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1. A kutatás előzménye 
 

Az elmúlt évtizedekben a Polányi-kutatás három tudományos közösség, 
a The Polanyi Society, a Polányi Mihály Szabadelvű Filozófiai Társaság és a 
British Personalist Forum és ezek kapcsolódó folyóiratai (Tradition & 
Discovery: The Polanyi Society Periodical; Polanyiana; Appraisal) köré 
összpontosult. A legtöbb kutatás Polányi kémiai munkásságát vagy későbbi 
filozófiai írásait vette górcső alá. Bár történészek kiterjedten 
tanulmányozták berlini éveit, manchesteri éveire, és így diszciplináris 
eltolódására a társadalom-tudományok felé - közgazdaságtanához 
hasonlóan - jóval kevesebb figyelem összpontosult. Bár nemrég (2014/15) 
megjelent néhány cikk Polányi Visual Presentation of Social Matters 
(1937a), és On Popular Education in Economics (1937b) című írásáról és 
filmjéről, mindeddig egyetlen részletes beszámoló sem született Polányi 
1930-40-es években kialakított vizualizációs módszeréről. Szintén nem 
született olyan érdemi munka, mely a közös elemeket kereste volna korai 
gazdasági írásaiban vagy célkitűzése lett volna, hogy közös keretben 
elemezze ezeket. Utóbbiakat inkább lazán kapcsolódó töredékekként 
kezelték, melyek egyrészt csekély jelentőséggel bírnak, másrészt kevéssé 
relevánsak Polányi későbbi filozófiájának megértése, tehát a Polányi-
kutatás fő csapásiránya szempontjából. 

Egy közös elem ezekben az írásokban, hogy Polányi általuk egy olyan 
szociotechnikai víziót fejlesztett, melyet ő röviden így sommázott: 
"demokráciát felvilágosodással a filmen keresztül" (Polányi, 1935, p. 1.). 
Ezeknek a tanulmányozása több, a disszertációmban részletesen 
ismertetett ok miatt fontos. 

Disszertációm célja, hogy megmutassam, hogy hogyan és miért 
kapcsolódott össze a liberális közgazdaságtan egy típusának 
vizualizálása és megmentésének szándéka Polányi Mihály 
szociotechnikai víziójában [sociotechnical vision] az 1930-40-es 
években. 
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Különösen érdekelt, hogy hogyan fejlesztette Polányi szociotechnikai 
vízióját diszciplináris eltolódása közben, és hogy hogyan dolgozott azon, 
hogy egyéni elképzeléseit széles körben elterjedt társadalmi képzetté 
terjessze ki, megmentve ezzel a liberalizmust és a társadalmat az emberiség 
történelmének egyik legsötétebb időszakában. Reméltem, hogy 
erőfeszítései és viszontagságai feltérképezésével segítséget nyújthatok 
azoknak, akik hozzá hasonlóan a társadalom jobbítása érdekében kívánnak 
dolgozni, hasonlóan elkeseredett időkben, amikor a világnak ismét "komoly 
szüksége lesz arra, hogy képes legyen sorsát tudás és nem esztelen 
szenvedélyek alapján irányítani"(Polanyi 1938a, p. 1.). 

A PhD képzés alatt tudomány- és technológiatanulmányokra (STS) 
specializálódtam, melynek interdiszciplinaritása, valamint igénye a többféle 
megközelítés alkalmazására termékeny táptalaja volt kutatásomnak. A 
terület, mely "a tudomány és technológia transzformatív erejét vizsgálja a 
modern társadalmak elrendezésére és újrarendezésére" (Felt - Fouché- 
Miller - Smith-Doerr, 2016, p. 1.) ígéretes niche-nek tűnt egy olyan kutatás 
számára, mely azt kívánta feltárni, hogy egy közgazdasági filmre vonatkozó 
egyéni elképzeléssel hogyan kívántak társadalmi szintű makro-hatásokat 
elérni a liberalizmus és a társadalom megmentése érdekében. 

A tudomány- és technológiatanulmányokon belül növekvő érdeklődés 
mutatkozik mind a vizualitás, mind a társadalomtudományok iránt, így egy 
olyan disszertáció, mely a közgazdaságtan és a vizuális reprezentáció 
metszetét vizsgálja a terület legújabb trendjeihez illeszkedik. Munkámat 
segítette, hogy a legújabb STS szakirodalom kiterjedt tanulmányozása 
közben recenziókat írtam néhány nemrég megjelent könyvről (Visual 
Cultures of Science: Rethinking Representational Practices in Knowledge 
Building and Science Communication (2005), Representation in Scientific 
Practice Revisited (2014), Dreamscapes of Modernity: Sociotechnical 
Imaginaries and the Fabrication of Power (2015), The Handbook of Science 
and Technology Studies, 4th ed. (2016)). 

Annak a folyamatnak a tanulmányozásához, hogy hogyan vált Polányi 
filmjével és gazdasági gondolkodásával kapcsolatos egyéni elképzelése 
társas képzetté Jasanoff szociotechnikai képzetek [sociotechnical 
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imaginaries] koncepciójára támaszkodtam (Jasanoff - Kim, 2015). Polányi 
közgazdaságtan határainak átalakításával és áthágásával kapcsolatos 
gyakorlatainak elemzésében a határmunkálatok [boundary work] (Gieryn, 
1983), a határtárgy [boundary object] (Star - Griesemer, 1989), és a 
határváltó [boundary shifter] (Trocco - Pinch, 2002) koncepciókból indultam 
ki, melyek alkalmazása lehetőséget adott arra, hogy különböző 
nézőpontokból vizsgáljam meg azt, hogy Polányi mit és hogyan csinált 
víziójának kialakítása és megvalósítása érdekében. Polányi gazdasági 
folyamatokkal kapcsolatos vizualizációja tekinthető úgy is, mint ami hidat 
képzett társadalmi léptékű átalakulást célzó víziójának fejlesztése és 
társadalomtudóssá válásával kapcsolatos egyéni határtörekvései között, 
újabb indokot adva a tudománytanulmányokban még mindig gyakran 
használt High Church - Low Church (Fuller, 1997) distinkció újragondolására. 

2. Célkitűzések 
 

Miután Zemplén, Fehér, Margitay és Mullins nyomán bevezetést 
nyertem a Polányi-kutatásba 2014-ben elhatároztam, hogy kutatásom 
tárgya Polányi örökségének egy szinte elfeledett része, korai gazdasági 
gondolkodása lesz. Bár a témához való első közeledésemet kétségkívül 
elsősorban az motiválta, hogy feltárjam egy jól ismert fiziko-kémikus és 
filozófus munkásságának egy szinte ismeretlen részét, hamarosan 
rádöbbentem, hogy kutatásom különböző okok miatt releváns tudósok 
változatos köre (közgazdászok, STS-kutatók, tudománytörténészek és 
tudomány-filozófusok) számára. 

A közgazdászok számára leginkább az releváns a kutatásomban, hogy 
hogyan fejlesztette Polányi gazdasági gondolkodását a Keynes-Hayek vita 
első csörtéi alatt, és hogy hogyan volt képes mindkét áramlathoz tartozónak 
látszódni, amikor ez a többség szerint elképzelhetetlen volt. 

STS-kutatók számára a dolgozat érdekességek bőségszarúját tartogatja, 
melyek közül számos a legújabb trendekhez igazodik. Elsőször is, Polányi 
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diszciplináris váltásával és társadalomtudóssá válásával foglalkozik, és 
megmutatja, hogy a közgazdaságtan határainak módosítása és áthágása 
hogyan kapcsolódott Polányi egyéni karrier- és identitás-váltásához. 
Másodszor, bemutatja, hogy hogyan fejlődött Polányi "demokráciát 
felvilágosodással a filmen keresztül" (Polanyi 1935, p. 1.) szociotechnikai 
víziója, mely Unemployment and Money: The Principles Involved (1940b) c. 
filmjén keresztül kapcsolta össze a liberális közgazdaságtan egy típusának 
vizualizációját és megmentését. Harmadszor, bemutatásra kerül, hogy 
Polányi filmje, mint határtárgy [boundary object] hogyan kapcsolta össze 
közgazdászok, közgazdaságtan oktatók, filmszakértők, menedzserek és 
mások társas világait, és ez hogyan kapcsolódott egyrészt Polányi határváltó 
[boundary shifter] minőségéhez, másrészt kűzdelmeihez egy széleskörű 
társadalmi változáshoz a demokrácia előmozdítására. Negyedszer, 
megmutatja, hogy hogyan és miért folytatott Polányi határmunkálatokat az 
extrém liberalizmus és a gazdasági kollektivizmus ellen egy újfajta, 
társadalmi tudatosságra épülő liberalizmusért. És végül, de nem utolsó 
sorban, Polányi gazdasági törvényekkel kapcsolatos vizuális analógiái is 
bemutatásra kerülnek összehasonlítva Angell, Mooney és Neurath hasonló 
módszereivel az 1930-40-es években. Rátérek arra is, hogy Polányi 
vizualizációs módszerének bizonyos jellegzetességei hogyan kapcsolódnak 
szociotechnikai víziójához. 

A tudománytörténészek és tudományfilozófusok számára leginkább az 
releváns kutatásomban, hogy Polányi hogyan alakította, tartotta fenn és 
fejlesztette tovább értelmiségiekből álló hálózatát miután 1933-ban 
elhagyta Berlint, illetőleg hogy milyen hatást gyakorolhatott munkájára a II. 
Világháború kitörése. Kiterjedt levéltári kutatás segítségével mutatom be, 
hogy kik és hogyan befolyásolhatták munkáját, hogy mások hogyan látták 
őt, és azt, amivel foglalkozik, illetőleg azt, hogy hogyan sikerült diszciplínát 
váltania jelentős mértékű politikai és gazdasági felfordulás közepette. Erről 
az oldalról közelítve disszertációm egy elismert tudós életének és 
munkájának egy szűk szeletét vizsgáló mikrotörténeti beszámoló. Azt 
vizsgálja, hogy Polányi hogyan kűzdött társadalmi hatások kiváltásáért és az 
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ezt biztosító nyilvánosságért - a politikai kockázatok minimalizálása mellett - 
az Egyesült Királyságban 1933 és 1948 között. 

3. Új tudományos eredmények 

Disszertációmban a mellett érvelek, hogy 

1. Polányi belső határmunkálatokat [boundary work] (Gieryn, 1983) 
folytatott az "extrém liberalizmus" és a "szocialista tervezés" ellen és 
egy társadalmi tudatosságra épülő megreformált liberalizmusért. 
Retorikai eszközök felhasználásával kívánta meggyőzni a 
közvéleményt annak érdekében, hogy kiterjessze és monopolizálja azt 
az authoritást és szakértelmet, mely képes a gazdasági visszaesés 
megszüntetésére a szabadságot sújtó szükségtelen és káros 
következmények nélkül. 

Amikor Polányi az 1930-as években komolyabban érdeklődni kezdett a 
közgazdaságtan iránt úgy látta, hogy a gazdasági liberalizmus egyaránt kűzd 
belső feszültségekkel (pl. a Keynes-Hayek vita) és külső fenyegetésekkel (pl. 
szocializmus, fasizmus, tervező-mozgalom). Annak ellenére, hogy ebben az 
időszakban (1933-1948) még fiziko-kémikusként dolgozott a Manchesteri 
Egyetemen egyre inkább foglalkoztatni kezdte, hogy hogyan lehetne 
megmenteni a gazdasági liberalizmus egy típusát, és miképpen lehetne 
harcolni ennek vetélytársai ellen. 

Egyfelől arra törekedett, hogy retorikájában növelje a kontrasztot az 
"extrém" (Polanyi, 1940a, p. 24.), "nyers" (ibid), "orthodox" (ibid, p. 26.) 
liberalizmus és az őáltala propagált keynesiánus gazdasági liberalizmus 
között. Másfelől ezt a kontrasztot a "gazdasági kollektivizmus" (Polanyi, 
undated2, p. 1.), a "tervgazdaság" (ibid, p. 6.), a szocialista "gazdasági 
tervezés" (Polanyi, 1947, p. 4.), a "szocialista tanítások"(Polanyi, undated, p. 
2.) és saját áramlata között is növelni igyekezett. Népszerűsítő írásaival és 
nyilvános előadásaival elsősorban nem a közgazdászok szakértőkből álló 
közösségét, hanem az átlagembert ("the common layman"), a 
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közvéleményt szerette volna meggyőzni keynesiánus "harmadik útjának" 
megfelelőségéről, illetőleg arról, hogy ez az egyetlen út, mely képes 
demokratikus keretben megmenteni a liberalizmust és a társadalmat 
miközben elkerüli mind a laissez-faire liberalizmus mind a gazdasági 
kollektivizmus "hibáit" (Polanyi, 1937b, p. 4.), "gyengeségeit"(ibid, p. 6.), 
"fogyatékosságait" (ibid) és "falláciáit" (Polanyi, undated, p. 2.). 

2. Polányi Unemployment and Money: The Principles Involved 
(1940b) c. filmjére határtárgyként [boundary object] (Star - 
Griesemer, 1989) tekintve megmutatható, hogy hogyan képzett 
"hidat" vagy "horgonyt" a közgazdászok, közgazdaságtan oktatók, 
filmszakértők, menedzserek és mások társas világai között. 

Polányinak küldetéséhez, hogy megmentse a gazdasági liberalizmust az 
egyének, a közösségek, és a teljes társadalom "társadalmi tudatosságának" 
felkeltésével új módszerekre volt szüksége, melyekkel eredményesebben 
érhette el a közvéleményt. Unemployment and Money: The Principles 
Involved (1940b) című közgazdasági filmje tekinthető az egyik ilyen 
módszerének. Azzal, ha feltárjuk, hogy hogyan látták másképpen Polányi 
filmjét közgazdászok, közgazdaságtan oktatók, filmszakértők, a Rockefeller 
Alapítvány menedzserei és mások számos társas világba nyerhetünk 
betekintést. A közgazdászok főleg filmje közgazdasági tartalmával 
foglalkoztak és figyelmeztették Polányit a komplex közgazdasági 
diskurzusok "túlegyszerűsítésének veszélyeire" [Polanyi, 1938c, p. 3.]. A 
filmszakértők elsősorban "technikai nézőpontból" (Polanyi, 1938b, p. 1.) 
vizsgálták, mint a filmes technológia alkalmazásának egy instanciáját. 
Beszámolóikban a filmkészítés technikái ("nem külön fotózták"; "a modell 
figurák szaggatott mozgása") és a történetmesélés módja ("lassúság"; 
"ismétlődés"; "vizuális jelrendszer"; "bonyolult mégis világos tetőpont") volt 
meghatározó. A Rockefeller Alapítvány menedzserei a film fejlesztésében és 
disszerminációjában, mint egyik futó projektjükben vettek részt és arra 
törekedtek, hogy a lehető legtöbb érdekelt felet bevonják a folyamatokba. 
Néhány közgazdaságtan oktató szabadságának és kompetenciájának 
csorbulásaként tekintett a filmre (előzetesen elkészített érvelés; az oktatók 
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kényszerű hallgatása amennyiben hangos kópiát használtak) és úgy vélte, 
hogy a film tárgya igencsak vitatott (Polanyi, 1943a, p. 1.) és - révén nincs 
arról konszenzus a közgazdászok között - nem is megfelelő ilyen fokú 
sztenderdizációhoz. 

 

3. Polányi Full Employment and Free Trade (1945b) című 
közgazdasági könyvének nyelve laboratóriumi vegyészi 
tapasztalatát tükrözi olyan terminusokon keresztül, mint a "sucking 
pump" és a "squirting pump", melyek egyébként ismeretlenek voltak 
a Keynesi közgazdaságtanban. 

Polányi Full Employment and Free Trade-jének (1945b) nyelvi elemzése 
megerősíteni látszik, hogy Polányi keynesiánus népszerűsítő könyvét a 
labor-vegyészek nyelvén írta. Több, mint negyven olyan kifejezés található 
közgazdasági magnum opusában, mely fiziko-kémiai tapasztalatát tükrözi. 
Ezeket disszertációm első fejezetében ismertetem. 

4. Polányi szociotechnikai víziójában [sociotechnical vision] az 1930-
40-es években összekapcsolódott a liberális közgazdaságtan egy 
típusának vizualizálása és megmentésének szándéka (4/a.). 
Feltárható, hogy Polányi "demokráciát felvilágosodással a filmen 
keresztül" c. szociotechnikai víziója miért nem vált a Jasanoffi 
értelemben kiterjesztett szociotechnikai képzetté [sociotechnical 
imaginary] az intézményi stabilizáció hiánya miatt, és miért nem 
sikerült az előirányzott módon megmentenie a gazdasági 
liberalizmust (4/b.). 

Polányi filmjével szorosan összekapcsolódó szociotechnikai víziót 
fejlesztett, melyet egy 1935-ös levelében röviden így foglalt össze: 
"demokráciát felvilágosodással a filmen keresztül" (Polanyi 1935, p. 1.). 
Olyan közgazdasági oktatóközpontok felállítását szorgalmazta, melyekből 
"egy nyugodt fény áradna ki" (Polanyi, 1936, p. 4.), mely ha "a társadalom 
elkötelezné magát a közgazdaságtan tanulmányozására" (Polanyi 1937b, p. 
13.) felkeltené a társadalmi tudatosságot megmentve ezzel a liberalizmust 
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és a társadalmunkat. A II. Világháború kitörését követően Polányi úgy vélte, 
hogy filmje egy "háború utáni, felvilágosult közvélemény oktatását is 
elősegítheti" (Polanyi, 1942a, p. 3.), mely a problémákat nem a 
kétségbeesés szellemében közelítené meg a szabad intézmények 
destabilizációját kockáztatva, hanem konkrét intelligens lépéseket kívánna 
tenni megoldásuk érdekében (4/a.). 

Polányi több kísérletet is tett arra, hogy különböző közösségekbe 
(közgazdászok, közgazdaságtan oktatók, Workers' Educational Association) 
ágyazza szociotechnikai vízióját, de olyan akadályokba ütközött, melyek 
hátráltatták víziójának szociotechnikai képzetté történő kiterjesztését. 
Kísérlete, hogy rávegye Keynest, hogy őt Cannizzaro-jának tekintse, azaz 
annak aki "még egyszer kifejtette a teljes anyagot *ebben az esetben a 
Keynesi közgazdaságtant+  - anélkül, hogy bármily fontos kiegészítést tett 
volna - egy új, lényegretörőbb formában"(Polanyi 1948, p. v.) nem keltette 
fel Cambridge géniuszának figyelmét. Hasonlóképpen Polányi 
szociotechnikai víziója végül nem tudott intézményesen stabilizálódni sem 
az American Film Centre-ben sem a brit Információs Minisztérium Film 
Divíziójának katonai programjában. Míg ezen kísérletek esetében 
elsősorban a filmmel és/vagy a kapcsolódó vízióval szembeni érdektelenség 
akadályozta meg az intézményes környezetbe való beépülést, addig a 
filmmel a Workers' Educational Association (a továbbiakban W.E.A.) égisze 
alatt kísérletező közgazdaságtan oktatók ellenállása más okra, a 
szakértőiségüket és authoritásukat érintő észlelt fenyegetettségre 
(előzetesen elkészített érvelés; a film hangos kópiája csorbítja a 
lehetőségeiket arra vonatkozóan hogy mit és hogyan mondhatnak az 
óráikon) vezethető vissza. Harold Shearman, a W.E.A. egyik menedzserének 
véleménye az volt, hogy "általánosságban az oktatóink, és a szakma 
általában ebben az országban még nem kezdett el komolyabban 
érdeklődőni a vizuális segédeszközök iránt" (Polanyi 1945a, p. 1.), ami 
magyarázatul szolgálhat arra, hogy Polányi víziója miért nem került 
kiterjesztésre a W.E.A.-n keresztül az első kísérleteket követően (4/b.). 

5. Polányi gazdasági jelenségekkel foglalkozó vizualizációjának 
vannak közös elemei Angell, Mooney és Neurath módszereivel 
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(rajzfilmszerű stílus, folyadék-szerű mozgások), de ő oktatási 
megfontolások miatt alapvetően egyedi módszert fejlesztett (változó 
szimbólumok, az érvelés vizuális kibontakozásának több-szintű 
tanuló-központú megvalósítása). 

Nem Polányi volt az egyetlen aki a gazdasági törvényszerűségek vizuális 
analógiáinak fejlesztésével foglalkozott az 1930-40-es években. Polányi 
legalább három hasonló projektről tudott (Angell, Mooney és Neurath). 
Polányi módszere van amiben hasonlít, és van amiben különbözik ezektől. A 
gazdasági jelenségek rajzfilmszerű reprezentációs stílusa közös a négy 
említett módszerben. A folyadékok mozgása és a gazdasági mechanizmusok 
közti párhuzam Polányi filmjében és Mooney gazdasági törvényeket 
illusztráló apparátusában közös elem volt. A kapcsolat a reprezentálni 
kívánt dolog mennyisége és a reprezentáció nagysága között Polányi és 
Neurath módszerében volt közös pont, azzal a különbséggel, hogy Polányi 
Neurath-tól eltérően nem preferálta a "mennyiség-képeket" (Neurath, 
1936, p. 30) és a "szám-tény képeket" (ibid), melyek megtöbbszörözték a 
reprezentáló szimbólumot, helyettük a szimbólum nagyságának növelésével 
vagy csökkentésével kívánta megmutatni a reprezentált dolog bizonyos 
jellemzőiben bekövetkező változást (pl. a megtakarítások vagy a fogyasztás 
növekedését az ezt reprezentáló áramlat vastagságának növekedésével). 

Polányi módszerének egyedisége két egymáshoz kapcsolódó jellegzetes-
ségben ragadható meg: változó szimbólumok és az érvelés vizuális 
kibontakozásának több-szintű tanuló-központú megvalósítása. Különböző 
reprezentációk használata ugyanarra a reprezentálni kívánt dologra, vagy 
másképpen fogalmazva, több különböző szimbólum használata ugyanannak 
a dolognak a jelölésére ismeretlen volt Angell és Mooney reprezentá-
cióiban, és explicit módon tiltva volt a Neurath módszer alkalmazása során. 
Polányi olyan módszert alkotott meg, mely egyfajta vizuális olvasni-tudást 
tanított azzal, hogy a rajzfilmszerű és mindennapi reprezentációkat (melyek 
a reprezentálni kívánt dolog és a reprezentáció vizuális hasonlóságán 
alapultak) fokozatosan váltotta fel absztrakt reprezentációkkal (melyek a 
reprezentálni kívánt dolog és a reprezentáció újonnan megtanult 
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kapcsolatán alapultak), ezzel segítve a tanulókat a tananyag megértésében. 
A szimbólumok lecserélését sem úgy érzékeltette, hogy egyszerűen 
elkezdett használni egy újat és nem használta a továbbiakban a régit. 
Minden esetben a néző-tanuló szeme előtt zajlott a revizualizáció 
folyamata, melynek során az első szimbólum folyadék-szerű átalakulással 
fokozatosan, de nagyon gyorsan változott a másodikká, általában verbális 
magyarázat (hangos kópia) kíséretében. 

6. Polányi arra törekedett, hogy gazdasági gondolkodását inkább 
gazdaságelméletként és kevésbé gazdaságpolitikaként lássák az 
1940-es években, annak érdekében, hogy képes legyen társadalmi 
mértékű hatások kiváltásra politikai kockázatok vállalása nélkül. 

Polányi határtevékenységei és szociotechnikai víziója feszült politikai-
ideológiai milieu-be ágyazódott. Úgy vélte, hogy a II. Világháború kitörése, 
valamint a fasiszta és a szocialista ideológiák növekvő befolyása miatt még 
az Egyesült Királyságban is növekvő gyanakvással tekintenek a kívülállókra. 
Egyik barátjának címzett, 1942-es levelében írta, hogy "Nagyon óvatosnak 
kell lennem, nehogy úgy tűnjön, hogy beavatkozom a közügyekbe. Egy 
ehhez hasonló válság alatt a nemzet családias érzelmei erősebbek, mint 
valaha és *az emberek+ szeretnének zavartalanul hallgatni saját 
hagyományaik szavára"(Polanyi, 1942b, p. 2.). Egy másik levélben Polányi 
létrehozza a gondolkodás és cselekvés dichotómiát. részletesen leírva hogy 
mit ért ezek alatt, és hogy szerinte hogyan látják ezt a britek: 

"Semmilyen gondolkodáshoz való kontribúciót nem nehezményeznek 
angol barátaink, legyen az bármily széles területeket felölelő, de úgy 
gondolom, hogy a barátaink nehezményeznének tőlünk bármilyen 
kontribúciót a nyilvános cselekvés területén, ha csak ezt nem a szűk 
értelemben vett szakmai felelősség követeli meg. Emiatt úgy 
gondolom, hogy bármilyen komoly intellektuális erőfeszítést, legyenek 
gyakorlati implikációi bármily messzehatóak, még akkor is ha ezek a 
nemzetközi vagy gazdasági élet legmeghatározóbb kérdéseit érintik, jól 
fogadnának; míg ehhez képest jelentéktelen aktív részvételt a 
közéletben, mely ellentmond az aktuális kormánynak, a Regionális 
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Megbízottnak vagy az Alkancellárnak valószínűleg betolakodásként 

élnének meg" (Polanyi, 1942c, pp. 1-2.). 

Még alá is húzta a két szót, hogy nyomatékosítsa jelentőségüket. Polányi 
gazdasági gondolkodása gazdag szakpolitikai elemekben. "Demokráciát 
felvilágosodással a filmen keresztül" c. szociotechnikai víziója (Polanyi 1935, 
p. 1.), terve a "felvilágosult emberek egy keménymagjának" (Polanyi 1937b, 
p. 13.) kialakítására olyan közgazdasági oktatóköz-pontokban, ahonnan 
nagymértékű társadalmi változás indítható el a liberalizmus és a társadalom 
megmentése érdekében, megfogalmazható lett volna egymáshoz 
kapcsolódó szakpolitikai javaslatcsomagokként is. Polányi tehát úgy vélte, 
hogy befolyásolhatja azt, hogy mások hogyan látják közgazdaságtanát, és ő 
a "gondolkodás" absztrakt területén kívánt maradni annak érdekében, hogy 
lehetősége legyen társadalmi hatásokat kiváltani politikai kockázatok 
vállalása nélkül. 

4. A tézispontokhoz kapcsolódó tudományos 
közlemények 
 

Biro, G. I. (2017) A Review of Dreamscapes of Modernity: Sociotechnical 
Imaginaries and the Fabrication of Power by Sheila Jasanoff and Sang-Hyun 
Kim, 2015.The Hong Kong Review of Books. 

Biro, G. I. (2017) Vanishing Points of Representation: How They Change and 
Why [A Review of Representation in Scientific Practice Revisited by 
Coopmans - Vertesi - Lynch - Woolgar, 2014]. The Berlin Review of Books. 

Biro, G. I. (2016) A Keynes-Hayek vita gazdaságpolitikai alapvonalai 
[Economic Principles of the Keynes - Hayek Debate]. Magyar Tudomány; 
Journal of the Hungarian Academy of Sciences, est. 1840. pp. 367-370. 

Biro, G. I. (2016) Phallacies of the Phree Market [A Review of Phishing for 
Phools: The Economics of Manipulation and Deception by George Akerlof 
and Robert Shiller],The Berlin Review of Books. 

https://scholar.google.hu/citations?view_op=view_citation&hl=hu&user=ClcWJU4AAAAJ&citation_for_view=ClcWJU4AAAAJ:WF5omc3nYNoC
https://scholar.google.hu/citations?view_op=view_citation&hl=hu&user=ClcWJU4AAAAJ&citation_for_view=ClcWJU4AAAAJ:WF5omc3nYNoC
https://scholar.google.hu/citations?view_op=view_citation&hl=hu&user=ClcWJU4AAAAJ&citation_for_view=ClcWJU4AAAAJ:WF5omc3nYNoC
https://scholar.google.hu/citations?view_op=view_citation&hl=hu&user=ClcWJU4AAAAJ&citation_for_view=ClcWJU4AAAAJ:eQOLeE2rZwMC
https://scholar.google.hu/citations?view_op=view_citation&hl=hu&user=ClcWJU4AAAAJ&citation_for_view=ClcWJU4AAAAJ:eQOLeE2rZwMC
https://scholar.google.hu/citations?view_op=view_citation&hl=hu&user=ClcWJU4AAAAJ&citation_for_view=ClcWJU4AAAAJ:eQOLeE2rZwMC
https://scholar.google.hu/citations?view_op=view_citation&hl=hu&user=ClcWJU4AAAAJ&citation_for_view=ClcWJU4AAAAJ:eQOLeE2rZwMC


14 
 

Biro, G. I. (2015) Michael Polanyi and the Limits of State Intervention in the 
Economy: Towards a New Approach to the Keynes-Hayek Debate. Tradition 
& Discovery: The Polanyi Society Periodical 41 (3), pp. 42-49. 

Biro, G. I. (2014) Didactics 2.0: A Pedagogical Analysis of Gamification 
Theory from a Comparative Perspective with a Special View to the 
Components of Learning. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol. 
141. pp. 148-151. 

Biro, G. I. (2014) Some Notes on the Early Economic Thought of Michael 
Polanyi. Polanyiana 23 (1-2.), pp. 53-55. 

Biro, G.I. (2013) Ready, Study, Share: An Inquiry Into the Didactic Approach 
of Gamification With a Special View to the Possible Application in Higher 
Education, 1st Annual International Interdisciplinary Conference, European 
Scientific Journal, June 2013, Spec. ed. Vol.2, European Scientific Institute 
Publishing. 

Biro, G. I. (2013) Ready, Study, Share: An Inquiry into the Didactic Approach 
of Gamification with a Special View to the Possible Application in Higher 
Education, 1st Annual International Interdisciplinary Conference (AIIC 
2013), Conference Proceedings, pp. 341-345. 

Biro, G. I. (2013) Didactics 2.0: A Pedagogical Analysis of Gamification 
Theory from a Comparative Perspective with a Special View to the 
Components of Learning, 4th World Conference on Learning, Teaching and 
Educational Leadership, Conference proceedings, pp. 148-151. 

5. További (válogatott) tudományos közlemények 
 

Biro, G. I. (2015) A gazdaságpszichológia identitása vagy az identitás 
gazdaságpszichológiája? *Economic Psychology of Identity or Identity of 
Economic Psychology? - A Review of Egyáltalán, minek nekünk 
gazdaságpszichológia? by László Garai+. Közgazdasági Szemle 62 (11), pp. 
1217-1221. 

https://scholar.google.hu/citations?view_op=view_citation&hl=hu&user=ClcWJU4AAAAJ&citation_for_view=ClcWJU4AAAAJ:Tyk-4Ss8FVUC
https://scholar.google.hu/citations?view_op=view_citation&hl=hu&user=ClcWJU4AAAAJ&citation_for_view=ClcWJU4AAAAJ:Tyk-4Ss8FVUC
https://scholar.google.hu/citations?view_op=view_citation&hl=hu&user=ClcWJU4AAAAJ&citation_for_view=ClcWJU4AAAAJ:UeHWp8X0CEIC
https://scholar.google.hu/citations?view_op=view_citation&hl=hu&user=ClcWJU4AAAAJ&citation_for_view=ClcWJU4AAAAJ:UeHWp8X0CEIC
https://scholar.google.hu/citations?view_op=view_citation&hl=hu&user=ClcWJU4AAAAJ&citation_for_view=ClcWJU4AAAAJ:UeHWp8X0CEIC
https://scholar.google.hu/citations?view_op=view_citation&hl=hu&user=ClcWJU4AAAAJ&citation_for_view=ClcWJU4AAAAJ:UeHWp8X0CEIC


15 
 

Biro, G. I. (2015) Ösztönző gondolatok *Incentive Thoughts - A Review of 
Think Like a Freak by Stephen J. Dubner and Steven D. Levitt]. Közgazdasági 
Szemle 62 (9), pp. 990-993. 

Biro, G. I. (2012) International Economic Integration in the Caribbean Area 
In On Multiple Plains, pp. 161-176. 

Biro, G. I. - Szentpeteri, N. R. (2011) A politikai alkotmány története [History 
of the Political Constitution - A Review of Európai alkotmány- és 
parlamentarizmustörténet, 1945-2005 by Zoltan Szente]. Politikatudományi 
Szemle 20 (3), pp. 157-166. 

Biro, G. I. - Szentpeteri, N. R. (2011) Az alkotmányos politika tana [The 
Doctrine of Constitutional Policy - A Review of Tradíció és modernizáció a 
magyar alkotmányjogban by István Kukorelli]. Politikatudományi Szemle 20 
(1), pp. 145-154. 

6. Hivatkozások 

Coopmans, C. - Vertesi, J. - Lynch, M. - Woolgar, S. (2014) Representation in 
Scientific Practice Revisited, Cambridge, MA: The MIT Press. 

Felt, U. - Fouché, R. - Miller, C. A. - Smith-Doerr,  L. (2016) The Handbook of 
Science and Technology Studies (4th ed.), Cambridge, MA: The MIT Press. 

Fuller, S. (1997) Constructing the High Church - Low Church Distinction in 
STS Textbooks, Bulletin of Science, Technology & Society, Vol. 17 No. 4., pp. 
181-83. 

Gieryn, T. F. (1983) Boundary-Work and the Demarcation of Science from 
Non-Science: Strains and Interests in Professional Ideologies of Scientists, 
American Sociological Review, Vol. 48, No. 6. (Dec., 1983), pp. 781-795. 

Jasanoff, S. - Kim, S. (2015) Dreamscapes of Modernity: Sociotechnical 
Imaginaries and the Fabrication of Power, Chicago: The University of 
Chicago Press. 

Neurath, O. (1936) International Picture Language: The First Rules of 
ISOTYPE, London: Kegan Paul, Trench, Trubner & Co. Ltd. 



16 
 

Pauwels, L. (2005) Visual Cultures of Science: Rethinking Representational 
Practices in Knowledge Building and Science Communication, Lebanon: 
University Press of New England. 

Pinch, T. and Trocco, F. (2002) Analog Days: The Invention and 
Impact of the Moog Synthesizer. Cambridge, MA: Harvard University 
Press. 

Polanyi, M. (1935) A letter of 13th December 1935 from Michael Polanyi to 
John Grierson, Michael Polanyi Papers, Box 3 , Folder 5, Special Collections, 
University of Chicago Library. 

_____, (1936) Notes on a Film. Michael Polanyi Papers, Box 25, Folder 10, 
Special Collections, University of Chicago Library. 

_____, (1937a) Visual Presentation of Social Matters, Michael Polanyi 
Papers, Box 25, Folder 9, Special Collections, University of Chicago Library. 

_____, (1937b) On Popular Education in Economics, Michael Polanyi Papers, 
Box 25, Folder 9, Special Collections, University of Chicago Library. 

_____, (1938a) A letter of 17th March 1938 from Ervin Gomperz to 
Michael Polanyi, Michael Polanyi Papers, Box 3, Folder 11, Special 
Collections, University of Chicago Library. 

_____, (1938b) A letter of 4th August 1938 from R. S. Lambert (The British 
Film Institute) to Michael Polanyi, Michael Polanyi Papers, Box 3, Folder 12, 
Special Collections, University of Chicago Library. 

_____, [1938c] Memorandum on Economic Films. Michael Polanyi Papers, 
Box 3, Folder 6, Special Collections, University of Chicago Library. 

_____, (1940a) Collectivist Planning, Michael Polanyi Papers, Box 26, Folder 
3, Special Collections, University of Chicago Library. 

_____, (1940b) Unemployment and Money: The Principles Involved, G.B. 
Instructional Ltd. 

_____, (1942a) A letter of 12th January 1942 from Michael Polanyi to Tracy 
B. Kittredge (Rockefeller Foundation), Michael Polanyi Papers, Box 4, Folder 
8, Special Collections, University of Chicago Library. 



17 
 

_____, (1942b), A letter of 6th May 1942 from Michael Polanyi to Toni 
Stolper, Michael Polanyi Papers, Box 4, Folder 8, Special Collections, 
University of Chicago Library. 

_____, (1942c), A letter of 9th July 1942 from Michael Polanyi to Max Born, 
Michael Polanyi Papers, Box 4, Folder 8, Special Collections, University of 
Chicago Library. 

_____, (1943) A letter of 13th February 1943 from G.D.H. Cole to Harold 
Shearman, Michael Polanyi Papers, Box 4, Folder 9, Special Collections, 
University of Chicago Library. 

_____, (1945a) A letter of 19th March 1945 from Shearman to Michael 
Polanyi, Michael Polanyi Papers, Box 4, Folder 12, Special Collections, 
University of Chicago Library. 

_____, (1945b) Full Employment and Free Trade, Cambridge University 
Press: Cambridge. 

_____, (1947) British Crisis, Michael Polanyi Papers, Box 31, Folder 3, 
Special Collections, University of Chicago Library. 

_____, (1948) Full Employment and Free Trade (2nd. ed.), Cambridge 
University Press: Cambridge. 

_____, (undated) The New Outlook, Michael Polanyi Papers, Box 28, Folder 
2, Special Collections, University of Chicago Library. 

_____, (undated2) The Limits of State Power, Michael Polanyi Papers, Box 
28, Folder 2, Special Collections, University of Chicago Library. 

Star, S. L. - J. R. Griesemer (1989) Institutional Ecology, 
‘Translations,’ and Boundary Objects: Amateurs and Professionals in 
Berkeley’s Museum of Vertebrate Zoology, 1907 – 1939. Social 
Studies of Science 19:387-420. 


