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Absztrakt 

 

Polányi Mihály több helyütt is a Laplace démon segítségével kíván rámutatni az általa 

kritikainak nevezett objektivista tudásideál és a mögötte álló materialista ontológia 

ellentmondásosságára. Az írásomban bemutatom Polányi érvét, és választ keresek rá, 

hogy miért fogadjuk el olyan nehezen, ha egyáltalán megtesszük. Én magam 

mindenesetre Polányi posztkritikai filozófiája, a személyes és hallgatólagos tudás 

elmélete és emergens valóságossága mellett fogok érvelni, és arra a Polányi-féle 

konklúzióra fogok jutni, hogy Laplace démona valójában nem is tud semmit, vagyis az 

emberi tudás tekintetében a kritikai Laplace-i tudásideál teljes egészében hamis. Ezt 

azonban ún. megtévesztő behelyettesítésekkel trükkösen el szoktuk leplezni. 

 

Kulcsszavak: materializmus, személyes és hallgatólagos tudás, Laplace démon, Polányi 

Mihály. 

 

 

1. Bevezetés: Laplace démona 

 

Pierre-Simon de Laplace 1814-ben tett említést egy olyan bravúros 

intelligenciáról, aki/amely képes a világban lévő összes objektum helyének és 

más alapvető tulajdonságainak a megragadására. Márpedig ha egy adott 

pillanatban ez a bravúros intelligencia rendelkezik ezzel a tudással, akkor 

abból az következik, hogy a mechanika törvényeinek megfelelően az 

univerzum bármely lehetséges múltbéli és jövőbeli állapotát ki tudja számolni. 
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A későbbiekben azután Laplace bravúros intelligenciáját démonnak 

keresztelték el, és a mai napig úgy szokás emlegetni a különböző tudományos 

diszciplínákban, mint annak az ideális, objektív tudásnak az elvi birtokosát, 

amelyet mi sajnos nem érhetünk el, de mindenképpen törekednünk kell rá. 

Polányi Mihály több helyütt is ennek a démonnak a tudásával példálózik 

annak érdekében, hogy rámutasson az objektivista tudásideál és az abból 

következő materialista ontológia tarthatatlanságára és ellentmondásosságára 

(pl. Polányi 1997:128-9; 1994 I.:241-3; 1994 II.:189). Laplace eredeti célja a 

mindent látó démon példájával természetesen nem a hallgatólagos és 

személyes tudás összevetése volt az explicit, objektivista tudásideállal, de még 

csak nem is a materializmus összevetése az emergentista ontológiával, hanem 

mindössze a determinizmus álláspontjának a megvilágítása. Ugyanakkor 

fontos észrevenni, hogy hallgatólagosan már magának Laplace-nak a 

megfogalmazása is egy materialista világképet fest elénk, hiszen feltételezi, 

hogy a világ valójában nem áll másból, mint elemi létezőkből és azok 

kölcsönhatásaiból, és ezeken kívül nincs semmi, amely esetleg 

befolyásolhatná ezeknek az elemi részecskéknek a múltbéli és jövőbeli 

viselkedését. Különben ugyanis egy olyan szuperintelligencia, amely csak és 

kizárólag a részecskék alapadatainak és a klasszikus mechanika törvényeinek 

az ismereteivel rendelkezik, értelemszerűen nem lenne képes mindössze 

ezekből az ismeretekből kiszámolni a lehetséges múlt- és jövőbeli 

világállapotokat. 

Ezekből a megfogalmazásokból pedig már az is világosan látszik, hogy ez 

a példa igazából a tudás és a tudás jellegének a kérdésétől sem választható el, 

és akkor máris megérkeztünk a tisztán formális, explicit tudás 

problematikájához. Tehát bár Laplace célja ezzel a példával eredetileg teljesen 

más volt, mint Polányié, Polányi nagyon is ehhez a gondolatmenethez kíván 

kapcsolódni, csak éppen nem a Laplace-féle világlátás mellett teszi le a 

voksát, hanem a példát „megfordítva” éles kritikát gyakorol eme világlátással 
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szemben. Módszerének pedig (mint másutt is) az a lényege, hogy félretéve a 

megszokott kritikai fogalmiságot szisztematikusan végiggondolja a Laplace-i 

ideális tudás minden következményét. Ezt az utat igyekszem én is bejárni 

ebben a dolgozatban. 

 

 

2. A Laplace démon tudása Laplace szerint 

 

Laplace a következőket állítja a sokat emlegetett, ominózus szöveghelyén: 

 

A világegyetem jelenlegi állapotát a múltja okozatának és a jövője okának tekinthetjük. 

Egy intelligencia, amely egy bizonyos időpillanatban ismerné a természetet mozgásba 

lendítő összes erőt és az összes létező helyzetét, amelyből a természet fölépül, és ha ez az 

intelligencia elég nagy volna ennek az adathalmaznak a feldolgozására, akkor képes 

lenne egyetlen formulába foglalni az univerzum legnagyobb testeinek és legkisebb 

atomjainak a mozgását is; egy ilyen intelligencia számára semmi sem volna bizonytalan, 

és a jövő éppúgy, ahogy a múlt, jelen volna a szeme előtt.
1
 (Laplace 1814:2) 

 

Laplace első mondatát a világegyetem determinisztikus mivoltáról Polányi is 

elfogadja.
2
 Nyilván hipotetikusan feltételezhetünk egy olyan intelligenciát, 

démont is, aki egy adott pillanatban ismeri a világegyetem összes olyan 

jellegzetességét, amely  ahhoz szükséges, hogy következtessünk belőle a 

világegyetem bármely jövő- vagy múltbeli állapotára. 

Ez az ideális objektív tudás értelemszerűen nem elérhető a számunkra, és 

az ember tudósok által művelt hétköznapi tudomány sem azonosítható a 

Laplace démon ideális tudásával, de ismerjük a természetét, és körül tudjuk 

határolni, hogy mi fér bele és mi nem. Ebből kifolyólag ez az ideális kép 

egyfelől a tekintetben mutat irányt a számunkra, hogy milyen a jó tudományos 

                                                 

1
 Fordítás: P. D. 

2
 Ez annyira így van, hogy Polányi pl. Einsteinhez hasonlóan még a kvantummechanika 

bevett koppenhágai, indeterminisztikus értelmezését sem fogadja el. (Polányi 1994 

II.:245) 
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tudás, vagyis egzakt, explicit, univerzális, objektív, stb., másfelől pedig a 

tekintetben, hogy milyen ismeretlen létezők után kell kutatnunk az 

univerzumban; Higgs-bozon és nem kentaur. Máshogyan fogalmazva, ezzel a 

példával az igaz, objektív tudományos tudást élesen és szemléletesen 

szembeállítjuk a téves, szubjektív hitekkel, meggyőződésekkel. 

A kérdés ezek után sokkal inkább az, amit Laplace persze nem vizsgál, de 

hallgatólagosan természetesen nagyon is feltételez, hogy mi ennek a tudásnak 

az előfeltétele mind episztemológiai, mind ontológiai értelemben. Milyennek 

kellene lennie a Laplace-i tudásnak, hogy eredményesen működhessen? 

Milyennek kell lennie a világnak, hogy a Laplace-i tudás maradéktalanul le 

tudja írni? Ki Laplace démona, pontosan kinek kellene lennie, hogy mindezt 

meg tudja tenni? Ha pl. a világ indeterminisztikus, akkor a Laplace-i 

gondolatmenet nyilvánvalóan azonnal megbukik. A Laplace-i 

gondolatmenettel kapcsolatban leginkább ez a kérdés szokott felvetődni, főleg 

a kvantummechanika bevett értelmezése miatt. Polányi szemében azonban a 

legkevésbé sem ezzel van a baj. Mit árul még el számunkra Laplace? 

Először is világosan megfogalmazza, hogy a démon világra vonatkozó 

tudása egy óriási adathalmaz, amelyet egyetlen formulába helyettesít be, hogy 

azzal számíthassa ki a világ bármely jövő- és múltbeli állapotát. Ez pedig azt 

jelenti, hogy a démon tudása szigorúan egzakt és explicit. Ahhoz ugyanis, 

hogy tévedhetetlenül kiszámítsuk a világegyetem összes jövőbeli és múltbéli 

állapotát, olyan szigorúan egzakt és explicit formulára van szükségünk, 

amelyből logikai értelemben kényszerítő erővel következnek mind a múltra, 

mind a jövőre vonatkozó állításaink. Ez a tudás pedig a legkisebb mértékig 

sem lehet meghatározhatatlan, vagyis hallgatólagos, csakis kizárólag tisztán 

explicit, különben semmit sem tudhatnánk teljes bizonyossággal. A Laplace 

démon tudása tehát tisztán explicit, és nincs is szüksége más tudásra ahhoz, 

hogy ezeket a számításait elvégezze. 
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Milyen következtetéseket vonhatunk le mindebből a valóságra nézve, 

amelyet a Laplace démoni tudás leír? Először is azt, hogy a világ semmi több, 

mint amit a Laplace démoni tudás ténylegesen leír, különben értelemszerűen 

nem mondhatná azt Laplace, hogy a démona számára semmi sem lenne 

bizonytalan, sem a múlt, sem a jövő. Vagyis Laplace elképzelése szerint a 

démona a világegyetem teljes és kimerítő tudásával rendelkezik. Ebből pedig 

az következik, hogy a világegyetem csak és kizárólag olyan létezőkből áll, 

amelyeket le lehet írni egzakt, tisztán explicit módon. Kérdés ezek után, hogy 

milyen természetűek ezek a létezők, amelyeket ilyen módon le lehet írni. 

Másfelől megfogalmazva, melyik az a tudomány, amelyik ilyen létezőket 

feltételez és vizsgál? A válasz természetesen az, hogy a fundamentális fizika. 

Az összetett objektumok, mint pl. egy béka vagy egy emberi személy 

egyediek, változékonyak, csak bizonyos tulajdonságaik ragadhatóak meg 

egzakt numerikus paraméterekkel. A fundamentális fizika objektumai azonban 

univerzálisak, pontszerűek és elviekben csak olyan, ún. elsődleges 

tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyeket le lehet írni és meg lehet határozni 

egzakt, explicit paraméterekkel. (És most tegyük fel, hogy a fundamentális 

fizika ennek az ideálnak ténylegesen meg is felel, ami egyébként erősen 

vitatható, de Polányi nem ebből az irányból támadja a Laplace-i tudásideált.) 

Kérdés továbbá, hogy mi a helyzet az olyan összetettebb létezőkkel, 

amelyekről nem adható kimerítő, explicit leírás a Laplace-i tudásideál. Mit 

feltételez ezekről az objektumokról Laplace? Annyi világos csak, hogy nem 

kezeli őket külön, és azt gondolja, hogy „az univerzum legnagyobb testeinek 

és legkisebb atomjainak a mozgását” egyazon módon le lehet írni, vagyis a 

démona számára természetesen ezeknek a „legnagyobb” objektumoknak a 

kezelése sem jelenthet gondot. Ezt azonban csak akkor gondolhatjuk így, ha 

feltételezzük, hogy az összetett objektumok tisztán explicit módon nem 

megragadható jellegzetességei igazából nem valóságosak, kauzálisan nem 

hatékonyak, tehát ha kimaradnak a Laplace démon tisztán explicit 
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adathalmazából, amellyel a démon számol, az semmit sem fog változtatni a 

számításai valóságra, jövőre és múltra vonatkozó érvényességén. Vagyis az 

összetett objektumok csak annyiban valóságosak, amennyiben tisztán explicit 

módon is megragadhatóak.  Ez nem jelent mást, mint hogy azonosíthatóak 

azokkal a teljes egészében explicit módon meghatározható részleteikkel, 

amelyekből fölépülnek: ez vezet bennünket a redukció problematikájához. A 

Laplace-i tudásideálból tehát egy materialista ontológia következik, amely azt 

állítja, hogy csak a teljes egészében explikálható fundamentális anyagi 

szubsztancia létezik – és esetleg mindaz, ami arra visszavezethető, azzal 

azonosítható. 

Még az a kérdés tehető fel ezek után, hogy honnan „vannak” az összetett 

objektumok explicit módon teljes egészében nem meghatározható 

jellegzetességei, mik is ezek valójában, ha igazából nem is léteznek? A válasz 

az, hogy éppen olyan megismerési illúziók, mint pl. az a szubjektív 

benyomásunk, hogy a Föld mozdulatlanul áll a talpunk alatt, míg a Nap őrült 

tempóban kering körülötte. Vagyis ezek a jellegzetességek tisztán 

episztemológiai természetűek, és csak a mi korlátozott megismerési 

képességünk következményei, tévedései, egyszerűen rosszul érzékeljük, hogy 

„mi mozog”, a Föld vagy a Nap. És ebben „természetesen” nincs semmi 

meglepő, hiszen a tökéletlen emberi tudás szubjektív, megtévesztő 

benyomásainktól, tapasztalataiktól terhes. 

 

 

3. A Laplace démon tudása Polányi szerint 

 

Polányi Laplace-szal ellentétben a következőképpen fogalmaz: 

 

Tegyük fel a gondolatmenet kedvéért, hogy rendelkezünk az élettelen anyag teljes 

atomelméletével. Ekkor Laplace módjára elképzelhetjük az Egyetemes Értelem 

működését. Ha a világ valamennyi atomjának kezdeti helyzetét és sebességét ismernénk 

egy adott időpillanatban, s ismernénk az atomok között munkáló összes erőt, a Laplace-i 
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Értelem ki tudná számítani valamennyi atom jövőbeli helyzetét a világ egészében, ebből 

pedig leolvashatnánk a világ pontos fizikai és kémiai térképét a jövő bármely pontján. Ma 

már azonban tudjuk, hogy a tárgyak számtalan és szerteágazó osztálya nem azonosítható 

s még kevésbé érthető meg teljes fizikai és kémiai feltérképezésük segítségével, mivel 

olyan célra való tekintettel vannak megalkotva, mely kívül esik a fizika és a kémia 

vizsgálódási körén. Amiből az következik, hogy a Laplace-i Értelem ugyanilyen 

korlátozás alá esne: nem tudna azonosítani egyetlen gépet sem, s azt sem tudná 

megmondani, hogyan működik. A Laplace-i Értelem valójában egyetlen olyan tárgyat 

vagy folyamatot sem volna képes azonosítani, mely bármiféle célt szolgál. Ezért nem 

csupán a gépek létezéséről nem venne tudomást, hanem semmiféle eszköz, étel, ház, út, 

írott vagy szóbeli híradás létéről sem. (Polányi 1997:128-9) 

 

Polányi először is összefoglalja azt, amelyet már magától Laplace-tól is 

tudunk, hogy mire is képes ez a különleges démon. Egyedül azt emeli ki, hogy 

ez az elképzelés nem a teljes világmindenségről és a benne meglévő összes 

tárgyról szól, hanem az élettelen világ összes atomjáról, elemi részecskéjéről, 

episztemológiai nyelven fogalmazva, a világról alkotott fundamentális fizikai 

tudásunkról. Maga Laplace nem tesz ilyen megkülönböztetést, egyszerűen 

feltételezi, hogy a legapróbb elemi részecskék és a leghatalmasabb testek is 

éppen ugyanúgy megragadhatóak a Laplace démon tisztán explicit tudásával. 

Polányi egyébként azért beszél és beszélhet fizikáról és kémiáról és nem 

fundamentális fizikáról, mert  álláspontja szerint a kémia és a fizika sajátos, 

összetett objektumai azonosíthatóak a fundamentális fizikai által feltételezett 

fundamentális anyagi szubsztanciával (Polányi 1994 II.:247). 

Polányi ezek után a saját személyes és hallgatólagos tudás elméletére 

hivatkozva folytatja, és azt állítja, hogy Laplace téved, amikor azt gondolja, 

hogy a Laplace démon tudása bármit is ér, ha nem az elemi részecskék anyagi 

univerzumáról van szó. Ez konkrétan azt jelenti, hogy Laplace-szal 

ellentétben Polányi azt gondolja, hogy nem csak fundamentális anyagi 

szubsztanciából áll a világ, továbbá azt is jelenti, hogy a célszerűen 

megalkotott, létrejött magasabb szintű, összetett objektumok, gépek és 

élőlények nem ismerhetőek fel pusztán ezen Laplace démoni, tisztán explicit, 

fundamentális tudás alapján. „A béka hiánytalan fizikai és kémiai topográfiája 
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semmit sem mond a békáról mint békáról, ha nem ismerjük előzetesen mint 

békát.” (Polányi 1994 II.:163-4) Miért van, lehet ez így? 

Ahhoz, hogy ezt a kérdést megválaszolhassuk, azt kell jobban 

megértenünk, hogy ki/mi is Laplace démona. A tudásával és a tudásából 

következő ontológiai meggyőződéssel már az előző fejezetben foglalkoztunk, 

most a „személyének” a mivolta a kérdés. 

És itt el is kezdődnek a problémák, ugyanis a Laplace démon nem egy 

személy, hanem egy olyan test nélküli intellektus, aki/ami egy adott 

pillanatban rendelkezik a fundamentális anyagi világ összes létezőjének teljes 

és tisztán explicit leírásával, majd ez alapján deduktív módon képes 

kiszámolni a világegyetem teljes fundamentális fizikai állapotát bármely 

tetszőleges múltbeli vagy jövőbeli időpillanatra nézve. A Laplace-i 

tudáseszmény szempontjából mindent tud, és ezen tudása teljes egészében 

explicit. Amiből pedig az következik, hogy nem rendelkezik és nem is 

rendelkezhet hallgatólagos és személyes tudással! 

Mi történne ugyanis, ha a Laplace démon mégis rendelkezne hallgatólagos 

tudással, ha a Laplace démon tudása is éppen olyan hallgatólagos alapokon 

nyugodna, mint a mi személyes tudásunk? A válasz az, hogy akkor a kritikai 

Laplace-i tudásideál szempontjából a Laplace démon tudása is éppen olyan, 

személyes, szubjektív illúziók csapdájába esne, mint a mi emberi tudásunk. A 

személyes tudásnak ugyanis éppen az az alapja, hogy nem átfogóan látjuk egy 

adott pillanatban az egész világegyetemet, hanem óhatatlanul egy adott 

centrumból nézzük a saját céljainknak és érdeklődésünknek megfelelően, 

hogy nem rendelkezünk tisztán deduktív, explicit szellemi képességekkel a 

világ megragadására, hanem már a megismerésünk is korlátozott, 

hallgatólagos testi képességeinkből fakad. Ahogy Polányi megfogalmazza már 

a Személyes tudás legelső oldalán: 

 

Mert mint emberi lények óhatatlanul egy önmagunkban lévő centrumból nézzük a 

világegyetemet, s egy olyan nyelven beszélünk róla, amelyet az emberi érintkezés 
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véletlenei alakítottak ki. Minden rigorózus igyekezet arra, hogy iktassuk ki 

világképünkből emberi nézőpontunkat, csak képtelenséghez vezethet. (Polányi 1994 

I.:19) 

 

Ez a centrum tehát nem másba, mint a saját testünkbe zár be bennünket, amely 

értelemszerűen nem lehet „elég nagy”, ahogy Laplace mondja, a 

világegyetemre vonatkozó összes adat bárminemű feldolgozására. És így 

éppen eme testiségünkből következik az is, hogy tudásunk szükségszerűen 

hallgatólagos alapokon nyugszik, vagyis nem deduktív módon, a formális 

logika szigorú szabályainak megfelelően következtetünk fokálisan 

megragadott adathalmazokból más fokális adathalmazokra, hanem 

hallgatólagosan járulékos részleteket integrálunk jelentésteli egészekké, és 

ezek alapján tájékozódunk a világban. A Laplace-i tudásideál szempontjából 

teljesen illuzórikusan. Mindezzel szemben a Laplace démonnak éppen azért 

lehet olyan „tökéletes”, „ideális” a tudása, amilyen, mert az ő megismerését 

nem kötik meg ezek a hallgatólagos gyökerek. Valaki/valami pedig nem lehet 

egyszerre kötetlen, bravúros, szabad intellektus, vagyis testetlen szellem 

(önálló szellemi szubsztancia), és gyarló, korlátozott képességekkel megáldott 

testbe zárt (emergens) személy. 

Valójában teljesen félrevezető, amikor Laplace úgy fogalmaz, hogy ha a 

démona „elég nagy volna” a világra vonatkozó összes adat kezelésére, 

akkor… Ezzel ugyanis hallgatólagosan azt feltételezi, hogy a Laplace démon 

is egy mérhető és nagy testbe van bezárva. Ha azonban ez így lenne, akkor 

nem lehetne képes arra, amire Laplace szeretné, hogy képes legyen. Sokkal 

árulkodóbb, amikor úgy fogalmaz, hogy „egy ilyen intelligencia számára 

semmi sem volna bizonytalan, és a jövő éppúgy, ahogy a múlt, jelen volna a 

szeme előtt”. Laplace démonának természetesen nincs szeme, ezt képletesen 

kell érteni, az viszont igaz, hogy ha egyszer elvégezte azt a műveletet, amire 

Laplace megálmodta, akkor már mindent tudna, amit csak lehet tudni, és a 

világ minden múltbeli, jelenbeli és jövőbeli állapota tényleg ott heverne az 
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intellektusa előtt. Laplace démona valójában téren és időn kívüli jószág. 

Semmilyen értelemben sem része az általa megfigyelt anyagi világnak. És ha 

megtette azt, amire megálmodták, akkor valójában soha többé nem is tehetne 

semmi mást. 

Mindennek viszont van egy nagyon fontos következménye. Mégpedig az, 

hogy bár Laplace démona per definitionem rendelkezik ezzel az ideális, 

teljesen explicit tudással, de csak és kizárólag ezzel a tudással rendelkezik, az 

egyes emberek korlátolt és centrumhoz kötött, testi alapú személyes és 

hallgatólagos tudásával nem!  

Kérdés ezek után, hogy Laplace démona hogyan ismer fel bármilyen 

összetett objektumot is a világban, ha nem rendelkezik azzal a hallgatólagos 

képességgel, hogy az explicit részleteket hallgatólagosan egy fokális egésszé 

integrálja? Nem egy egzakt atomelméleti tankönyvből tanuljuk meg, hogy 

hogyan kell fölismerni egy békát – még akkor sem, ha egyébként igaz volna, 

hogy a béka is csak atomokból áll. És nem a mechanika explicit törvényei 

alapján tanulunk meg biciklizni – még akkor sem, ha a mechanika törvényei 

természetesen a biciklizésre is tökéletesen érvényesek, hanem az 

egyedfejlődésünk során elsajátított, a törzsfejlődésből és a kultúránkból 

örökölt emberi, testünkbe zárt személyes és hallgatólagos tudásunk 

segítségével, amellyel a Laplace démon per definitionem nem rendelkezik. 

Márpedig ha Laplace démona nem ismer fel összetett létezőket, mert nem 

rendelkezik és nem is rendelkezhet az ehhez szükséges testi, hallgatólagos 

tudással, akkor az összetett létezők nem részei az ideális, valós tudományos 

tudásnak. Akkor pedig ezek a létezők – békákkal és emberi személyekkel 

együtt – valójában éppen olyan illuzórikusak, mint minden más, szubjektív 

benyomásunkra épülő emberi tapasztalat, kezdve azzal, hogy naiv és ostoba 

módon annak idején még azt a személyes illúziónkat is elhittük, hogy a Föld 

stabilan áll a lábunk alatt. 
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4. Egy bátor érv a materializmussal szemben 

 

Polányi konklúzióját az előző fejezetekben látottak alapján a Laplace démon 

ontológiájára és tudására nézve tehát a következőképpen fogalmazhatjuk meg: 

 

Premissza 1: a világ azoknak és csak azoknak a létezőknek az összességéből 

tevődik össze, amelyeket az ideális Laplace démoni tudás magában foglal, 

leír. 

Premissza 2: a Laplace démoni tudás nem foglalja magában az összetett 

létezők tudását. 

Premissza 3: vannak összetett létezők. 

Konklúzió: a következetes Laplace démoni ontológia téves. 

 

Aki ennek ellenére mégis ragaszkodik a Laplace démoni materialista 

ontológiához, azt a nyilvánvaló abszurditást állítja, hogy nincsenek átfogó, 

összetett létezők. Vagyis mivel ő maga is egy átfogó, összetett létező, azt 

állítja, hogy ő maga sem létezik. A Laplace démon, ha valójában létezne, és 

ténylegesen az ő tudása lenne az egy igazi tudás, tehát azért nem venne 

tudomást sem a gépek, sem semmiféle eszköz, étel, ház, út, írott vagy szóbeli 

híradás, élőlény vagy ember létéről sem, mert egyikük sem létezne, és nem is 

létezhetne. 

Mindennek ellenére a Polányi-féle érvelés és konklúzió a legtöbb ember 

számára nyilvánvalóan tévesnek, sőt, sokszor sokkal erősebben, kifejezett 

badarságnak tűnik, hiszen ki is akarná már valójában azt mondani, hogy nem 

léteznek békák, gépek, emberek? Kérdés viszont, hogy akkor hol van benne a 

hiba? 
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Az elég nyilvánvaló, amelyet a harmadik premissza állít, hogy vannak 

összetettebb létezők, látjuk, halljuk őket. Értelemszerűen senki sem akar 

elfogadni egy olyan abszurd állítást, miszerint ez nem így van; senki sem 

akarja azt állítani, hogy ő valójában nincs is, és valójában, őszintén nem is 

állíthatja. 

Azután az első premisszával, miszerint a világ azoknak és csak azoknak a 

létezőknek az összességéből tevődik össze, amelyeket az ideális Laplace 

démoni tudás magában foglal, pontosabban leír, azzal sem lehet baj, hiszen 

nem akarjuk megengedni, hogy mindenféle illuzórikus lények, mint pl. a 

kentaurok és más, babonás elképzelések az ontológiánk és valódi tudásunk 

részét képezzék. 

Ebben az esetben viszont csak a második premisszával lehet baj, vagyis 

hogy a Laplace démoni tudás nem foglalja magában az összetettebb létezők 

tudását. És igazából, mint láttuk, ezen a ponton fogalmazott meg 

ellenvéleményt már maga Laplace is, akinek a számára nyilvánvaló volt, hogy 

a Laplace-i értelem az összetettebb létezők megismerésére is képes. Kérdés: 

hogyan? 

A válasz pedig az, hogy a fundamentális anyagi részletek, amelyeket 

Laplace démona per definitionem ismer, valamit az anyagi részletekből álló 

összetettebb létezők ismerete lényegében nem különbözik egymástól, ami 

ontológiai értelemben természetesen azt jelenti, hogy a fundamentális anyagi 

és az átfogó, összetettebb létezők valahogyan azonosak egymással. A tudás 

természetére nézve ez pedig azt, hogy lényegileg azonos módon ismerhetőek 

meg. Ez konkrétan azt jelenti, hogy az átfogó, összetettebb létezőkről alkotott 

tudásunk egyrészt megadható egzakt, tisztán explicit formában is, másrészt 

pedig azt, hogy egy, a Laplace démoni tudásideálnak megfelelő explicit, 

formális eljárással redukálható a fundamentális anyagi szubsztanciáról 

alkotott tudásunkra. Pl. egy hidrogén atom és annak kémiai tulajdonságai 

megadhatóak három kvark és egy elektron kvantummechanikai leírásával is. 
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Ezzel azonban még nem oldottunk meg minden problémát, hiszen 

természetesen maga Polányi is elismeri, hogy vannak olyan összetettebb 

létezők, pl. az imént említett hidrogén atom, amelyek minden gond nélkül 

redukálhatóak elemi vagy még elemibb részecskékre és azok tulajdonságaira, 

leírásaira (pl. Polányi 1994 II.:247), ezt sok esetben a kiváló fizikusok már rég 

megmutatták. De ki mutatta ezt meg egy béka, a biciklizés vagy éppen az 

emberi személy esetében? Éppen ezért Polányi érvelése könnyen és gyorsan 

finomítható, a konklúziónk pedig ugyanaz marad: 

 

Premissza 1: a világ azoknak és csak azoknak a létezőknek az összességéből 

tevődik össze, amelyeket az ideális Laplace démoni tudás magában foglal, 

leír. 

Premissza 2’: a Laplace démoni tudás nem foglalja magában az összes 

összetett létező tudását. 

Premissza 3’: vannak olyan összetett létezők, amelyeket a Laplace démoni 

tudás nem foglal magában, nem ír le. 

Konklúzió: a következetes Laplace démoni ontológia téves. 

 

Ezt azonban egy elkötelezett materialista megint csak nem fogja elfogadni. 

Ugyanis, ha vannak olyan összetettebb létezők, amelyeket a Laplace démoni 

tudás magában foglal – ráadásul ezt még maga Polányi is elismeri –, akkor 

nem lehet, hogy valójában a többit is magába foglalja? Csak legfeljebb ezt 

még nem sikerült egy redukciós eljárással megmutatnunk. 

Vegyük azonban észre, hogy ez az érv csak akkor meggyőző, ha már eleve 

elfogadtuk a materializmust. Ugyanis csak és kizárólag abban az esetben 

reménykedhetünk benne, hogy majd a békára és a hozzá hasonló átfogó, 

összetett objektumokra is lesz egy olyan sikeres redukciós eljárásunk, mint 

amilyen a hidrogén atomra volt, hogy ha eleve feltételezzük, hogy maga a 

béka is éppen olyan anyagi és csak anyagi létező, mint a hidrogén atom. Ha 
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azonban azt gondoljuk, hogy nem az, akkor egyrészt soha nem is fogunk 

keresni egy ilyen redukciós eljárást, másrészt soha nem fogjuk elfogadni a 

materialistáknak azt az állítását, hogy csak idő kérdése, és meglesz a 

megfelelő redukciós eljárás minden átfogó, összetett objektumra. 

Mindennek azonban van egy nagyon fontos következménye: méghozzá az, 

hogy ebben az esetben a bizonyítási kényszer nem Polányin és az 

emergentizmuson, hanem a materializmuson van, vagyis az elkötelezett 

materialistáknak kell(ene) megmutatniuk, hogy nem az anti-materialista, 

hanem a materialista előfeltevés a megalapozott, vagyis a béka, ahogy a 

hidrogén atom, nemcsak elméletben, de ténylegesen is redukálható. Ennek 

ellenére a materialisták jellemzően nem fogadják el, hogy a bizonyításai 

kényszer az ő oldalukon lenne, és elvárják, hogy a másik oldal mutassa meg, 

hogy a béka redukciója eleve lehetetlen. 

A tudás és az emberi megismerés természetére vonatkoztatva, 

mindenesetre,  a következő egymással élesen szemben álló álláspontokat 

láthatjuk: a materializmus biztos benne, hogy idővel minden valódi 

összetettebb objektum redukálható lesz. Vagyis azt gondolja, hogy minden 

összetettebb létezőről számot lehet majd adni ugyanolyan egzakt, explicit és 

formális módón – ami a sikeres redukció talán legfontosabb előfeltétele 

(részletesebben lásd pl.: Nagel 1961:345-8), mint például a hidrogén atomról 

vagy a fundamentális anyagi létezőkről. Ez egyben azt is jelenti, hogy azt 

gondolja, hogy ontológiai értelemben csak egyféle igaz tudás létezik, 

méghozzá a Laplace démon ideális tudása, vagy legalábbis annyi, amennyivel 

mi, korlátozott tudású emberek is rendelkezünk belőle, minden más 

személyes, emberi szubjektív tudás pedig valójában illúzió és szükségszerűen 

elhagyandó. 

Polányi ezzel szemben pedig abban biztos, hogy az összetett létezők nagy 

csoportja soha nem lesz redukálható, vagyis azt gondolja, hogy ezekről az 

átfogó, összetett létezőkről semmilyen körülmények között nem lehet számot 
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adni ugyanolyan egzakt, explicit és formális módon, ahogy a hidrogén 

atomról. Polányi határozottan azt gondolja, hogy legalább kétféle igaz tudás 

létezik, az explicit és formális Laplace démoni, amelyet a modern kritikai 

filozófia és tudomány mitizál, valamint az emberi személyes tudás, amely 

hallgatólagos, nem formális és a Laplace démoni tudással szemben igencsak 

korlátozott. Az előbbi teszi lehetővé a számunkra a fundamentális anyagi 

létezők definiálását és azokat meghatározó törvények megfogalmazását, az 

utóbbi pedig az olyan magasabb szintű, összetett és emergens létezők 

megismerését, mint pl. egy béka, egy gép vagy egy másik emberi személy. 

Tehát elutasíthatjuk Polányi érvét a materializmussal szemben, de Polányi 

bátor érvévvel valójában nincs semmi baj, semmi okunk megütközni rajta, és 

szakmaiatlannak vagy egyenesen tudománytalannak vélni. Minimum azt kell 

mondanunk, hogy itt két egymással ellentétes ontológiai meggyőződés áll 

szemben egymással, amelyek közül a legkevésbé sem e Polányi-féle érvelés 

alapján választunk. 

Vegyük azonban észre, hogy ha a materialista álláspontot választjuk, 

akkor úgy, ahogy van, elvetjük Polányi személyes és hallgatólagos tudásról 

szóló elméletét, és elvetjük az emberi személyes valóság létezését is. Nem kell 

persze feltétlenül azt mondanunk, hogy emberi személyek semmilyen 

értelemben nem léteznek, nem is fogjuk ezt mondani, hiszen őszintén, 

hallgatólagos elköteleződéssel ezt nem is mondhatjuk, csak éppen explicit 

mód azonosítani fogjuk saját magunkat kvarkok és elektronok, stb. adott 

halmazával, és azt fogjuk mondani, hogy a személyes és hallgatólagos 

tudásnak mint hamis, szubjektív illúziónak semmilyen szerepe sincs a helyes, 

igaz, tisztán explicit emberi tudás megszerzésében. Ezzel a megoldási 

kísérlettel pedig valójában a legkevésbé sem védtük ki Polányi emberi 

hallgatólagos és személyes tudásra vonatkozó érveit, egyszerűen csak hátat 

fordítottunk nekik, szubjektívnek és fölöslegesnek bélyegezve minden 

személyes és hallgatólagos emberi tudást. 
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5. Laplace-i hibák, megtévesztő behelyettesítések 

 

Az előbbi fejezet konklúziójának van egy meglepő következménye, amely 

rávilágít, hogy a második és a harmadik premissza legyengítése valójában 

nem volt megalapozott. Azért gyengítettünk a két említett premisszán, mert a 

materialisták legfőbb érvét akartuk vele kivédeni, mégpedig azt, hogy vannak 

olyan átfogó, összetett objektumok, amelyek redukálhatóak, vagyis 

megmutatható róluk, hogy anyagi természetűek. Ez így van. És azért vittük 

végig a gondolatmenetet, hogy lássuk, ebből önmagában még semmi sem 

következik a materializmus vagy Polányi igazságára nézve, gyakorlati 

értelemben a legkevésbé sem eldöntött, hogy kinek van igaza. 

Polányi azonban valójában minden legyengítés nélkül határozottan azt 

állíthatja, hogy a következetes Laplace démoni tudás nem foglalja magában az 

összetett létezők tudását (második premissza). És ha ez így van, akkor a 

harmadik premisszánkat sem kell legyengíteni, amely ontológiai különbséget 

tesz a redukálható és a nem redukálható összetett létezők között, és elég 

annyit mondanunk, hogy vannak átfogó, összetett létezők. Ugyanis rendben 

van, hogy vannak olyan átfogó, összetett létezők, amelyekről megmutattuk, 

hogy redukálhatóak, és vannak olyanok is, amelyekről maga Polányi is 

elfogadja, hogy ontológiai értelemben tisztán anyagi természetűek, tehát ha 

eddig a gyakorlatban még nem is sikerült, elvileg bármikor redukálhatóak, de 

hogyan ismerjük fel őket pusztán a Laplace démoni ideális tudás alapján? Ez 

ugyanis most egy tisztán episztemológiai kérdés, föl kell tudni ismernünk, és 

redukálni kell tudnunk a tisztán anyagi természetű összetett létezőket, mint pl. 

egy kő. Ha ugyanis nem tudjuk őket felismerni a Laplace démoni tudás 

alapján, akkor redukálni sem fogjuk tudni őket. A materializmus márpedig azt 

állította, hogy csak egyféle igaz tudás létezik, a Laplace démon ideális tudása, 
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az ember személyes, hallgatólagos tudása csak szubjektív és illuzórikus, 

amelyet valójában el kellene hagynunk, de az igaz tudományos ismeretek 

megszerzésében mindenesetre semmiképpen sem játszhat szerepet. Vagyis az 

anyagi természetű összetett objektumok redukciójában sem. 

A Laplace démon explicit, formális paraméterek formájában meg tudja 

adni minden fundamentális anyagi részlet pontos elhelyezkedését és alapvető 

jellemzőit, de honnan tudja, hogy bizonyos megadott, különböző részletekre 

vonatkozó, önmagában jelentés nélküli, explicit, numerikus 

paraméterhalmazok közül melyik tartozik egy kőhöz és melyik nem? Pl.: 

 

R1(p=266,456,345; q=3984; r=947; s=8,5) 

R2(p=561,428,421; q=7482; r=843; s=5,4) 

R3(p=593,443,948; q=8244; r=858; s=5,9) 

R4(p=982,745,745; q=9389; r=563; s=6,8) 

R5(p=849,387,275; q=8795; r=867; s=8,1) 

… 

 

Ezen explicit, numerikus paraméterek közül tehát melyik tartozik egy adott 

kőhöz és melyik nem? Vizsgáljuk meg egy pillanatra a számokat! A 

p=593,443,948; q=8244; r=858; s=5,9? Vagy a p=849,387,275; q=8795; 

r=867; s=8,1? De hiába is tesszük ezt akár a végtelenségig is, mert ezt a 

kérdést a kő fogalma és a konkrét kő mint átfogó objektum ismerete nélkül 

egyszerűen lehetetlen megválaszolni. Amiből az is következik, hogy 

önmagából ezekből a tisztán explicit, formális paraméterekből nem lehet 

eljutni a kő fogalmáig és egy konkrét kő ismeretéig. A konkrét köveket persze 

nem is e Laplace-i ideális tudásunk alapján ismerjük, és nem is eme ideális 

tudás alapján alakítjuk ki az átfogó létezőkre vonatkozó fogalmainkat, hanem 

hétköznapi hallgatólagos érzékeinkre alapozva, amelyekkel a Laplace démon 

per definitionem nem rendelkezik és nem is rendelkezhet. „Az univerzális 
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tudásnak ez az ideálja elhibázott, mert a bennünket érdeklő tárgyakat olyan 

adatok halmazával helyettesíti, amely nem mond semmi olyat, amit tudni 

akarnánk.” (Polányi 1994 I.:242) Vagyis, ha egy materialista komolyan 

gondolná azon elköteleződését, hogy csak a Laplace démoni objektív tudás a 

tudás és minden más emberi személyes tudás fölösleges, szubjektív illúzió, 

akkor soha semmiről nem mutathatná meg, hogy tényleg anyagi természetű. 

Ám valójában persze a legkevésbé sem gondolja komolyan, ami nem 

jelent mást, minthogy a materializmus a hallgatólagos, személyes, emberi 

tudáselemeket észrevétlenül behelyettesíti az idealizált Laplace démoni 

tudásba, és utána úgy csinál, mintha kizárólag a tisztán egzakt és explicit 

Laplace démoni tudás alapján oldotta volna meg a problémákat, a hétköznapi, 

személyes emberi tudást pedig figyelmen kívül hagyhatná, eliminálhatná. A 

fenti példával élve az elkötelezett materialista úgy hajtja végre sikeresen a kő 

redukcióját, vagyis úgy azonosítja a kő fogalmát az elemi részecskék egzakt, 

formális paramétereivel, amelyek tökéletesen megfelelnek a Laplace démoni 

tudásnak, hogy közben eltekint attól, hogy magát a konkrét követ saját, 

hallgatólagos, személyes emberi képességeivel azonosította be, fogta a 

kezébe, kezdte el vizsgálni, stb., és csakis ennek köszönhetően rendelkezik 

egyáltalán bármiféle fogalommal a kövekről. Személyes, hallgatólagos tudása 

tehát bárminemű egzakt, tisztán explicit Laplace-i ideális tudásának az 

előfeltétele. 

 

Az a félelmetes intellektuális remeklés, amit Laplace képzelete felidézett, elterelte a 

figyelmet arról a döntő kézmozdulatról (ahogy a bűvészeknél az lenni szokott), amellyel 

az összes tapasztalat tudását helyettesítette az összes atomi adat tudásával. Ha az ember 

elutasítja ezt a megtévesztő helyettesítést, azonnal látja, hogy a laplace-i értelem 

egyszerűen semmit sem ért, s bármit is tud, az egyáltalán semmit nem jelent. (Polányi 

1994 I.:243) 

 

A Laplace-i hiba vagy megtévesztő behelyettesítés tehát nem más, mint 

amikor testi, hallgatólagos, személyes tudásunkból fakadó fogalmaink, 

tapasztalataink helyére egzakt, tisztán explicit formulákat helyettesítünk, és 
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utána úgy teszünk, mintha a kettő tökéletesen megfeleltethető lenne 

egymásnak, és hallgatólagos, személyes tudásunkra nem is lenne semmi 

szükség. 

Egyébként Polányi a Személyes tudásban legelőször a személyes tudás 

egész fogalmát a megtévesztő behelyettesítések értelmezésén keresztül vezeti 

be, amikor egyrészt az egyszerűség, másrészt Albert Einstein általános 

relativitáselméletének az elfogadása kapcsán azt vizsgálja meg, hogy miért is 

fogadnak el a tudósok egy tudományos elméletet és konkrétan ezt a híres 

einsteini elméletet. A válasz pedig nem az, hogy valami objektív, egzakt és 

formális, a Laplace démoni tudásideálnak megfelelő kritérium alapján, hanem 

nagyon is személyes intuícióikra, megérzéseikre, intellektuális 

szenvedélyeinkre és szépérzékünkre, vagyis egyszerűen fogalmazva: 

személyes tudásukra alapozva. De ezt persze senki sem vallja be, hanem 

például olyan fogalmakra hivatkozik, minthogy az egyik elmélet pontosabb 

vagy egyszerűbb, mint a másik, mintha az egyszerűség vagy a pontosság 

fogalma megfeleltethető lenne valami egzakt, formális, objektív Laplace 

démoni tudáskritériumnak. Polányi álláspontja szerint viszont az egyszerű szó 

valódi jelentését, hogy miért is kell elfogadnunk egy egyszerűbb elméletet, 

nem érthetjük meg pusztán objektív kritériumok alapján, ha nem hivatkozunk 

a leplezni kívánt, objektíven nem megragadható racionalitásra, amelyből 

elköteleződésünknek az a bizonyos szükségszerűsége, „kell”-je fakad, hogy 

miért ez az elmélet a megfelelő, és miért nem az. (Polányi 1994 I.:42) 

Polányi ilyen alapon azt is élesen kritizálja, hogy a tudományos igazság 

mindössze csak a tudományos elképzelések termékenységében vagy éppen 

hasznosságban nyilvánulna meg. A termékenység fogalma valójában csak az 

igazság egy megtévesztő behelyettesítője. Ezt Kopernikusz példájával 

világítja meg. Polányi szerint a kopernikuszi rendszer nemcsak termékeny 

volt, hanem éppen azért volt, bizonyult előre nem látható módon 

termékenynek, mert igaz volt, és hallgatólagosan a valóság számtalan további, 
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előre nem látható sejtelmét hordozta magában mint valóságvízió. Csak annyit 

mondani explicit módon, hogy a kopernikuszi rendszer termékeny volt, 

önmagában nem jelent semmit,  azáltal tesz szert bármiféle valódi jelentésre, 

ha hallgatólagosan hozzáértjük, hogy az igazság szempontjából volt 

termékeny. Csak így tudjuk ugyanis megkülönböztetni azoktól a formális 

állításoktól, hogy pl. az asztrológiai termékeny volt (mint jövedelemforrás), 

vagy a marxizmus termékeny (mint hatalomforrás). De ha nem mondjuk ki, 

hogy a kopernikuszi rendszer valójában azért volt termékeny, mert igaznak 

bizonyult, ezt csak hallgatólagosan értjük hozzá, akkor azzal megint csak egy 

megtévesztő behelyettesítést, egy „laplace-i bűvészmutatványt” követünk el. 

(Polányi 1994 I.:253-4) 

 

Amikor Newton megjelentette Principiáját, mindenki láthatta, hogy Kopernikusznak 

igaza volt. Ám Kopernikusz és követői, köztük maga Newton is, jóval korábban meg 

voltak győződve erről. A rendszer igazságpotenciálja, amiről ekkor meg voltak 

győződve, nem lehetett azonos később megfigyelt termékenységével. (Polányi 1994 

I.:254) 

 

Az elkötelezett materialista pedig mindezek után arra sem hivatkozhat, hogy ő 

azért utasítja el Polányi elképzelését és érveit, mert a Laplace démoni 

tudásideált követő fizika és tudomány a gyakorlatban nagyon is sikeres, tehát 

semmi szükség azokra az új és bonyolult, nehézkes posztkritikai fogalmakra, 

szemléletmódra, amelyeket Polányi bevezet. Ugyanis a másik 

megközelítésben, Polányi érvei szerint a fizika éppen azért és nem másért 

lehet sikeres a gyakorlatban, mert valójában a gyakorlatban egyáltalán nem 

követi a Laplace-i tudásideált és a következetes materialista ontológiát, hanem 

nagyon is az emberi hallgatólagos és személyes tudáselemekre épít. A 

materializmusnak álláspontja alátámasztása érdekében cáfolnia kellene 

Polányi érveit a fizika gyakorlati sikerességével kapcsolatban is, és 

megmutatnia, hogy ott is csak a Laplace-i tudásideálnak megfelelő 

tudáselemek működnek, kizárólag ezekre alapul a sikeressége. 
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Ha mindezek után azt gondoljuk, hogy Polányi érvei a hallgatólagos és 

személyes tudás létezése mellett túlságosan erősek ahhoz, hogy teljes 

egészében mellőzzük őket, de a teljes álláspontját mégsem akarjuk elfogadni, 

akkor nyilván nem tehetünk mást, minthogy megpróbáljuk összeegyeztetni a 

két álláspontot. Megpróbálhatjuk megtartani Polányi hallgatólagos és 

személyes tudásról szóló elméletét, elvégre az mégiscsak komoly 

meggyőzőerővel és tekintéllyel bír a tudomány és az emberi megismerés 

valódi működése tekintetében, maga Polányi is elsősorban erről ismert a 

világban, és közben továbbra is ragaszkodhatunk a materialista ontológiához. 

Ebben az esetben ráadásul nemcsak, hogy kivédjük Polányinak a tudomány 

művelésére és az emberi megismerésére vonatkozó érveit, de akár építhetünk 

is rájuk. 

Vegyük azonban észre, hogy a vita és az egész Laplace démoni 

tudásideálhoz kapcsolódó gondolatmenet valójában nem is innen, ettől a 

gyakorlatias kérdéstől indul, hogy hogyan is működik az emberi megismerés 

és tudomány, hanem onnan, hogy hogyan is kellene annak működnie, hogy 

következetesen végiggondolva mit jelent az ideális Laplace-i tudás, és hogy 

milyen ontológiai következtetéseket vonhatunk le belőle. Márpedig ha 

ragaszkodni akarunk a materialista ontológiánkhoz, akkor ez az emberi 

megismerés gyakorlati értelemben vett működésétől függetlenül azt jelenti, 

hogy elviekben továbbra is elfogadjuk a Laplace-i tudásideált, és hogy az 

álláspontunk szerint a világ azoknak és csak azoknak a létezőknek az 

összességéből tevődik össze, amelyeket az ideális Laplace-i tudás magában 

foglal, leír (első premissza). És innentől fogva Polányi minden eddig látott 

érve újra működésbe kezd szemben a Laplace-i tudásideállal és a 

materializmussal… Sőt, mi magunk fogjuk megtámogatni ezeket az érveket, 

hiszen eleve elfogadtuk Polányinak a személyes és hallgatólagos tudásról 

szóló elméletét, amely, mint láttuk, fontos alapjául szolgál ezeknek az 

érveknek. 
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Ráadásul föltehető a kérdés, hogy miért is fogadjuk el a Laplace-i 

tudásideált és annak ontológiai következményeit, ha egyszer azt gondoljuk, 

hogy az emberi tudomány és megismerés valódi működése során az egzakt, 

explicit és tisztán formális Laplace-i tudásideállal szöges ellentétben álló 

emberi személyes és hallgatólagos tudás alapvető fontossággal bír. Ontológiai 

értelemben megfogalmazva: hogyan fogadhatjuk el a materialista ontológiát, 

miszerint a világ azoknak és csak azoknak a létezőknek az összességéből 

tevődik össze, amelyeket az ideális Laplace-i tudás magában foglal, leír (első 

premissza), ha eleve elfogadjuk, hogy az ideális Laplace-i tudáson túl létezik 

még egy ugyanolyan valódi, emberi tudástípus is, az emberi testi alapokban 

gyökerező hallgatólagos és személyes tudás, amelyet a Laplace démoni tudás 

per definitionem nem foglal és foglalhat magában, és nem ír és nem is írhat 

le? 

Persze megtévesztő behelyettesítésekkel most is élhetünk, azt a látszatot 

keltve, mintha tényleg ki tudnánk kerülni azt az igazságot, amelyet a második 

premisszánk fogalmazott meg, vagyis hogy a Laplace démoni tudás nem 

foglalja magában az összetett létezők tudását. A materialista megpróbálhat 

hinni benne, hogy egykor majd az emberi személyes és hallgatólagos tudás 

átfogó, összetett létezője, vagyis maga az emergens személyes valóság is 

redukálható lesz a fundamentális anyagi részletekre, de a sikeres redukcióhoz 

először explicit formában formalizálnia kellene az emberi személyes 

valóságot, ami annak természetéből fakadóan valójában per definitionem 

lehetetlen, pontosabban csak a korábban látott módokon, megtévesztő 

behelyettesítésekkel hajtható végre. Mindebből talán most már az is világos, 

hogy Polányi olvasatában, az ő személyes, hallgatólagos meggyőződése 

alapján valójában mit is jelent a harmadik premisszánk. 

A negyedik fejezet elején a materializmus szemszögéből ezt a mondatot, 

hogy „vannak összetett létezők” könnyedén elfogadtuk. De ezt valójában 

csakis annak köszönhetően tehettük meg, hogy önmagában ez a tisztán 
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explicit mondat, hogy „vannak összetett létezők” nem jelent az égvilágon 

semmit. Egy explicit mondat vagy fogalom ugyanis csak azáltal nyeri el a 

jelentését, lesz igazságértéke, ha egy hallgatólagos aktussal állítjuk, és így és 

csakis így elköteleződünk az igazsága mellett (Polányi 1994 II.:21). 

Hallgatólagosan elköteleződni és állítani valamit pedig értelemszerűen nem 

lehet máshogy, csak és kizárólag saját hallgatólagos meggyőződéseink 

alapján, ami egy elkötelezett materialista esetében természetesen nem jelent és 

jelenthet mást, mint saját materialista meggyőződését. Vagyis a materializmus 

azon ontológiai állítása, hogy vannak összetett létezők, valójában azt jelenti, 

hogy vannak halmazokba rendeződött fundamentális anyagi részletek. Ezt érti 

igazából egy elkötelezett materialista az összetett létezők fogalma alatt. 

Polányi azonban ugyanezt a mondatot teljesen más hallgatólagos 

ontológiai meggyőződés alapján állítja, aminek az eredményeképpen a 

számára ez a mondat azt fogja jelenteni, hogy vannak nem materiális, átfogó, 

emergens, összetett létezők. 

Az elkötelezett materialista meggyőződését az a kritikai szemlélet vezeti, 

amely csak és kizárólag a Laplace-i tudásideálnak megfelelő, kritikailag 

megalapozott, egzakt, tisztán explicit tudást akarja elfogadni valódi tudásnak. 

Ez vezet az emergens emberi személyes valóság valóságosságának az 

elvetéséhez. 

Polányi meggyőződését pedig az ennek a tudásideálnak nem megfelelő 

személyes tudás és személyes valóság bizalomteli, akritikus elfogadása vezeti. 

 

 

6. Konklúzió: a Laplace-i hamis tudás 

 

Polányi álláspontja a hallgatólagos és személyes tudásról és az emergentista 

ontológiáról, valamint az objektivista, Laplace-i tudásideál és a materialista 

ontológia éles ellentétben állnak egymással. Polányi szerint a következetes 
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materialista ontológia nem tartalmaz és nem is tartalmazhat mást, mint 

fundamentális anyagi részecskék jelentés nélküli vége nincs halmazát; csak és 

kizárólag ezeknek az egzakt, numerikus paramétereinek az ismeretéből áll a 

Laplace démon ideális tudása. Az ember és az ember hallgatólagos, személyes 

tudása nem része és nem is lehet része ennek a jelentés nélküli 

részecskehalmaznak, éles ellentétben áll a Laplace démon tisztán egzakt és 

teljesen formális, explicit tudásával. A kritikai filozófia és a modern tudomány 

számára azonban megtévesztő behelyettesítések egész tárháza áll 

rendelkezésre, hogy ezt a szakadékot áthidalja, és úgy beszéljen az átfogó, 

összetett létezőkről az emberi személyes és hallgatólagos tudás alapján, hogy 

közben teljes egészében elleplezze, hogy ezt teszi, és helyette explicit mód 

csak a tisztán formális, explicit Laplace démoni tudást magasztalja. Vagy, 

hogy úgy ismerje el az emberi hallgatólagos, személyes tudás működését, 

hogy közben fenntarthassa azt a materialista ontológiát, miszerint ilyen tudás 

valójában nem is létezik és nem is létezhet. 

A tudomány működése, pl. egy heurisztikus felfedezés azonban aktív, 

hallgatólagos emberi cselekedet, amelyben természetesen mindig benne rejlik 

a tévedés kockázata. Ennek eredményeként hinni valamiben, elköteleződni 

egy igazság mellett, legyen az akár maga a materializmus vagy az 

objektivizmus, maga is szellemi cselekvés, amely akár téves is lehet. Ezzel 

szemben egy passzív tapasztalat nem hit és meggyőződés kérdése, hanem csak 

egy mechanisztikus folyamat szükségszerű következménye. Ezzel esik egybe 

a Laplace démon tudása is, amely egyrészt azonnali, passzív és tökéletes 

„érzékelésből”, valamint az „érzetadatok” logikailag kényszerítő erejű, 

mechanisztikus és éppen ezért szintén passzív átalakításából áll. Ennek 

megfelelően a Laplace démon nem is hisz semmit, nincs egyetlen 

hallgatólagos, akritikus elköteleződése sem, csak tud, de tisztán explicit 

tudása önmagában nem jelent semmit. (Polányi 1994 II.:116) „A csak 

„démokritoszi” vagy laplace-i tudás semmit sem mondhat nekünk, ha nem 
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támaszkodunk ezekkel az átfogó tulajdonságokkal kapcsolatos személyes 

tudásunkra.” (Polányi 1994 II.:189) 

Ahhoz, hogy ne essünk állandóan megtévesztő behelyettesítések 

csapdájába, el kell fogadnunk, hogy a modern kritikai tudomány és filozófia 

objektivista tudásideálja és materialista ontológiája téves. El kell fogadnunk 

továbbá, hogy a Polányi-féle hallgatólagos, személyes tudás csak és kizárólag 

akkor határozhatja meg pozitív értelemben a tudomány és az emberi 

megismerés valódi működését, ha nem vezethető vissza jelentés nélküli, 

fundamentális anyagi részletek halmazára, hanem valójában, ontológiai 

értelemben is létezik, működik. Ez pedig konkrétan azt jelenti, hogy van 

emberi (emergens) személyes valóság. 
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