KÖSZÖNTŐ

A Polányi Mihály Szabadelvű Filoz6fiai Társaság megalakulásának egyéves, és névad6ja
születésének 100. évfordul6ja alkalmából a POLANYIANA e1s6 számával köszöntjük az
Olvas6t. Íme, kétségbevonhatatlan tény, társaságunknak van saját lapja, elméleti foly6irata.
Társaság és foly6irat - reményeink szerint - mostant61 fogva összetartoznak. A POLANYIANA birtokában teljesíthetjük vállalt feladatunkat, folyamatosan közreadhajtuk Polányi Mihály írásait és a vele rokon filoz6fmi hagyományokhoz tartoz6, r6luk készül6
tanulmányokat.
Reméljük, hogya POLANYIANA közvetítésével aktív kapcsolatot tudunk teremteni a
hazai és külföldi kutat6k között, ennek érdekében igyekezni fogunk minél több angol
nyelvű számot megjelentetni.
Testvérlapunk az észak-amerikai kontinensen múköd6 Polányi Társaság lapja, a Tradition and Discovery, amellyel már kapcsolatban állunk: a kölcsönös publikálás egymás
lapjában terveink között szerepel. Míg azonban 6k Polányi fJJ.oz6fiai jelent6ségére, a
poszt-kritikai, azaz a posztmodern filoz6fiai gondolkodást megalapoz6 eszmerendszerre
helyezik a hangsúlyt, mi, helyzetünkb61 adód6an, legalább ennyire el6térbe kell, hogy
állítsuk a modem liberális gondolkodást meghatároz6 okfejtést.
Foly6iratunk hiánypótl6 kíván lenni: ezért eleinte az itthon teljesen ismeretlen Polányi
Mihály személyére és munkásságára összpontosítunk, id6vel pedig sort kerítünk más
liberális gondolkod6k írásainak közlésére is, többek között Hayek, Popper, Koestler,
Lakatos, Mannheim és mások tanulmányaival is találkozhat majd az olvas6 a POLANYIANA hasábjain, illetve olyan írásokkal, amelyek a Polányi által képviselt liberális filoz6fmi
felfogással rokonok.
A hangsúlyt az elméleti cikkek közlésére helyezzük, de természetesen helyt adunk
múhelymunkáknak, konferencia-beszámoI6knak, irodalmi és bibliográfiai adatok ismertetésének is.
Évente 2-3 számot szeretnénk kiadni, esetenként többet is, ha elegend6 mennyiségű és
megfelel6 színvonalú közölhet6 anyag áll rendelkezésünkre. Most az indulásnál valamivel
gyakrabban jelentkezünk, mivel szépszámú cikk vár máris publikálásra, részben Polányi
bizonyos szempontok alapján kiválasztott írásai, részben r6la készült magyar és angolnyelvű tanulmányok, köztük külföldi partnereink hozzánk eljuttatott munkái.
Közeli terveink között szerepel egy Polányi Mihály Emlékszám kiadása, a kémikus
Polányi bemutatása (ami természetesen a Társaság kémikus-fizikus tagjaira vár), és sort
kívánunk keríteni archív anyagok bemutatására is.
Reméljük, siker koronázza azt a törekvésünket is - aminek érdekében megtettük az els6
lépéseket -, hogy hazahozassuk Chicag6ból Polányi Mihály hagyatékának a tudományos
kutatás szempontjából leginkább érdekl6désre számot tart6 részét: kiemelked6 személyiségekkel - köztük Nils Bohrral, Max Boronal, Albert Einsteinnel, Fritz Haberrel, Hevesy

3

Györggyel, Jászi Oszkárral, Arthur Koestlerrel, Karl Mannheimmel, Pólya Györggyel és
másokkal- folytatott levelezésé~ kéziratait, jegyzeteit és egyéb munkásságát reprezentáló
dokumentumokat. Ennek az anyagnak egy részét majd ugyancsak a POLANYIANA
hasábjain mutatjuk be.
Ars poeticánkat röviden így foglalhatj uk ösze: Polányi Mihály szellemében kívánjuk
szerkeszteni a POLANYIANA-t, az 6 magasfokú erkölcsiségét, az emberi haladás és
humánum iránti odaadásá~ elkötelezettségét, a legnemesebb polgári liberális hagyományokat vállaló eszmeiségét írtuk zászlónkra.
A POLANYIANA-t a Társaság Választmányának tagjai gondozzák, 61c a szerkeszt6i, és
a lektori munkákat minden ellenszolgáltatás nélkül végzik. A Társaság vezet6sége reméli,
hogya kés6bbiek során mások is részt kívánnak venni a közös munkában.
Szeretnénk elérni, hogy ne maradjon fölös példány, ezért számítunk arra, hogy legalább
a Társaság tagjai el6fizetik a lapot, és hogy szélesebb körben is érdekl6dés lesz iránta.
Ezeknek az elgondolásoknak ajegyében üdvözöljük az olvasót. Kérjük, hogy megért6en,
de természetesen kritikával olvassa minden sorunkat, s közölje velünk véleményét, észrevételeit. Reméljük, hogy élvezni fogjuk olvasóink bizalmát.
A szerkeszt6ség
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