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Polányi Mihály úgy döntött a 2. világháborút követő években, hogy a 
filozófia és a társadalomtudományok iránt intenzíven érdeklődő 
kémikusból a céhbe beiratkozó professzionális filozófusként új karriert 
indít. A Manchesteri Egyetem vezetése elfogadta Polányi döntését, hogy 
lezárja rendkívül sikeres, ám az elmaradt Nobel díj miatt mégiscsak 
némileg alulértékeltként megélt természettudományos pályaívét. Az 
egyetem szenátusában voltak azonban olyan hangok is, amelyek felhívták 
a figyelmet Polányi döntésének buktatóira. Így arra is, hogy hivatásos 
filozófusként egészen más mércék alapján fogják ezen túl megítélni 
teljesítményét (Wigner & Hodgkin, 2002). A filozófus Polányi munkáinak 
értékelésekor gyakorta visszaköszönő zavar ugyanis, hogy minek is 
tekintsék a szerzőt, s milyen szempontsort választva méltassák vagy 
bírálják a szövegeit. Vérmérséklettől függően részesült heves 
elutasításban vagy a galamblelkűek fanyalgásában. Választott hazája 
analitikus filozófiai közegében az előző reakcióval szembesült, míg 
Amerikában inkább befogadó közeggel találkozott (Palló, 1992). 

Nem véletlen, hogy idehaza a szabadság hagyományának mint 
lehetőségnek a végiggondolásával és a közép-európai kontextuális 
énfogalom kibontásával kísérletező Nyíri Kristóf lelt rá elsőként Polányi 
gondolataira a 80-as évek második felében, amelyek a gyakorlatba 
ágyazott tudás hangsúlyozásával egy konzervatív antropológia irányába 
mutattak (Nyíri, 1989). Polányi gondolkodói fejlődését meghatározó 
élmények között ugyanis a századelő Budapestjének szellemi hatásai, a 
német tudományos és egyetemi élettel való megismerkedés, a 
nemzetiszocialista és kommunista totalitarizmusok megismerése mellett 
ott szerepel az angliai hagyományok élő voltának és az ideológiai 
visszafogottságnak a megtapasztalása is. Ez alkalommal megkeresnénk 
azokat a pontokat Polányi ismeretelméletében, amelyek már a 
megismerési aktusok szintjén feltételezik az áthagyományozott tudás 
aktív jelenlétét. 

Filozófusként elvétve kalandozott az esztétika területére s elemzett 
műalkotásokat. Ritka kivételnek számít a Mi a festmény? című esszéje, 
amely nem tartozik a legsikerültebb írásai közé. (Polányi 1992d) Az 1958-
ban publikált Személyes tudás első részének a címe viszont The art of 
knowing, Petri György fordításában pedig A megismerés művészete 
(Polányi, 1994). Ha nem ismerjük is Polányi gondolkodását, az első 
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mondatok elolvasását követően világossá válik, hogy nem esztétikai 
tárgyú értekezést tartunk a kezünkben. A művészet (art) itt archaikusabb 
értelemben kerül bevezetésre: hozzáértésről van szó, bizonyos 
gyakorlatok mesteri elsajátításáról, amelyek részleteire nem is 
reflektálunk, így sosem kerülnek figyelmünk centrumába. Nem beszélünk 
róluk, sőt nagy nehézségek árán tudnánk csak megfogalmazni, hogy mit 
és miként teszünk, holott tudásunk, mégpedig – miként később nevezi − 
hallgatólagos tudásunk részét képezik. Az ilyen típusú ismereteket Polányi 
a tudás rangján kezeli s állítja, hogy a tudásmezőnek nem csak bizonyos 
speciális területeit jellemzi a hallgatólagos tudás, hanem tudásunk 
egészének alapjai rendelkeznek ilyen szerkezettel. 

A kívülről érkezettek gesztusával nagy gonddal próbálja tisztázni a 
nyugati filozófia régi és újabb szereplőihez s áramlataihoz fűződő 
viszonyát, a filozófiai tradíció s így a múlt egy sajátos képét közvetítve 
olvasói felé (Polányi, 1992c). Polányi esetében azonban nem csupán arról 
van szó, mint bárki más esetében, aki az elődökkel vitázva újraértékeli a 
régi álláspontokat, hanem filozófiai kísérlete tekinthető akként, hogy 
tisztázza, lehetséges-e újraalkotni a radikális filozófiai irányzatok és a 
velük kapcsolatba hozható totalitarizmusok tapasztalatának birtokában 
gyermekkorának századfordulós szabad világát? Azaz, lehetséges-e 
posztmarxista liberalizmus, olyan társadalmi-közösségi szerveződés, 
amelynek tagjai szabadon élnek, békében hagyományaikkal, elfogadva 
világuk tökéletlenségeit azzal a kiegészítéssel, hogy csakis lassú reformok 
során át lehet javulást elérni. Ez azonban már az idős Polányi hangja, 
amely az angol tapasztalatok birtokában alakult ki (Polányi 1994). Ifjú 
medikusként mint a Galilei Kör tudományos titkára egészen más hangot 
ütött meg a jövő lehetőségeit mérlegelve. A radikális megoldás híveként 
1919-ben még célként fogalmazza meg az emberek elidegenítését saját 
politikai közösségüktől, majd egy még kidolgozandó társadalmi 
matematika birtokában új kezdetként egy új közösség felépítésére tesz 
javaslatot politika és demokrácia nélkül (Polányi, 1991). 

Visszatérve az idős Polányihoz, aki Kantot értelmezve a 
transzcendentális ítélőerővel kapcsolatos kanti állításokból egy füzérnyit 
idéz és parafrazeál A tudomány megmagyarázhatatlan eleme című 
esszéjének elején, azt állítja, hogy „[m]űködik bennünk egy olyan végső 
és semmiféle explicit szabály által sem vezérelt képesség, amely 
meghatározza, hogy a mindenkori sajátos esetet alárendeljük-e valamely 
általános szabálynak vagy általános fogalomnak. Erről a képességről Kant 
azt mondja, hogy (ez idézet a régebbi Alexander Bernát és Bánóczi József 
féle fordításból – K. Sz.) ’veleje az elmésségnek, amelynek hiányát 
semmilyen iskola nem pótolhatja.’ Másutt pedig úgy fogalmaz (mármint 
Kant – K. Sz.), hogy ez a bármely ítéletalkotásnál nélkülözhetetlen 
képesség teljességgel kifürkészhetetlen.” Majd egy újabb idézet 
következik Kanttól: ez „az emberi lélek mélyében rejtőző művészet, 
melynek igazi fogásait aligha fogjuk valaha ellesni a természettől s 
leplezetlenül szem elé tárhatni” (Polányi, 1992a:39-40). 

Polányi ekkor egyrészt értelmezi, hogy Kant elemzése miért torpant 
meg e szellemi alapképességhez érve − gondolatait a felvilágosodás 
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racionalizmusának bírálata keretezi, miközben az elemzésnek ellenálló 
képességet „alvó szörnyetegnek” nevezi (Polányi, 1992a:40) −, majd úgy 
tesz, mint aki a Kant által elejtett szálat felemelve továbbhalad az eredeti 
irányban, ami azért is érdekes, mert amire mint eredményre rámutat, 
korántsem tekinthető az előzmények fényében kézzelfogható, a kezdeti 
várakozásokat beteljesítő válasznak: „[I]mmár eljutottunk oda, hogy 
teljes mértékben szembenézzünk természetünknek azzal a titkos 
hatalmával, amelynek megvilágítására Kant sem vállalkozott. Látjuk, 
egész sok minden megtudható a működésmódjáról, de belátható, hogy 
minél jobban ismerjük, annál kevésbé adja meg magát a pontos objektív 
szabályokkal való meghatározásnak. Épp ellenkezőleg, egyre inkább olyan 
lényegileg személyes erőfeszítésnek látjuk, amelyet közelebbről nem 
meghatározható eligazító jelek irányítanak egy koherencia létrehozatala 
felé (…).” (Polányi, 1992a:53) Ezek tehát Polányi ismeretelméleti 
alapfogalmai: személyes erőfeszítés, eligazító jelek és koherencia. 

Szándékosan egy klasszikus mechanika területéről vett példa 
elemzésével mutat rá a megismerési aktusokban munkáló személyes 
elemre. Olyan tudásterületen demonstrálja az meglátásait, amely 
elképzeléseink szerint leginkább megközelíti az egzakt törvényekkel 
leírható tudás eszményét. A probléma a csillagász dilemmája a 
megfigyelési adatok, azaz a pozíciók értelmezését illetően, amikor is a 
döntés meghaladja az egzakt elmélet hatókörét. Ez az állítás ösztönös 
tiltakozást vált ki az emberből, hiszen nem ezt tanították neki a 
tudományt illetően, ráadásul olyan valaki állítja mindezt, aki pontosan 
ismeri a laboratóriumok levegőjét, s évtizedekig a kutatás élvonalába 
tartozott. A tudománykép, amelynek keretei között ez a feszültség 
megjelenik, olyan, hogy a megismerési aktus az észlelés folyamata 
alapján lesz elgondolva. Egy bonyolult látási probléma megoldásához 
hasonló szerkezetű a problémamegoldás általában, pl. egy matematikai 
vagy egyéb tudományos probléma megoldásának szellemi folyamata. A 
látás folyamatszerűségéből következően a felismert dolog, hacsak nem 
triviális helyzetről van szó, időben elnyújtva, lépésről lépésre bontakozik 
ki, miközben figyelmünket, amennyire erőnk és koncentrálóképességünk 
engedi, a tárgyra irányítjuk. A felismerés azonban nem leképezés, inkább 
a tárgy megalkotása, a koherens egész kiemelkedése a jelentés és 
jelentőség nélküli részletek halmazából. De ha a tárgy még nem áll 
készen, nem emelkedett ki a háttérből, akkor mire irányul a megfeszített 
figyelem? Ez a kérdés Platón Menón című dialógusában felrajzolt 
paradoxont parafrazeálja: ha nem tudjuk, mit keresünk, akkor nem sok 
értelme van a keresésnek, ha viszont tudjuk, akkor tulajdonképpen már 
meg is találtuk, s ekkor megint csak nincs értelme a keresésnek, 
legalábbis akkor, ha a paradoxon megoldását az egzakt szabályokkal 
körülírható explicit tudás keretei között keressük. A hallgatólagos tudás 
elfogadása esetén − ez Polányi ajánlata − azonban mindig többet tudunk, 
mint amennyit egy elméleti diskurzus fogalmisága be tud fogadni. Ez az 
előzetes tudás egy probléma felismerése, annak az anticipációja, amely 
még nem tölti be figyelmünk fókuszát. Megsejtjük, elővételezzük egy 
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jelentésteli koherens alakzat kiemelkedését a nyers tapasztalat közegéből. 
Vajon miképpen történik meg ez a kiemelkedés? 

Polányi ismeretelméletének egyik kulcsa a kétféle tudatosság, a fokális 
és a járulékos tudatosság bevezetése, a másik pedig, hogy az alaklélektan 
által inspirálva feltételezi, hogy az értelmes alakzat, amelyre a fokális 
figyelem irányul, mindig egy stabil háttér előtt jelenik meg. Az 
alaklélektani iskolával szemben viszont tagadja, hogy a Gestalt kialakulása 
egyensúlyra vezető folyamat eredménye lenne. A jelentésteli alakzat 
ugyanis a megismerő aktív magatartásának, szellemi erőfeszítéseinek az 
eredménye. Ez az erőfeszítés azonban korántsem csapongó vagy cél 
nélküli az alakzat megjelenését megelőzően, hiszen tudjuk, hogy ott kell 
lennie, ahol keressük, de még nem látjuk. Mit tudhatunk ekkor? 
Ismerhetjük a nyomravezető jelek egyikét vagy másikát, amelyek tudása 
a járulékos tudatossággal írható le. Mintegy a szemünk sarkából látjuk 
őket, vagy elménk egy hátsó rekeszének tartalma mutat abba az irányba, 
amerre fokális figyelmünk irányul. A nyomravezető jelek ismerete a 
tudatosság széles skáláján helyezkedhet el. Lehet közöttük olyan, amelyre 
könnyen rámutathatunk, mások viszont rejtve maradnak előttünk. Ezek 
azonban nem keverendők össze a freudi tudattalan tartalmaival. Polányi 
ugyanis filozófiai szövegeiben határozottan elutasítja a pszichoanalízist, 
amely lebontja a hagyományos énfogalmat, a pszichoanalitikus 
mozgalmat pedig a kommunista mozgalomhoz hasonlóan egy bezárkózó, 
obskúrus társaságnak tekinti (Szívós, 2017). Jól ismeri Koestler Artúr 
kommunizmusból való kiábrándulásának folyamatát, és azt a 
mechanizmust, amellyel a kommunisták gondolkodása mintegy gumifalat 
emelve a józan ész érveivel szemben, elhárítja a veszélyt jelentő 
gondolatokat. Polányi az egymást támogató szkeptikus és túlfeszített 
morális indíttatás egybekapcsolódását nevezi ekkor morális inverziónak 
(Polányi, 1994). Békés Vera kutatásainak köszönhetően tudjuk azonban, 
hogy Polányi pszichoanalízishez fűződő viszonya ifjúkorában korántsem 
volt ilyen elutasító. Kaffka Margit műveit, az Állomások és a Színek és 
évek című regényeket olvasó Békés Vera felfejti az álnevek mögé rejtett 
szereplőket, azonosítva a Polányi család tagjait is, akik a századelő 
átpszichologizált világában nagyon is aktív viszonyt alakítottak ki a freudi 
tanítással (Békés, 2008). 

A járulékosan tudott nyomravezető jelek tudatosságának széles skálája 
nem zárja ki, hogy gondosan megtervezett kísérletekkel rámutathassunk 
bizonyos jelekre. Ekkor a korábbi nyomravezető jelek elveszítik a 
megismerés struktúrájában betöltött szerepüket, hogy vektorokként a 
fokális tárgyra mutassanak. Ha rájuk irányul a figyelmünk, megszűnnek a 
fokális ismeret integráns részének lenni, elveszítik korábbi jelentésüket 
ahhoz hasonlóan, mint amikor a zongorajátékos a zenei alakzat 
elővételezése helyett ujjainak mozgásaira kezd figyelni, aminek 
következtében szétesővé válik a játéka. 

Nagyon sok nyomravezető jel a testünkön belül helyezkedik el. Polányi 
ezeket tartja a legfontosabbaknak. Jellemző rájuk, hogy a tudatosság 
alacsony fokán helyezkednek el. Gyakorlatilag nem tudunk róluk, bár 
olykor reflektálunk ezekre a jelekre, mikor megfeszítjük figyelmünket 



Tanulmányok a kompetenciákra építő, fenntartható kulturális és technológiai fejlődés köréből 

296 

miközben hunyorítunk, vagy furcsa állásba fordítjuk a fejünket, esetleg 
azokban a pillanatokban, amikor a zsigeri mozgások intenzitása már 
nehezen hagyható figyelmen kívül. De bizonyára nem szerzünk tudomást 
a szemlencsék akkomodációjáról, a szemgolyók mozgásának 
koordinációját irányító izommozgásokról vagy a belső fülből érkező 
ingerekről. Akár tudásunknak a testünk belsejébe nyúló gyökereire 
gondolunk, akár az olyan típusú várakozásainkra, amelyek pl. abból 
táplálkoznak, hogy milyennek is kell lennie egy szobának, amelyet a 
látvány értelmezésénél nyomravezető jelnek tekintünk (ennek az Ames-
féle ferde szoba kísérletnél van jelentősége, amikor a gyerek nagyobbnak 
látszik a felnőttnél, de hasonló a helyzet az egyedeknek a zoológiai, a 
botanikai vagy a kristálytani rendszerekbe való besorolásakor is), 
láthatóan fontos szerepe van a gyakorlásnak, a múltbeli tapasztalatoknak. 
A precedens nélküli esetek fel nem ismerése, figyelmen kívül hagyása is 
erre figyelmeztet. A tudományra vonatkoztatva azt mondhatjuk, hogy 
minden jövőbeli tudományos teljesítmény előfeltétele, hogy a tudomány 
most elfogadott keretei között működjünk. 

Csakhogy a nyers tapasztalat végtelen változatossága nem mutat 
ismétlődéseket s nincsenek előre adott stabil alakzatok sem. Nem magától 
értetődő a tudomány művelésének lehetősége. Miképpen lehetséges 
mégis, hogy a valóság aspektusait, a koherens alakzatokat képesek 
vagyunk néhány nyomravezető jel irányából látni? Polányi ennek a 
képességét nevezi intuíciónak, erőteljes meglétét pedig tudományos 
eredetiségnek. Az intuíciót a tudás rangjára emelve egy probléma 
felismerésének tekinti, ami egy jelentésteli alakzat anticipációja (Polányi, 
1992b). Ugyanezt a készséget tekinti a tudomány megmagyarázhatatlan 
elemének, amelynek mint „alvó szörnyetegnek” a további elemzésétől 
Kant visszariadt ‒ legalábbis Polányi nézőpontjából tekintve. A 
megismerésnek ez a művészete tehát nem adható meg egzakt 
szabályokkal, de egy olyan ismeretelmélet keretei között, amely legitim 
megismerési módnak tekinti az informálisan működő készségeket, mindez 
nem jelent problémát, szemben az olyan episztemológiával, amely a 
megismerés magyarázatát egzakt szabályokkal kívánja megadni s az 
ismeretek kiválóságát a személytelenként feltételezett objektív tudás 
mércéjével kívánja mérni. Idáig érve talán az is belátható, hogy a 
megismerés művészete felmutat olyan vonásokat is, amelyeket 
hagyományosan a művészetek ismérveinek tekintünk. 

A filozófus Polányi munkásságára irányuló kérdések horizontján 
megjelenő dilemma, hogy sikerült-e vajon a kémikus Polányi rendkívül 
gazdag tapasztalati anyagára épülő, posztkritikai keretbe ágyazott 
heurisztikát olyan filozófiává formálni, amelyre támaszkodva termékeny 
dialógus folytatható a nyugati filozófiai hagyomány fontos szereplőivel ‒ 
úgy hiszem, még jó ideig nyitott és termékeny kérdés marad. 
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