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PHILOSOPHIA PERENNIS 

Virovecz Katalin : 

 

Polányi Mihály morális inverzió fogalma és kapcsolata a francia felvilágosodással 

 

Jelen írás a morális inverzió fogalmáról szól. E fogalom jelentése minden, csak éppenséggel nem magától értetődő. 

Egyrészt egy olyasfajta jelenségről beszélhetünk, amely egészében véve meghatározza Polányi Mihály 

társadalomfelfogását, másrészt viszont összefüggésben áll tudományfilozófiájának sajátosságaival. A morális 

inverzió jelenségét a francia forradalom, illetve a felvilágosodás racionalista törekvéseiből vezeti le. Először ezt a 

folyamatot igyekszem bemutatni. Ezt követően viszont a Polányi által javasolt megoldásokat vázolom fel, mely 

egyben a tudományfilozófiájához való kapcsolódást is jelenti. 

 

Polányi Mihálynak az a véleménye, hogy a 18. században egy olyasfajta filozófiai felfordulás jelentkezett a 

francia felvilágosodás eredményeként az európai kontinensen, amely meggyengítette a vallásos tekintélyeket – 

különösképpen a katolikus egyház befolyását –, s melynek hitvallása a radikális szkepticizmus lett, továbbá az 

erőteljes racionalizmust hirdette. A francia felvilágosodás követői „az emberiség felszabadulását ígérték minden 

társadalmi baj alól”.1 Ennek a filozófiai káosznak a következménye, hogy „filozófiailag hitelüket vesztették az 

emberi viselkedés egyetemes normái, s különböző pótlékokkal próbálták helyettesíteni őket.”2 Mindezekből 

kiindulva alapozza meg Polányi a morális inverzió kategóriáját. Ennek két formáját különíti el: (1) személyes 

formája a radikális individualizmus útját igazgatja, a (2) társadalmi formája pedig a totalitárius rendszerek 

kibontakozásához enged teret. 

Polányi az előbbit a nihilista jelzővel illeti. Olyan embernek nevezi, aki megpróbál hit, kötelezettségek 

vagy feltételek nélkül élni. Voltaképpen ez a nihilizmus egyéni szakasza, amelybe először az ember belép. Az ilyen 

emberekből kimúltak az erkölcsi ideálok fenntartásának tradicionális formái, s ehelyett morális szenvedélyeik 

azokba a megrekedt medrekbe terelődtek, amelyeket az ember és a társadalom mechanikus értelmezése nyitva 

hagyott számukra – hangsúlyozza Polányi. Ez az egyik folyamata a morális inverziónak. 

Az ennek a hatása alatt álló ember nemcsak a morális célokat hagyja maga mögött, hanem tulajdonképpen 

ennek a helyére engedi érvényesülni a filozófiailag anyagias célokat. Tetteiben ez úgy nyilvánul meg, hogy 

korlátozza hazátlan morális szenvedélyeit, hogy azok csupán a célok tisztán materiális keretei között jussanak 

                                                           
1 Polányi Mihály, „A következetlenség veszélyei”, in: Polányi Mihály filozófiai írásai. II. Ford. Újlaki Gabriella, Atlantisz, Budapest, 1992. 

51. 

2 Polányi, 1992. II. 56. 
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érvényre. Ez a folyamat valójában itt nem áll meg, mivel innen „[…] a nihilista a szélsőséges individualizmusból 

megtér egy erőszakos és korlátolt politikai hitvallás harcosává”.3 

Polányi szerint azok a morális szenvedélyek, amelyek korunk romboló totális forradalmaihoz és totális 

háborúihoz vezettek, nem vallási, hanem erkölcsi természetűek voltak. A szóban forgó erkölcs viszont fordított 

volt, s az emberről alkotott naturalisztikus szemlélet folytán a kíméletlen és nyílt erőszakban mutatkozott meg. 

Valójában olyan állapotról van szó, „[…] melyben az emelkedett erkölcsi célok csupán rejtetten munkálnak a 

nyíltan vállalt embertelenség mögött”.4 Ezt nevezi a modern nihilista fanatizmus struktúrájának. 

Az a meghatározás, amely a morális inverzió mindkét változatára érvényes és egyben közös bennük, az 

nem más, mint: „a hagyományos erkölcsi ideálok iránti mély megvetés”.5 E jelenségnek a következménye az, hogy 

egyrészt lerombolták az erkölcsi elvekbe és a liberális eszmékbe vetett hitet, másrészt pedig az erőszak lett az 

egyedüli racionális politikai tett.6 

Polányi kritikusan tekintett a radikális szkepticizmusra, amely a francia felvilágosodás eredményeként 

alakult ki. Tulajdonképpen végigkísérte filozófusi pályáját a szkepticizmussal való polémia. Mindezt még inkább 

bonyolítja az a tény, hogy a katolikus hitre tért Polányi a descartes-i szkepticizmust a hit és a keresztény tradíciók 

ellenségeként fogta fel. A Descartes-kritika tárgyát az Értekezés a módszerről képezte, amelyben a francia 

gondolkodó megalkotta azt a féle módszeres szkepticizmust, amely megnyitotta az utat ahhoz a tudáshoz, amely 

csakis a tiszta értelmen alapul. Polányi interpretálásában ez a következőt jelenti: „a kétely módszere az 

objektivizmus logikailag szükségszerű következménye”.7 Ez azon a hipotézisen alapszik, hogy a hit kiirtása után 

marad egy kétségbevonhatatlan tudásmennyiség, amelyet egészében véve meghatároznak az objektív axiómák. 

Ezen elgondolást és ezt a módszert figyelembe véve lehet megelőzni a tévedést, továbbá megállapítani az igazságot. 

Polányi nem ért egyet azzal a bizonyos meggyőződéssel, amely tulajdonképpen azt állítja, hogy a kétely 

igazsághoz, a hit, a bizonyíthatatlan hiedelmek sötétséghez vezetnének. Továbbá nem fogadja el a felvilágosodás 

valláskritikáját, hiszen a racionalizmus a vallásos hittel szemben fejtette ki szkepszisét. 

Az uralkodó racionalista felfogást bírálja továbbá a – mértéktelen szkepticizmus mellett – tudományos 

objektivitás elve miatt. Tulajdonképpen ezen a ponton kapcsolódhatunk Polányi tudományfilozófiájához – amint 

ezt a dolgozatom elején már jeleztem –, ugyanis mindezen pontok ellenében fogalmazza meg saját gondolkodói 

felfogását. 

Egy úgynevezett filozófiai paradigmaváltást visz véghez, amely nem egyszerűen elutasítja azt a 

hagyományt, amelynek alapköveit Descartes és Kant rakta le, hanem úgy véli, hogy egy új szellemi korszakba 

léptünk, a poszt-kritikai korszakba, melyben a liberalizmus tudatosítja saját, hitre épülő alapjait. Polányi a 

következőt írja ezzel kapcsolatban főművében, a Személyes tudásban: „»Hiszem, hogy a dolog minden kockázata 

                                                           
3 Polányi, 1992. II. 62. 

4 Polányi, 1992. II. 89. 

5 Polányi Mihály, „Tudomány és ember”, in: Polanyiana 7 (1–2). Ford. N Tóth Zsuzsa, 1998b. 105. 

6 Polányi, 1998b. 105. 

7 Polányi Mihály, Személyes tudás. Úton egy posztkritikai filozófiához. II. Ford. Papp Mária, Atlantisz, Budapest, 1994. 46. 
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ellenére az a kötelességem, hogy keressem az igazságot, és közöljem eredményeimet.« Ez a bizalmi programomat 

összegező mondat egy olyan alaphitet fejez ki, amit elfogadok. […] amennyiben intellektuális felelősségem 

legteljesebb megértését mint saját személyes hitemet fejezem ki, annyiban biztos lehetek abban, hogy eleget tettem 

az önkritika végső követelményeinek; hogy valójában kötelességem megfogalmazni és felelősségteljesen 

fenntartani ilyen személyes hiteket, jóllehet tudatában vagyok annak, hogy egy ilyen igénynek nem lehet más 

igazolása, mint az, hogy azokban a terminusokban van kifejezve, amelyeket elfogad. Logikailag nem más egész 

érvelésem, mint ennek a körnek az alapos bejárása; rendszeres előrehaladás, hogy megtanítsam magamat saját 

hiteim fenntartására.”8 

Nem haszontalan megemlíteni, hogy Polányi egy szélesebb ívű filozófiai programot indított el, melynek a 

tudományos kutatás és a tudományos tudás csak az egyik területe volt.9 A tudomány elemzése Polányinál a poszt-

kritikai álláspont kifejtését, szilárd alappillérét képezi. Ezt kétséget kizáróan mutatja a Személyes tudás szerkezete 

is. A jelenlegi téma tehát a tudományos kutatás területének elemzését kívánja meg. Ennek a kifejtését célozom meg 

a következőkben. Ehhez mérten tárgyalom tudományfilozófiájának legfontosabb terminusait is. 

Ha egyáltalán lehet archimedesi pontja a Személyes tudásnak, akkor az meggyőződésem szerint az alábbi 

problematikában lokalizálható: nincsen tudás hit nélkül, vagy pontosabban kifejezve, minden tudás alapfeltétele a 

hit, valamilyen előzetes elkötelezettség. Ez a tézis valójában szöges ellentétben áll azzal az objektivista állásponttal, 

mely a tudást világosan elhatárolja a hittől. Polányi Szent Ágoston tételéből indul ki, amely azt vallja, hogy: „amíg 

nem hiszünk, nem tudhatunk”.10 Eszerint a hit mindig és mindenkor megelőzi a tudást. E tétel követése „[…] a 

poszt-kritikai filozófia szembefordulását jelenti a kételkedés, a totális ész elsődlegességével szemben, s e 

szembefordulás lényege nem az ész, a ráció elvetése, hanem az abszolút értelemben vett tudás lehetetlenségének 

felismerése. Az ágostoni tétel arra szolgál, hogy a hitnek, a meggyőződésnek, a tradíciónak a tudományban játszott 

szerepét hangsúlyozza […]”.11 

Ezen belül is ez elsősorban a tudományok művelésében, közelebbről a tudományos kutatásban érvényesül. 

Úgy véli, hogy azok a hipotézisek, amelyeket a tudósok a tapasztalatok alapján állítanak fel, legyenek az empirikus 

igazolási módszerek akár verifikálók vagy éppen falszifikálók, nem dönthetik el egy tudományos kijelentés 

igazságát. Eszerint ha sikerül véghezvinnünk egy megfigyelést, melynek segítségével ellenőrizünk egy tudományos 

állítást, s ha végeredményként az állításnak ellentmondó eredményt kapunk, akkor joggal feltételezhetjük azt a 

tényt, hogy hibázunk. A tudományos kutatás szabályai semmit sem mondanak saját alkalmazásukról, tehát ez 

                                                           
8 Polányi, 1994. II. 93. 

9 További témakörökkel foglalkozott még a személyes és a hallgatólagos tudás elméletének megerősítésén és kiterjesztésén kívül: (1) a kanti 

filozófiával való közvetlen polémia, (2) az emergencia problémája a Személyes tudás című műhöz kapcsolódva, (3) a redukcionizmus elleni 

küzdelem. Itt „[…] mindama irányzatok elleni küzdelemről van szó, melyek túlhangsúlyozták az oksági magyarázatot, és a természeti vagy 

társadalmi valóság valamely alrendszerére vezették vissza a többi, minőségileg más vagy magasabb rendű alrendszert.” Ehhez lásd 

részletesebben Szívós Mihály, A személyes és a hallgatólagos tudás elmélete. Nemzeti Tankönyvkiadó Rt., Budapest, 2005. 46., 117. 

10 Újlaki Gabriella, „A hallgatólagos és az explicit tudás. Polányi Mihály poszt-kritikai filozófiája.”, in: Polányi Mihály filozófiai írásai. II., 

Vál. Nagy Endre; Újlaki Gabriella, Atlantisz, Budapest, 1992. 318. 

11 Újlaki, 1992. II. 318. 



XV. évfolyam, 4. szám Mikes International Volume XV., Issue 4. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

© Copyright Mikes International 2001-2015 23 
 

teljesen a tudós megítélésétől függ, mindig maga választja meg azt a szabályt, amelyre a konkrét esetben szüksége 

van. Például a golfjátékos is kiválasztja magának a következő ütéséhez alkalmas ütőt. Minden egyes szabály 

applikálása tulajdonképpen egy interpretálás alkalmazása. Tehát minden esetben megnyilvánul a személyes elem az 

értelmezésben. Ez a tudós legfőbb feladata. Először rá kell lelnie a megfelelő problémára, feltevéseket kell 

kidolgoznia, továbbá fel kell ismernie a problémamegoldáshoz irányadó felfedezést.12 

A felfedezés aktusa mindig egy probléma magányos megsejtésével veszi kezdetét, itt-ott előbukkanó 

részletekkel, amelyek mindig valami rejtetthez vezető nyomoknak, jeleknek tűnnek. Egy még ismeretlen, egyelőre 

megfejthetetlen összetartozó egész töredékeinek érzését keltik. Ennek a bizonyos, tulajdonképpen valamire utaló 

szemléletmódnak személyes megszállottsággá kell válnia. Ugyanis az a probléma, amely nem foglalkoztat, nem 

emészt eléggé bennünket, tulajdonképpen nem is nevezhető problémának, hiszen nincs benne mozgatóerő, 

inspiráció. Ez a megszállottság olyasvalamiről szól, amelyet nem tudunk megmagyarázni, tartalma definiálhatatlan, 

s egyben szigorúan személyes. A tudós kutatását alaphitei, hipotézisei vagy intuíciói ösztönzik és irányítják.13 

Amiről itt szó van az nem más, mint a hallgatólagos tudás fogalma. 

Ismeretelméletében a kutató alaphitei, meggyőződései a hallgatólagos tudásban gyökereznek. A 

hallgatólagos tudás olyan szavakban nem kifejthető tudást jelent, mint amilyenek a készségek, a tudni hogyan, az 

előzetes tapasztalatunkba és tudásunkba beépült elképzeléseink, sejtéseink valamint intuícióink. Valójában többet 

tudunk annál, mint amennyit képesek vagyunk elmondani. A hallgatólagos tudás fogalmát, az explicit, a 

formalizálható és szavakkal kifejthető racionális tudás ellenében − Újlaki Gabriella megfogalmazása szerint −, 

annak mintegy komplementereként vezeti be.14 

Továbbá minden egyes tudományos kísérletre igaz az, hogy a személyes döntésen múlik, hiszen mi magunk 

tulajdonítunk jelentőséget az egyes megfigyeléseknek, illetve eredményeknek. A tudós dönti el végleg, hogy mit is 

akceptál igaznak. Tetteink személyes ítéletek, melyeket felelősen hozunk azzal a szándékkal, hogy kapcsolatba 

kerüljünk egy külső valósággal. A probléma meglátását, személyes megszállottsággá válását, s végül a 

felfedezéshez irányadó merész lépést a kezdetétől a végéig afféle külső elhatározás iránti kötelesség érzése hatja át. 

Hogyan is történik ez tulajdonképpen? Polányi szerint ez a személyes tudás fogalmán keresztül valósul meg. 

Itt fontos leszögezni, hogy a személyes tudás nem a tudás szubjektivitását jelenti, hanem a tudás univerzális 

érvényességéről szól. Polányi azt hangsúlyozza, hogy a megismerő alany a tudást konstituáló nélkülözhetetlen 

elemként jelenik meg a megismerésben, de a tudás mégsem szubjektív. Hogyan lehetséges az, hogy az 

objektivitással ellentétben a tudáselmélete mégsem szubjektív? Olyan tudáskoncepciót konstruál, amely nem zárja 

ki, hogy a szubjektum és az objektum egyszerre, együtt működhessen, túllép ezek megkülönböztetésén. Nézzük 

meg, hogyan is valósul meg ez a tudományos kutatásban! 

                                                           
12 Polányi Mihály, Háttér és távlat, in: Polányi Mihály filozófiai írásai. I., Ford. Beck András, Atlantisz, Budapest, 1992. 31. 

13 Erről bővebben lásd Polányi Mihály, A hallgatólagos dimenzió, III. fejezet: A kutatók társadalma, in: Tudomány és ember. Három 

tanulmány. Ford. Bánki Dezső, Argumentum, Budapest, 1997. 219−228. 

14 Majoros György, „Polányi Mihály etikai és tudományos ítéletalkotásának párhuzamai.”, in: Polanyiana, 2007/1−2. (16). 59. 
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A személyes tudás egyik alapeleme az intellektuális szenvedély (intellectual passion), amely 

tulajdonképpen a tudományos megismerés alapvető hajtóereje. Itt fontos hangsúlyozni, hogy a szenvedély nem 

pszichológiai, hanem filozófiai, ismeretelméleti kategória. Ez radikális szakítást jelent azzal a racionalista 

felfogással kapcsolatban, miszerint a szenvedély magával ragadja az embert, tévútra vezeti a megismerést és 

helytelen cselekedetre ösztökél; s ennyiben ez a felfogás a szenvedélyeket az ész kibontakozását gátló tényezőként 

magyarázza. Polányi ezzel az ész és a szenvedély szembeállításának jogosultságát kérdőjelezi meg, azon túl, hogy 

feladatául tűzi ki a szenvedély rehabilitálását. Ennek megfelelően az intellektuális szenvedélyben egyesíti az észt és 

a szenvedélyt, tehát megszünteti ezek szembeállítását és az intellektuális szenvedélyt minden igaz tudás 

alkotóelemének teszi meg. Az intellektuális szenvedélyben egyszerre érvényesül az aktivitás és a passzivitás, 

tulajdonképpen úgy, hogy a megismerés során az intellektuális szenvedély mozgat minket, de nem áll az 

ellenőrzésünk alatt. A megismerőnek a csupán rá jellemző aktivitása minden megismerés alapja, miközben ezt az 

aktivitást nem ő maga vezérli.15 

A személyes tudásnak ez az eleme – az intellektuális szenvedély − azt erősítheti meg bennünk, hogy mégis 

csak egyfajta szubjektív tudáskoncepcióval van dolgunk. Éppen emiatt, hogy ezt elkerülje, Polányi bevezet egy 

további fogalmat, amelyet elkötelezettségnek (commitment) nevez. Azzal, hogy ez lesz a személyes tudás másik 

alapeleme az intellektuális szenvedélyek mellett, elkerülhetővé válik az, hogy a személyes tudás merőben 

szubjektív legyen. Polányi a következőképpen fogalmaz ezzel kapcsolatban: „[…] képes leszek kimutatni, hogy egy 

olyan filozófia, amelyik elismeri az elkötelezettséget abban az értelemben, amelyben én gondolok rá, a filozófus 

elkötelezettségének és csak annak tekintheti magát, s így kiküszöbölhető mind a szigorú személytelenség téves 

igénye, mind önmaga redukciója – önmaga megmutatásában – egy olyan megnyilatkozásra, amely nem bír 

személytelen státussal.”16 

Polányi az elkötelezettséget kétszintű struktúrával alkotja meg. Az első szinten hitek, normák és értékek 

mellett kötelezzük el magunkat, míg a második szinten a tudás és az igazság keresése mellett. Közelebbről ez azt 

jelenti, hogy az első szintű elkötelezettségekkel elfogadjuk azt a kultúrát, amelybe belenőttünk, beleértve azt is, 

hogy mit tekintünk tudásnak, értéknek és normának. A második szinten az elkötelezettség intencionális kapcsolatot 

jelent az igazsággal, a valósággal.17 

Minden igaznak nyilvánított kijelentés univerzális intenciót hordoz. Ez azt jelenti, hogy az állításnak mások 

számára is igaznak kell lennie, azaz univerzálisan érvényesnek kell minősülnie. Az univerzális intencióval 

rendelkező vélekedéseinket tartjuk igaz vélekedéseknek és ezeket tekintjük tudásnak. 

Polányi az elkötelezettséget a tudományt illetően az alkotó tevékenység nélkülözhetetlen kritériumaként 

emeli ki. Meggyőződése szerint a kutató hallgatólagos és szenvedélyes hozzájárulását igénylő elköteleződés 

                                                           
15 Margitay Tihamér, „A személyes tudás hermeneutikája. Polányi filozófiájának interpretációja a tudományhermeneutika szempontjából.”, 

in: Tudomány megértő módban. Hermeneutika és tudományfilozófia. Szerk. Schwendtner Tibor−Margitay Tihamér, L’Harmattan, Budapest, 

2003. 171−172. 

16 Polányi, 1994. II. 94. 

17 Margitay, 2003. 168−169. 
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segítségével vezet az út az univerzálisan érvényes személyes megközelítés felé, amely túllép a szubjektív-objektív 

megkülönböztetésen. Ha mellőzzük az elkötelezettséget, akkor az intellektuális szenvedély szubjektivizmussá 

fokozódik le. A tudományos felfedezés során a kutató tudóst intellektuális szenvedélyei vezérlik, hatják előre egy 

rejtett probléma első megsejtésétől annak megoldásáig, vagyis az intellektuális szenvedély nélkül a kutatás 

menthetetlenül a trivialitások irányába vezetne.18 

 

Ha tovább követjük Polányinak a gondolatmenetét ebben a tekintetben, akkor arra figyelhetünk fel, hogy ezt 

a problémát ennél egy még magasabb szintre helyezi. A személyes tudás nemcsak a tudomány területén 

érvényesülhet, hanem a társadalomban is fontos szerepet játszik. Voltaképpen nemcsak arról van szó, hogy a tudás 

megszerzését egy személyes aktus eredményének tekinti, mi több, inkább arról, hogy Polányi ezt a problémát a 

tudományos közösség, mint egy „[…] meglévő önszabályozó rendszer leírásának […]”19 a szintjére emeli – 

hangsúlyozza a Tudomány, hit és társadalom című művében. 

A morális tartás fontosságából, a kutatásban játszott szerepéből kiindulva foglalkoztatja a kutatók 

szocializációja. A közösségben megvilágosodott a tudományos utánpótlás szocializációjának dilemmája, s ennek 

következtében annak a tudásformának a prezenciája, amely csak személyesen adható át. A szocializációs 

folyamatok morális és tudományos ismeretátadó oldalainak vizsgálata vezeti el őt annak megértéséhez, hogy a 

személyesen átadott tudásnak milyen kiemelkedő szerepe van.20 

Emellett Polányi azt is feltételezte, hogy a kutató kettős nyomás alatt dolgozik. Egyrészt a saját 

elkötelezettségének, másrészt a tudományos közösség előrevetíthető reakciójának nyomása alatt. Ehhez interiorizált 

normákat, elvárásokat is feltételezni kellett. E ponton jelenik meg szerinte a kutató morális hallgatólagos tudása.21 

A tudományos közösséget erkölcsi hiteink tartják össze, amelyeket a tudósok univerzális igénnyel fogadnak el. 

Végső soron elmondhatjuk, hogy Polányi Mihály tudomány-és tudáselméletét etikai mozzanatokkal kívánta 

megalapozni, amint ezt a Carl Rogers- szel folytatott párbeszédében is hangsúlyozta: „»Mindenütt értékítéletekkel 

van dolgunk – mindenütt jelen vannak, még az egzakt tudományokban is.«”22 Ezen túl nyomatékosítja, hogy: „az 

erkölcsi ítéletek, értékelések rokonságban állnak az intellektuális értékelésekkel. […] az erkölcsös ember ugyanúgy, 

mint a művész és a tudós, azért küzd, hogy megfeleljen saját normáinak, amelyeknek univerzális érvényességet 

tulajdonít.”23 Mindezen morális értékek elvesztése, kimúlása, kiirtása a francia felvilágosodás eszméi 

elterjedésének tudható be. A radikális szkepticizmus és az erőteljes racionalizmus aláásta erkölcsi hiteinket, 

nihilizmus vezetett. 

 

                                                           
18 Majoros, 2007. 53. 

19 Szívós, 2005. 104. 

20 Szívós, 2005. 104. 

21 Szívós, 2005. 111–112. 

22 Majoros, 2007. 59. 

23 Polányi, 1994. I. 363. 
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Végezetül összefoglalva az eddigieket, azt láthatjuk, hogy ugyanaz a szkeptikus racionalizmus kritika 

jelenik meg Polányi Mihály erkölcs felfogásában és a tudományos megismerés folyamatáról vallott nézeteiben. Az 

előbbinél a morális inverzió mint az erkölcsi értékekre irányuló túlzott kritika és ugyanakkor erőszakos morális 

szenvedélyek érvényesülése, míg az utóbbinál a tudományos megismerés személytelenné, hit nélkülivé, 

elkötelezettség-és értékmentessé tétele mutatkozik meg. 

A morális inverzió kategóriájával próbálja megmagyarázni a huszadik század két totalitárius rendszerét és az ezzel 

járó embertelenséget. Történelem magyarázata érdekes, az erkölcs síkján találónak is mondható, azonban 

valószínűleg részlegesnek bizonyul. 

 

VIROVECZ, Katalin: The Concept of Moral Inversion and Its Relationship to the French 

Enligthenment Based on Mihály Polányi´s Work 

 

In this writing the author first presents the concept of moral inversion, then dwelves into the social aspects of it 

based on Mihály Polányi´s work. 
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