UTÓSZÓ

Rövidesen egy éve lesz már, hogy Budapesten találkozót adtak egymásnak több ország
Polányi-kutatói, hogy jubileumi Emlékülés keretében bemutassák a 100 éve született
Polányi Mihály munkásságát és a róla szóló kutatási eredményeket.
A POLANYIANA 1992. évi 1. száma ennek az Emlékülésnek az előadásait adja most
közre, így azok is tudomást szerezhetnek róluk, akik annak idején nem hallgathatták meg
ezeket. Az előadások publikussá tétele minden bizonnyal hozzájárul ahhoz is, hogy idehaza
és külföldön mind többen ismerjék meg Polányi oeuvre-jét, valamint a vele foglalkozó kutatásokat.
Az előadások szövegét a szerzők által megfogalmazott formában adjuk közre. A sort azok
az előadások nyitják meg, amelyek "A morál és a teológia szerepe Polányi gondolkodásában" címszó alatt hangzottak el. Ezt követte az "Az ismeretelmélet és a nyelv szerepe
Polányi gondolkodásában" c. téma. A legszerteágazóbb területet "A történelem és jog
Polányinál" c. téma előadásai ölelik fel. A sort "Az ismeretelmélet és a tudományfilozófia
Polányi gondolkodásában." c. téma zárja le.
Az Emlékülésen elhangzott előadásokon kívül helyt kapott ebben a számban két kisebb
lélegzetű irás is: az egyik J.C.Polanyinak, Polányi Mihály Kanadában élő Nobel-díjas fiának
az az irása, amelyet magyarországi tartózkodása idején Társaságunk számára írt. J.C.Polányi 1991 augusztusában résztvett a Budapesten megrendezett Alkalmazott Kémiai Világkonferencián, azt követően találkozott a PMSZFT vezetőségével és adta át közlés céljából
ezt az írását. Ebben apja emléke előtt tiszteleg. A másik írás Vezér Erzsébetnek, a Polányi
család monográfusának a Budapesti Műszaki Egyetem Könyvtárában megrendezett jubileumi Emlékkiállítás megnyitása alkalmából elhangzott szavait idézi.
A POLANYIANA második számát a résztvevők névsora egészíti ki és az az Emlékülést
méltató cikk zárja le, amelyet Richárd Gelwick, az Amerikai Egyesült Államok Polányi
Társaságának koordinátora publikált a "Tradition & Discovery" legutóbbi számában.
Az egyes előadásokhoz szándékosan nem írtunk külön bevezetőt és nem fűztünk kommentárt. Adandó alkalommal szívesen bocsátjuk majd széleskörű vitára az itt közölt előadásokat.

***
Ezúttal is szeretnénk megragadni az alkalmat, hogy köszönetet mondjunk mindazoknak,
akik lehetővé tették Emlékülésünk megrendezését. Mindenekelőtt a Soros Alapítványnak,
azonkívül a Goethe Intézetnek az anyagi támogatásért, valamint a Friedrich Naumann
Alapítványnak, amely méltó keretet biztosított jubileumi rendezvényünk számára.
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Itt mondunk köszönetet Vezér Erzsébetnek a Budapesti Műszaki Egyetem Központi
Könyvtárában megrendezett Polányi emlékkiállítás megnyitásáért, valamint Biacs Péter nének, a könyvtár munkatársának, akinek áldozatos munkája nélkül a kiállítás nem jöhetett volna létre. Szeretnénk köszönetet mondani a Striker-házaspárnak, Polányi Mihály
budapesti rokonainak, akik jelenlétükkel megtisztelték Emlékülésünket, valamint
Hronszky Imrének, aki vállalta a konferencia megnyitásával és az együttműködés iniciálásával járó feladatokat, rajta kívül még mindazoknak - rendezőknek, tolmácsoknak, kísérőknek - akik nélkül az Emlékülés sikere nem lehetett volna teljes.
Reméljük, hogy a POLANYIANA 1992. évi 1.-2. száma úgy vonul be Társaságunk történetébe, mint ami fontos, semmi mással nem pótolható feladatot tölt be: tudatosítja, hogy
eljött az ideje Polányi Mihály szellemi hazatérésének.

Budapest, 1992. tavasz-nyár

Fehér Márta - Gábor Éva - Újlaki Gabriella
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