélete arról szól, hogy az alsó szintek nem determinálják eléggé a felettük állókat, ezért minden 
szint aluldeterminált lesz. Ebből az következne, hogy a társadalom az egyének fölött áll és más törvényszerűségek, más 
mozgástörvények jelennek meg a különböző szinteken. Sajnálatos módon Polányi nem alkalmazza ezt a nagyszerű 
determinizmus elméletét, pedig lehet, hogy ezzel mélyebb magyarázatot adna a társadalom törvényszerűségeire. 
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