HÍREK,
KÖZLEMÉNYEK

VÁLOGATÁS A KÜLFÖLDI POLÁNYI TÁRSASÁGOK
FOLYÓIRATAIBÓL
A/

APPRAISAL legutóbb megjelent számainak címoldalai — fakszimilék az Appraisal legutóbb megjelent számaiból
Recenziók
Tudósítás konferenciákról
Hírek, közlemények

B/

TRADITION AND DISCOVERY legutóbb megjelent számainak
címoldalai - fakszimilék, kivonatok az egyes számokból:
Recenziók
Tudósítás konferenciákról
Hírek, közlemények

C/

BESZÁMOLÓ AZ ELMÚLT ÉV FONTOSABB ESEMÉNYEIRÕL

Társaságunk legjelentõsebb vállalkozása az elmúlt évben a 2003. szeptember 26-27-én a BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszékkel, valamint a
MTA TKI Tudománytörténet és Tudományelmélet Kutatócsoporttal közösen megrendezett „POLÁNYI MIHÁLY A KÉMIKUS” címû tudományos konferencia volt.
A konferencia elõadói a kémia tudományának neves hazai képviselõi,
valamint az elõadásaikat írásban beküldõ külföldi tudósok voltak.
A POLANYIANA most megjelent számában a konferencia elõadásai
teljes terjedelmükben olvashatók. Az elõadásokat követõ vitákat és a
kerekasztal megbeszélés szövegét honlapunkon tettük közzé.
(http://www.polanyi.bme.hu/)
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KÖZLEMÉNYEK

Hírek, közlemények

2003. december 2-án Társaságunk vendége volt a Magyar Köztársaság
volt elnöke: Göncz Árpád. A több mint kétórás kötetlen beszélgetés témája: „A szabadelvûség tartalmi és formai változásai az elmúlt 12 évben.
Van-e még pozitív tartalma a 'szabadelvûségnek' a Magyar Köztársaságban? (Ahogy a Magyar Köztársaság volt elnöke látja)”
A beszélgetésrõl készült hangfelvételt Kmeczkó Szilárd gondozta. A
megszerkesztett változat megjelenik a POLANYIANA 2004/1-es számában.
A BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék 2002-ben pályázatot
nyújtott be „POLÁNYI MIHÁLY ÉLETMÛVÉNEK KUTATÁSA” címmel az OTKA- hoz, amit el is nyert. A kutatás intervalluma : 2003 — 2006.
A kutatómunkáról az elsõ részbeszámolót 2004 elején készíti el a tanszék.
Az Appraisal címû angol folyóirat 2003/Vol. 4 No.2 számában
(pp 115—122) megjelent Margitay Tihamérnak, a Filozófia és Tudománytörténet Tanszék vezetõjének, Társaságunk tagjának „Freedom, Values
and Knowing” címû tanulmánya.
A Filozófia és Tudománytörténet Tanszék doktorandusz képzése keretében Gecsei Kolos PhD hallgató elkészíti a 46 mikrofilmen õrzött
Polányi hagyaték számítógépes katalógusát. A munka kb. egy évet vesz
igénybe
Társaságunk támogatást kért a Magyar Szabadalmi Hivatal elnökétõl
a szeptember 26—27-én megrendezett „Polányi Mihály a kémikus” címû
tudományos konferencia elõadásainak publikálásához. Az elnyert 600
ezer forintos támogatást teljes egészében a POLANYIANA 2003/1-2
száma nyomdai költségeinek a fedezésére fordítjuk.
Társaságunk támogatást kért a MTA Kémiai Tudományok Osztályától a szeptember 26—27-én megrendezett konferencia elõadásainak publikálásához. Az elnyert 200 ezer forintos támogatást ugyancsak teljes egészében a POLANYIANA 2003/1-2 nyomdai költségének fedezésére fordítjuk.
Társaságunk 2003 októberében pályázatot nyújtott be az Oktatási Miniszterhez, amelyben támogatást kért a 46 mikrofilmen õrzött Polányihagyaték digitalizálásához. Az OM 800 ezer forint támogatást helyezett
kilátásba, amihez még mintegy 400 ezer forint saját részt kell hozzáadni. A
támogatás — ez még függ a pályázat elfogadásától — lehetõvé teszi, hogy
végre CD-re kerüljön a hagyaték és felgyorsuljon a kutatás.
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A MEH Civil Kapcsolatok Fõosztálya 150 ezer forintot ítélt meg a Társaság 2004. évi mûködési költségeinek (posta, papír, festék, CD, stb.) a fedezésére. Az összeggel 2004. április végéig kellett tételesen elszámolnunk.

Ruth Danon költõ (New York) - Polányi Adolf unokája 2003 õszén látogatott Budapestre. Ezt az alkalmat használtuk fel ismerkedésre, jövõbeli
terveink megbeszélésére.
Társaságunk tagjai közül: Békés Vera, Gábor Éva, Litván György és Palló
Gábor vettek részt a megbeszélésen.
Walter B. Gulick (Montana ) a Tradition and Discovery szerkesztõbizottságának tagja 2003 nyarán Budapestre látogatott, s megbeszélést folytatott Gábor Évával a Polányi kutatás aktuális kérdéseirõl. (Adományáról
másutt szólunk.).
Marguarite Mandell (Montreal) a Karl Polanyi Institute elnöke 2003
õszén járt Budapesten. A két elnök kölcsönösen tájékoztatta egymást a kutatások eredményeirõl és a terveikrõl.
Oláh György Nobel-díjas kémikus 2003 nyarán Magyarországra látogatott, hogy átvegye a Debreceni Egyetem díszdoktori címét. Társaságunk
ezt az alkalmat használta fel arra, hogy felkérje a professzort, küldje el
írásban az õszi konferenciára Polányi Mihály kémikusi teljesítményét
méltató írását. Oláh György készségesen eleget tett a kérésnek. (Tanulmánya a POLANYIANA mostani számában olvasható.)

TUDÓSÍTÁS A PMSZFT HONLAPJÁRÓL
Többszöri próbálkozás után végre megszületett Társaságunk honlapja,
ami a http://www.polanyi.bme.hu/ címen érhetõ el. A honlap Zemplén
Gábornak, a POLANYIANA olvasószerkesztõjének a munkája. A jövõben
a honlapot Zrinyifalvi Dániel, az ELTE Informatika Kar Programtervezõ
Matematikus Szak hallgatója fogja gondozni.
A honlap folyamatos kiegészítése, karbantartása elsõsorban azon múlik, hogy a Társaság tagjai magukénak érzik-e majd a honlapot és belátható idõn belül elküldik Gábor Éva címére a kért adatokat.
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Ezek: Név, munkahelyi és privát postai cím, e-mail cím, telefon- és faxszám, rövid curriculum vitae: egyetemi végzettség, tudományos fokozat,
munkahelyi beosztás, külföldi ösztöndíjak, tanulmányutak és végül az
utóbbi öt évben megjelent fontosabb publikációk.

BESZÁMOLÓ A POLÁNYI MIHÁLY CD-ROM
MUNKÁLATAINAK JELENLEGI ÁLLÁSÁRÓL
Mint ismeretes több mint két éve határoztuk el, hogy hozzálátunk a
POLÁNYI MIHÁLY CD-ROM elkészítéséhez, miután az OMIKK-kal való
együttmûködési tervünk kútba esett.
A Polányi életrajz megírása több hónapos vajúdás után ezév második
felében elkészül.
Beérkezett néhány tanulmány is — sajnos nem valamennyi — ezek
szerkesztése még hátra van. Füstöss László és Gábor Éva, a CD-ROM szerkesztõi — nem adták fel a reményt, hogy a közeljövõben még néhány korábban megígért tanulmány áprilisig befut.
Az elõmunkálatok lezárásának idõpontja: 2004. szeptember. A
CD-ROM megjelenésének tervezett idõpontja: 2004. november.

A TÁRSASÁG ÉLETÉNEK EGYÉB ESEMÉNYEI 2003-BAN
2003 tavaszán összehívtuk a Társaság esedékes közgyûlését. A vezetõség
beszámolt az elmúlt három év munkájáról: az eredményekrõl és a kudarcokról. (A jelentés tömörített összefoglalóját írásban elküldtük valamennyi tagunknak).
A közgyûlés (egyszerû szótöbbséggel) jóváhagyta a jelentést, megszavazta azt a javaslatot, hogy az éves tagdíj aktív dolgozók esetében 3000 Ft
legyen, az egyetemi hallgatók és a nyugdíjasok 1000- Ft-t fizessenek.
(2003. december 30-ig a tagdíjak 85 %-a érkezett be.)
A közgyûlés jóváhagyta azt a javaslatot is, hogy a POLANYIANA eladási ára 2003-tól példányonként (duplaszám) 800-Ft legyen.
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KÖSZÖNTÕK
2004. január 23-án 75. születésnapja alkalmából köszöntöttük J.C.
Polanyit.

2004. február 19-én 75 születésnapja alkalmából köszöntöttük Litván
Györgyöt, Társaságunk tiszteletbeli tagját, s egyben gratuláltunk Jászi
Oszkár címû könyvének megjelenéséhez, amelynek bemutatójára 2004
április 13-án (kedden) d.u. 4 órakor a BMGE Oktatói Klubjában (Mûegyetem rkp. 3 I. em. 66.) került sor.

A TÁRSASÁG ANYAGI HELYZETE 2003 ÉV VÉGÉN
Az utóbbi hónapokban szponzoraink (Soros Alapítvány, Friedrich
Naumann Alapítvány) közölték, hogy beszüntetik támogatásunkat. A jövõben a hazai nonprofit szervezeteket támogató hazai intézményekhez
fordulhatunk, illetve az EU keretében elnyert pályázatok útján számíthatunk támogatásra.
Idén kedvezõen alakult számunkra a 2003. évi személyi jövedelemadók 1 %-nak felajánlása.
Az APEH Dél-Budapesti Igazgatósága 2003 õszén arról értesített bennünket, hogy a Társaság címére 80 ezer, az Alapítványéra pedig 21 ezer Ft
felajánlás érkezett.
Ezúton is köszönjük ismeretlen szponzorainknak a támogatást. A beérkezett összeget a kutatómunka költségeinek a fedezésére fordítjuk.
Az ezévi kampány keretében 2004 januárjában küldtünk el mintegy 80
levelet tagjainknak, szponzorainknak, kérve a szja 1 %-nak felajánlását a
Polányi Társaságnak.
2003-ban az alábbi egyéni adományok érkeztek Társaságunk címére:
Zrinyifalvi Gábor: 20 ezer Ft
Zemplén Gábor: 5 ezer Ft
Várdy Péter: ( Hollandia) 5 ezer Ft
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2004. február 10-án 82 születésnapja alkalmából köszöntöttük Göncz
Árpádot, a Magyar Köztársaság volt elnökét.

Nyirõ Zsuzsa: 9 ezer Ft
Kármán B. Félix: 8 ezer Ft
Walter Gulick ( USA): 200 USD
Hidegkuti Béla (Ausztrália): 629 AUS

Hírek, közlemények

Az adományokat és a tagdíj felülfizetéseket köszönettel vettük.

IN MEMORIAM
2004. április 29-én lesz 10 éve, hogy váratlanul elhunyt Társaságunk titkára, Ujlaki Gabriella. Emlékét továbbra is megõrizzük
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy Lomb Kató poliglott tolmács és idegenvezetõ, a Polányi Mihály Szabadelvû Filozófiai Társaság egykori tagja
(1991–1995) ezév tavaszán 95 éves korában elhunyt. Halálának híre csak
most érkezett el hozzánk. Bár késve, ezúton fejezzük ki részvétünket
Lomb Kató családjának. Emlékét megõrizzük
Január 20-án 73 éves korában szív és veseelégtelenségben elhunyt Szirtes László, aki az alapítás óta volt tagja a Társaságnak. Mint ismeretes,
Szirtes László a gyermekfilozófia kiváló mûvelõje volt.
2003 õszén Londonban elhunyt két angol Polányi kutató: R.A. Hodgkin
és Drusilla Scott, akikkel Társaságunk éveken keresztül személyes kapcsolatban állt, s akiktõl Polányi kutatásainkhoz sok segítséget kaptunk.
Mindkettõjüktõl szomorú szívvel búcsúzunk.

Budapest, 2004. március hó

Gábor Éva
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A szerkesztést megkönnyítendõ, kérjük, hogy a kéziratokat a következõ
formai megkötések szerint készítsék el. A szerzõi kézirat oldalait arab számokkal megszámozva, legalább 3 cm-es margóval, dupla sorközzel adják
le nyomtatott és elektronikus formátumban (3,5 hüvelykes mágneslemezen, elektronikus levél csatolmányaként vagy pontos, letölthetõ internetcím megadásával). A szöveg ne tartalmazzon 12-esnél kisebb betûméretet.
Kérjük, ne használjanak dupla szóközöket és ne hagyjanak ki sorokat a bekezdések között. A POLANYIANA minden ismertebb szövegszerkesztõvel írt kéziratot elfogad (Word, Word Perfect, Star Office, TeX/LaTeX),
azonban kéri a szerzõket, hogy lehetõleg RTF formátumban adják le
kézirataikat. Az irodalmi hivatkozások készítésekor használhatóak az ismertebb hivatkozás-rendezõ programok (EndNote, stb.), ill. leadható a
szöveg hivatkozásait tartalmazó BibTeX fájl. A szöveg ne tartalmazzon
több mint három alcímszintet (recenziók csak egyet), ezek a kéziratban lehetnek számozottak, betûvel ellátottak (pl. I., II.a., III.b.i.) vagy számozatlanok. Mind a magyar, mind az angol nyelvû cikkekhez mellékeljen 200
szónál nem hosszabb angol nyelvû kivonatot és a cikk címének angol
nyelvû fordítását.
A kézirat tartalmazza a címet, a szerzõ és/vagy a fordító nevét és
affiliációját (város, munkahely), valamint email-címét a szöveg elején (ennek publikálásától külön kérésre eltekintünk).
Recenziók tartalmazzák a recenzálandó mû teljes címét a következõ
minta alapján:
Polányi Mihály. Tudomány és ember. Három tanulmány. Budapest: Argumentum kiadó; Polányi Mihály Szabadelvõ Filozófiai Társaság, 1997. 243
oldal. Fordította Bánki Dezsõ és Beck András.
A lábjegyzetek számának csökkentése érdekében a hivatkozásokat a
szövegben helyezze el, a szerzõ és évszám megjelölésével, a következõ
példák alapján:
…erre példa Polányi (1997)…
…többször is megjelenik (Polányi 1994, 1997; Prosch 1998)…
Az idézetek forrását az idézet végén adja meg:
(Polányi 1997:101), (Polányi 1994, I:64-5)
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SZERZÕINKNEK

Korábbi kiadásokat szögletes zárójellel, az új kiadás elõtt írjuk:
(Newton [1704] 1968)
A hivatkozott irodalmat a szöveg végén sorolja fel a következõ irányvonalak figyelembe vételével.

Hírek, közlemények

Könyvek esetében:
Elsõ szerzõ (szerk.); Második szerzõ. Évszám. Könyv címe (Sorozat
címe) Kiadás helye: Kiadó.
Tudományos cikkeknél:
Szerzõ. Évszám. “Cikk címe.” Folyóirat címe Évfolyam (szám): oldalszám.
További eligazításhoz lásd a The Chicago Manual of Style, 14th edition
(University of Chicago Press, 1993) irányvonalait a tudományos mûvek
hivatkozásaihoz, ill. a POLANYIANA honlapját.
Kérjük, hogy minden, a szövegben hivatkozott tétel jelenjék meg a bibliográfiában, de csak ezek a tételek. Két szerzõig legalább egy keresztnevet
adjon meg teljesen. Magyar szerzõk esetén {Vezetéknév Keresztnév} sorrendben, vesszõ nélkül, külföldi szerzõk esetében {Vezetéknév, Keresztnév} módon.
Képek közlésekor kérjük, hogy ezeket külön lapra, fotóminõségben is adják le, és egyértelmûen számozzák meg mind a képek hátoldalán, mind a szövegben, ill. egyeztessenek a Kiadóval.

Zemplén Gábor
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