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Szerkesztôbizottság

Kmeczkó Szilárd 

AZ ÁLMOK KÖNTÖSE 

– Mr. Polanyi és/vagy Polányi úr? –

 „De mit mond errôl a bölcsek bölcse, a rabbik rabbija, Libamáj Benn Csukás? 

,Ahol van nyitás, van csukás. 
Ha csukva a szekrény nappal és éjjel, 

nem rághat a moly 
semmit se széjjel!’ ”[1]

 (Polányi Mihály?) 1991 folyamán új folyóirat keltette fel a figyelmemet az Egyetemi Könyvtár 
polcainak egyikén. Hófehér borítóján világoskék betûkkel a következô állt: POLANYIANA – A 
POLÁNYI MIHÁLY SZABADELVÛ FILOZÓFIAI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA[2]. Fellapozását 
követôen az ismeretlenség lehetôségek sokaságát magába gyûjtô állapota pillanatok alatt szertefoszlott. 
Korántsem azért történt így, mert már határozott elképzelésem lett volna arról, ki is Polányi Mihály, 
milyen mûveket hagyott maga után, vagy miért is viseli nevét e Filozófiai Társaság. Mindössze az esett 
meg – akkoriban már sokadjára –, hogy a rendszerváltás idôszakának széthabzó élményei a figyelem 
járulékos elemeinek hosszú soraként ismét meghatároztak egy érzékelés fókuszába került merôben új 



dolgot. Bizonyára ismét egy valaha emigrált magyar, jelen esetben egy gondolkodó "szellemi 
hazatérésének" egyik elsô dokumentumát tartom a kezemben – gondolhattam. A lappal történt elsô 
találkozásom ezzel véget is ért, mivel a tanulmányok által érintett problémák szerteágazó irányai nem 
jelentettek kellô fogódzót a Polányit nem ismerô olvasó számára. Ezek a szövegek az elsô olvasás során 
nem tûntek lebilincselônek, nem ragadtak magukkal; viszont már néhány oldalt követôen kitûnt 
szerzôjük érvelésének szelíd tónusa, amely a késôbb megjelenô nagyobb mûvekben írásmódjának immár 
ismerôs vonásaként köszönt vissza. A Polanyiana majd csak évekkel késôbb került ismét a kezembe, 
miután Polányi Mihály filozófiai írásaiból kétkötetnyi válogatás[3] jelent meg magyar nyelven, amit 
nem sokkal késôbb az opus magnumként számon tartott Személyes tudás[4] követett. Ekkor Polányitól 
magyarul már több mint ezer oldalnyi szöveg volt hozzáférhetô, amit 1997 nyarán megtoldott a szerzô 
három hosszabb tanulmányát tartalmazó válogatás[5]. A Polanyiana ekkor a hatodik évfolyamába lépett. 

 Ennyi év eltelte után úgy vélem, nem korai rákérdezni, vajon miképpen alakult Polányi filozófiai 
írásainak magyarországi fogadtatása? Az "ennyi év" jelentse az 1990-tôl kezdôdô idôszakot, illetve az 
azt megelôzô másfél évtizedet[6]. Szolgáljanak támpontként vizsgálódásainkhoz a Polanyiana 
szerkesztôinek a lap elsô számában olvasható megjegyzései: "Folyóiratunk hiánypótló kíván lenni: ezért 
eleinte az itthon teljesen ismeretlen Polányi Mihály személyére és munkásságára összpontosítunk, idôvel 
pedig sort kerítünk más liberális gondolkodók írásainak közlésére is, többek között Hayek, Popper, 
Koestler, Lakatos, Mannheim és mások tanulmányaival is találkozhat majd az olvasó a POLANYIANA 
hasábjain, illetve olyan írásokkal, amelyek a Polányi által képviselt liberális filozófiai felfogással 
rokonok"[7]; "Az itt közreadott tanulmányok kiválasztásánál több cél vezetett bennünket. Elôször is fel 
kívántuk eleveníteni és másodközlés formájában publikussá akartuk tenni azokat a korai írásokat, 
amelyeket több mint négy évtizeden át idehaza – méltánytalanul – a feledés homálya borított"[8]. 
Jelentôs eseménynek tûnik számomra, hogy az 1990-ben megalakuló filozófiai társaság a 
Magyarországról még századunk elején elvándorolt, idôs korában filozófiai gondolkodóként szinte 
újrakezdô Polányi Mihály nevét választotta magának; valamint lapját, melyet a szerkesztôk reménye 
szerint majd a névadó "szelleme jár át", Polanyiana címmel indította útjára. Mi szól azonban Polányi 
magyar filozófiai életben való jelenlétének intézményesítése mellett? Mindezzel Polányi "hazatérése" 
történik meg? Milyen képet mutat Polányi gondolkodása az elmúlt két-két és fél évtized magyarországi 
publikációinak tükrében[9]? Nem gondolom, hogy a Polanyiana elsô számából kimetszett szerkesztôi 
tervek kérdéseinket minden tekintetben megvilágítanák. 

 (Polányi Mihály Magyarországon I.) A rendszerváltást megelôzô idôszakból nem sikerült fellelnem 
sem egyetlen Polányi tollából származó, sem pedig akár magyarországi, akár külhoni szerzô által írott, 
de kifejezetten Polányi valamelyik írását (gondolatát) elemzô tanulmányt; sôt, mint egy esszé 
formájában kibontott probléma egyik szereplôjeként sem fordult elô sehol. Eltekintve Nyíri Kristóf 
néhány, nyolcvanas években született írásától[10], Polányi neve szinte kivétel nélkül az 
irodalomjegyzékekben, szerencsésebb esetben a lábjegyzetekben vagy a fôszövegek felsorolást 
tartalmazó pontjain lelhetô fel. Nézzük meg azonban közelebbrôl, szem elôtt tartva a Polányi 
vonatkozásokat, a Polanyiana szerkesztôinek korabeli publikációit! 

 Várakozásaimtól eltérôen mindössze Fehér Márta írásaiban találtam Polányira utaló nyomokat. Az 



1979-bôl származó Tudományfejlôdés elméletek története [11] címû kötet 5-6. oldalán olvasható egy, a 
késôbbi Polányi recepciót némiképp megvilágító, és talán meg is határozó állítás: "Abban a pillanatban 
jelent tehát meg (Th. Kuhn A tudományos forradalmak szerkezete címû könyvérôl van szó – K.Sz.), 
amikor a történetietlen és normatív logikai rekonstrukciós módszer, a pozitivista paradigma (...) annyira 
meggyengült, hogy nem minôsítheti tudományfilozófiailag irrelevánssá a Kuhn-típusú elméleteket. Mert 
a "Structure" természetesen nem az egyetlen – jóllehet a maga nemében egyedülálló és eredeti – 
tudományfejlôdés koncepció a 60-as évek elején, s a pillanat alkalmasságára mi sem világít rá jobban, 
mint az, hogy az 50-es évek végén és a 60-as évek elején jó néhány, a tudományos kutatás, felfedezés 
"logikájával", illetve a tudomány fejlôdésével foglalkozó tanulmány jelent meg /Popper, M. Polányi, 
Hanson, Hesse és mások tollából/, ám Kuhn könyve megjelenésével egycsapásra homályba borítja és 
próbálkozásokká minôsíti (kiemelések tôlem – K.Sz.) még az olyan munkákat is, mint S.Toulmin 
"Foresight and Understanding"-ja (...)". Ez pedig elképzelhetôvé teszi, hogy a "homályba borítottság" 
okozója korántsem kizárólag ideológiai vagy cenzurális eredetû, amint azt korábban gondolhattuk. Nem 
értem, miért említi tanulmányként az olyan terjedelmes munkát, mint az 1958-ban megjelent Personal 
Knowledge[12], mindenesetre az idézett szöveg alapján kirajzolódik a szerzô kérdésünket illetô 
személyes állásfoglalása. Fehér Márta iménti beállítódása változatlannak bizonyul a 70-es és 80-as évek 
fordulóját jelentô években, mivel az imént idézett rész változtatás nélkül szerepel az 1983-ban publikált 
A tudományfejlôdés kérdôjelei[13] címû könyvében. Egy évre rá ismét írott alakot ölt Fehér idevágó 
meggyôzôdése, de az ekkor immár teljes egészében kuhni nyelven van megfogalmazva és lényegesen 
kevésbé sarkos.[14] Továbbrajzolja számunkra korabeli Polányi-képét az az 1979-bôl származó 
szövegrész[15], amelyben az internalista historiográfia álláspontjainak bemutatása során, közvetve a 
bachelard-i "megismerés pszichoanalízise" kapcsán bírálja a hallgatólagos tudás fogalmát. Másrészt 
viszont nyilvánvalóvá teszi – igaz, csupán az ide tartozó jegyzetben – hogy Polányi kérdéseinek iránya 
alapvetôen nem a pszichológiai motívumoknak az ismeretalkotás elemzésébe történô beemelése felé 
mutat[16]. Fehér gondolkodásának hôsei a 70-es és a 80-as években egyértelmûen a Bécsi Kör logikai 
empiristái, K. Popper, Kuhn és Feyerabend. Az említetteken kívül természetesen Fehér Márta szép 
számú más álláspontot is bemutat és elemez; valamint az évek teltével bizonyos pontokon oldani 
próbálja, más pontokon pedig szorosabbra vonja azokat a szálakat, amelyek ôt az említett 
gondolkodókhoz fûzik. Mégis, akár kritikusan, akár érvelését alátámasztandó, a legtöbbször ôket 
választja gondolkodásának társaiul[17]. Ebben a feszes fejlôdési ívben nem sikerült helyet adnia Polányi 
Mihály tudományfilozófiához kapcsolható gondolatai számára. Hogy a dolgok Fehér Márta, vagy inkább 
Polányi számára miért éppen így alakultak és nem másként, annak megértéséhez Fehér Márta írásai 
számomra nem nyújtanak elegendô fogódzót. 
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azonban ugyancsak nem-tudatos, illetve nem explicit formában befolyásolják a megfigyelést és az 
elméletalkotást is” (i.m., 114. o.) 

17. „(...) a neopozitivista tudományfilozófia (...) lényegében túlhaladottá vált a 60-as évek elejére. 
Helyét, a ,romjain', vagyis az eredményeinek kritikai felülvizsgálatán felépülõ popperiánus 
episztemológia kezdte elfoglalni /amely napjainkra ugyancsak válságba jutott már, kritikáját Kuhn ,
Structure'-ja kezdte meg, s azóta a Popper-tanítványok: Lakatos (...), továbbá Feyerabend, Bartley és 
mások folytatják/.” (i.m.,76.o.) 
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