
FÓRUM AZ IDÕ TÜKRÉBEN. A KÉMIÁTÓL A FILOZÓFIÁIG,

AVAGY POLÁNYI MIHÁLY A TUDÓS SZABADSÁGÁRÓL

Sipos Júlia beszélget Fehér Mártával és Litván Györggyel

Kossuth Rádió 2001. június 8.

Polányi Mihály (1891-1976) születésének 110. évfordulója alkalmából a

Polányi Mihály Szabadelvû Filozófiai Társaság tagjai, a Budapesti Mûszaki

Egyetem Filozófia és Tudománytörténet Tanszék oktatói, a természet- és

társadalomtudomány legkülönbözõbb területein mûködõ Polányi kutatók jubileumi

tudományos konferenciát rendeztek a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi

Egyetemen 2001. május 31-én. Ebbõl az alkalomból készült Sipos Júlia riportja

Fehér Márta egyetemi tanárral, tudománytörténésszel, a Társaság egyik alapító

tagjával és Litván György egyetemi tanárral, történésszel, a Társaság tiszteletbeli

tagjával, a konferencia két moderátorával.

SIPOS Júlia: A most következõ ötven perces mûsorban egy olyan tudósról lesz

szó, akit nevezhetnénk az utolsó reneszánsz gondolkodónak, s ugyanakkor az elsõ

igazán modern tudósnak is. Polányi Mihály ugyanis orvosként kezdte a pályáját,

majd a fizikai kémián át jutott el a közgazdaságtudományig, majd a

társadalomfilozófiáig. Polányinál kezdettõl fogva nemcsak hogy nem váltak

mereven ketté az általa mûvelt természet- és társadalomtudományok, de magától

értetõdõen szerves egységet képeztek.

Róla, tudományos teljesítményérõl és személyiségérõl beszélgetünk a két

tudóssal.

LITVÁN György: "Személyes tudás és személyes felelõsség", ezzel a két

kifejezéssel tudnám a legtalálóbban jellemezni Polányi Mihályt. Nem mindennapi

család volt a Polányiaké az akkori Magyarországon; elsõsorban zseniális tagjainak

pályafutása hitelesíti ezt a megállapítást. A család tagjai – eredetileg Pollacsek

néven – Kelet-Magyarországról indultak el, pontosabban a Kárpátaljáról, ahol

gõzmalmot alapítottak. Elõdeiket a 19. század elejétõl tartják számon, bár én

magam 18. századi õst is találtam a levéltárban. A család tagjai a 19. század

közepén indultak el Ungvárról nyugat felé, hogy azután a magyar és az osztrák

fõváros, valamint Németország több városa érintésével jussanak el a világ

legkülönbözõbb tájaira, Európán kívül az Egyesült Államokba, Dél-Amerikába,

Kanadába. Elõbb a Horthy-rendszer, majd a nácizmus elõl menekülve rajzottak ki a

nagyvilágba.
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Az asszimilációnak, a magyarosodásnak és egyúttal a nyugatiasodásnak, a

világpolgárrá válásnak egy egészen sajátos esetét reprezentálja ennek a a családnak

a története. A családnak számos kitûnõ tagja volt és van ma is. Már a Polányi

gyermekek apja, Pollacsek Mihály, a kiváló vasútépítõ mérnök és vállalkozó is,

akinek a Monarchia területén számos modern vasúti szárnyvonal építését

köszönhetjük, nem mindennapi személyiség. Hasonlóképpen a Polányiak anyja,

Cecilia Wohl, vagy ahogy ismerõsei nevezték, Cecil mama, ugyancsak nem

mindennapi kultúrhistóriai személyiség volt. Irodalmi szalonját a múlt század

végétõl a 30-as évek közepéig neves irodalmárok, mûvészek, írók, költõk

látogatták. Ide járt – többek között – Szabó Ervin (aki egyébként rokon volt), Jászi

Oszkár, Lukács György és körének tagjai, alkalmanként Ady Endre és mások

Nyaranként a család a ma is létezõ Széchenyi hegyi villájában látta vendégül az

akkor útjukat keresõ budapesti értelmiségiek egy kis csoportját.

A testvérek közül Laura volt a legidõsebb, aki a hazai reformpedagógiában

játszott úttörõ szerepet. Az õ növendéke volt Arthur Koestler is. Laura késõbb

Ausztriába költözött, majd kivándorolt Amerikába, ahol mint történész vált

ismertté.

Adolf, a legidõsebb fivér, idehaza keleti kereskedelmi tanulmányokat

folytatott. Mivel a Tanácsköztársaság idején komoly szerepet vállalt a kereskedelmi

népbiztosságon, a bukást követõen elõbb Olaszorzágba, majd Délamerikába

vándorolt ki.

Károly, a neves gazdaságtörténész, a középsõ fivér, a Galilei Kör alapítója és

elsõ elnöke, jogi tanulmányait követõen tért át a gazdaságtudomány és -történet

mûvelésére. Angliában, az Egyesült Államokban, majd Kanadában ért el az említett

területeken elismerésre méltó sikereket. Kapitalizmus- és piacellenes teóriájával

fõleg bizonyos baloldali körökben lett igazán népszerûvé.

Végül Zsófia, a negyedik gyermek után az ötödik Mihály volt, aki eredetileg

orvosnak készült, de azután a fizikai kémiát választotta hivatásul, mígnem élete

utolsó harmadában a társadalomtudományoknak kötelezte el magát. Fia, J.C.

Polanyi kémiai Nobel-díjas (1986) tetõzte be apja természettudományos kutatásait.

Õ már külföldön született (Berlin, 1929), tanulmányait Oxfordban végezte, ma

Kanadában él és mûködik.

SIPOS Júlia: Fehér Mártát kérdezem a tudós Polányi Mihályról.

FEHÉR Márta: Polányi munkáiban és elsõsorban fõ mûvében, a Személyes

tudás-ban nagyon sok mai tudományos diszciplina, sõt újonnan alakuló

diszciplinák, mint például a kognitív pszichológia vezérfonalat találhatnak.

Véleményem szerint Polányi igazi megértése még nem történt meg. Mire

gondolok, amikor Polányit korszakos jelentõségû filozófusnak tekintem?

Mindenekelõtt arra, hogy Polányi, aki a Személyes tudás címû mûve alcímében a
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posztkritikai gondolkodás képviselõjének tekinti magát ( a mû alcíme: “Úton egy

posztkritikai filozófiához”), a XX. század egy jelentõs tudományfilozófiai

fordulatának úttörõje volt. Polányi az ún. antikartezianus – nem Descartes ellenes,

hanem Descartes-tól eltérõ, új utat nyitó – filozófia képviselõje. Descartes-tól

Polányiig a nyugati racionalista filozófia negatíve, a kétely hiányával jellemezte a

bizonyosságot, vagy a csalhatatlan elemi érzetekben kereste az ismeretek

fundamentumát. Polányi ezt a negatív beállítottságot pozitívba fordítja és azt

mondja: nem a kétely hiánya, hanem a tudásba vetett bizalom az, ami egyfajta

elkötelezettséget - mondjuk ki bátran – egyfajta nem-vallásos értelemben vett hitet

jelent. Valami iránt elkötelezve lenni annyit jelent, mint hinni valamiben, éspedig

nagyon mélyen és személyesen. Emiatt Polányit sokan – véleményem szerint nem

jogosan – irracionalista filozófusnak tekintik, mondván, végsõ soron a hitre

alapozza a tudást. Ez való igaz, csakhogy nem a vallásos típusú hitre, hanem az

igazság iránti egyfajta bizalomra, személyes elkötelezõdésre, s ez nem az

irracionalizmus jele. Az antik görögség óta tudjuk hogy például a legszigorúbban

deduktív, formális logikai következtetési módokat (sémákat) is egyszerûen

elfogadjuk. Mert azt mondjuk, hogy ezek a következtetések olyanok, hogy ezekre

építjük mi a racionalitást, amikor mindannyian elkötelezzük magunkat ezeknek a

szabályoknak a követése mellett. Lehet persze azt mondani, hogy nemcsak

elkötelezzük magunkat, hanem azt mondjuk, azért követjük ezeket a szabályokat,

mert segítségükkel olyan eredményekre jutunk, amelyek igazak vagy beválnak. Ez

utóbbi egy instrumentalista beállítottság, nem túlságosan értékes és mély. Az elõbbi

viszont maga is felhasználja azt, ami bizonyítandó lenne, úgyhogy körbenforgó

érvelés. Sokkal helyesebb bevallani, ahogyan az antik görögök bevallották, hogy az

axiomákat és a bizonyitó következtetési módokat elfogadjuk, személyes és

közösségi elkötelezõdés tárgyává tesszük. (Ez Euklidesz óta közismert). Polányi

Mihály ebbõl a helyzetbõl azt a következtetést vonja le és bátran szembenéz ezzel a

ténnyel, hogy elkötelezettségen, bizalmon alapul az emberi racionalitás és minden

tudás. Sõt, személyes elkötelezettségen kell hogy alapuljon a valódi tudás.

Mit jelent ez a személyes tudás? Polányi jelentõs gondolata, amivel egy másik

vonalon is meghaladja Descartes-t és a kartezianizmust. Ugyanis Descartes óta a

nyugati episztemológia arra törekszik, hogy az objektivitást jelölje meg mint az

érvényes tudás fémjelzõjét, és a lehetõ legnagyobb mértékben kizárja az ún.

szubjektivitást. Az objektivitást vagy tárgyilagosságot a valósághûséggel szokás

azonosítani, míg a szubjektivitást a nem megbízható, az egyéni szeszélynek kitett,

esetleg vágyvezérelte elképzelések szinonimájaként értelmezik. Polányi azt

mondja: Nem helyes a kartéziánus racionalitásnak az a törekvése, hogy egy teljesen

személytelen, már-már az embert kizáró tudásideált állítson fel magának, hiszen

önmagunkat nem tudjuk kiküszöbölni a képbõl, mert ez a tudás a legjobb és

legtökéletesebb tudás, amire szert tehetünk, mert a mi tudásunk emberek tudása.

Elvileg nem törekedhetünk tehát önmagunk kizárására, azaz tisztán objektív (a
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megismerõ személyét kizáró) tudás voltaképpen nem is lehetséges, és nem célszerû

ideálként törekedni rá. Persze a szubjektivitás a másik rossz véglet, a teljesen

vágyvezérelte, önkényes és megbízhatatlan elképzelések sokasága. A közbülsõ

állapot – amit Polányi személyes tudásnak nevez – tehát az a tudás, amiben a

megismerõ ember személyisége benne van azzal az elkötelezõdéssel és morális

súllyal, amit a megismerési folyamat megkövetel ahhoz, hogy értékes eredményre

vezessen.

Ugyanis Polányinál a harmadik jelentõs antikarteziánus tényezõ az az, hogy

összekapcsolja az episztemológiát és az etikát. Azt mondja, hogy a megismerésbõl

nem szabad kiküszöbölni az értéket, a morális értéket. Az angolszász analitikus

filozófia mindeddig arra törekedett, hogy a deskriptívet és a normatívat, a “van”-t és

a “kell”-t szétválassza.

Kantnál bukkan fel ez a szisztematikus szétválasztás, ami abban az idõben

helyes volt, mert egy sor olyan normától tisztította meg a megismerés folyamatát,

amely tényleg nem volt ott helyénvaló. Polányi azt mondja, az ember egész

lényével, személyiségével jelen kell hogy legyen a megismerésben, hogy az kellõ

komolysággal menjen végbe. A megismerés nem lehet sem egy gépiesített

folyamat, sem pedig egy felelõtlenül végzett folyamat, mert mi emberek tudjuk,

hogy fallibilisek vagyunk, tévedhetünk ( ezt Karl Popper hangsúlyozza ki igen nagy

mértékben), és ha tudjuk, hogy tévedhetünk, akkor annál inkább teljes morális

komolysággal kell a megismerés folyamatát végbevinni. Mindvégig tudatában kell

lennünk annak, hogy a megismerés személyes folyamat, és személyiségünket

tesszük fel arra, amit mûvelünk.

SIPOS Júlia: Fehér Márta hangsúlyozta itt a moralitást és az etikát. Polányi

nemcsak elméletileg, hanem a saját életében, életvitelében is kellõ hangsúlyt

helyezett erre. Hallgassuk meg errõl Litván Györgyöt.

LITVÁN György: Ezt a fajta moralitást egy rendkívüli felelõsségtudatnak és

felelõsségvállalásnak tekinthetjük, ami végigvonul Polányi egész életén. Ide

vezethetõ vissza az õ tudományos pályamódosítása is. Mint már említettük,

orvosként kezdte, az elsõ világháború idején katonaorvosként, ezután tért át a fizikai

kémiára, de nem tudott ebben sem végleg megmaradni. Nem arról van szó, hogy

ezen a területen sikertelen lett volna a mûködése és azért váltott. Õ a

természettudományok területén a legnagyobb zsenikhez mérhetõ. Ismeretes, hogy a

fizikai kémiában nemzetközi sikereket ért el. Õ egyszerûen nem fért el egy

diszciplinában, mivel a társadalom, illetve az emberiség iránt érzett felelõsség

hajtotta.

Ezért kezdett el a 20-as években közgazdasági problémákkal is foglalkozni.

Elsõsorban a szovjet tervgazdaság, az ún. szocialista gazdaság izgatta, annál is

inkább mert családjának és szellemi körének egyes tagjai, így például bátyja,
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Polányi Károly és mások, nagy izgalommal várták ennek az új gazdasági

világjelenségnek az eredményeit. Polányi Mihály elutazott Moszkvába, hogy saját

szemével gyõzõdjön meg róla, mi folyik ott, hogy azután nagyon tárgyilagosan,

nagyon kritikusan tanulmányokban – többek között a budapesti Századunk címû

folyóiratban – megírja a véleményét. Hasonlóan Jászi Oszkárhoz, korai írásaiban

ugyancsak elvetette egy átfogó tervgazdaság lehetõségét. Majd továbbment, a

filozófiai és morális kérdések felé fordult, mivel az emberiség állapota a század

közepén végképp kétségbeejtette. Ez arra sarkallta, hogy megvizsgálja a

megismerés és változtatás lehetõségeit. Figyelme nemcsak a világjelenségekre, az

egyetemes kérdésekre terjedt ki, hanem a kis magyar glóbusz helyzetére is.

Nagyon jellemzõ Polányira, s ezt a mostani jubileumi Polányi-konferencián is

idéztem, hadd idézzem itt is, az a néhány mondat, amit õ 1929-ben egy magyar

folyóiratnak írt, arra kérdésre válaszolva, hogyan lett õ nevezetes emberré a

világban. Megemlítette azoknak a magyar és német professzoroknak a nevét, akik

tehetségét felismerve felkarolták õt, és erre az útra segítették. Majd így ír:

“Visszatekintve a mélységet látom, amelybõl engem, egyet a sok közül

szerencsés segítõ kezek kimentettek. Visszatekintve ott látok félúton megrekedve

elveszni polányi mihályokat, jó barátaimban, akik visszamaradtak, ismeretlen

szegény fiúkban, tucatszám olyanokat és különbeket, mint én, kidobva az

egyetemrõl, numerus claususok, más klikkek drótsövénye elõtt elterülve,

rokkantak halmán. Igen, elég egy pár Ady-szó ,’rokkantak halmán’, ‘a Gare de

L’ Este-en’, ‘én nem vagyok magyar?’ Ez kapcsol össze veletek, otthonmaradt

bajtársaim, Ady Endre szelleme. Reménye annak, hogy Ady nemzete nem

rugaszkodhatott el örökre a Nyugattól, hogy támad ott még Széchenyi és Kazinczy,

hogy az egyetemeken lesznek majd Tangl Ferencek és Pfeiffer Ignácok, nyitott

kapuk, segítõ kezek."

Polányi minden sorából, minden szavából árad a felelõsségtudat, egyben a

hazafiság is, amit az akkori Magyarország nem ismert el és amit azóta is sokan

kétségbevontak, holott Polányi Mihály az emigrációban mindvégig figyelt arra, mi

történik Magyarországon. Ezért ítélte el a jobboldali, majd a baloldali diktatúrákat,

csatlakozott már az ötvenes években egy olyan mozgalomhoz, amely harcot

hirdetett a gondolkodás szabadságáért, sõt tulajdonképpen irányító szelleme volt a

Congress for Cultural Freedom nevû nemzetközi szervezetnek, amely a tudomány,

a szellem szabadságáért küzdött elsõsorban a Szovjetunió felõl érkezõ fenyegetõ

veszélyekkel szemben.

SIPOS Júlia: Hogyan értelmezte Polányi a tudomány szabadságát?

FEHÉR Márta: Polányi a tudományban republikánus volt. Hirdette, hogy a

tudománynak szervezetileg is köztársaságnak kell lennie. A tudományban sem

belsõ, sem külsõ diktatórikus elfajulások nem engedhetõk meg. Polányi a náci és a
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szovjet tudományos életben bekövetkezett fejleményeket mint a külsõ diktatórikus

kényszer tipikus eseteit ítélte meg és ítélte el és ezért is lépett fel a Litván György

által említett Congress for Cultural Freedomban, mint kezdeményezõ és mint

aktivista, hogy a tudományos tevékenység szabadságát és vele a személyes

elkötelezõdés valódiságát biztosítani tudja. Akik támadják Polányit a már

korábban említett személyes elkötelezõdés fogalom miatt, amit õ ismeretelmélete

alapjává tett, éppen azért szokták támadni, mert az ember – kivált ha morálisan

nincs felvértezve – könnyen a manipuláció áldozatává válhat, és rossz vagy

ál-elkötelezõdések rabjaként vagy külsõ kényszer hatására, tehát képmutatóan vagy

valamely párt vagy egyház ideológiájának foglyaként téveszméket, ál-igazságokat

hirdethet, ezek iránt kötelezõdhet el, amibõl sohasem lesz valódi tudomány. Polányi

a Liszenkó-ügyet hasonlóképpen elemezte, elítélte azt, hogy a sztálinista diktatúra

beavatkozott a tudományos köztársaság életébe, tönkretéve annak demokratikus

mûködését és lehetetlenné téve az igazság iránti valódi személyes morális

elkötelezõdést. Elítélte, hogy a sztálinista diktatúra egy sor tudományos kérdésben

diktatórikus módon nyilvánított véleményt.

Hogy Polányi mennyire sokoldalú volt, azt az is bizonyítja, hogy

tudománypolitikai, szociológiai, sõt politikai kérdésekkel is foglalkozott.

Mindvégig megtartotta érdeklõdését a magyar ügyek iránt, 1956-ban például

rendkívül fontos szerepet játszott abban, hogy a világ megismerje a

Magyarországon történteket. Ezért is vált azután az elõzõ rendszerben persona non

gratavá.

SIPOS Júlia: Idehaza mikor kezdõdött a fordulat a Polányiak befogadását

illetõen?

LITVÁN György: Polányi Károly recepciója, munkásságának megismerése

idehaza két évtizeddel ezelõtt kezdõdött. Polányi Károly baloldali volt, kifejezetten

nem marxista, a szûk materialista szemlélettel ifjú korától szemben állt. Szemlélete

az új baloldalhoz állt közel. Ugyanakkor Polányi Mihálynak – néhány embert

kivéve – idehaza még a nevét sem ismerték. A Polányi név hosszú ideig Károlyt

jelentette. Tíz évvel ezelõtt kezdõdött Polányi Mihály hazatérése. Az õ nyomán

kezdõdött meg olyan gondolatköröknek, gondolatfolyamatoknak a megismerése és

kipróbálása, amelyek addig gyakorlatilag ismeretlenek voltak. Nála valóban

gondolat és morál találkozik össze, ahogyan ezt Fehér Márta említette. Nagyon

jellemzõ rá, ahogyan õ 1956-hoz hozzányúlt. Nagyon érdekelték õt az

exkommunisták, akik az ötvenes években kezdtek kiábrándulni a

kommunizmusból, fordultak vele szembe és készítették elõ a forradalmat.

Elsõsorban Gimes Miklós figurája érdekelte. Egyik mûvében megírja, hogy Sztálin

halála után egy újsághír, a moszkvai zsidó orvosok elleni gyilkossági vádak

elejtésének hatására hogyan kezdtek Gimes Miklós agyában a folyamatok
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visszafelé peregni és hogyan jutott el annak felismeréséig, hogyha ez is hazugság,

akkor az elõzõ is az volt, s az is, ami erre épült. Így azután végül is az egész

hazugságvárnak a leleplezéséhez, lebontásához jutott el.

Szeretném hangsúlyozni, hogy a Polányi Mihály Szabadelvû Filozófiai

Társaságnak, mindenekelõtt Fehér Mártának és Gábor Évának köszönhetõ, hogy

Polányi Mihály életmûve most már kötetekben és a Polanyiana idõszaki kiadvány

különbözõ számaiban, angol és magyar nyelven napvilágot látott, illetve lát majd

folyamatosan. Ez óriási nyeresége a magyar szellemi életnek.

SIPOS Júlia: Érdekelne, hogy vajon Fehér Márta, hogyan találkozott Polányi

Mihály nevével és gondolataival?

FEHÉR Márta: Teljesen véletlenül találkoztam Polányi Mihály nevével.

1974-ben amikor a kandidátusi disszertációmat írtam, olvastam Thomas Kuhn A

tudományos forradalmak szerkezete címû mûvét, ami akkor még szintén alig volt

ismert Magyarországon, persze nyugaton már nagy visszhangja volt. Kuhn

említette Polányi Mihály nevét, mint akinek a négy évvel azelõtt megjelent könyve,

a Personal Knowledge nagy hatással volt rá. Akkor utánanéztem ennek a Polányi

mûnek a könyvtárban. Szerencsére Polányi bizonyos mûvei a magyar

könyvtárakban hozzáférhetõk voltak, persze csak azok számára, akik tudtak

angolul. Felfigyeltem arra, hogy Polányinál milyen érdekes gondolatok vannak.

Meg is említettem ezeket a disszertációmban, de mélyebben nem elemeztem õket,

mert a témámhoz csak marginálisan kapcsolódott akkor. Évekkel késõbb azután egy

fiatal kutató, Ujlaki Gabriella, (aki 1994-ben sajnos meghalt), azzal keresett meg,

hogy legyek a konzulense a doktori disszertációja megírása alatt. Õt Polányi

esztétikai írásai ragadták meg: a vizualitással, a színekkel, a képi ikonikus

szerkezetek kognitív szerepével foglalkozó gondolatai, s nagyon megtetszettek

neki. Én ezekkel különösen nem foglalkoztam, kiestek az érdeklõdési körömbõl, de

mivel a témának voltak episztemológiai vonatkozásai is, ezeket együtt tudtuk

tanulmányozni Gabriellával.

Ujlaki Gabriella kereste meg azután Gábor Évát és Békés Verát is, s akkor mi

négyen gondoltunk elõször arra, hogy meg kellene alapítani a Polányi Mihály

Filozófiai Társaságot. 1990-ben létre is jött a Társaság. Gabriella volt a szikra

gyújtója és mi hárman tüzet fogtunk.

SIPOS Júlia: Hogyan kezdõdött a Polányi életmû feldolgozása?

LITVÁN György: 1978-ban futólag láthattam Chicagoban azt a fantasztikusan

gazdag hagyatékot, ami felöleli Polányi kéziratban maradt munkáit, gazdag

levelezését, jegyzeteit. Kora nagy tudósaival és szellemeivel levelezett, Albert

Einsteintõl Arthur Koestlerig és Mannheim Károlyig, Jászi Oszkárig. Nagy Endre
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kollégánknak volt alkalma alaposabban megismerkedni a chicagoi iratanyaggal. A

Soros Alapítvány jóvoltából került haza ez a hagyaték, több évtizedre szóló

kutatómunkát kinálva a Társaságnak, a Polányi-kutatóknak.

SIPOS Júlia: Hogyan jellemezné Fehér Márta Polányi tudósi attitûdjét?

FEHÉR Márta: Polányi nemcsak az utolsó reneszánsz ember, de az utolsó olyan

tudós is, aki egyszerre volt szuverén gondolkodó, szuverén tudós és szuverén

ember, mert ez a három összefügg. John Ziman neves angol fizikus foglalkozik az

utóbbi években azzal az aggasztó folyamattal, ami a világban ma végbemegy, hogy

t.i. a tudós egyre inkább szellemi bérmunkássá válik, aki megrendelésre,

bérmunkában kutat. Igaz, kutatásai színvonalasak abban az értelemben, hogy nagy

és eredményes technikai outputja van a tevékenységének. Munkájának eredményei

tecnikailag magas szinten azonnal felhasználhatók, a megrendelõ által kitûzött célt

pontosan, szakszerûen és idõre teljesíti, sikeresen megoldja a feladatot. Az ilyen

kutató, akire egyre nagyobb mértékben szükség van, sõt úgy tûnik csak ilyenekre

van ma szükség, legalábbis a gazdaság által irányított szférában. Mint tudjuk a

globalizáció folyamatában egyre inkább mindent a gazdasságosság és a

profitabilitás irányít, és sajnos nagyon háttérbe szorulnak az alapkutatások. A

nagyvállalatok által kitûzött cél, vagy az azonnal felhasználható eredményre való

törekvés nélkül folytatott kutatások háttérbe szorulnak, nemigen találnak

finanszírozásra, szponzorra, vagy manapság csak igen kis és csökkenõ mértékben.

Polányi igen fontosnak tartotta az alapkutatások, a közvetlen felhasználhatóság

követelményének nem kiszolgáltatott kutatások fenntartását. Ez lett volna a

Tudomány Köztársaságának vezérlõ elve, hogy a tudós, illetve a tudós-közösség

szabadon dönthesse el, hogy mit kutat. Ebben mûködik a belsõ intuíció, a személyes

elkötelezõdés. Polányi véleménye szerint, a tudomány halála, ha eluralkodik benne

az azonnali vagy rövidtávú felhasználhatóság követelménye, ami a diktatúra egyik

formája. Mert nem szabad elfelejteni, hogy nemcsak politikai diktatúra van, hanem

van gazdasági diktatúra is, amirõl Polányinak még kevés tapasztalata lehetett, –

nekünk manapság annál több – de amikor a diktatúra eltûrésétõl óvta a tudós

közösséget, és azt mondta: minden diktatúra a tudomány halálához vezet, nagyon

igaza volt.

Sipos Júlia köszönetet mond Fehér Mártának és Litván Györgynek, hogy

gondolataikat megosztották a rádió hallgatóival.
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