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A science and technology studies (STS) területén az egyik legfontosabb európai szervezet, 

az European Association for the Study of Science and Technology (EASST) két évente 

megszervezett konferenciája 2014. szeptember 17‒19-én ismét megrendezésre került 

„Situating Solidarities: social challenges for science and technology studies” címen. A 

lengyelországi Toruńban tartott négy napos konferenciára a közgazdaságtudomány-történeten 

belül elismert szakértővel Johanna Bockmannal és Gagyi Ágnessel közösen szerveztünk egy 

tracket „Science and technocrats in socialism and post-socialism: trajectories of knowledge 

production in a semi-peripheral context” témában. A trackben az eredetileg tervezett 9 

előadóból ketten az utolsó pillanatban lemondták a megjelenést, így végül a három helyett két 

panelre osztottuk fel a programot. 

 

A track szervezőivel közös módszertani keret kidolgozásán és alkalmazásán dolgozunk, 

melyet a kelet-európai folyamatok kritikai és történeti elemzésére kívánunk alkalmazni. Ez az 

STS eredményeinek mikro- és metaszintű alkalmazását jelenti világrendszer-megközelítésben 

értelmezett globális struktúrákat meghatározó politikai gazdaságtani keretben. A készülő 

disszertációm és a konferencián előadott prezentációm is ezt a keretet alkalmazza. Az általunk 

szervezett panelek bevonzták az STS kutató közösségéből előadóként és hallgatóként a közel 

azonos elméleti háttérből érkező kutatókat. Az így létrejött közösségnek előadhattam a 

disszertációm egy részét, amelyhez értékes visszajelzéseket kaptam.  
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Előadásom (Statistics as a common language between East and West) keretét egy magyar 

nemzetijövedelem-számítás témában nemzeti szinten lefolytatott vita adta. A 

prezentációmban amellett érveltem, hogy a vita tétjét és lefolyását akkor lehet megérteni, ha 

felfedjük a háttérben meghúzódó nemzetközi tudományos vitákat és a hazai politikai 

gazdaságtani viszonyokat. Mindehhez az STS tudományterületén belül bevett actor-network 

theory módszerét használtam, és a saját kutatásomon keresztül rámutattam az intézményi-

személyes kapcsolatokra, amelyek ismerete segít megérteni a Statisztikai Szemlében és a 

Közgazdasági Szemlében megjelent, látszólag „csak” tudományos színtéren zajló vitát. 

Kiutalás szintjén jeleztem, hogy a háttérben meghúzódó dimenziók sem statikusak és annak 

bizonyos változásainak megértéséhez érdemes megvizsgálni a globális gazdasági és 

geopolitikai folyamatokat. 

 

A szakmai visszajelzésen és a szűkebb tudományos érdeklődésemhez kapcsolódó kutatók 

megismerésén túl más tudományszervezési szempontból is rendkívül értékes tapasztalatokhoz 

jutottam. Korábban is vettem már részt nemzetközi konferencián (például 2011 októberében 

Angliában szintén a Heller Farkas Alapítvány támogatásával), de ez volt az első alkalom, 

hogy egy ilyen méretű (kb. 750 fős) konferencián vettem részt. A mennyiségi különbség 

egyben minőségit is jelentett, hiszen az európai STS-közösség számottevő része megjelent. 

Az ott folytatott beszélgetések és a konferencia szervezésében történő részvételem sokat 

segített megérteni, hogyan működik és hogyan lehet bekapcsolódni a nemzetközi tudományos 

világba. A kapcsolatrendszer kialakításában a hivatalos konferenciakezdés előtti napon 

(2014.09.16.) tartott EASST Pre-doctoral workshop is sokat segített. 

 

Ezúton szeretném megköszönni a Heller Farkas Alapítványnak a bizalmat, hogy ismételten 

támogatta a konferenciarészvételem! 

 

Budapest, 2014.09.22. 

 

Pinkasz (Pintér) András 
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