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1. A kutatás előzményei és háttere

Jelen kutatás egy átfogóbb kérdésfeltevésből indult ki, amely a kulturális 

evolúció elméleteit tette vizsgálat tárgyává [13]. A kutatás egyrészt ahhoz a 

sejtéshez vezetett,  hogy a bevett  evolúciós  analógiákon túl  (pl.  Dawkins, 

1986)  a  témát  érdemes  egy  általános  evolúcióelmélet  felől  vizsgálni  (pl. 

Csányi, 1979; 1988), másrészt pedig ahhoz, hogy a sikeres kutatás érdeké-

ben célszerű részletesebb kritika tárgyává tenni az uralkodó neo-darwiniá-

nus evolúcióelméletet [11]. Polányi Mihály filozófiája és evolúcióelméletről 

alkotott elképzelése mind a két elvárásnak megfelel, ráadásul Csányi egye-

nesen Polányi határfeltételek elméletére hivatkozik mint saját általános evo-

lúcióelméletének egy fontos alapjára [14], (Csányi, 1988), ezért érdemesnek 

tűnt részletes vizsgálat tárgyává tenni Polányi evolúcióelméletét. 

Polányi evolúcióelmélete azonban csak az emergencia felől érthető meg 

(„az evolúciót csak az emergencia hőstetteként lehet megérteni” (Polányi, 

1994)), ezért a továbbiakban szükségszerűen adta magát, hogy a jelen kuta-

tás eme két fogalom részletes elemzésére fusson ki.

Polányi tevékenységének fő intervalluma az ’50-es és a ’60-as évekre 

esett, amikorra a ’30-as, ’40-es években kibontakozó neo-darwiniánus szin-

tézisnek köszönhetően az evolúcióelmélet széles körben elterjedté és elfoga-

dottá vált a tudományos gondolkodásban. Mindez azonban nemhogy meg-

könnyítette  volna,  hanem  inkább  megnehezítette  Polányi  erőfeszítéseit, 

ugyanis a neo-darwiniánus szintézis pont annak az újkori fősodrású tudomá-

nyos-filozófiai irányvonalnak a talaján áll, amelyet ő kritika tárgyává akart 

tenni, és meg akart haladni. Ennek megfelelően az evolúciós gondolat Polá-

nyi  számára  kétszeresen  is  kulcsfontosságúvá  vált,  egyrészt  arra  építve
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igyekezett megalapozni újszerű filozófiai megközelítését, másrészt eme új-

szerű filozófiai megközelítésre építve kellett megalapoznia egy hatásos neo-

darwinizmus–kritikát és fölrajzolnia egy új típusú evolúciós megközelítést.

Az ehhez kapcsolódó emergencia fogalma pedig azért kulcsfontosságú 

Polányi  számára,  mert  ebben találta meg az eszközt arra,  hogy újrafogal-

mazza az ember és az általa művelt tudományok helyzetét a fundamentáli-

san anyaginak tekintett világban. Bár az ’50-es, ’60-as években Polányinak 

nem  kellett  szembenéznie  egy  alternatív  emergencia-értelmezéssel,  azzal 

azonban igen, hogy az emergencia fogalma a brit emergentisták (J. S. Mill, 

1843; S. Alexander, 1920; L. Morgan, 1923; D. C. Broad, 1925) tevékeny-

ségének köszönhetően olyan felhangokkal volt terhes, amelyek elengedhe-

tetlenné tették annak egy alapvető újrafogalmazását egy olyan filozófiai, tu-

dományos légkörben, ahol a redukcionizmus mellett való elköteleződés álta-

lánosan elfogadott álláspont volt. Ezen túl a Polányi által kialakított emer-

gencia-fogalomnak az értelmezését az is megnehezíti,  hogy a XX. század 

utolsó évtizedeiben újjáéledő emergentizmus Polányit mellőzve a brit emer-

gentisták  által  teremtett  emergencia-fogalomhoz  és  hagyományhoz  nyúl 

vissza, valamint az, hogy Polányi annak érdekében, hogy céljait megvalósít-

hassa, a fogalmat megkülönböztetve bár, de két kifejezetten eltérő értelem-

ben használja (konceptuális és egzisztenciális értelemben vett emergencia).

Mindezeknek köszönhetően Polányi mind az evolúció, mind az emer-

gencia tekintetében kiesik a fősodrású kutatások irányvonalából, vagy ha a 

részben mégis foglalkoznak vele, az a fogalmi, filozófiai különbségek miatt 

teljes félreértésekhez vezet (pl. Clayton, 2003, 2004)

Polányi  filozófiája ugyanakkor számos kutatás tárgya  napjainkban is, 

jelenleg  pl.  összesen  három folyóirat is foglalkozik kiemelten Polányi filo-
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zófiájával  (Appraisal,  Polanyiana,  Tradition and Discovery),  így a  szerző 

kutatóhelyén  is  számtalan írás,  tanulmány és  doktori  disszertáció születet 

Polányi Mihály filozófiájával kapcsolatban. Eme munkák figyelme azonban 

sohasem terjedt  ki  Polányi  evolúció  és  emergencia  fogalmának  részletes 

elemzésére és kontextusba helyezésére a XXI. századi emergencia-diskur-

zusban, valamint egy rendszerelméleti evolúciós megközelítésben, így eme 

disszertáció mindenképpen hiánypótlónak tekinthető.

2. A kutatás célkitűzései

A fentieknek megfelelően a szerző legfőbb célja az volt, hogy egy rendszer-

elméleti perspektívából elemezze Polányi evolúció és emergencia fogalmát, 

és a lehető legkoherensebb értelmezésüket adja. Ehhez természetesen elke-

rülhetetlen volt  Polányi  alapvető  elméleteinek a részletes  elemzése,  ame-

lyekre az evolúcióról és emergenciáról alkotott elképzeléseit építette.

A kutatás tehát első lépésként Polányinak azokat a meghatározó elméle-

teit igyekezet azonosítani és elkülöníteni egymástól, amelyek meghatároz-

zák evolúció és emergencia fogalmát (hallgatólagos megismerés, hallgatóla-

gos tudás, határfeltételek elmélete, a személyes valóság fogalma).

Ezt  követte  a  kutatott  fogalmak részteles  filológiai  elemzése  Polányi 

szövegeiben, majd a fogalmak rendszerelméleti értelmezése és kontextusba 

helyezése. Az evolúció fogalma esetében Csányi általános evolúcióelmélete 

bizonyult felhasználhatónak (Csányi,  1988), az emergencia fogalma eseté-

ben pedig Roger W. Sperry elmélete (Sperry, 1969, 1980, 1986).
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A kutatás  további  célját  képezte  annak  kimutatása,  hogy Polányinak 

sem az emergenciáról, sem az evolúcióról alkotott elképzelése nem vitalista, 

és hogy egyik sem értelmezhető megfelelően a standard kategóriák keretein 

belül.

A kutatás jelentőségét egyrészt az adja, hogy egy teljesen új perspektí-

vából járul hozzá a nemzetközi Polányi-kutatáshoz (mind témáját tekintve, 

mind annak következményeit már részletesebben kutatott területekre), vala-

mint olyan elméleti eredményekhez vezetett, amelyek felhasználhatóak lesz-

nek mind a kulturális evolúció elméletei tekintetében, mind a kortárs emer-

gencia-diskurzus keretein belül [6].

3. Vizsgálati módszerek

A disszertáció alapvetően a Polányi szövegek részletes filológiai és érvelés-

technikai elemzésére épül. Ezt követte a szövegek összehasonlító elemzése a 

másodlagos irodalommal, majd a Polányi által megfogalmazott tézisek kriti-

kai elemzése és rendszerelméleti rekonstrukciója.

4. Új tudományos eredmények

1.  tézis:  a  hallgatólagos  megismerés  és  a  hallgatólagos tudás elméletei,  

amelyeket Polányi minden esetben együtt tárgyal, logikailag elválaszthatóak 

egymástól,  és csak a hallgatólagos tudás szerkezetének  a következménye-

képpen jön létre emergencia [4].
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A hallgatólagos megismerés alapvetően az „eligazító jelek” következ-

ménye,  amelyeknek  bár  csak  hallgatólagosan  vagyunk  tudatában,  mégis 

meghatározzák megismerésünk tárgyát. Az eligazító jelek önmagukban nem 

szükségszerűen hallgatólagosak. Tehát logikailag lehetséges, hogy egy meg-

ismerő önmagában kizárólag explicit tudással rendelkezzen, és mégis hall-

gatólagos legyen a megismerése.

Ebből fakadóan világos különbséget lehet tenni egy olyan tárgy között, 

amely azért meghatározhatatlan, mert „hallgatólagos viszonyban” áll a hoz-

zá vezető eligazító jelekkel, és egy olyan tárgy között, amely azért az, mert 

előzetes hallgatólagos tudásunk alapján felismert magasabb szintű struktúrá-

ja  meghatározhatatlan  az  explicit  fizikai  tudásunk  által  megadott  alacso-

nyabb szintű topográfiájához képest. 

Polányi kizárólag az utóbbi esetben beszél emergenciáról összhangban 

az emergencia általános fogalmával, amely egy adott dolog és annak részei-

nek a viszonyát írja le.

2. tézis: bár Polányi érdeklődésének megfelelően az emergenciával csak eg-

zisztenciális értelemben foglalkozik, és a kifejezést minden esetben ebben az 

értelemben használja, elképzelései alapján kimutatható, hogy azok az emer-

gens  struktúrák,  amelyek  nem az  evolúció  eredményei,  hanem pusztán a  

hallgatólagos tudás szerkezetéből fakadnak, csak konceptuális értelemben 

tekinthetőek emergensnek [2]; [4].

Polányi  két  különböző  típusú  határfeltételt,  korlátozást  különböztet 

meg. Az egyik ilyen határfeltétel a kémcső típusú, ahol a korlátoknak nincs 

befolyása  az  alacsonyabb  szintű  folyamatok  menetére, míg a másik a gép
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típusú, ahol a korlátoknak éppen az a funkciójuk, hogy valamilyen cél érde-

kében szabályozzák és fölhasználják az adott dolog alacsonyabb szintű fo-

lyamatait. (Polányi, 1992) A gép és a kémcső típusú korlátozások nem zár-

ják ki egymást, sőt, pontosan ezzel ellentétesen, minden gép típusú korláto-

zás egyben kémcső típusú korlátozásnak is tekinthető.

A kémcső típusú határfeltételeket pusztán mi ismerjük fel a természet-

ben, a gép típusú határfeltételek azonban egy tőlünk független evolúciós fo-

lyamat eredményei [1]; [3]. [5]; [8]. (Polányi, 1992)

Polányi új, személyes valóság-fogalmának megfelelően [2] a kémcső tí-

pusú határfeltételekkel szemben a gép típusú határfeltételek önmagukban is 

valóságosnak adódnak.

A megkülönböztetést tehát a határfeltételek elmélete támasztja alá, mi-

szerint a konceptuális értelemben emergens átfogó struktúrák önmagukban 

nem reális kémcső, míg az egzisztenciális értelemben vettek önmagukban is 

reális gép típusú határfeltételekként értelmezhetőek.

3. tézis: Polányi elképzelésének megfelelően az evolúció egy magasabb szin-

tű rendezőelv által meghatározott célszerű fejlődési folyamat, amelyet az új  

és új műveleti elvek és emergens szintek kialakulásáért felelős (funkcionális)  

információ (ismeret) fokozatos felhalmozódásaként írhatunk le [1]; [3]; [4].

A gép típusú határfeltételek logikai struktúrájából az következik, hogy 

egy fizikai topográfiájához képest véletlenszerű magasabb szintű struktúra 

nem  lehet  alacsonyabb  szintű,  fizikai,  véletlenszerű  folyamatok,  hanem 

pusztán egy magasabb szintű rendezőelv eredménye [1]; [3]; [4].
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Mivel a neo-darwiniánus evolúció-felfogás a darwini természetes sze-

lekción kívül egyetlen más alapvető elvet sem ismer el az evolúció tekinteté-

ben, és a darwini természetes szelekció egy alacsonyabb szintű, véletlensze-

rű fizikai folyamat, önmagában semmiképpen sem lehet az evolúció rende-

zőelve [1]; [3]. [5]; [8]. Polányi álláspontja szerint „…az a rendezőelv, ame-

lyik létrehozta az életet, a stabil nyílt rendszer lehetősége. (Polányi, 1994)

Mivel  Polányi  a  magasabb  szintű  emergens  szinteket  nem  tekinti 

szubsztanciálisnak, hanem afféle célszerűen funkcionáló műveleti elveknek, 

amelyek rendezett alacsonyabb szintű folyamatokat vezérelnek, az új és új 

műveleti  elvek  és  emergens  szintek  rendületlen  kialakulásáért  (vagyis  az 

magáért  az  életért)  felelős  fejlődési  folyamatot,  azaz  az evolúciót  Csányi 

Vilmos általános evolúcióelméletének  megfelelően  a (funkcionális)  infor-

máció (ismeret) fokozatos felhalmozódásaként írhatjuk le [1]; [3]; [4]. (Az 

evolúció  biológiai  és  kulturális  szakasza  között  nincs  éles  határ,  mindez 

mind a két alapvető szakaszra igaz.)

4.  tézis:  Polányi  kettős  emergencia-fogalma  nem  értelmezhető  a  gyenge 

(episztemológiai) és erős (ontológiai) emergencia bevett kategóriáiban, ha-

nem Roger W. Sperry elképzeléséhez hasonlóan afféle közepes emergenciá-

nak tekinthetjük [4].

Bár a konceptuális értelemben vett emergencia közeli kapcsolatban hoz-

ható a gyenge emergenciával – igaz, azért vannak komoly különbségek is –, 

az egzisztenciális értelemben vett emergenciával és az általános értelemben 

vett  erős  emergenciával  (pl.  Mill,  1843;  Alexander, 1920; Morgan, 1923;
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Broad, 1925) nem tehetjük meg ugyanezt. Az alapvető különbségek a követ-

kezők: az erős emergenciában  objektív,  ontológiai  értelemben vett  maga-

sabb szintek vannak, ám Polányi számára ezek bár egzisztenciális értelem-

ben vett szintek, de semmiképpen sem objektívek, különben egy Laplace dé-

mon is látná őket (Polányi, 1997a); a klasszikus erős emergenciában a tipi-

kus magasabb szint a kémiai – manapság a mentális –, amelyre csupán két 

újabb, a biológiai  és a pszichológiai  épül rá,  ám Polányi számára számos 

szint létezik, kezdve az első primitív prokariótával, de nem a kémiával, és 

ezeknek a szinteknek a szerkezete gép típusú határfeltételekként van értel-

mezve; az erős emergenciában a magasabb szintek kauzálisan aktívak, rá-

adásul mechanikus értelemben (McLaughlin, 1992), ám Polányi számára a 

magasabb szintek tevékenysége nem más, mint az a mód, ahogy ezeket a fo-

lyamatokat  szükségszerűen  értelmezzük  (Polányi,  1992;  1997b);  az  erős 

emergenciában így van lefelé okozás (downward causation), amely megsérti 

a  fizikai  világ  kauzális  zártságát,  ám  Polányi  számára  semmi  ilyesmiről 

nincs szó, sem lefelé okozásról (Polányi, 1969), sem a fizikai világ kauzális 

zártságának a megsértéséről, különben egy Laplace démon nem tudná kiszá-

molni  az  atomok  minden  lehetséges  jövőbeli  konfigurációját.  (Polányi, 

1997a)

Az egzisztenciális értelemben vett emergenciát, ha akarjuk, akkor afféle 

közepes emergenciaként (medium emergence) értelmezhetjük – Claus Em-

meche és szerzőtársai közepes lefelé okozás (medium downward causation) 

fogalma után (Emmeche,  2000) –, ugyanis  világos,  hogy erősebb, mint a 

gyenge emergencia – Polányi számára a magasabb szintek aktív, egziszten-

ciális értelemben vett létezők –, ám ugyanakkor gyengébb, mint az erős – 

nincs  lefelé  okozás,  és  így semmi sem sérti  meg a fizikai  világ kauzális 

zártságát.  Ebbe  a  kategóriába sorolhatjuk egyébként a neves neuropszicho-
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lógust, Roger W. Sperryt, aki Polányihoz igen hasonló nézeteket fogalmaz 

meg. (pl. Sperry, 1969; 1980; 1986 vagy Emmeche, 1997; Hodgkin, 1992).

5. tézis: A vád, hogy Polányi vitalista lenne, egyértelműen cáfolható – oly  

annyira, hogy megfelel a fizikalizmus definícióknak; megközelítése evolúci-

óhoz és emergenciához egyértelműen rendszerelméleti, innen nyeri koheren-

ciáját [1]; [3]; [4].

Tim Craine meghatározása szerint a fizikalizmus az a nézet, ahol az ele-

mi létezők kezdeti elhelyezkedése és a fizikai alapvető törvényei minden le-

hetséges jövőbeli állapotot meghatároznak (Craine, 1991, 2001), vagyis el-

méletileg a fundamentális létezők minden lehetséges jövőbeni elrendezését 

ki lehet számolni, márpedig ez teljes összhangban van Polányi filozófiájával 

(pl. Polányi, 1997a). Az emergens szintek megjelenésével Polányinál nem 

sérül meg a fizikai világ kauzális zártsága, azok egyszerűen csak fölépülnek 

egymásra, mint egy házra az újabb emeletek.

Valamint a magasabb szintű emergens szintek nem egy vitális szubsz-

tancia következményei, hanem egy magasabb szintű emergens rendezőelvé 

[1]; [3]; [4]; [5]; [8].

5. Az eredmények hasznosítása

A disszertáció eredményei önmagukban is fontos elméleti hozzájárulást je-

lentenek  a  magyarországi  és nemzetközi  Polányi-kutatáshoz.  Ezen túl a 

disszertáció eredményei a továbbiakban mind a nemzetközi emergencia-dis-
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kurzus, mind az evolúcióelmélet tekintetében új alternatívákat és értelmezési 

lehetőségeket  vetnek fel, amelyeknek a kidolgozása igen gyümölcsözőnek 

ígérkezik.  Ezzel  összhangban  a  disszertáció  eredményeit  töredékeiben  a 

szerző maga már hasznosította [6], valamint dolgozik a disszertáció V. feje-

zetében megfelelő Polányi-értelmezésként felvetett közepes emergencia ön-

álló (Polányi-független) kidolgozásán.
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