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A mar xiz mus ár ja na gyon kü lön bö ző 
em be re ket so dort egy ha jó ba. La ka tos Im re 
és Polányi Mi hály más-más ka bin ban uta-
zott, de gyak ran ta lál ko zott a fe dél ze ten, 
oly kor élet raj zuk okán, oly kor, ahogy mon-
da ni szok ták, szel le mi ér te lem ben és egy 
bi zo nyos idő szak ban még sze mé lye sen is. 
Ez utób bi ra elő ször 1961-ben ke rült sor egy 
rö vid le vél vál tás ere jé ig, majd 1969-től egé-
szen 1972-ig fo lya ma to san. A sa já tos dra-
ma tur gi át kö ve tő pár hu za mok és met szés-
pont ok egya ránt tük röz ték a két fél hely ze té-
nek vál to zá sát és a tör té ne lem, va la mint a 
tu do mány fi lo zó fia ak tu á lis hely ze tét.

Élet raj zi pár hu za mok

Mi ért ép pen 1961-ben ke res te föl el ső 
le ve lé vel La ka tos Polányit? Ta lán azért, 
mert ép pen ki csit fel lé leg zett. Be fe jez te 
Ph.D. mun ká ját Cambridge-ben, Braithwaite 
mel lett, és 1960-ban ál lást ka pott Karl Pop-
per től a Lon don School of Economics (LSE) 

fi lo zó fia tan szé kén. Meg él he té se et től kezd ve nagy já ból biz tos nak lát szott, el kezd het te 
te hát épí te ni fo ko za to san te re bé lye se dő kap cso lat rend sze rét a ve ze tő tu do mány fi lo zó fu sok-
kal, köz tük Polányi Mi hállyal.1

La ka tos Im re meg le pő en gyor san ju tott a több mint ígé re tes ál lás ba. 1956. no vem ber 
25-én lép te át a ma gyar ha tárt a vár ha tó meg tor lás elől me ne kül ve: ak tív tag ja volt a Pe tő fi 
Kör nek, majd il le gá lis sok szo ro sí tót mű köd te tett, és a for ra da lom alatt az Aka dé mia Nem-
ze ti Bi zott sá gá nak ne vé ben a szo ci o ló gus Szalai Sán dor ral és a ma te ma ti kus Alexits 
Györggyel kö zö sen fo gal ma zott meg fel hí vást a tu do mány desztalinizációja ér de ké ben.2

Az egy ge ne rá ci ó val idő sebb Polányi Mi hály (1891-ben szü le tett, La ka tos 1922-ben),3 
úgy szin tén bu kott for ra da lom után hagy ta el Ma gya ror szá got 1920-ban. Még az őszi ró zsás 
for ra da lom alatt, 1918-ban mi nisz té ri u mi ál lást vál lalt az egész ség ügyi köz igaz ga tás ban. A 
Ta nács köz tár sa ság ide jén már Hevesy György, a ké sőb bi No bel-dí jas ké mi kus tan szé kén 
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dol go zott a bu da pes ti egye te men, de Hor thy ha ta lom át vé te le után el tá vo lí tot ták fő nö ké vel 
együtt. Né me tor szág ba ment, ott vált el ső ran gú ve gyésszé, majd 1933-ban, en ged ve a több-
szö ri hí vás nak, Manchesterben te le pe dett le. Az át te le pü lés ben sze re pet ját szott az is, hogy 
kény te len volt el hin ni, hogy a kul tu rált Né me tor szág ban csak u gyan be kö vet kez het, ami 
be kö vet ke zett.

Mind ket ten egy be ren dez ke dő autoriter rend szer elől me ne kül tek, de po lá ri san el len té tes 
fi lo zó fi ai hát tér rel. Lé nye ges, hogy a fi lo zó fi ai hát tér mind ket te jük ese té ben na gyon is lé te-
zett, nem kü lön ben a fi lo zó fu si am bí ci ók, me lye ket a ma te ma ti kus La ka tos kül föld re ju tá sa 
után azon nal kö vet ni akart. Polányi vi szont előbb a biz tos meg él he tést adó ma gas ter mé-
szet tu dó si po zí ci ót cé loz ta meg, az zal a so ha fel nem adott szán dék kal, hogy egy szer még-
is csak hi va tá sos fi lo zó fus lesz. Er re 1948-ban ke rült sor, szin tén Manchesterben.

A pár hu za mok mö gött nem csu pán a to ta li tá ri us rend sze rek szín be li kü lönb sé ge rej lik. 
Sok kal in kább az, me lyi kük ho gyan vi szo nyult hoz zá juk. Polányit so ha nem érin tet te meg 
egyik faj ta sem. La ka tos vi szont az iga zi, har cos kom mu nis ták út ját jár ta 17 éves ko rá tól 
kezd ve, ami kor ba rát ja, Vaj da Gá bor ha tá sá ra Deb re cen ben meg is mer ke dett a mar xiz mus-
sal.4 A há bo rú alatt an ti fa sisz ta, il le gá lis kom mu nis ta te vé keny sé get foly ta tott Er dély ben. 
Any ját és nagy any ját Auschwitzban gyil kol ták meg.

A há bo rú után Bu da pest re köl tö zött, és ha ma ro san az ér tel mi sé gi po li ti kai küz del mek 
egyik leg har co sabb részt ve vő jé vé vált, rész ben az Eöt vös-kol lé gi um ban,5 rész ben pe dig az 
ok ta tá si mi nisz té ri um ban és egyi de jű leg a párt köz pont ban. Köz ben rö vid idő re Luk ács 
György von zás kö ré be ke rült Szi ge ti Györggyel és Ki rály Ist ván nal együtt.6 Össze ba rát ko zott 
Mérei Fe renc cel, és to vább ra is szo ros ba rát ság ban ma radt Sza bó Ár pád dal, akit még Deb re-
cen ben is mert meg.7 Meg je len te tett né hány har cos mar xis ta cik ket a Sza bad Nép ben és a 
kol lé gi u mok va ló sá gos és kí vá na tos ide o ló gi ai ál la po tá ról a Va ló ság ban (Szász 1985: füg ge-
lék). Hi á ba ké szí tet te azon ban tel jes meg győ ző dés sel és ve he men ci á val az egye te mi 
B-listákat, 1949-ben őt is el tá vo lí tot ták ál lá sá ból. Előbb szov jet as pi ráns lett, így al kal ma nyílt 
az ot ta ni vi szo nyok pon tos fel mé ré sé re. 1950-ben azon ban ha za hív ták, és Recskre in ter nál ták.

Eb ben az idő ben már min dent tu dott a mar xiz mus ról és a sztá li niz mus ról: is mer te az 
el mé le tet, és tud ta, mi tör té nik a va ló ság ban. Tud ta, ho gyan mű kö dik a párt, a ma ni pu lá ci ós 
me cha niz mus, és med dig ér az egyé ni mo ra li tás a szél ső sé ges, em ber te len vi szo nyok kö zött, 
pél dá nak vé ve akár sa ját to tá lis er köl csi csőd jét.8 Sza ba du lá sa után, 1954-ben Rényi Alf réd, 
az Aka dé mia Ma te ma ti kai Ku ta tó in té zet ének igaz ga tó ja szer zett ál lást szá má ra az in té ze ti 
könyv tár ban. In nen in dult ma te ma ti kafi lo zó fu si kar ri er je, fő ként Pó lya György he u risz ti kai 
mun kás sá gá nak, il let ve Karl Pop per fi lo zó fi á já nak meg is me ré sé vel, amely re a ma te ma ti kai 
ku ta tó kö zé let től tá vo li hely ze te adott le he tő sé get. Ek kor már va ló szí nű leg vi lá go san lát ta, 
mennyi re nem nyílt tár sa da lom ban él, és hogy a his to riz mus is nyo mo rú sá go san lyu kas ide-
o ló gi ai vé dő pán cél. A sztá li niz mus sal min den bi zonnyal eb ben az idő ben szá molt le vég leg.

Polányi so ha sem ro kon szen ve zett a mar xiz mus egyet len for má já val sem. Ez azért szo-
kat lan, mert fi a tal ko rá ban, az 1910-es évek ben, bi zo nyos kö rök ben úgy szól ván il lett bal ol-
dal inak, leg aláb bis szo ci ál de mok ra tá nak len ni. Ki vált ab ban a csa lád ban, amely hez olyan 
je les bal ol da li ak tar toz tak, mint Sza bó Er vin vagy Seidler Er nő, de ta lán el ső sor ban Polányi 
Mi hály báty ja, a köz gaz dász, tár sa da lom ant ro po ló gus Polányi Kár oly, aki fő tit ká ri tiszt sé-
get töl tött be a szo ci a liz mus sal ro kon szen ve ző di ák ság szer ve ze té ben, a Galilei Kör ben. 
Polányi Mi hály je len volt itt is, más kö rök ben is, min dent tu dott, de nem ér tett egyet. 



 9 Polányi La ka tos nak 1961. jú li us 23. LP.
10 A. I. Wittenberg: Denken in Begriffen cí mű mű vé ről van szó. Polányi La ka tos nak 1961. au gusz tus 7. LP.
11 La ka tos Polányinak 1961. au gusz tus 14. LP.
12 La ka tos Polányinak 1961. au gusz tus 24. LP.
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Ignotus Pál azt ír ta ró la: a tár sa da lom sze mé ben fe hér nek látsz ha tott a „fe ke te bá rá nyok 
nyá já ban” (Ignotus 1993: 93). Va la mi fé le – Dosz to jevsz kij ből és Tolsz toj ból (meg, per sze, 
Ady ból) me rí tett – el vont mo ra li tás ból in dult ki, mely nek meg őr zé sé re ki zá ró lag a nyu gat-
eu ró pai li be rá lis de mok rá ci á kat tar tot ta ké pes nek a ma guk sa já tos kul tu rá lis, val lá si ha gyo-
má nyá val. (Ame ri kát is ve szé lyes nek lát ta er re a kul tú rá ra.)

A szá má ra ér vé nyes mo ra li tás és kul tú ra leg ve szé lye sebb el len sé gét a mar xiz mus ban és 
a szov jet gya kor lat ban lát ta. Már csak azért is, mert ki vált az 1920-as és 1930-as évek ben 
ép pen ez gya ko rolt ko moly von zó erőt az ér tel mi sé gi ek re. Ő is járt a Szov jet uni ó ban (ha 
nem is as pi ráns ként, ha nem te kin té lyes ku ta tó ként, akit szí ve sen lát tak vol na a le ning rá di 
egye tem fi zi kai ké mia pro fesszo ra ként), és meg ír ta az egyik el ső köz gaz da sá gi elem zést a 
köz pon ti ter ve zé sen ala pu ló gaz da sá gi rend szer ab szur di tá sá ról (Polányi: 1936).

Polányi nem szen ved te meg a szá zad to ta li tá ri us bor zal ma it. Sem őt, sem köz vet len 
csa lád tag ja it nem kí noz ták meg sem Auschwitzban, sem Recsken. Idő ben me ne kült el a 
ná ciz mus elől, a sztá li niz must pe dig azon nal át lát ta. Ült a bol dog bé ke idők ben ne vel ke-
dett, ha tal mas eu ró pai kul tú rá jú pes ti pol gár, a vi lág hí rű tu dós és a pa tyo lat fe hér er köl csű 
fi lo zó fus ma gas tró nu sán, és igye ke zett pon tos el mé le ti for mát ad ni nézeteinek. Az 1956-
os for ra dal mat nem csak tör té nel mi, ha nem el vi je len tő sé gű ese mény nek mi nő sí tet te: a 
mo rá lis il lú zió el ve té sé nek a mo rá lis igaz ság ne vé ben (Polányi 1992a). Ami kor pe dig 
vissza tért Ma gya ror szág ra a szov jet rend szer, im már a mo rá lis il lú zi ót is ma ga mö gött 
hagy va, Polányi til ta ko zó ak ci ó kat szer ve zett pél dá ul Bibó Ist ván be bör tön zé se, ill. a 
ma gyar írók meg hur co lá sa el len. Az ő mű fa ja azon ban nem a köz vet len po li ti zá lás, ha nem 
a fi lo zó fi ai elem zés volt: mar xiz mus kri ti kái mé lyen ott rej let tek amúgy poszt kri ti ka i nak 
ne ve zett el gon do lá sa i ban, min de nek előtt az 1958-ban meg je lent fő mű vé ben, a Sze mé lyes 
tu dás ban (Polányi 1994).

met szÉs pont ok

Az el ső met szés pont, egy ben egy tör té net el ső fel vo ná sá nak kez de te te hát 1961-re te he tő: 
ki ala kult a sze mé lyes kap cso lat, meg in dult a le ve le zés. Ezek az an gol nyel vű le ve lek nem 
mon da nak túl sá go san so kat. Az el ső da rab ban, mely jú li us ban kelt, Polányi hű vö sen meg-
kö szön te La ka tos nak egy kéz ira tát. Va ló szí nű leg a Logic of Mathematical Discovery ről, 
La ka tos Ph.D. dol go za tá ról van szó, mely eb ben az év ben ké szült el. Polányi re ak ci ó ja 
mind össze annyi volt, hogy szá má ra „tech ni ka i lag túl bo nyo lult”, jobb len ne, ha La ka tos 
va la ki más nak kül de né el. Ért he tő: a nagy ké mi kus nak ide gen a ma te ma ti ka, a kez dő fi lo-
zó fus szárny pró bál ga tá sa i nak pe dig nem szen telt sok fi gyel met.9

Au gusz tus ban Polányi pro fesszor is mét meg kö szönt egy kéz ira tot Mr. La ka tos nak. Jó in-
du la tú an azt ta ná csol ta, ol vas son el egy né met köny vet, amely a ma te ma ti kai formalizáció 
kor lá ta i ról, egy ér tel mű sé gé nek hi á nyá ról szól.10 Egy hét múl va Mr. La ka tos már be is szá-
molt a könyv meg ér ke zé sé ről, és az zal sür get te Polányi pro fesszor urat, hogy nem akar ja 
sür get ni a pro fesszor urat kéz ira ta el ol va sá sá ra.11 Tíz nap pal ké sőbb La ka tos már „öröm mel 
ol vas ta el” az egyik Polányi-írást, és meg ígér te, hogy nagyon ala pos an új ra ol vas sa a Sze mé
lyes tu dást, sőt ar ra is ígé re tet tett, hogy Polányi ja vas la tá nak meg fe le lő en ki ja vít egy részt 
a kéz ira tá ban.12

Ez zel be is fe je ző dött a le ve le zés el ső sza ka sza. Mind össze annyit tud ha tunk meg be lő- 



13 Polányi La ka tos nak 1969. ok tó ber 11. LP.
14 La ka tos Polányinak 1969. ok tó ber 14. LP.
15 La ka tos Polányinak 1969. ok tó ber 21. LP. Nyil ván a Changes in the Problem of Inductive Logic cí mű írás ról 

van szó (La ka tos 1968).
16 Polányi La ka tos nak 1969. de cem ber 2. LP.
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le, hogy kap cso lat ba lép tek, és a le ve le zés hang ne me a két em ber tár sa dal mi hely ze tét tük-
röz te. Polányi Mi hály a Royal Society tag ja volt, vi lág hí rű ké mi kus, nagy ra be csült pol gá ra 
a finnyás an gol tár sa da lom nak. Rá adá sul 1948 óta hi va ta lo san fi lo zó fus, aki a fi lo zó fia 
ked vé ért fel ha gyott az óri á si tu do má nyos si kert biz to sí tó kém iá val. 1959 óta – te hát már a 
le vél vál tás ide jén is – az ox for di Merton College-ban dol go zott senior research fellowként. 
La ka tos vi szont, az öt ven ha tos, mi u tán hó na pok kal ko ráb ban még ab ban is alig re mény ked-
he tett, hogy va la me lyik al sóbb ren dű mű sza ki fő is ko la ma te ma ti ka inst ruk to ra le gyen, egy-
szer csak a fi lo zó fus kar ri er kü szö bé re ér ke zett. Ter mé sze tes, hogy a kap cso lat rend szer 
ki épí té se köz ben eszé be ju tott: je lent ke zik a szin tén Ang li á ban élő, szin tén a tu do mány fe lől 
ér ke zett, vi lág hí rű, ma gyar tu do mány fi lo zó fus nál.

A má so dik fel vo nás, a kö vet ke ző le vél vál tá si idő szak, 1969 ok tó be ré ben kez dő dött. 
Ek kor La ka tos, az LSE egy re hí re sebb pro fesszo ra ként már ma gas polc ra ke rült az ang li ai 
és a nem zet kö zi tu do mány ban. Polányi meg hív ta ked ves Im rét egy lon do ni klub ba, va cso-
ráz zon ve le egy fi zi kus, egy ma te ma ti kus és egy me te o ro ló gus tár sa sá gá ban.13 Im re örült, 
és el fo gad ta Michael meg hí vá sát, egy szer smind kö zöl te, hogy ép pen az Egye sült Ál la mok-
ból ér ke zett vissza egy elő adó kör út ról, ahol igye ke zett Polányit is pro pa gál ni. Saj nos azon-
ban, ta pasz talt „some small reservation”-t ve le kap cso lat ban.14

Egy hét múl va La ka tos lel tár sze rű en fel so rol ta, mi min dent írt és kül dött már el Po lá nyi-
nak, köz tük az in duk tív lo gi ká ról szó ló írá sát (amellyel elő ször hív ta ki maga ellen jó te vő je, 
Pop per ha rag ját). Az el ső va ló ban tar tal mi meg jegy zés eb ben a le vél ben ta lál ha tó. „Azt 
hi szem, csak mos ta ná ban ér tet te lek meg iga zán. Ez az új meg ér tés sze re pel ni fog a kö vet-
ke ző pub li ká ci ó im ban.”15 Va la mi fé le ko moly fel is me rés ke let kez he tett La ka tos ban: a hang-
nem ben csepp nyi ud va ri as ko dás sincs, érez he tő en ha lá lo san ko mo lyan gon dol ta, amit írt.

De cem ber ben sze mé lye sen is ta lál koz tak, mi u tán Polányi meg hall gat ta La ka tos egyik 
elő adá sá nak mag nó fel vé tel ét, és úgy vé le ke dett, ez „meg döb ben tő hoz zá já ru lás az ox for di 
pers pek tí vá hoz”. „Sok meg be szél ni va lónk van” – ír ja a va cso raidő pont egyez te té se kor. 
Szer ve zik Polányi elő adá sát az LSE-n Mi a fest mény cí men.16

A kö vet ke ző hó na pot akár a har ma dik fel vo nás kez de té nek is te kint het jük. Az elő ző ben 
ki ala kult az egy mást köl csö nö sen meg be csü lő kol lé gák egyen lő, egy mást se gí tő kap cso la ta, 
mely ben szó sem volt az idős, tisz te let re mél tó tu dós nak já ró gesz tus ról, sok kal in kább az 
egyen ran gú ak köl csö nös ér dek lő dé sé ről egy más fi lo zó fi á ja iránt. La ka tos jó úton ha ladt a 
vi lág hír, a szak ma leg ran go sabb nem zet kö zi po zí ci ói fe lé. Polányi vi szont né mi el szi ge te-
lő dés sel küsz kö dött, a fo gal mi tisz ta sá got szá mon ké rő kri ti kák kal és fő ként a pub li ci tás 
hi á nyá val. A har ma dik fel vo nás ban már az LSE pro fesszo ra pró bál ja el ér ni, hogy ér de mé-
nek meg fe le lő en ke zel jék az igen ere de ti, na gyon gon do lat gaz dag, de az an go lok szá má ra 
ne mi gen emészt he tő Polányi-féle tu do mány fi lo zó fi át.

1970 ja nu ár já ban, ami kor Pop per már nyug díj ba vo nult, La ka tos vi szont egy re ma ga biz-
to sab ban ült szé ké ben, meg tet te, amit ko ráb ban el sem le he tett vol na kép zel ni: meg hív ta 
Polányit, tart son elő adást a hall ga tók nak. Mi több, Polányi ja vas la tá ra meg je lent egy má sik 
ma gyar enfant terrible, Arthur Koestler is. Koestler tu do mány fi lo zó fi á já nak szin tén ke vés 
fi gyel met szen telt a szak ma. La ka tos meg hív ta Koestlert az elő adás utá ni te á ra is. Im re azt 
ír ta, re mé li, Michael most ész re ve szi majd, hogy sok kal job ban is me ri már a köny vét, mint 
ré geb ben. „Sőt már a di á kok is nagy ha szon nal és ér dek lő dés sel ol vas sák.” Musgrave-vel,  
 



17 La ka tos Polányinak 1970. ja nu ár 28. LP.
18 Polányi La ka tos nak 1970. ja nu ár 28. LP.
19 Polányi La ka tos nak 1970. már ci us 12. LP.
20 Polányi La ka tos nak 1972. jú li us 31. LP.
21 La ka tos Polányinak 1972. au gusz tus 24. LP.
22 Polányi La ka tos nak 1961. au gusz tus 14. LP. Saj nos, nem tud ni, Polányi a szó ban for gó mű me lyik ré szé re utal 

a le vél ben, mert nyil ván va ló an csak a kéz irat va la me lyik ver zi ó já ról le het szó. A mű elő ször 1963–64-ben, 
cikk so ro zat for má já ban je lent meg nyom ta tás ban a Bri tish Jo ur nal for the Philosophy of Scienceben.
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a hí res kon fe ren cia kö tet társ szer kesz tő jé vel együtt úgy gon dol ták, ol vas sák a hall ga tók 
Polányi mű ve it is, ne csak azt „a sok unal mas kö te le ző ol vas mányt”.17 Polányi vé gül 
Genius in Science cím mel tar tott elő adást.18

Az vi lá gos, hogy La ka tos a meg hí vás sal na gyon fon tos dol got tett Polányi ér de ké ben. 
Polányi mér he tet le nül am bi ci o nál ta, hogy el gon do lá sai el ter jed je nek az egye te me ken. 1970 
már ci u sá ban büsz kén ír ta La ka tos nak, hogy Chi ca gó ban tel jes kur zust tart a di á kok nak. 
Félt a ku darc tól, de a meg hí vás té nye je lez te, hogy „az egye te mi tan árok be fo lyá sos kö rei 
el is me rik fi lo zó fi ai tel je sít mé nye met, és ko moly ér dek lő dést ta nú sí ta nak irán ta”. Na gyon 
re mél te, hogy egy szer Ang li á ban is el éri ezt.19

A zá ró je le net 1972 nya rá ra te he tő. A már öre ge dő Polányi La ka tos pro fesszor hoz for dult 
se gít sé gért egy fi a tal ba rát ja szá má ra, akit a sze rin te (és nyil ván La ka tos sze rint is) el fo gult 
ox for di kö rök nem fo gad tak be. Polányi azt re mél te, vé den ce a nyíl tabb lon do ni lég kör be 
könnyeb ben tud na be il lesz ked ni.20 A hang nem pon to san az el ső fel vo nás el len ke ző jé re vál-
tott: nagy re ve ren ci á val for dult Polányi Mi hály a vi lág hí rű La ka tos hoz. La ka tos sze mé lyes 
ne héz sé gek kel küsz kö dött, né ha men te ge tődz nie kel lett a ké se del mes vá lasz mi att.21

A hosszú és egy re mé lyü lő ba rát ság kulcs szö ve ge még az el ső met szés pont ide jén, 1961 
nya rán szü le tett. Polányi azt ír ta La ka tos nak, nyil ván a Bi zo nyí tá sok és cá fo la tok el ol va sá sa 
után: „Azt hi szem, ez na gyon mély re ha tó és köl tői da rab, igen ér té kes anyag a ma te ma ti ka 
mél tá nyo lá sa szem pont já ból.” Ám de hoz zá te szi, hogy az ő ér dek lő dé se ott kez dő dik, ahol 
La ka tos ab ba hagy ta. „Osz tom az ön »ta ná rá nak« kö vet kez te té sét, azt, hogy re mény te len a 
he u risz ti kus sza bá lyok ból tö ké le tes rend szert épí te ni (68. o.), de a »ta ná rá val« szem ben, aki 
ezen a pon ton meg un ja a dol got, én az utol só 15 évet az zal töl töt tem, hogy ki fe jez zem ez zel 
kap cso la tos iz gal ma mat. Mi vel a ma te ma ti kai he u risz ti ka, ter mé sze te sen ugya n e zen le he-
tet len ség egyik pél dá ja, és ez ki ter jed min den faj ta tu dás ra, em pi ri kus ra, tech ni ka i ra vagy 
ma te ma ti ka i ra, és a tu dás min den ál lo má sá ra, meg me re ve dé sé re is.”22

Fi lo zó Fi ai pár hu za mok És met szÉs pont ok

1. A mar xiz mus el ve té se

1946-ban je lent meg Polányi egyik leg ere de tibb mű ve, a Science, Faith, and Society 
(Po lányi 1946). Má so dik ki adá sá hoz 1964-ben írt elő szót, és eb ben el mond ta, hogy a 
könyv alap kér dé se it a mar xiz mus ve tet te fel szá má ra (Polányi, 1992b). Gon do lat me ne te 
ab ból in dult ki, hogy a liszenkóizmussal, il let ve a tu do má nyos vi tá kat el dön tő sztá li nis ta 
párt ha tá ro zat ok kal szem ben vé de ke ző Vavilov, ki vá ló szov jet ge ne ti kus, 1939-ben azt ál lí-
tot ta, hogy a nyu ga ti tu dó sok el fo gad ják az ál ta la ki fej tett gon do la to kat, nyil ván azért, mert 
a nyu ga ti vi ták más fi lo zó fi ai elő fel te vé sek ből in dul tak ki, mint a szov je tek. Polányi úgy 
gon dol ta, va la mi kép pen exp li cit té kel le ne ten ni, mik is ezek az elő fel te vé sek; melyek azok 
a fő szem pont ok, ame lyek a mar xis ta–sztá li nis ta és a nyu ga ti tu do mányt meg kü lön böz te-
tik egy más tól.



23 Polányi (1993a: 39). A cikk ere de ti leg 1941-ben je lent meg, még a „big science” ki ala ku lá sa előtt.
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Más fe lől vi szont La ka tos, aki nek posz tu musz pub li kált össze gyűj tött fi lo zó fi ai írá sa i-
hoz a szer kesz tők be ve ze tés ként hoz zá fűz ték az 1973-ban el hang zott Open University 
rá dió elő adá sá nak szö ve gét, ezt ír ta eb ben az elő adás ban: „A Szov jet Kom mu nis ta Párt 
Köz pon ti Bi zott sá ga 1949-ben ki nyil vá ní tot ta, hogy a mendeli ge ne ti ka ál tu do má nyos, és 
fő kép vi se lő it, pél dá ul Vavilov aka dé mi kust, meg gyil kol tat ta egy kon cent rá ci ós tá bor ban; 
a Vavilov-gyilkosság után a mendeli ge ne ti kát re ha bi li tál ták, de fenn tar tot ták a Párt jo gát 
an nak el dön té sé re, mi tu do má nyos és mi ál tu do má nyos.” Mi vel La ka tos Nyu ga ton is lá tott 
bi zo nyos tö rek vé se ket ar ra, hogy egy el mé let ál tu do má nyos ka rak te rét va la mely establish
ment dönt se el, alap ve tő fi lo zó fi ai fel adat nak tar tot ta a demarkációt a tu do mány és ál tu do-
mány kö zött, még pe dig a tu do mány po li ti kai és eti kai imp li ká ci ói szem pont já ból is (La ka-
tos 1978a: 7).

Ez az ok fej tés per sze a leg ke vés bé sem meg le pő egy ra jon gó Pop per-ta nít vány tól: a mes-
ter falszifikációs kri té ri u ma is ép pen ezt a célt szol gál ta. Az 1973-as dá tum an nál is in kább 
fi gye lem re mél tó, mert La ka tos ek kor már igen messzi re ke rült Pop per tu do mány fi lo zó fi á-
já tól. Ám de akár ho gyan haj tot ta is vég re a demarkációt, alap fel adat nak tar tot ta a mar xiz-
mus tu do má nyos stá tu sá nak meg ha tá ro zá sát. Sa já tos mó don azon ban La ka tos in kább a 
tu do mány fi lo zó fia sík ján igye ke zett a fel ada tot vég re haj ta ni, Polányi pe dig a tu do mány szo-
ci o ló gia, tu do mány eti ka, il let ve a társadalomfilozófia és a po li ti ka el mé let sík ján. Itt te hát a 
pár hu zam do mi nál, és a met szés pont vá rat lan pil la nat ban je lent ke zik.

E sze rep osz tás a két tu dós kö zött an nál is meg le pőbb, mert akár azt is vár hat nánk, hogy 
az ÁVO kon cent rá ci ós tá bo rá ból nem na gyon ré gen sza ba dult La ka tos szá má ra fon to sabb 
le he tett vol na az er köl csi, po li ti kai le lep le zés, mint Polányi szá má ra. La ka tos demarkációja 
azt is meg mu tat ta, pon to san ho va is ve ze tett sa ját vi lág né ze ti kon ver zi ó ja, mi u tán a mar-
xiz mus el mé le tét és gya kor la tát ko ráb ban oly mé lyen ma gá é nak val lot ta és oly ben ső sé ge-
sen is mer te.

Polányi nem a de mar ká ci ós prob lé má ból ki in dul va fej tet te ki ál lás pont ját, ha nem a tu do-
mány ön-, il let ve kí vül ről irá nyí tott sá gá ból. A mar xis ta tu do mány fi lo zó fia hesszeni vál to za-
tá val, il let ve en nek ang li ai kö ve tő i vel vi tat koz va há rom pont ban fog lal ta össze a cá fo lan dó 
dokt rí na fő té te le it: 1. Nincs tisz ta tu do mány, csak az adott tár sa da lom va la mely gya kor la ti 
szük ség le té nek ki elé gí té se. Min den egyéb tu do mány ér ték te len, ha szon ta lan. 2. A tu do mányt 
a kö zös ség ér de ké ben el len őriz ni kell, ne hogy el ha jol jon az ön cé lú ság fe lé. 3. Ma guk nak a 
tu dó sok nak is részt kell ven ni ük a po li ti kai ha ta lom ban, és ilyen úton is elő kell se gí te ni ük, 
hogy a tu do mány a he lyes irány ban fej lőd jék.23 Ez zel szem ben Polányi azt ál lít ja, hogy 

a li be rá lis né zet az, hogy a sza bad ság az egyet len mód szer, amellyel to vább foly tat hat juk a még 
fel tá rat lan igaz ság ré gi ó i nak fel fe de zé sét… Az igaz ság olyan össze tett, és min den egyes ré szecs-
ké je olyan sok má sik kal függ össze köz vet le nül, hogy csak önál ló kez de mé nye zé sek foly to nos 
so ro za tá val tár ha tó fel. Más részt olyan sok fé le igaz ság van a ké pes sé gek em be ri gaz dag sá gá nak 
és a vi lág ban ta lál ha tó össze fo nó dó min ták vál to za tos sá gá nak meg fe le lő en, hogy a ku ta tók nak 
szá mos, kü lön ál ló résszé kell szét vál ni uk, me lyek mind egyi ke egyet len ide ál út mu ta tá sát kö ve-
ti, és ez az ide ál az igaz ság egyet len as pek tu sá hoz ve zet a sok kö zül (Polányi 1993a: 57).

Az egyé ni tö rek vé se ket de mok ra ti kus ön sza bá lyo zó rend szer iga zít ja össze: a tu dó sok 
köz tár sa sá ga (Polányi 1993b). Ez az utó pi kus köz tár sa ság a sza bá lyok fel tét len el fo ga dá-
sát, a tel jes el kö te le zett sé get kö ve te li meg a tag ja i tól.



24 Polányi (1994). Az an gol ere de ti 1958-ban je lent meg, a Ko per ni kusszal fog lal ko zó részt azon ban már 1955-
ben kö zöl te Polányi (Encounter, 1955. szeptember).
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2. A Ko per ni kuszeset: Polányiváltozat

Azt, hogy az el kö te le zett sé gen ala pu ló tu do mány ho gyan is mű kö dik, pél dá ul a Ko per ni-
kusz ról szó ló eset ta nul má nyon ke resz tül le het jól meg ér te ni. De csak ak kor, ha ha lá lo san 
ko mo lyan vesszük azt az 1950-es évek ben nem túl szé les kör ben osz tott vé le ke dést, amely 
mint ab szur du mot ka te go ri ku san el uta sít ja a po zi ti vis ta meg kö ze lí tést. Polányi sze rint 
me rő ben ha mis az a fel fo gás, amely sze rint a tu do mány „nem me het túl a ta pasz ta la ton 
sem mi olyas mi nek az ál lí tá sá val, amit a ta pasz ta lat se gít sé gé vel nem le het el len őriz ni, s ami 
a leg fon to sabb, a tu dós nak fel kell ké szül nie ar ra, hogy azon nal el ves sen egy el mé le tet, 
amint fel buk kan egy an nak el lent mon dó meg fi gye lés”.24 A tu do mány ki je len té se it ezek 
sze rint egyál ta lán nem a ta pasz ta lat tal va ló egy be ve tés sel kell csu pán el len őriz ni akár 
verifikációs, akár falszifikációs mód szer rel, ha nem va la hogy más hogy.

Polányi sze rint az a fő kér dés, „Mi ért cse rél te fel Ko per ni kusz va ló sá gos föl di he lyét egy 
kép ze let be li szo lá ris né ző pont tal?” (Polányi 1994: 20). A fen ti ek ér tel mé ben és a tör té ne ti 
té nyek ta nú sá ga sze rint nem azért, mert va la mi fé le em pi ri kus bi zo nyí ték alap ján sa ját el mé-
le tét igaz nak ta lál ta, a ptolemaioszi el mé le tet pe dig ha mis nak. Polányi vé le mé nye sze rint 

ez csak az zal ma gya ráz ha tó, hogy na gyobb in tel lek tu á lis ki elé gü lést je len tett a szá má ra az égi 
pa no rá mát mint egy a nap ról néz ni a föld he lyett. Előny ben ré sze sí tet te azt az él ve ze tet, amit az 
el vont el mé le tek ben le lünk, akár azon az áron, hogy fel ál doz zuk ér zé ke ink köz vet len ta nú bi-
zony sá gát, hi szen ér zé ke ink az zal a ta gad ha tat lan ténnyel szem be sí te nek ben nün ket, hogy a 
nap, a hold és a csil la gok na pon ta fel kel nek ke le ten, s át vo nul nak az ég bol ton, hogy el tűn je nek 
nyu ga ton. Az új ko per ni ku szi rend szer ezért a szó szo ros ér tel mé ben ugyan olyan ant ro po cent-
ri kus, mint a ptolemaioszi vi lág kép, a kü lönb ség pusz tán annyi, hogy más em be ri szen ve dély 
ki elé gí té sét ré sze sí ti előny ben. … a na gyobb ob jek ti vi tás kri té ri u ma ki fe je zet ten ez az in tel lek-
tu á lis ki elé gü lés ter mé sze té ben be kö vet ke zett el to ló dás (Polányi 1994: 20).

Ha ez igaz, alig ha le het ne ér vel ni va la ki vel szem ben, aki úgy ér zi, hogy mond juk, a Ju pi-
ter ről néz ve még szebb a vi lág. Mi ért ne al kal maz zunk olyan geo met ri át, amely ez zel kí sér-
le te zik, de gustibus…? Polányi azon ban úgy vél te, hogy a ko per ni ku szi rend szer „ki vá ló sá-
ga nem egyé ni íz lés kér dé se, ha nem olyan inherens tu laj don ság, ame lyet a ra ci o ná lis 
lé nyek nek el kell fo gad ni uk” (Polányi 1994: 21). Ám az el mé let nem csu pán sa ját ra ci o na-
li tá sát ál lí tot ta, ha nem „Keplernek szólt (hat van hat év vel Ko per ni kusz ha lá la után)” – ez 
ins pi rál ta őt tör vé nyei fel fe de zé sé re. „Újabb hat van nyolc év vel ké sőbb New ton hoz ta a 
vi lág tu do má sá ra, hogy ezek a tör vé nyek egy alap ve tőbb tény, az ál ta lá nos gra vi tá ció ki fe-
je ző dé sei csu pán.” A gon do lat me net így zá rul:

Az az in tel lek tu á lis ki elé gü lés, ame lyet a he lio cent ri kus rend szer ere de ti leg nyúj tott, s amely 
mi att el fo gad ták, egy fel ta lá ló ja szá má ra is is me ret len, mé lyebb je len tő ség in di ká to rá nak bi zo-
nyult. Is me ret len, ám né mi leg még is csak meg sej tett je len tő ség volt ez, mert azok, akik fenn tar tás 
nél kül el fo gad ták a ko per ni ku szi rend szert, egy ko rai stá di um ban el kö te le ződ tek amel lett, hogy 
van re mény az el mé let meg ha tá roz ha tat lan ki ter je dé sű jö vő be li iga zo lá sá ra, s ez a re mény lé nye-
ges ele me volt a rend szer ob jek tív ér vé nyes sé gé be és ma ga sabb ra ci o na li tá sá ba ve tett hi tük nek 
(Polányi 1994: 22).

Az el kö te le zett ség ez zel a hit tel függ össze. A fen tebb idé zett mű vé ben (1994), amely ben 
el ha tá ro ló dott a mar xiz mus tól, az eset ta nul mány ered mé nye ál ta lá no sabb for má ban je - 
lent meg. Polányi sze rint „egy el mé let exp li cit tar tal ma so ha sem ad út mu ta tást a jö vő be li 
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fel fe de zé sek hez. Ha egy ter mé sze ti tör vényt igaz nak te kin tünk, ak kor hi szünk ab ban, hogy 
is me ret len és ta lán még el gon dol ha tat lan kö vet kez mé nyek egye lő re meg ha tá roz ha tat lan 
ki ter je dé sű kö ré ben fog meg nyil vá nul ni” (Polányi 1992b: 24). Vé gül pe dig „va la mennyi 
tu do má nyos el kép ze lés és tu do má nyos ku ta tás elő fel té te le it a tu dó sok nak a dol gok át fo gó 
rend jé hez kap cso ló dó hit rend sze re al kot ja” (Polányi 1992b: 26).

A hit rend szer el fo ga dá sa az elő fel té te le an nak, hogy a kez dő ku ta tó be lép jen a tu dós kö-
zös ség be. A mes ter sé ge ket ál ta lá ban 

csak úgy le het el sa já tí ta ni, ha el fo ga dunk egy mes ter sé gen be lü li tra dí ci ót, és egyút tal kép vi se-
lő jé vé is vá lunk an nak. A gya kor ló tu do má nyos ku ta tók kép zé sük so rán ugyan azok ra az ala-
pok ra tesz nek szert, ame lye ket a mes te rek is ma gu ké nak val la nak, s egyút tal meg ta nul ják azt, 
hogy ha ezek től az alap el vek től kí ván nak el tér ni, azt is csu pán rá juk hi vat koz va te he tik. Mes-
te re ik kö ve té se ar ra ta nít ja őket, hogy ra gasz kod ja nak sa ját el kép ze lé se ik hez, még ha azok 
rész ben el len té te sek is az el fo ga dott tu do má nyos té te lek kel (Polányi 1992b: 32).

Az el kö te le zett ség hez te hát a tu dós úgy jut el, hogy el fo gad ja a mes ter fel tét len te kin té-
lyét, és ezen ke resz tül „asszi mi lál ja” a tu do mány fo gal mi sé má ját (Polányi 1994: 112). A 
mes ter te kin té lyén ke resz tül azo no sul a tu dós tár sa da lom bel ső mű kö dé si rend jé vel is, ezen 
ke resz tül pe dig az egész tu do má nyon kí vü li tár sa da lo mé val, amely ma gá é nak ér zi és tisz-
te li a tu do mányt, más ként meg von ná tő le tá mo ga tá sát.

Minden nek kö vet kez té ben a fel so rolt há rom mar xis ta kri té ri um kö zül egyik sem tel je sül-
het a nyu ga ti tu do mány el fo ga dott standardja sze rint.

3. A Ko per ni kuszeset: La ka tosvál to zat

La ka tos Ko per ni kusz-eset ta nul má nya a tör té net má sik ol da lát elem zi. Sze rin te az el mé le tek 
el fo ga dá sa és el ve té se nem fi lo zó fi ai, ha nem pszi cho ló gi ai kér dés. A fi lo zó fus nak a nor ma tív 
prob lé má val, az az az el mé le tek ér té ke lé sé vel, il let ve demarkációjával kell fog lal koz nia 
(La ka tos 1978c: 168–192). Ez vol ta kép pen popperiánus ál lás pont, amely a mar xiz must és a 
freudiz must pon to san a demarkáció okán ve tet te el: a tu do mányt az ál tu do mány tól az el vi 
falszifikálhatóság vá laszt ja el; a mar xiz mus el vi leg falszifikálhatatlan, te hát nem tu do mány.

Az ér té ke lés tár gyai azon ban La ka tos nál már nem izo lált ki je len té sek, mint a Bé csi Kör 
fi lo zó fu sa i nál vagy Pop per nél, ha nem ku ta tá si prog ra mok, el mé le ti rend sze rek, me lyek a 
tör té ne ti re konst ruk ció alap egy sé gei, és ma guk is sa já tos szer ke zet tel bír nak. „Ptolemaiosz 
és Ko per ni kusz egya ránt ku ta tá si prog ra mo kon dol goz tak: nem egy sze rű en vé le ke dé se ket 
el len őriz tek, vagy meg fi gye lé si ered mé nyek óri á si konjunkcióit pró bál ták har mo ni zál ni, de 
még csak nem is kö te lez ték el ma gu kat va la mely kö zös sé gi ala pú »pa ra dig má nak«” (La ka-
tos 1978c: 180).

Mind két prog ram a püthagoreus–pla to nis ta prog ram ama fel té te le zé sé ből in dult ki, hogy 
az égi tes tek tö ké le te sek, és hogy a csil la gá sza ti je len sé ge ket a le he tő leg ke ve sebb egyen le-
tes kör moz gás kom bi ná ci ó já ra kell vissza ve zet ni. Ez még csak az el mé let po zi tív he u risz-
ti ká já nak te kint he tő, mely az arisztoteliánus fi zi ká val nyer te el ke mény mag ját. Ez utób bi 
az el mé le tek falszifikálhatatlan kö zép pon ti ré sze, ame lyet La ka tos el mé le te sze rint ad hoc 
hi po té zi sek vé dő öve bur kol egy faj ta ne ga tív he u risz ti kán ke resz tül. Ez a vé dő öv a nyil ván-
va ló em pi ri kus cá fo la tok ra el mé le ti ma gya rá za tot ad, vagy pe dig ano má li á nak te kin ti őket, 
és ennyi ben a tu do mány meg ol dan dó fel ada tai kö zé so rol ja. Mint hogy azon ban a pütha go-
reus–pla to nis ta ha gyo mány csak a tö ké le tes sé get ír ta elő, de nem a kö rök kö zép pont ját, a 
po zi tív he u risz ti ka meg őr zé se cél já ból elv ben vá lasz ta ni le he tett kö zép pon tot a vi lág egye-
tem szá má ra at tól füg gő en, hogy me lyik tesz in kább ele get a tö ké le tes ség igé nyé nek. Ko - 
per ni kusz azért volt elé ge det len Ptolemaiosz és kö ve tői rend sze ré vel, mert ez csak kvázi-
egyen letes és kvázikörmozgással ope rált. Ő vi szont „fel té te lez te, hogy a boly gó moz gás pe - 



replika 47

ri o di ci tá sa csak u gyan az egyen le tes kör moz gás ok kom bi ná ci ó já val áll kap cso lat ban, és 
ezek kel ki is me rít he tő” (La ka tos 1978c: 181–182).

Mind eb ből meg le pő kö vet kez te tést le het le von ni a hí res ko per ni ku szi for du lat ra vo nat-
ko zó an.

Ko per ni kusz nem al ko tott tö ké le te sen új prog ra mot; új já é lesz tet te a pla tó ni prog ram 
Arisztarkhosz-féle vál to za tát. En nek a prog ram nak az a ki je len tés a ke mény mag ja, hogy a 
csil la gok ad ják a fi zi ka el sőd le ges vo nat koz ta tá si rend sze rét. Ko per ni kusz nem ta lált fel új he u-
risz ti kát, csu pán meg pró bál ta hely re ál lí ta ni és fel újí ta ni a pla tó nit (La ka tos 1978c: 181–182).

Az új el mé let te hát nem volt egy sze rűbb, mint a ré gi, nem kö vet ke zett induktíve újon nan 
fel fe de zett em pi ri kus té nyek ből, ám de nem is írt le ke ve seb bet, mint a ré gi el mé let. Nagy 
elő nye ab ban állt, hogy „el mé le ti leg prog resszív” volt, amennyi ben ko ráb ban nem is mert 
je len sé ge ket an ti ci pált: a Vé nusz fá zi sa it és a csil la gok pa ral la xi sát. Eze ket azon ban csak a 
17. szá zad ele jén fe dez ték fel. „Ko per ni kusz rend sze re nem volt tel je sen prog resszív 
Galileiig vagy akár New to nig, ami kor ke mény mag ját be ke be lez te a tö ké le te sen el té rő new-
to ni ku ta tá si prog ram, mely igen prog resszív volt. … A ku ta tá si prog ra mok mód sze re szem-
pont já ból Ko per ni kusz prog ram ját Kepler, Galilei és New ton nem to vább fej lesz tet te, 
ha nem el ve tet te” (La ka tos 1978c: 184). Ez utób bi ak ugya nis el fo gad ták Ko per ni kusz el mé-
le té nek ke mény mag ját, de el ve tet ték pla to nis ta he u risz ti ká ját. Te hát „Ko per ni kusz bá bás-
ko dott egy olyan prog ram (az antiptolemaioszi prog ram) szü le té sé nél, amely ről még csak 
nem is ál mo dott, és amely a csil la gá sza tot vissza vit te Arisztarkhoszhoz, és ugya nak kor 
előrevitteaz új di na mi ká hoz” (La ka tos 1978c: 189).

La ka tos ku ta tá si prog ram jai te hát a prog resszi vi tás szem pont já ból ér té kel nek. Amennyi ben 
va la mely prog ram po zi tív he u risz ti ká ja ré vén új is me re tek hez ve zet, a prog ram prog resszív, 
ha már nem, ak kor degeneratív. Ha azon ban ele ve csak post festa ma gya rá za tok ra vál lal ko zik, 
és predikciói sor ra ha mis nak bi zo nyul nak, mint a mar xiz mus ese tén, ak kor csak 
pszeudotudománynak te kint he tő. A demarkációt te hát a ku ta tá si prog ram ér té ke lé se ad ja meg.

4. Pár hu za mok és met szés pont ok

La ka tos Im re és Polányi Mi hály élet raj za mu ta tott oly kor pár hu za mo kat, ha a pár hu za mo-
sok irá nya gyak ran el len té tes nek mu tat ko zott is. Sem ezt, sem az élet raj zi met szés pon to kat 
nem ér de mes be fe je zé sül ki emel ni – ma guk tól ér te tőd nek. Fi lo zó fi á juk össze ha son lí tá sa 
vi szont igé nyel né mi meg fon to lást.

A jel leg ze tes Polányi-kategóriák (a hall ga tó la gos tu dás, a já ru lé kos és fokális tu da tos ság, 
konvivialitás stb.) mint ha nem is ugya naz zal a tárggyal fog lal koz ná nak, annyi ra el tér nek 
La ka tos ka te gó ri á i tól (ku ta tá si prog ra mok, po zi tív he u risz ti ka, ke mény mag, vé dő öv stb.). 
Az el té rés min den bi zonnyal ab ból ered, hogy Polányi fő kér dé se e ka te gó ri ák tag la lá sa kor 
az, mi ként jut az in di vi du á lis meg is me rő a sze mé lyes tu dás hoz. La ka tos ter mi nu sa i ban ez 
nem fi lo zó fi ai, ha nem pszi cho ló gi ai kér dés. Rend sze ré nek ki dol go zá sa kor Polányi csak u-
gyan igen so kat me rí tett az egyik kog ni tív pszi cho ló gi ai is ko lá ból, a Gestalt-pszicho ló giá ból.

La ka tos ez zel szem ben nem so kat fog lal ko zott az is me re tek for rá sá val. A Bi zo nyí tá sok 
és cá fo la tok (1981) is csak lát szó lag vizs gál ja a ta nu lást. Va ló já ban mo dell nek vagy „ra ci-
o ná lis re konst ruk ci ó nak” te kint he tő a ma te ma ti kai el mé let al ko tás ra, amely szin te mind ig 
rejt ve ma rad a ma te ma ti kai szak cik kek ben. En nek tit kát akar ta meg fej te ni a Ma gya ror szág-
ról ép pen el ke rült és Pó lya György köny vé nek, a Gon dol ko dás is ko lá já nak for dí tá sán már 
túl lé vő La ka tos (Pó lya 1957). Tu do mány fi lo zó fi á ja lé nye gét te kint ve internalista ma radt, 
né mi externalista ki len gé sek kel, így pró bál va meg őriz ni a po zi ti vis ta, il let ve popperiánus 
ma rad vá nyok ból annyit, amennyit csak le he tett. Nem kis fel adat a Kuhn, majd Feyerabend 
okoz ta föld csu szam lás után.



25 Sza bó Ár pád és La ka tos kö zös di a lek ti kai ta nul mányt ké szül tek ír ni, és hoz zá is lát tak az elő mun ká lat ok hoz. 
La ka tos önál ló ré sze azon ban so ha sem ké szült el. Lásd a Sza bó Ár pád dal ké szült in ter jú ban, Bu da pest, 1993.

26 La ka tos egy má sik ta nul má nyá ban Polányit konvencionalistának te kin tet te. A ko per ni ku szi el mé let szép sé gét, 
me lyet Polányi oly nagy ra be csült, La ka tos azo no sí tot ta az egy sze rű ség gel, amely, leg aláb bis Kuhn 1957-ben 
meg je lent Copernican Revolution cí mű köny ve alap ján, egyál ta lán nem tu laj do nít ha tó Ko per ni kusz el mé le té-
nek. Vö. La ka tos: History of Science and its Rational Reconstruction (La ka tos 1978b: 129–130).
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Polányi a ma ga tu do mány fi lo zó fi á ját a re pub li ká nus alap el ve ken mű kö dő tu dós kö zös-
ség sza bály rend sze ré hez, il let ve az in di vi du á lis tu dós szem pont já ból az alap el vek ben va ló 
hit hez tá masz tot ta. A nem de mok ra ti ku san mű kö dő tu do mányt és tár sa dal mat vég ső elem-
zés ben mű kö dés kép te len nek tar tot ta. Ez volt mar xiz mus kri ti ká já nak lé nye ge is. La ka tos 
azon ban im ma nens bí rá la tot pró bált gya ko rol ni. Ar ra az ál lás pont ra he lyez ke dett, hogy 
Pop per nek nincs iga za, ami kor úgy gon dol ja, hogy a falszifikációs kri té ri um ele gen dő a 
mar xiz mus el ve té sé hez. „Ha Pop per meg kér de zett vol na egy newtoniánus tu dóst, mi lyen 
kí sér le ti fel té te lek ese tén ve tet te vol na el New ton el mé le tét, bi zo nyos newtoniánus tu dó sok 
ugyan úgy za var ba jöt tek vol na, mint bi zo nyos mar xis ták” (La ka tos 1978a: 4). A ku ta tá si 
prog ram prog resszív, il let ve degeneratív mi nő sí té se ezt a ne héz sé get pró bál ta meg ol da ni. 
Te hát nem a tár sa da lom hoz, nem hit sze rű té nye zők höz, ha nem a tu do mány bel ső tu laj don-
sá ga i hoz erő sí tet te kri ti kai el gon do lá sát.

A Ko per ni kusz-ese tet mind ket ten ér tel mez ték: azo nos te re pen le het össze mér ni a két 
in terp re tá ci ót, és ve le a két fi lo zó fi át.

1) Az internális mér ce meg le pő azo nos sá got mu tat. Elő ször is mind ket ten el ve tet ték a 
po zi ti viz mus verifikációs és falszifikációs kri té ri u ma it. Polányi is azt mél tá nyol ta a leg job-
ban Ko per ni kusz el mé le té ben, hogy év ti ze dek kel ké sőb bi fel fe de zé se ket tett le he tő vé. Szin-
te pon to san La ka tos po zi tív he u risz ti ká ját és a ké sőbb ki épü lő new to ni ke mény ma got 
ol vas hat juk ki Polányi ér tel me zé sé ből, de a pon tos tör té ne ti elem zés, ki vált a püthagoreus-
platonista he u risz ti ka elem zé se nél kül.

2) Polányi fel sem ve tet te, hogy Ko per ni kusz for ra dal mi el mé le tet al ko tott vol na, ta lán 
azért sem, mert Kuhn A tu do má nyos for ra dal mak szer ke ze te cí mű köny ve 1962-ben je lent 
meg, a Sze mé lyes tu dás pe dig 1958-ban, ami kor a di vat még nem ír ta elő a „for ra da lom” 
ter mi nus hasz ná la tát. Más fe lől vi szont Polányi, externalista lé vén, lé nye ge sen na gyobb 
je len tő sé get tu laj do ní tott an nak a me ta fi zi kai for du lat nak, ame lyet Ko per ni kusz el mé le te 
idé zett elő, és amely La ka tos nál csak má sod la gos je len tő sé get ka pott. Ket te jük ér téke lé se 
ezen a pon ton je len tős el té rést mu tat.

3) La ka tos el mé le te nem az in di vi du á lis tu dós ku ta tó te vé keny ség ét vizs gál ja, és nem is 
a tu dós kö zös sé gét. Nem fog lal ko zik a tu do mány ala nyá val. Egy más sal el len tét be ke rü lő 
ku ta tá si prog ra mok vált ják egy mást va la mi fé le bel ső szük ség sze rű ség től hajt va, mint He gel 
ab szo lút szel le mé nek moz gá sa ese tén, de anél kül, hogy a meg nyug vást ho zó vég ső ál la pot 
is be épült vol na az el mé let be. A tu do mány sok pon ton tet ten ér he tő di a lek ti kus mű kö dé se 
ta lán épp úgy ma gyar or szá gi szel le mi örök ség le he tett, mint a he u risz ti ka.25 Polányi ál lás-
pont ja ez zel szem ben szociologizálónak és pszi cho lo gi zá ló nak te kint he tő.

4) La ka tos el is ha tá rol ta ma gát Polányi in terp re tá ci ó já tól, ami kor sor ra vet te az összes 
lé te ző Ko per ni kusz-ér tel me zé se ket. Az em pi ri kus is ko lák ér tel me zé sei alap ján La ka tos sze-
rint ar ra az ered mény re kell jut nunk, hogy nem is volt ko per ni ku szi for ra da lom, il let ve nem 
volt a 19. szá zad előtt, mert egy részt az új el mé let nem alap ve tő en új té nyek ál ta lá no sí tá sá-
ból szár ma zott, más részt nem va la mely ré geb bi el mé let em pi ri kus cá fo la tá ból. A konven-
cio nalista in terp re tá ció (La ka tos ide szá mí tot ta Kuhn pa ra dig má it is) sze rint sem le he tett szó 
for ra da lom ról, mi vel Ko per ni kusz el mé le te sem mi vel sem volt egy sze rűbb, mint 
Ptolemaioszé (La ka tos 1978c: 168–175). Polányi né ze tét, Feyerabendéval együtt, a demar-
ká ciót ta ga dó el mé let ként ke zel te, és azt ál lí tot ta ró luk, hogy ezek alap ján a ko per ni ku szi 
for ra da lom, ha volt is, nem te kint he tő tu do má nyos nak.26 La ka tos odá ig egy sze rű sí tet te Po- 



replika 49

 lá nyi tu do mány fi lo zó fi á ját, mint ha Polányi a Royal Society eset le ges sza va zá si ered mé nye-
i től ten né füg gő vé a tu do má nyos el mé le tek sor sát, fi gyel men kí vül hagy va a prediktív erő, 
az an ti ci pá ció, a ké sőb bi tör té nel mi ko rok ál tal fel bont ha tó imp li ká ci ók hang sú lyo zá sát 
(La ka tos 1978b: 176–178).

5) Vé gül, a mar xiz mus hoz fű ző dő vi szo nyuk szem pont já ból is dön tő, hogy La ka tos 
Polányi fi lo zó fi á ját a ra ci o na liz mus tól va ló el tá vo lo dás nak te kin tet te. Sze rin te Polányi 
el mé le té ben csak „par ti ku lá ris ese tek ben le het sé ges a ra ci o ná lis tu do má nyos ér té ke lés, a 
tu do má nyos ra ci o na li tás ál ta lá nos el mé le te nem le het sé ges… A tu do mány ra ci o ná lis, de 
ra ci o na li tá sát nem le het va la mely me to do ló gia ál ta lá nos tör vé nyei alá von ni” (La ka tos 
1978b: 130). Mi vel pe dig Polányi a tu dós kö zös ség irán ti el kö te le zett sé get te kin tet te a tu do-
má nyos ság egyik leg főbb kri té ri u má nak, La ka tos sze rint „Polányi a kon zer va tív auto rita-
riz mus fe lé haj lott” (La ka tos 1978b: 130).

Pe dig Polányitól iga zán tá vol állt min den te kin tély el vű tár sa da lom. Szem ben ál lá sa a 
mar xiz mus sal mint fi lo zó fi á val ra di ká li sabb, mint La ka to sé. Ami kor el ve tet te az egy sé ges 
mér cét, a ki re kesz tő demarkációt, a tér től és idő től füg get le nül min den ki re néz ve kö te le ző 
ra ci o na li tá si sza bá lyo kat, akár az anar chiz mus hoz kö ze led he tett vol na (La ka tos sze rint 
Feyerabend el is ér te). Ám de még sem vált anar chis tá vá, mert a li be rá lis tár sa dal mi in téz-
mény rend szer au to ri tá sát és az en nek ke re té ben lét re jött kul tú ra tra dí ci ó ját a tu do mányt is 
sza bá lyo zó erő nek tar tot ta.

La ka tos vi szo nya a mar xiz mus hoz ke vés bé egy ér tel mű. Nem csak a di a lek ti ka meg őr zé se 
mi att, ha nem azért is, mert a ku ta tá si prog ra mok mód sze re bi zony több pon ton is em lé kez tet 
a di a lek ti kus ma te ri a lis ta tár sa da lom el mé let re. A ke mény ma got le het alap nak ol vas ni, a 
po zi tív he u risz ti kát fel épít mény nek. Az a gon do lat, hogy a prog resszi vi tás ki me rü lé se a 
ke mény ma got is meg kér dő je le zi, és az egész ku ta tá si prog ram le vál tá sá hoz ve zet het, szin tén 
ana ló gi át mu tat a tár sa dal mi for ra da lom marxista el mé le té vel. Egyál ta lán: a prog resszi vi tás 
mint ér ték mé rő na gyon is el fo gad ha tó egy mar xis ta szá má ra, és a tör té ne lem től füg get len 
ra ci o na li tás mint min den tu do mány fö lött ál ló kö te le ző nor ma sem hang zik ide ge nül a mar-
xis ta fül nek. Ha pe dig va ló ban ennyi a ha son ló ság, ak kor még azt is fel le het ne vet ni, va jon 
in do kol tan vagy őszin tén mi nő sí tet te-e La ka tos annyi ra degeneratívnak, il let ve pszeudo tudo-
má nyosnak a mar xiz must. Va jon nem ala kult-e La ka tos ke zé ben az ál ta la meg ta ga dott ide o-
ló gia új ra ter mé kennyé, nem éledt-e új já „po zi tív he u risz ti ká ja”?

Akár mi is a vá lasz ezek re a kér dé sek re, a tu do mány fi lo zó fia fő vo nu la ta ké sőbb nem a 
La ka tos, ha nem in kább a Polányi, il let ve Kuhn meg szab ta irány ban ha ladt. Az 1970-es évek 
má so dik fe lé től a tu do mány tár sa dal mi té nye ző it mind na gyobb ve he men ci á val vizs gál ták 
az utó dok. Az ő sze mük ben Kuhn ha tá sa már ala po san hát tér be szo rí tot ta La ka tos ku ta tá si 
prog ram ja it.
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A Nap pa li ház
1996/4. szá má nak tar tal má ból

„A kez det kez de tén, hány éve már an nak is, te úr is ten, vissza kér de zett, hogy hogy 
tet szett ér te ni ezt az elv társ nak? A dok tor kis elv társ hosszan bó lo ga tott, hogy vár ta 
már a kér dést. és jo gos a kér dés. Ha tá ro zott ér te lem re vall. Néz zen utá na a dol go zó, 
mond ta kis szü net után, mi e lőtt be száll tak az au tó ba.”
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