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Műhely viták 2007-ben
2007. május 22-én műhelyvitát rendeztünk Ami a Koestler konferenciából kimaradt
címmel.
Az előadó, SZÍVÓS Mihály, Társaságunk tagja bemutatta Koestler Arthur. Tanulmányok
és esszék című könyvét, amelynek középpontjában Polányi Mihály és Koestler Arthur
közel négy évtizedes együttműködése és barátsága áll.
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TUDOMÁNYOS ÉLET

A műhelyvita összefoglalása e szám 148-153. oldalain olvasható.
2007. november 6-án műhelyvitát rendeztünk, amelynek keretében társaságunk
tagja, KÖVESDY Pál, egykor nemzetközi műkereskedő, műgyűjtő felvázolta készülő
Életem a muzsika, a képzőművészet és a fehér emberek között című életrajzi művét.
A színes és gazdag mondanivalót a jelenlevők nagy érdeklődéssel hallgatták.
Az előadásról felvétel készült, amelyet DVD lemezen rögzítettünk. A felvétel a
műhelyvita teljes anyagát tartalmazza.

Előadások a MTESZ ankéton
A MTESZ 2007 november 21–23. között megrendezett ankétján Társaságunk két
tagja tartott előadást:
FÜSTÖSS László Urána – Egy kísérlet a tudomány elfogadtatására címmel,
míg
GÁBOR Éva Egyesült Izzó – Tungsram – General Electric.
Gondolatok az alapítás 115. évfordulóján
(Egy láncszem az izzólámpa történetében: Polányi Mihály)
címmel tartotta meg előadását.
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A MAGYAR KÉMIKUSOK EGYESÜLETE alapításának 100. évfordulója alkalmából
2007. május 25-én a Budapesti Műszaki és Közgazdaságtudományi Egyetemen
tartotta jubileumi ülését, amelyen társaságunkat Gábor Éva elnök képviselte.

Polányi Mihály díjasok 2007-ben
2007. március 9-én adták át a Magyar Tudományos Akadémián a Polányi Mihály
Kuratórium ez évi díjait.
A két díjazott:
Dr. LENDVAY György (az MTA doktora, tudományos tanácsadó, MTA Kémiai
Kutatóközpont, Szerkezeti Kémiai Intézet) Újabb eredmények a reakciódinamika
elméletében: Lépések a Polányi Mihály által megkezdett úton címmel,
valamint
Dr. LAGZI István László (ifjúsági díj) (PhD, tudományos munkatárs, ELTE TTK,
Kémiai Intézet, Fizikai Kémiai Tanszék) Dinamikus csapadékmintázatok reakciódiff úzió rendszerekben címmel tartotta meg előadását.

ÁDÁM György akadémikust, Társaságunk tagját március 16-án Széchenyi Díjjal
tüntették ki.
A díjazottnak ezúton is gratulálunk.

Kapcsolatfelvétel
Ez év nyarán GÁBOR Éva elnök felkereste Várpalotán a Thury-várban működő
Magyar Vegyészeti Múzeumot, s az iránt érdeklődött, hogy a Múzeum milyen
dokumentumokat őriz a kémikus Polányi Mihályról. A látogatás alkalmával
átadta Társaságunk folyóiratának, a Polanyiana-nak néhány megjelent példányát.
A Múzeum igazgatója, Vargáné Nyári Katalin köszönettel fogadta ajándékunkat,
és cserébe felajánlotta a Vegyészeti Múzeum két kiadványát: A magyar vegyészet
arcképcsarnoka és a 40 éves a Magyar Vegyészeti Múzeum címűeket. A kiadványokat
elhelyeztük a Polányi Társaság könyvtárában.
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Társaságunk átadta az Országos Széchenyi Könyvtár Kézirattárának Polányi Mihály
két korai kéziratát: az édesapjához írt francia nyelvű, valamint a 20-as évek közepén
nővéréhez, Laurához írt leveleit.

2007. augusztus 10-én hosszantartó súlyos betegségben elhunyt
BÉRCES TIBOR
a Polányi Mihály Szabadelvű Filozófiai Társaság tagja,
a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja,
a szegedi József Attila Tudományegyetem címzetes egyetemi tanára,
a MTA Kémiai Kutatóközpont Reakciókinetikai Osztályának
állami díjas vezetője.
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In memoriam

BÉRCES TIBOR emlékét megőrizzük.

2007. július 11-én 89 éves korában az Egyesült Államokban elhunyt
THOMAS POLANYI
lézerfizikus,
Polányi Adolf negyedik gyermeke.

2007. december 2-án 94 éves korában Edinburghban elhunyt
THOMAS FORSYTH TORRANCE
a Royal Society és a British Academy tagja,
a huszadik század egyik legnagyobb hatású református teológusa,
Polányi Mihály filozófiájának talán legértőbb teológus-interpretátora.
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Thomas F. Torrance*
(1913-2007)
Advent első vasárnapján hunyt el a világ egyik leghíresebb református teológusa,
Thomas Forsyth Torrance. Skócia fővárosában, Edinburghban élt, az ottani világhírű
egyetem református teológiai fakultásának volt a dogmatika professzora. Az
Edinburghi Egyetem tanárai a 20. század legnagyobb brit teológusának tartották.
Nekem, e megemlékezés írójának, abban a kiváltságban volt részem, hogy tanítványa
lehettem, amikor a Skót Református Egyház ösztöndíjával a New College-ban
tanultam. A tanítómesteremre emlékezem most hálával, s mivel bennünket,
magyarokat is szeretett, emlékezzünk együtt.
Thomas Torrance a kínai Chengdu-ban született 1913-ban. Az édesapja ott szolgált
misszionáriusként. Hatan voltak testvérek, ő volt a harmadik a sorban. 14 éves koráig
Kínában járt iskolába, majd hazajött Skóciába. Előbb klasszikus nyelveket és fi lozófiát
tanult, hogy beiratkozhasson a teológiára. A teológia elvégzése után Baselbe került,
ahol Karl Barth tanítványa lett. Nála doktorált. 1952-ben választották dogmatika
professzorrá az Edinburghi Egyetem református fakultásán, a New College-ban.
Nagyon nagy tekintélyt szerzett magának azzal, hogy az angolszász világot Kálvin
és Barth teológiájának új kiadásaival és fordításaival ismertette meg. Elkötelezetten
ökumenikus szellemű egyéniség volt, aki az ortodox keresztyénség teológiájában is
olyan jártasságot szerzett, hogy a görög ortodox egyház a legmagasabb elismeréssel,
a protopresbiteri címmel tüntette ki. Részt vett a katolikus-református párbeszédben,
a református-ortodox dialógusnak pedig meghatározó alakjává vált. Mind az
Egyházak Világtanácsában, mind pedig a Református Világszövetségben a vezető
teológusok közé tartozott. A Manchesterben élő Polányi Mihályhoz, a világhírű
tudóshoz is szoros barátság fűzte, egymás gondolataira inspirálóan hatottak.
Mindezeken túl Torrance éveket fordított arra, hogy megismerje a modern fizika
és matematika legújabb eredményeit, s ennek a fáradozásnak az lett az eredménye,
hogy elindítója lett a természettudósok és a teológusok világméretű párbeszédének.
Ezért a munkásságáért 1978-ban Templeton-díjjal tüntették ki. Hazájában is nagy
elismerés övezte. Mind a Royal Society, mind pedig a British Academy tagjai sorába
választotta. Az 1976-77. évben a Skót Református Egyház moderátora volt. Ez a
tisztség a skótok szemében a nemzet első emberét jelenti. A Debreceni Református
Kollégium 450 éves jubileumán, 1988-ban a Debreceni Hittudományi Egyetemünktől
díszdoktori címet kapott.
Ezekben a hetekben a református egyházak és tudományos társaságok szerte
a világon méltatják Thomas Forsyth Torrance életművét. Mi is kérdezzük, mi az
ő történelmi-tudományos jelentősége? Mint rendszeres teológus, Kálvin és Barth
* Az alábbi megemlékezést Torrance professzor tanítványa, Gaál Botond debreceni tagtársunk
írta. A szöveg eredetileg a Reformátusok Lapjának újévi első számában jelent meg. Ezúton
mondunk köszönetet Gaál Botondnak, hogy írását rendelkezésünkre bocsátotta. (szerk.)
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Gaál Botond
(Debrecen)
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teológiájának egyik legátfogóbb magyarázója és fordítója volt. A trinitástan és az
ekkléziológia modern értelmezésével alkotó módon járult hozzá az egyetemes
egyház teológiájának gazdagításához. Maxwell és Polányi megállapításait ő
vezette be a tudományos teológiai gondolkodásba, s ezzel a teológiát fölemelte
a modern tudományokkal való párbeszéd szintjére és rangjára. Polányi Mihály
tudományelméleti munkásságának hatására a teológia művelésében új tudományos
szemléletet képviselt, s ennek kapcsán a teológiát pozitív tudománynak tekintette.
Könyvei és tanulmányainak százai a 21. században is meghatározó szereppel
bírnak.
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SZERVEZETI ÉLET

A Polányi Mihály Szabadelvű Filozófiai Társaság 1990-ben létrehozott Alapítványát
az alapítók 2007 júniusában közös megegyezéssel megszüntették, mivel működése
nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Az Alapítványnak vagyona nem volt.
A Fővárosi Bíróság kimondta a jogutód nélküli megszüntetést.
A Polányi Mihály Szabadelvű Filozófiai Társaság 2007. június 1-én megtartotta éves
Közgyűlését. A Közgyűlés jegyzőkönyve megtekinthető a Társaság irattárában.

Pénzügyi helyzet
Bevételek

Tagdíjakból: 69.000 Ft
A POLANYIANA 2006/1-2 számainak eladásából: 13.824 Ft
A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ egy százaléka révén − az APEH 2007. október 31-i
értesítése szerint − támogatóink 150.781 Ft-t ajánlottak fel, amelyet postaköltségek
fedezésére fordítottunk.
Támogatóinknak ezúton mondunk köszönetet, egyben kérjük, hogy célkitűzéseinket a
jövőben is támogassák személyi jövedelemadójuk egy százalékának felajánlásával.
Adószámunk: 19635617-1-43
Adományok

OLÁH György kémiai Nobel-díjas tudós 250 USD-t utalt át Társaságunk
folyószámlájára, amelyet 2008, január 23-án írott levelünkben köszöntünk meg.
OLÁH György Társaságunk elnökéhez írt levelét e szám 157. oldalán közöljük.
Stefania JHA, az USA-ban élő Polányi-kutató 20 USD-t utalt át folyószámlánkra.
A Társaságot tagdíjuk felülfizetésével támogatták: Vámos Tibor, Szikra Dorottya,
Szabó Imre, Váriné Szilágyi Ibolya, Gábor Éva, Beck Mihály, Schuller Mária, Kövesdy
Pál, Siminszky Mário, Füstöss László és Kmeczkó Szilárd.
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Eleventh International Karl Polanyi Conference
„THE RELEVANCE OF KARL POLANYI FOR THE 21ST CENTURY”
The eleventh international Karl Polanyi Conference will be held at Concordia
University, Montreal from December 4-6, 2008. The theme of this conference,
marking the 20th anniversary of the foundation of the Karl Polanyi Institute of
Political Economy at Concordia University, is „The Relevance of Karl Polanyi for
the 21st Century”.
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CALL FOR PAPERS

At this anniversary conference, we invite papers on the relevance of the work of Karl
Polanyi for scholarship and social change in the 21st century. The influence of Karl
Polanyi in the social sciences and the humanities continues to grow, contributing to
an intellectual counter-movement. Recent publications call for a renewed political
economy inspired, among others, by the work of Karl Polanyi. His contribution to
interdisciplinary approaches within the social sciences has been acknowledged as
foundational. Within economics, Polanyi’s work is contributing to the construction of
a socially rooted, historical and institutional heterodox economics that is effectively
challenging the excessively abstract approach of mainstream theory and the
limitations of its underlying hypotheses.
New research on democratic socio-economic alternatives as they emerge throughout
the world also refers extensively to the importance of Polanyi. Researchers are
increasingly drawing upon Polanyi’s writings that preceded and followed The Great
Transformation. References to Karl Polanyi also appear in the popular media in
many parts of the world, reaching a broader public. Polanyi’s contribution to the
development of critical approaches in theory, action and policy at the beginning of
the 21st century is acknowledged within the academic community and by those
directly engaged in social transformation strategies. We welcome papers from these
many perspectives.
The Great Transformation has been translated into many languages, most recently
into modern and also traditional Chinese, with a Korean edition forthcoming. We
invite papers on the international resonance of the work of Karl Polanyi.
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Unlike previous calls for papers in which we proposed several thematic sub-topics
to correspond with a large conference theme, at this time, we have chosen to
propose a broad theme to discuss the relevance of Karl Polanyi at a critical time
in our history.
As in all previous conferences, we also welcome presentations on the life and work
of Karl Polanyi; the role of Polanyi in the history of thought in economics, sociology,
history and anthropology.
We invite proposals for individual presentations as well as proposals for panels on
specific themes.
Please send abstracts to the Karl Polanyi Institute of Political Economy (polanyi@
alcor.concordia.ca) by March 15, 2008. Abstracts must not be more than 300 words.
If you propose panels, please include details on the panelists (no more than four)
as well as their abstracts.
Karl Polanyi Institute of Political Economy
Concordia University
Phone: (514) 848-8707
Fax: (514) 848-4514
E mail: polanyi@alcor.concordia.ca
Visit the website at http://artsandscience1.concordia.ca/polanyi/
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