© Polanyiana 2003/1—2: 49-54

A kémikus Polányi indulása és a
tudományfilozófus Polányi gyökerei
BECK MIHÁLY
MTA Kémiai Kutatóközpont
és a Magyar Tudományos
Akadémia
beckmt@chemres.hu

Polányi Mihály születésekor a család jómódban élt, de 1899-ben tönkrementek. Helyzetük tovább súlyosbodott apja 1905-ben bekövetkezett halálával. A tehetséges fiúnak házitanítóskodással kellett a család fenntartásához hozzájárulnia. Kitûnõ tanulója volt a hazai gimnáziumok egyik legkiválóbbjának, a híres Mintagimnáziumnak, melyben számos késõbb világhírnevet szerzett magyar tudós folytatta középiskolai tanulmányait.
(Csak néhány név a sok közül: Kármán Tódor a hangsebességnél gyorsabb
repülés úttörõje — mellesleg Kármán Mór fia, aki a hazai gimnáziumi oktatás megújítója és a Minta alapítója volt -, Balog Tamás és Káldor Miklós
közgazdászok; Kürti Miklós, az alacsony hõmérsékletû fizikai kutatások
kimagasló alakja; a közelmúltban elhunyt Teller Ede.) Az érettségi után
1908-ban a Budapesti Tudományegyetemre iratkozott be orvostanhallgatóként. Bizonyosra vehetõ, hogy ennek a szakválasztásnak anyagi okai is
voltak. Érdekes, hogy több jómódú budapesti fiú, aki késõbb matematikusként, illetve fizikusként szerzett világhírt, eredetileg vegyészmérnök-hallgatóként végezte egyetemi tanulmányait, mert az megélhetést biztoPolanyiana 2003/1–2.
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sító foglalkozásnak számított. Neumann János és Wigner Jenõ esetében errõl feljegyzések is vannak1,2. Polányi Mihály még ezt sem engedhette meg
magának, számára az orvosi diploma megszerzése inkább jelentett anyagi
biztonságot.
Eredendõ kémiai érdeklõdését bizonyítja, hogy már a második félévben Tangl Ferenc intézetében — éppen a Mintagimnáziummal szemben
— biokémiai problémákkal kezdett el foglalkozni. Az 1910/11, 1911/12 és
1912/13 tanévekben az Általános Kór- és Gyógytani Intézet díjtalan gyakornoka. Ugyanekkor Hári Pál, a késõbbi jeles biokémia professzor, adjunktus, Verzár Frigyes pedig — késõbb a debreceni, majd a bázeli egyetem világhírû professzora — díjas gyakornok volt. Évfolyamtársa volt
Bogdándy István, akivel késõbb berlini évei során dolgozott együtt.
Tangl Ferenc kiváló fiziológus volt és számos fiatal kutató számára
nyújtott lehetõséget a kutatásra. Nem telepedett rá munkatársaira. Kezdetben felhívta figyelmüket egy-egy témára, de szívesen látta, ha új kérdésekkel kezdtek el foglalkozni. Polányi Mihály elsõ dolgozata magyarul
1910-ben, ugyanez a közlemény németül 1911-ben jelent meg. (Polányi
Mihály elsõ dolgozatainak jegyzékét e dolgozat végén adom meg. Megtartottam az eredeti helyesírást, sõt az esetleges sajtóhibákat is). Nagyon gondosan tervezett és kivitelezett munka ez, amibõl azonban még nem sejlik a
késõbbi Polányi. (Érdekes és jellemzõ, hogy a Biochemische Zeitschriftnek
abban a számában, melyben elsõ munkája megjelent, a Tangl intézetbõl 13
dolgozatot közöltek, ami az összesnek több mint egyharmada volt.) Második dolgozata a Biochemische Zeitschrift ugyanezen számában jelent meg,
és ugyancsak gondos, elsõsorban analitikai jellegû munkát tükröz. Bizonyos mértékig fordulópontot jelent a harmadik, Báron Gyulával társszerzõségben irt közleménye, mely a termodinamika második fõtételének jelentõségét elemzi az állati szervezetekben végbemenõ folyamatok energiaváltozásaira. A következõ közlemény, ugyancsak 1913-ban, újabb minõségi változást jelez Polányi érdeklõdésében. Egyrészt azért, mert a
Zeitschrift für physikalische Chemie-ben jelent meg, másrészt, mert ezek a korai munkák kapcsolatba hozták a kor legjelentõsebb tudósaival. Erre azért
kerülhetett sor, mert 1912-ben Pfeiffer Ignác támogatásával3 Karlsruheba
ment tanulmányútra, Bredig, a kiváló kémikus intézetébe. Már Budapestre való hazatérése után írja meg említett dolgozatát, melynek kéziratát
azzal a kéréssel küldte el Bredignek, hogy továbbítsa azt Einsteinnek.
Einstein megírta Bredignek, hogy nagyon tetszett neki a dolgozat. Polányi
számára ez nagyon sokat jelentett: visszaemlékezésében azt írja „Bang I
was created a scientist”4. A közlemény a Nernst féle harmadik fõtétel kiterjesztése az entrópia nyomásfüggésére. Sajnos csak elvi szempontból ér-

50

Polanyiana 2003/1–2.

Karlsruheból való visszatérése után kezdett el az adszorpció problémakörével foglalkozni, mely tudományos munkásságának egyik alapvetõ területévé vált, sõt az ezzel kapcsolatos tapasztalatai meghatározó jelentõségûek lettek a tudományfilozófiai nézeteit illetõen is.
A háború kitörése után katonaorvosként teljesített szolgálatot, de súlyosan megbetegedett, és le is szerelték. Természetesen a háborús évek
alatt ennek ellenére is csak nagyon korlátozottan végezhette kutatásait, de
sort keríthetett doktori értekezése megírására. A háborús évek egyik terméke volt az „Új eljárás mosószerek megtakarítására” címû, a Vegyészeti
Lapokban megjelent dolgozata. A cím nem teljesen pontos, mert nem megtakarításról, hanem a mosóoldatokból a zsírsav visszanyerésének lehetõségeit tárgyaló munkáról van szó. A munka érdekessége, hogy a dolgozat
bevezetõje szerint a kivitelezésben Rényi A. okl gépészmérnök és Polányi
Adolf gyárigazgató (minden bizonnyal Polányi Mihály bátyja) voltak segítségére. Nincs adatunk a kidolgozott eljárás gyakorlati alkalmazásáról.
Az adszorpcióval kapcsolatos elsõ közleménye 1914-ben jelent meg.
1917-ben e tárgykörbõl irt doktori értekezését a Budapesti Tudományegyetemen nyújtotta be és szerzett bölcsészdoktori címet. Néhány évig az
adszorpció elméleti és kísérleti tanulmányozása állt érdeklõdésének elõterében, de még 1935-ben is jelent meg e kérdéskörrel kapcsolatos közleménye. Elméletének sarkalatos pontja egy sajátos adszorpciós potenciál bevezetése. Ez nem volt összeegyeztethetõ a kémiai kölcsönhatásokra vonatkozó akkori elméletekkel, és csak a London féle diszperziós erõk kvantumkémiai értelmezésekor nyert elméleti alátámasztást. Az adszorpció értelmezésére és leírására a legsikeresebbnek a Langmuir féle munka bizonyult, mely elektrosztatikus kölcsönhatásokkal számolt. Polányi adszorpcióval kapcsolatos munkáinak abból a szempontból is különleges a jelentõsége, hogy azok korabeli fogadtatása, illetve részleges elutasítása meghatározó szerepet játszott a természettudományi kutatások jellegére vonatkozó nézeteinek kialakulásában. Ez világosan kitûnik, egy 1963-ban
megjelent közleményébõl5, mely azután a Knowing and Being egyik fejezeteként szerepel. 1921-ben Fritz Haber meghívta, hogy a berlini Kaiser
Wilhelm Institut für Physikalische Chemie-ben tartson elõadást adszorpciós munkáiról. Az elõadáson Einstein is megjelent. Említett visszaemléPolanyiana 2003/1–2.
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dekes az a felismerés, hogy a nyomás növelése ugyanolyan irányú hatást
eredményez az entrópia változásában, mint a hõmérséklet csökkenése.
Ugyanis, míg a hõmérséklet megközelítheti az abszolút zérus fokot, a nyomás végtelenbe növelése természetesen nem lehetséges, sõt a nyomás növelése esetleg bizonyos kémiai folyamatokat is kiválthat. Ezért ezután ennek a kutatásnak nem lett folytatása.
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kezésében Polányi a következõket írja: „…Einstein and Haber decided I
had displayed a total disregard for scientifically established structure of
matter. Professionally, I survived the occasion only by the skin of my
teeth.”6 Valószínû, hogy Polányi túlságosan érzékeny volt, hiszen Haber
ezután hívta meg intézetének vezetõ munkatársaként. Langmuir 1932-ben
Nobel díjat kapott adszorpciós kutatásaiért. Bár Polányi anyagszerkezeti
és reakciókinetikai munkássága széleskörû elismerést kapott, sõt adszorpciós elméletérõl - ha szórványosan is - elismerõen vélekedtek7, talán ez az
aszimmetria a teljesítmény és értékelése között is hozzájárult ahhoz, hogy
alkotóereje teljében abbahagyta kémiai kutatásait. (Megjegyzendõ, hogy
a többrétegû adszorpció elleni fellépés olyan nagyságok részérõl, mint
Einstein és Haber, tulajdonképpen meglehetõsen érthetetlen. Ugyanis a
van der Waals egyenlet széleskörû érvényessége bizonyítja az elektromosan semleges molekulák közötti kölcsönhatást. Sõt, ilyen jellegû kölcsönhatások nélkül sok esetben az elsõ adszorpciós réteg kialakulása sem lenne lehetséges. Úgy tûnik, hogy az említett és más kiválóságok a szigorú elméleti alátámasztást hiányolták.) Polányi adszorpciós elméletének fogadtatását és ennek hatását Polányi tudományelméleti nézeteire vonatkozóan
Mary Jo Nye ad alapos elemzést8.
Polányi érdeklõdése már korán reakciókinetikai problémák felé is fordult, késõbb ezek váltak egyik fõ kutatási területévé. Már eltávozott Magyarországról, amikor eredetileg németül írt két dolgozatának magyar
fordítása a Magyar Chemiai Folyóirat-ban megjelent. Nagyon foglalkoztatta
a kémiai reakciók mechanizmusával kapcsolatban az, hogy egyes reakciók — például a H2 és a Br2 közötti reakció — sebessége több nagyságrenddel haladja meg azt a sebességet, ami a molekulák közötti ütközések
számából következnék. Ennek értelmezéséhez feltételezett egy különleges, addig ismeretlen, az éterrel kapcsolatos energiát a molekulák között.
A valós magyarázat, mint azt Bodenstein vizsgálatai tisztázták, hogy ilyen
esetekben láncreakciók játszódnak le, ami rendkívüli sebességnövekedéshez vezethet. Ez a tapasztalat is lényeges szerepet játszhatott késõbbi
tudományelméleti nézeteinek kialakulásában, amennyiben arra vezette
Polányit, hogy a tudományos kutatásban a szükségképpeni prekoncepció,
különösen, ha igazán jelentõs felfedezéssel kecsegtet, sokszor zsákutcába
vezet.
Polányi késõbbi reakciókinetikai munkái, a hideglángok vizsgálata és
az átmeneti állapotok elmélete, meghatározó jelentõségûek voltak e terület fejlõdése szempontjából, és bizton állítható, hogy rászolgálhattak volna
a Nobel díjjal való elismerésre is. Polányi Mihály fia, John C. Polanyi,
1986-ban olyan eredményekért kapta a Nobel díjat, melyek apjának munkásságában gyökereznek.
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