Könyvszemle

Könyvszemle
Polányi Mihály, a kémikus –
Polanyiana, 2003/2-3.
A Polányi Mihály Szabadelvû Filozófiai Tár
saság tudományos folyóirata, a Polanyiana,
legújabb dupla száma mindeddig a legszé
lesebb látképet festi névadójának szellemi
horizontjáról, mégpedig elképesztõ szerzõi
gárdával: Nobel-díjasokkal, akadémikusok
kal, professzorokkal. Jó szélesre kell fogni a
látószöget, mert Polányi Mihály, a nagy ma
gyar tudósok egyik legsokoldalúbb egyéni
sége, a társadalomtudományokban, szûkeb
ben a filozófiában, de a közgazdaságtanban
és egyebekben is, éppoly alapvetõ mûveket
alkotott, mint a természettudomány zavarba
ejtõen sok területén. A magyar szakirodalom
ban elõször jelent meg a társadalomtudós és
a vegyész Polányi Mihály együtt, egyazon
folyóirat hasábjain, de most a természettudós dominál. Ám a Polanyiana két központi
téma mentén elemzõen foglalkozik Polányi
Mihály jellegzetes filozófiai nézeteivel is.
Angol nyelvû írásában C. P. Goodman a
kognitív tudomány szempontjából is elemezi
Polányi központi fogalmát, a hallgatólagos
tudást, míg Phil Mullins Polányi tudományirányításra vonatkozó elméleti elgondolásait
vizsgálja, melyek filozófiai tevékenységét is
motiválták, ám itthon viszonylag kevéssé
foglalkoztak velük. Szívós Mihály ismerteti
Stefania Jha Polányiról szóló, Amerikában
megjelent könyvét.
A dupla szám elsõ és terjedelmét tekintve
is túlnyomó részét a vegyész Polányival fog
lalkozó konferencia anyaga teszi ki. Beck
Mihály életrajzi összefoglalójában áttekinti
Polányi szakmai pályafutását, közte magyar

országi indulásának történetét, fõleg a Tangl
Ferenc fiziológia tanszékén töltött idõszakát.
Mózsa Szabolcs gazdagon dokumentált
elõadásában az orvosi végzettségû Polányi itthon töltött éveit vizsgálja a történeti
búvárkodást végzõ orvos szemével.
Ezután sorjáztak a mai tudományban is
masszívan jelen lévõ Polányi-eredmények
ismertetései. Schiller Róbert elmagyarázza,
hogyan is gondolhatta Polányi a 20. század
tízes éveiben, voltaképpeni indulásakor, a
termodinamika harmadik fõtételének önálló
értelmezését, amellyel Albert Einstein figyel
mét is felkeltette. Többen, köztük Beck Mi
hály is, kitértek Polányi különös kudarcára az
adszorpcióra vonatkozó elméletével, melyet
kísérletei sugalltak, de még csak ígéretesnek
sem látszott olyanok szemében, mint az
érdeklõdve figyelõ Einstein vagy Walther
Nernst. A szakmai közvélemény, ideértve a
Nobel-bizottságot, az amerikai rivális, Irving
Langmuir mellé állt, hogy aztán jóval késõbb,
sokkal fejlettebb apparátus birtokában kide
rüljön Polányi igaza. Schiller Róbert másik
tanulmányában Polányi és Wigner Jenõ
együttmûködését is vizsgálva, kitér arra a
gondolatmenetre, amely a bizonytalansági
relációhoz nagyon hasonló formula felírásá
hoz vezetett jóval Werner Heisenberg elõtt,
mégpedig a kristályok szimmetriájával való
foglalkozás során, mely Wigner figyelmét
a csoportelméleti megközelítés felé, majd
egészen az általánosan alkalmazott szim
metriaelmélet felé terelte..
Az 1920-as évek Berlinjében még vado
natúj röntgen-diffrakciós módszerrel tanul
mányozta a fiatal Polányi a cellulóz szerkeze
tét, és, amint Bényei Attila cikke bemutatja,
ennek alapján vetette fel a végtelen nagyságú
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molekula megdöbbentõ gondolatát. Ez a
kutatási irány a születõben lévõ szilárdtestfi
zika egyik alapgondolata, a kristályhibák,
köztük a diszlokáció fogalma és jelensége
felé mutatott.
Polányi Mihály legsikeresebb elméleti
munkája bizonyára az átmeneti állapot elmé
let. Ez utóbbi a reakciókinetika tárgykörébe
tartozik, amely hozzásegít a kémiai reakciók
mechanizmusának feltáráshoz. Polányi
szerint a reakciók során az egymásra ható
anyagokból nem azonnal keletkezik a végter
mék, hanem elõbb igen hamar átalakuló,
nem stabil közbülsõ anyagok jönnek létre.
Képzõdésük és gyors bomlásuk energetikai
okokra vezethetõ vissza, melyek nagyságát a
még alakulófélben lévõ kvantummechanika
számításaival lehet megbecsülni, illetve Polányi és amerikai munkatársa, Henry Eyring
szellemes grafikus módszerével. 1933 után
Polányi manchesteri munkatársával, M. G.
Evans-szal folytatta a kutatást. Bérczes Tibor és
Keszei Ernõ cikkei ezt az elméletet mutatják be
világosan magyarázva, történeti dimenzióba
helyezve. Oláh György, Nobel-díjas kémikus
arra a Polányi-kutatásra hívja fel a figyelmet,
amely a polimerizációs reakciók mechanizmusával foglalkozik, és egy bizonyos ponton
érintkezik saját munkásságával is. A Berkeleyben élõ Wolf-díjas Somorjai Gábor, Polányi
reakciókinetikai munkásságából kiemelte
a heterogén katalízissel foglalkozó egyik
tanulmányt, melynek elgondolásait Somorjai
igazolta vagy harminc évvel késõbb.
Inzelt György arra az álláspontra helyez
kedett, hogy a késõbb elismert japán
professzorral, Horiuti Juróval közösen írt
egyik Polányi-dolgozat merõben új fazont
szabott az elektrokémiának, közelebbrõl az
elektródfolyamatok kinetikai vizsgálatának.
Inzelt technikai részletekkel is bõségesen
alátámasztott írása amellett érvel, hogy ez a
Szovjetunióban publikált egyetlen cikk olyan
jelentõs, hogy ott lenne a helye a kémiatörté
neti könyvek lapjain.
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A végére hagytam három kedvenc
tanulmányomat, amelyek ugyan nagyon
különbözõ szögbõl, mégis egyaránt Polányi
kutatói gondolkodására szórnak némi fényt,
azaz nem a kész eredményeket, hanem ezek
megszületését nyomozzák. Hargittai István
írásában hosszan idéz Polányi két Nobel-díjas tanítványa, Wigner Jenõ és Melvin Calvin
visszaemlékezésébõl, melyek közül kivált
utóbbi mutatja be, pontosan hogyan is zajlott
Polányi együttmûködése a munkatársakkal,
milyen ötletekbõl, feltevésekbõl indult a ki
emelkedõ tudományos eredmény. A ritkán
olvasható eleven képet kiegészítik Hargittai
István saját interjúinak Polányival foglalkozó
sokatmondó részletei. Füstöss László írása
a mások által is ismertetett Polányi-eredmé
nyek hátterét gondolja át, benne a kísérleti
lehetõségeket, körülményeket, eszközöket,
melyeket igen ritkán vesznek figyelembe a
Polányiról szóló irodalomban, holott a nagy
ívû elméleteknek nem csupán a bonyolult
matematikai apparátus, az értelmezési ne
hézségek, hanem a rendelkezésre álló kísér
leti technika is határt szabott. Polányi bámu
latosan ötletes kísérletezõnek bizonyult
minden témájában. Nagyon fontos tudnunk,
hogy a nagy filozófus milyen nagyon otthon
volt a kísérletezõ tudományban.
Végezetül a Polányi-hívõk számára uni
kálisan fontos cikk: a szerkesztõknek sikerült
rábírni az amúgy igencsak tartózkodó John C.
Polanyit, Polányi Mihály fiát, aki az átmeneti
állapot elmélettel összefüggõ eredményeiért
kapott Nobel-díjat, méltassa vegyész édesapja kutatásait. Hargittai István cikkében is
közölte a Polanyival készített interjújának
részletét, melyben John C. elmagyarázta,
hogy pályaválasztásának édesapja örült
ugyan, de éppúgy örült volna, ha filozófiára,
közgazdaságtanra vagy akár teológiára adja
a fejét, hiszen amikor mindez aktuálissá vált,
Polányi már nem foglalkozott kémiával. Pola
nyi cikkében nem édesapjának nevezi Polá
nyit, hanem Michaelnek. Nem a hõn szeretett
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apáról, hanem a korábbi kollégáról elmél
kedik olyan tónusban, ahogy valószínûleg
csak és kizárólag õ teheti. Számomra megvilá
gító erõvel magyarázza el Michael életmûvé
nek azt a talányát, hogy orvosként, azaz
minden késõbbi szakterületén amatõrként,
értsd a megfelelõ elõtanulmányok híján,
hogyan lehetett mindenben releváns ered
ményt felmutatni, amihez csak nyúlt. Polanyi

cikke fényében sok Polányi Mihály-tanul
mányt kellene újraolvasni. Talán érdemes
lenne jobban utánanézni Polányi Mihály
munkatársai életének és tudományos tevé
kenységének is.
Nagyon-nagyon érdekes a Polanyiana
dupla száma.

A magyar kommunikáció
filozófia újra felfedezett
és legújabb szövegei

kapcsolatokkal rendelkezõ tudományos
lapszerkesztõként volt ismert Magyarorszá
gon, külföldön viszont éppen a jelen kötet
tételeit összefoglaló német nyelvû tanulmá
nyát idézték gyakran, elismerve felfedezése
elsõségét. (E tanulmányából magyarul eddig
csak részletek jelentek meg a jelen kötetet is
szerkesztõ Demeter Tamás fordításában a
Nyíri Kristóf és Szécsi Gábor szerkesztette,
az Áron Kiadónál 1998-ban megjelent Szó
beliség és írásbeliség címû kötetben.) Balogh
jelentõségét a kommunikációtörténet kuta
tójaként elõbb a magyar nyelvtudomány
történetírói fedezték fel (Lásd például:
Balázs János: Hermész nyomában. A ma
gyar nyelvbölcselet alapkérdései. Budapest:
Magvetõ, 1987), majd a fõként Nyíri Kristóf
kezdeményezésére megélénkült mai ma
gyar kommunikációfilozófiai gondolkodás
talált benne a maga számára olyan, fontos
tudományos tradíciót, amely egyben a
háború utáni kommunikációfilozófia talán
legnagyobb hatású iskolája, a torontói iskola
egyik elõzményének is tekinthetõ.
Balogh József Augustinus Vallomásai
nak fordításán dolgozva, a filológiai munka
melléktermékaként jutott el az ókori hangos
olvasás feltételezéséhez, majd ezt a hipotézist az évek során pontos, meggyõzõ és
szellemesen tálalt adatok sorával támasztotta
alá. Ezt a folyamatot illusztrálja a kötetben
idõrendben közölt három tanulmány címe
is: Vasa lecta et pretiosa: Szent Ágoston
konfessziói; Voces paginarum: Adalékok
a hangos olvasás és irás [sic!] kérdéséhez; A

A két ismertetendõ kötet egyike a maga korá
ban neves, azután hosszú idõre elfeledett,
az utóbbi években viszont újra gyakran idé
zett klasszika-filológus, Balogh József mára
nehezen hozzáférhetõ tanulmányainak új
kiadása, másika pedig e kötet szerkesztõjé
nek, Demeter Tamásnak saját, a Baloghéval
rokonítható témájú mûve.
Ma, amikor tekintélyes mennyiségû empi
rikus anyaggal és számos elméleti feldol
gozással rendelkezünk az olvasás kultúrtör
ténetének különbözõ korszakairól és a
gondolkodás történetének médium-alapú
vizsgálata is bevett kutatási területté vált,
szinte magától értetõdõnek tûnik Balogh
József hosszú idõ óta újra hozzáférhetõvé vált,
kötetben most elõször összegyûjtött írásainak
fõ tétele: az ókorban tipikusan hangosan
olvastak, és ez a befogadói attitûd kihatott a
szövegek szerkezetére és az akkori ember
gondolkodására. Nem újdonságról van tehát
szó, hanem éppen a tétel mai evidenciája az,
ami érdekessé teszi korunk kutatója számára
elsõ felfedezõje szövegeit.
Az 1944-ben a náci terror áldozatává vált,
mindössze 51 évet élt Balogh József régebben
fõként klasszika-filológusként, Augustinusfordítóként és kommentátorként, ezenfelül
legföljebb Európa-szerte tudományos
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