
MELLÉKLET 

Recenzió / Review 

Klaus Allerbeck (J.W. Goethe Egyetem, Frankfurt) recenziója Georg Hans Neuweg Könnerschaft und 
implizites Wissen. Zur lehr-lerntheoretischen Bedeutung der Erkenntnis-und Wissenstheorie Michael 
Polanyi's címû  könyvérõl  szinte egyidejûleg jelent meg az Appraisal (Vol. 3. No. March 2ooo) és a 
Tradition and Discovery ( XXVI. Number 2. 2000.) folyóiratokban. A 
Polanyiana szerkesztõbizottsága azért döntött e rövid kis írás  közlése mellett, mert nem csekély 
tanulságul szolgál azok számára, akik tudni szeretnék,  miért is "negligálják" Németországban Polányi 
írásait, viszont, akiket komolyan foglalkoztat Polányi filozófiája és episztemológiája, hogyan látják õt 
magát, illetve egyes elméleti munkáit. (Szerk.) 
  

Georg Hans Neuweg. Könnerschaft und implizites Wissen. Zur lehr-lerntheoretischen  Bedeutumg der 
Erkenntnis- 
und Wissenstheorie Michael Polanyis. Münster: Waxmann. 464 pp. 68 DM 

Michael Polanyi is hardly known in Germany today. His work outside of physical chemistry is not 
available in German, with the exception of the Tacit Dimension (available in a rather inexact translation) 
and the Eddington lectures (`Beyond nihilism'). Language is not the only problem for his reception or 
lack thereof, however. There are at least two further problems which make Polanyi almost inaccessible 
to the German reader. One his his style of scholarship. Writing essentially for an English-language 
audience, he presents even his greatest breakthroughs as if they were common sense. German language 
readers simply do not know where to put him in intellectua1 history, unless they are very well trained  
philosophers. The other problem is that Polanyi wrestled with  the problems posed and solutions  found 
by the Southwest German school of philosophy and sociology with is practically  extínct, and does this, 
of course, implicitly. He even misleads the reader who is not too careful into believing that he is 
following the lead of Dilthey. 

Neuweg's book. addresses the first problem splendidly. It is a very learned work (apparently hís 
Habilitation, the `second book' required for a career in German language universities). The title gives  
the focus of the book: it is the expert  and his or her implicit knowledge. In  particular, Neuweg 
examines the importance of Polanyi's theories for theories of teaching and learning. He  relates Polanyi's 
contributions to philosophy and psychological research. In particular, Neuweg  discusses the work of 
Gilbert Ryle at length and relates it to Polanyi. 

It is a little odd that an introduction to Polany's life and work is given in the middle of the text (Chapter 
8; 14 pages). It seems to this reviewer that Neuweg tends to overstate the importance of the tacit 
dimension and to underplay the importance of levels for his thought. For a systematic introduction - 
beyond theories of learning - it would have been worthwhile to at least hint at the links of Polanyi's  



thought to the Southwest German school of philosophy and sociology (Windelband, Weber). 

The book certainly does give the flavour of  Polanyi's work. It contains quite a few of Polanyi's striking 
examples which are frequently so convincing that the reader does loose the argument they are supposed 
to prove. Neuweg places them in their systematic context. It is important to note that he is concerned 
with learning and teaching rather complex skills, such as required .in a profession, thereby going well 
beyond more simplistic models of learning. 

This is the first major exposition of Polanyi's work in German. It is to be hoped that the increased 
visibility and accessibility will lead to an awareness of this great scholar who was one of Germany's 
leading scientists until 1933. 

Klaus Allerbek 
Kronberg, Germany

CONFERENCES 

Appraisal Conference 

The next Appraisal/Polanyi Conference will held on Friday 30th (5 pm)-Saturday 31 st (5pm) March 
2001, 
at Hugh Stewart Hall, University of Nottingham. 

Conference Fees, inc. Dinner, Bed, Breakfast, Lunch, Coffee, Tea, papers sent in advance, & VAT: 
Single room sharing bathroom: 66.00 pounds; extra night (Sat.) B. &. B. 26.50 pounds; Ensuite room: 
81.00 pounds; extra night (Sat.) B. &. B. 41.50 pounds. 
Non-residential rates also available; please ask, stating your requirements. 

Cheques/money, in pounds Sterling only please, shouid be made payable to 'R.T. Allen Conference 
Account'. 
We regret that we cannot offer facilities for Visa/MasterCard etc. 

Please send all enquiries, applications and offers of papers to the address below, or visit the Appraisal 
website and follow the links to Appraisal, Conference, and Conference Application Form. 

Papers: 
The Conference is organised like a seminar, with a round-table discussion of the papers which will have 
been issued in advance. 
Papers can be exploratory and suggestive rather than finished. Revised versions will be considered for 
publication in Appraisal. 

mailto:allerbeck@soz.uni-frankfurt.de


The special theme of the Conference will be: 
Social & Political Philosophy and Problems but not all papers need be on that theme. 

The texts of alt papers will be required by Jan. 31 st 2001. They should be sent electronically on disk or 
by e-mail attachment, preferably as .rtf (Rich Text Format) files, or be cleanly typed, with a new ribbon, 
and with single spacing, for scanning. 

Location: 
Hugh Stewart Hall is set in the grounds of University Park, 2 miles west of the centre of  Nottingham 
between the A52 and the A6005. 
Nottingham is served by frequent trains from London (St Pancras), and connections via Birmingham, 
Sheffield, Manchester and Derby, and by a bus service from East Midlands Airport. 
Places to visit in the centre of Nottingham include the Castle (with art gallery), the historic `Trip to 
Jerusalem' inn, the Costume Museum, and the Lace Market, with St Mary's Church. On the other side of 
the A52 from University Park is the Elizabethan Wollaton Hall (now also a natural history museum) and 
Park. 

Richard Allen 
Editor 
Appraisal, 20 Ulverscroft Rd, Loughborough, Leics. LE11 3PU, 
E-mail: philosophers@lineone.net 
http://website.lineone.net/~philosophers 
  
  

Polanyi's Post-Critical Thought and the Rebirth of Meaning 

The Polanyi Society will sponsor a conference on the theme '"Polanyi's Post-Critical Thought and the 
Rebirth of Meaning" on June 8, 9, and 10, 2001 at Loyola University, Chicago. This conference is an 
occasion to reflect on themes and possibilities found in Polanyi's thought twenty-five years after 
Polanyi's death in 1976. Chicago is an apt site for the conference, since interested participants will be 
able to access the archival Polanyi papers during weekdays at the Regenstein Library of the University 
of Chicago. 

Proposals are invited for papers that examine connections between Polanyian perspectives and those of 
other thinkers, schools of thought or domains of inquiry. Papers can explore prospects for post-critical 
thought. The following are some suggested general ca.tegories within which specific papers might be 
grouped. [Please do not think of them as a limit for submissions but as a springboard for your ovm 
reflections. The final program will reflect groupings adjusted in light of proposals submitted.] 

Postmodernism and Post-Critical Thought 
Polanyi and the Analytic Tradition 

mailto:philosophers@lineone.net
http://website.lineone.net/~philosophers


Polanyi and American Thought 
Poianyi and Continental Thinkers. 

Polanyi in the Iight of Developments in Psychological Theory 
The Tacit Dimension: Skills, Practice and the Subliminal 
Making and Creating as Embodied Acts 

Polanyi's Antireductionism and the Logic of Emergence 
Metaphysical Issues in Polanyi"s Philosophy 
Developing Polanyi's Notion of Meaning 

Polanyian Approaches to Conceiving God 
Polanyian Links Between Religion and Science 
Polanyi and World Religions 

Polanyian Responses to Pluralism Polanyi's 
Social and Political Thought 
Community and Conviviality in Post-Critical Perspective 
Personal Knowledge As True, Public, and Reasonable 

Post-Critical Ethics 
Polanyi's Axiology 

Post-Critical Aesthetics 
Tacit Knowing and the Arts 
Putting Polanyi into Practice: Arts, Artistry, and Audience 

Polanyian Explorations in Economics 
Polanyian Themes in Management 
Polanyian Foundations of Law 

Proposals for papers should be no more than 250 words. The initial deadline for receipt of proposals is 
November 1, 2000. Those who do not meet the November 1 initial deadline can submit proposals before 
the final deadline of March 30, but priority consideration will be given to proposals meeting the 
November 1 deadline. Mail an electronic copy to Phil Mullins.  Those unable to  provide electronic copy 
may send paper copies to Phil Mullins, MWSC, St. Joseph, MO 64507.Proposals  should include  e-mail 
address )or fax number) as well preferred mailing address and phone number of the author. 
  

FELHÍVÁS 

mailto:mullins@mwsc.edu


A Polányi Mihály Szabadelvû Filozófiai Társaság 2001. junius 1-én  tudományos ülésszakot  rendez 
névadója, Polányi Mihály orvos, fizikokémikus, filozófus halálának 25. évfordulója (1976) és 
születésének 110. évfordulója (1891 )alkalmából. A tudományos ülésszak Polányi mûködésének három  
nagy területén veszi számba és méltatja oeuvrejének helyét, szerepét és jelentõségét a magyar és a 
nemzetközi tudománytörténetben: 

1. a természettudományokban 
2. a filozófiában és az epistemológiában, valamint a 
3. tudományelméletben/tudományfilozófiában 

E három nagy tudományterületen belül elemzés tárgya lenne a Polányi-kutatókat évek óta foglalkoztató 
kérdések köre, így mindenekelõtt a következõk: 

- A természettudós Polányi fizikokémikusi teljesítménye mai szemmel. 
- Polányi filozófiájának posztkritikai volta (küzdelem a pozitivizmussal). 
- Hagyomány és újítás Polányi episztemológiájában. (A tudás személyes alapokra helyezése.  Polányi 
mai olvasata: a hallgatólagos tudásról szóló fejtegetések a modern tudományos eredmények tükrében). 
- Polányi gondolatai a tudós közösségekrõl és a tudósok köztársaságáról. Polányi prognózisai  és 
napjaink tudománya. 
- Etika - moral - immorabilitás (morális inverzió) Polányi erkölcsfilozófiájában. 
- Polányi vallásfilozófiája. Tudomány - hit - társadalom, egymáshoz való viszonyuk Polányinál. 
- Polányi mint közéleti személyíség (Aktív szerepvállalás a CCF-ben. 1956 - a magyar forradalom, 
ahogyan Polányi látta). 
  

Az itt felsorolt tematika nem végleges, a késõbbiek során bárki javaslatot tehet ezen pontok 
módosítására, új szempontok felvetésére, ill. elhagyására. 

A menetközben létrehozandó Szervezõ Bizottság feladata lesz  végleges formába önteni és rögzíteni a 
tudományos ülésszak programját, részletes menetrendjét, megállapítani a meghívottak körét, elkészíteni 
a végleges költségvetést, biztosítani a rendszeres kapcsolatot a résztvenni szándékozókkal. 
  

A tudományos ülésszakot - racionális okokból - egynaposra tervezzük, egy hosszabb ebéd- és néhány 
rövidebb kávészünettel. Az ülés elõadásai 20 percesek, amelyeket 10 perces viták követnek. Kb. 10 
elõadásra kerülhet sor. 

Az elõadások absztraktját  2000. november 30-ig kell elküldeni a PMSZFT címére (postai úton vagy e-
mailen). Ezek közül a Szervezõ Bizottság választja ki az ülésen elhangzó elõadókat, akiknek felkérést 
küld. 



Az elõadások végleges szövegét nyomtatott formában és lemezen 2001. április közepéig kell eljuttatni a 
Társaság címére. 

A tudományos ülésszak tervezett helyszíne: BME  Klubterem. 

Védnöke: Göncz Árpád, a Magyar Köztársaság volt elnöke 

Felkért szponzorok: Friedrich Naumann Alapítvány, Goethe Intézet, Magyar Soros Alapítvány, NKÖM. 

Tekintettel arra, hogy a Polanyiana legközelebbi száma csak 2001-ben jelenik meg, a tudományos 
ülésszakkal kapcsolatos további információkat menetközben körlevélben közöljük az érdekeltekkel. 

Budapest, 2000. július 20. 

 A PMSZFT  vezetõsége

HÍREK, KÖZLEMÉNYEK 

Vitarovat indítása a Polanyianában 

Kedves Olvasónk! 

A Polányi Mihály Szabadelvû Filozófiai Társaság periódikája, a POLANYIANA  egy rövid 
kényszerszünetet leszámítva 1991 óta jelenik meg..A második évtizedbe lépve szeretnénk az eddiginél 
rendszeresebb kontaktust teremteni a hazai  és a külföldi olvasókkal.(Ezt a felhívást a következõ 
angolnyelvû számban is közzétesszük.). A rendszeresebb kontaktusteremtés legcélravezetõbb és 
legtermékenyebb formája - véleményünk szerint - a lap hasábjain folytatott polémia. 

A Polányi életmû tanulmányozása közben már eddig is számos olyan kérdés merült fel, amelyek tálcán 
kinálják a polémiát, a vitatható és vitatandó kérdések tisztázását. 

A POLANYIANA hasábjain  most elinduló vitában a szerkesztõbizottság tág teret szeretne biztosítani  
valamennyi megszólalni kívánó személyes véleményének, álláspontjának. Arra buzdítunk mindenkit, aki 
a vitákban részt kíván venni,  hogy bátran vesse fel az õt foglalkoztató kérdéseket, fejtse ki - ha lehet 
minél tömörebben - a maga véleményét, illetve kapcsolódjon be a meginduló polémiákba. 

Bízva abban, hogy a viták a kölcsönös érdeklõdés alapján, elvi igényességgel, a tolerancia  szellemében 
folynak majd, minden érdeklõdõt arra kérünk, hogy aktiv részvételével járuljon hozzá a PMSZFT 
vezetõsége és választmánya, illetve a POLANYIANA szerkesztõbizottsága most induló 
kezdeményezéséhez. 



Az elsõ körben Polányi Mihály filozófiájának, ill. episztemológiájának három alapvetõ alkotó elemét  
(egyben terminus technikusát javasoljuk megvitatni (de persze más javaslatok esetén ezek félre is 
tehetõk, ill. késõbbre halaszthatók). Ezek: "személyes tudás", "hallgatólagos tudás"  és "morális 
inverzió".. 

Várjuk véleményükat, kérdéseiket, javaslataikat és hozzászólásaikat levélben, vagy e-mailen. 

Budapest, 2000. június 20. 

A PMSZFT vezetõsége és választmánya 
a POLANYIANA szerkesztõbizottsága

  

Tudósítás a közelmúltban lezajlott vitákról 

A POLANYIANA legutóbbi számának (1999/1-2) megjelenése óta két elméleti vitát rendeztünk. 

Az elsõt Személyesség és racionalitás címmel 2000. április 10-én. (Az 1999. október 5-én megrendezett 
mûhelyvita folytatásaként). Bevezetõ elõadást  tartottak: Békés Vera (MTA Filozófiai Intézet) és 
Surányi László (Fazekas Mihály Gyakorló Gimnázium). 

A mûhelyvita elõaói és résztvevõi három kérdést igyekeztek tisztázni: 1.Miben különbözik Polányi 
Mihály tudományelmélete más tudományelméleti koncepcióktól?  2. Mit jelent Polányinál a 
személyesség?  3.Hogyan formálódik a kutató személyisége Polányi értelmezése szerint az objektiv és 
szubjektiv ellentmondás metszéspontján? 

A következõ alkalommal 2000. junius 5-én Polányi Mihály és a társadalmi evolúció címû, új 
szempontokat  felvetõ elméleti elõadást hallgattuk meg, amelyet Orthmayr Imre (ELTE BTK Filozófiai 
Intézet) tartott. Gondolatgazdag elõadását  igen élénk vita követte.. 

Az elhangzott elõadásokról  és az azt követõ vitákról   mindkét alkalommal magnófelvétel készült. 
Ezeket adandó  alkalommal feldolgozzuk és nyomtatásban is megjelentetjük. 

A mûhelyviták, ill.az elméleti elõadások az õszi ciklusban is  folytatódnak. Az érdeklõdõket levélben 
értesítjük a napirendre tûzött témákról, az idõpontokról és a helyszínrõl. 

A PMSZFT vezetõsége

  

Pályázatainkról 



Mint ismeretes, 1999 második felében indult útjára a BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék 
égisze alatt  a Polányi Mihály életmûkutatás címû OTKA pályázat (Témavezetõ: Fehér Márta), amely 
2001. végéig fut. Ennek keretében jutottunk hozzá végre a régóta nélkülözött mikrofilmleolvasó 
adapterhez (130 ezer forint + ÁFA), ami jelentõsen megkönnyiti és meggyorsítja a 44 mikrofilmen 
õrzött Polányi-hagyaték feldolgozását, kutatását és majdani publikálását. 

1999 második felében indult útjára ugyancsak a BME Filozófia és Tudománytörténet Tamszék égisze 
alatt  a 2000. végén záruló Polányi Mihály tudományos munkásságának átfogó kutatását szolgáló 
Akadémiai Kutatási Pályázat (témavezetõ: Fehér Márta), amelynek résztvevõi: Békés Vera, Bendl Julia, 
Gábor Éva, Gecsei Kolozs, Szívós Mihály, N. Tóth Zsuzsa, valamint külsõ munkatársak: Kmeczkó 
Szilárd és  Tanács János. A pályázat résztvevõi nemrég számoltak be munkájuk eddigi eredményeirõl és 
terveikrõl. A pályázatok befejezését követõen a POLANYIANA hasábjain ismertetjük  a kutatás  fõbb 
eredményeit. 

Idõközben elnyertük az ORSZÁGGYÛLÉS TÁRSADALMI SZERVEZETEK BIZOTTSÁGA (civil 
szervezetek) pályázatát (igaz, a kért 850 ezer forint helyett csak 140 ezer forintot), ami némileg enyhíti 
anyagi gondjainkat. A pályázati díjból  fedezzük  a POLANYIANA mostani számának (részbeni) 
költségeit. 
  

Külföldi tagság 

A PMSZFT  a folyó évben felfüggesztette az International Federation of  Philosophical Societiesben  
(Ankara) viselt tagságát.  Ioanna  Kucurady elnök  döntésünket tudomásul vette. 
  

A Polányi család emléktáblájának kálváriája 

Mint ismeretes az Andrássy út 2. sz. ház falán Polányi Mihály születésének 100. évfordulója alkalmából 
elhelyezett emléktáblát vandál módon harmadszor is tönkretették. Ezév februárjában a Budapest VI.
kerületi Rendõrkapitányságon feljelentést tettünk ismeretlen tettes ellen. Mivel 30 nap elteltével választ 
nem kaptunk, megismételtük a feljelentést. Az ezt követõen érkezett válaszlevélben az állt, hogy a VI. 
kerületi Rendõrkapitányság beszüntette (!) a nyomozást ismeretlen tettes ellen, mivel annak kilétét nem 
sikerült megállapítani. A vandál tettrõl beszámoltunk Farkas Györgynek, a Budapest VI. ker 
polgármesterének Levelünkre a Budapest Fõváros  Terézváros Városfejlesztési Programiroda fõépítésze 
a következõket válaszolta: 



Budapest Fõváros Önkormányzatához írott panaszlevelünkre a következõ válasz érkezett. 

Göncz Árpád, a Magyar Köztársaság elnöke az alábbi levelet juttatta el Társaságunkhoz, amikor hírét 
vette a vandál tettnek: 

"Polányi Mihály Szabadelvû Filozófiai Társaság elnöke! 

Kedves Éva! 

Tulajdoníthatnám a Polányi emléktáblájának megrongálását ostoba véletlennek is, de ugyanakkor joggal 
annak is kell tulajdonítanunk, aminek Maga tulajdonítja. Nyilván nem véletlen, hogy újra meg újra 
megrongálják alattomos és gonosz formában, mert nyíltan nem merik. Reméljük, késõbb sem. Nem 
állítom, hogy ezzel kötelesek vagyunk együtt élni, de megelõzni csak akkor tudjuk, ha minden ilyesmi 

file:///D|/work/egyetem/project%20-%20polanyiana%20honlap/2000/level.html


nyugodt társadalmi elutasításba ütközik. A Polányiak emlékezete nem az emléktáblán múlik. Azt 
kijavítják, visszateszik, s lehet, hogy pontosan még egyszer ugyanaz a valaki le fogja verni. Talán éppen 
azért, mert visszatették - a tábla elé rendõrt állítani lehetetlen. Az egyetlen eszköz, amellyel meg lehet 
elõzni annak a gondolatvilágnak - a Polányiak gondolatvilágának - szilárd képviselete és erõsítése. 
Reméljük, hogy ennek nem felezési, hanem duplázási ideje van, és az gyorsabb, mint a másik 
felezõdése. 

Abban a reményben, hogy véleményemet elfogadja, meleg barátsággal köszöntöm. 

Budapest, 2000. március 16. 

  Göncz Árpád"

  
  

Millennium 

A Millenáris Programiroda  Kulturális KHT  meghívta a Polányi Mihály Szabadelvû Filozófiai 
Társaságot  - sok más civil szervezettel együtt  - a 2001-ben rendezendõ kiállításra, amely a magyar 
szellemi, tudományos és mûszaki élet nagy egyéniségei, iskolái, mûhelyei, korszakai, jelentõs régiói, 
termékei, márkái, módszerei, eljárásai köré épül. 
Társaságunk a meghívást elfogadta és forgatókönyvet nyújtott be, amelynek alapján  Polányi Mihálynak 
a természet-és társadalomtudományokban elért eredményeit mutatjuk be alkotásai tükrében. 

***

Millenáris Programiroda, Kulturális Kht 
1024 Budapest, Margit krt. 56. 
Barda Beáta Budapest, 2000. április 13. 

A Polányi-család három generációjának reprezentánsai 
Pollacsek Mihály - a Monarchia vasútépítõje 
Polányi Mihály - orvos, fizikokémikus, filozófus 
J.C. Polanyi - Nobel-díjas kémikus 
  

(Szinopszis) 

A Polányi-család egymást követõ három generációjának képviselõi - a magyar elme reprezentánsai. 
Pollacsek Mihály (1845-1905) vasútépítõ mérnök, vasútépítési vállalkozó (elsõgenerációs értelmiségi). 



A Monarchiában, így Magyarországon is többszáz kilométer hosszúságú vasútvonalat épített. Ezek 
jórésze még ma is mûködik. 

(Talán a MÁV vasúttörténeti részlegének közremûködésével tárgyi eszközökkel is demonstrálható lenne 
az õ teljesítménye) 

Polányi Mihály (1891-1976) orvos, fizikokémikus, filozófus.A Trefort utcai Mintagimnáziumból indult, 
a Pázmány Péter. Tudomány Egyetemen doktorált ( 1914), a Karsruhei Mûszaki Egyetemen tanult 
fizikai kémiát. A Nobel-díjas Fritz Haber meghívására Németországba ment (1920). Berlin-Dahlemben, 
a Kaiser Wilhelm Institutban kutató labóratóriumot szervezett és vezetett 1920 és 1933. kõzött. Négy 
területen ért el maradandó kutatási eredményeket. Ezek: abszorpció, az anyagok szilárdsági és 
rugalmassági tulajdonságai, röntgenanalízis, reakciómechanizmusok. A természettudományok területén 
több mint 250 publikációja jelent meg magyar, német és angol nyelven. 

1933-tól a Manchester-i Viktória Egyetem fizikokémiai tanszékének vezetõ professzora, a Brit 
Tudományos Akadémia tagja. Több mint 20 külföldi tudományos akadémiának tagja és a világ számos 
egyetemének diszdoktora. 

1949-ben átváltott a társadalomtudományokra, számos jelentõs munkát publikált a vailásfilozófia, az 
ismeretelmélet és más területeken. Legismertebb mûve a Személyes tudás (Personal Knowledge), amely 
forradalmian újat hozott az ismeretelméletben. 

Emigrációja idején az Egyesült Izzó (Tungsram) külsõ kutatójaként jelentõs érdemeket szerzett - 
másokkal együtt - a hosszúéletû izzószálas kryptonlámpa magyarországi kikísérletezésében, 
tömeggyártásában és nemzetközi elismertségében. (Kutatásainak ez a területete jól reprezentálná a 
magyar elme kifejezésre jutásának szemléltethetõ formáját, ami azonban csak a.kkor lehetséges, ha a 
Millenáris Kht hozzáférést biztosít az egykori Egyesült Izzó történetének tárgyi emlékeihez. Az utód, a 
General Electric arnerikai vállalat, maga rendelkezik az anyag felett. ) 

Az OMIKK által nemrég készített Magyarok a világ természettudományos és mûszaki haladásáért címû 
CD ROM-on szerepel Polányi Mihály is, amihez a PMSZFT szolgáltatta a dokumentumokat. Ez a 
filmrészlet jól demonstálja, mi a helye, szerepe és jelentõsége Polányinak a magyar tudományban. 

J C. Polanyi (1929 - ) Kanadában élõ kémiai Nobel-díjas (1986) kémikus. Az õ kutatásainak 
eredményeirõl, jelentõségérõl a Mûszaki Egyetem kémia professzora, Hargittai István tud megfelelõ 
referenciát adni. 

Gábor Éva

  

Szervezeti hírek 



Polányi Kör Debrecenben 
A Debreceni Református Hittudományi Egyetemen (DRHE) május 26-án megrendezésre került 
Tudomány és teológia konferencián Gaál Botond professzor bejelentette a Debreceni Polányi Mihály 
Kör megalakulását, amely mind a budapesti, mind pedig a nagybritanniai Polányi Társaság munkájához 
kapcsolódni kíván. A Kör tagjai feladatuknak tekintik Polányi Mihály filozófiai, tudományos és 
teológiai vonatkozású örökségének ápolását. Ezen túlmenõen egymás gondolatai megismerésének 
kivánalma, valamint a kutatómunkához elengedhetetlen tudományos kapcsolatok szüksége is indokolta a 
Kör megalapítását. A Debreceni Polányi Mihály Kör támaszkodik a DRHF-n müködõ, Gaál Botond 
professzor által vezetett Hatvani István Theologiai Kutatóközpont eddigi munkásságára és 
gyüjteményére, amely  már az 1993-as alapító okiratában deklarálta Polányi Mihály gondolati 
örökségének ápolását. 
A megalakulás bejelentésekor jelen volt Gábor Éva, a budapesti Polányi Mihály Szabadelvû Filozófiai 
Társaság elnöke, aki meleg szavakkai üdvözöite a debreceni Kört. 
A Debreceni Polányi Mihály Kör alapító tagjai: 

Beck Mihály, vegyész, egyetemi tanár, akadémikus 
Dandé András, ötödéves teológiai hallgató, DRHE 
Gaál Botond református teológus, egyetemi tanár (eredetileg matematika-fizika szak, 
KLTE), a Kör vezetõje 
Gacsályi Gábor, református lelkész 
Kmeczkó Szilárd, filozófia-fizika-kémia szakos középiskolai tanár, filozófia PhD hallgató, 
KLTE 
Kodácsy Tamás, református teológus, tanársegéd, Rendszeres Teológiai Tanszék, DRHE 
Koncz Tibor, református lelkész 
Németh Ferenc, ötödéves teológiai hallgató, DRHE 
Takáts Elõd, tanársegéd, Bibliai Tudományok Tanszék, DRHE 
Török Béla, negyedéves teológiai hallgató, DRHE 
Végh László, fizikus, tudományos fõmunkatárs, ATOMKI, Debrecen

Debrecen, 2000., június, 21. 
  

                                                                                                              Kmeczkó Szilárd

  

A Polányi Mihály Szabadelvû Filozófiai Társaság vezetõsége és választmánya  örömmel üdvözli a 
Debrecenben most megalakult Polányi Kört. és külön-külön a Kör valamennyi tagját. Reméljük, hogy 
gyümölcsözõ együttmûködés jön létre a Társaság és a Kör között. Ennek érdekében mi a magunk 
részérõl mindent meg fogunk tenni. 

Bízunk abban, hogy a debreceniek példáját követni fogják mások is, s rövidesen tudósíthatunk arról, 
hogy létrejött egy-egy Polányi Kör Pécsett, Szegeden, Miskolcon….. 



        A PMSZFT vezetõsége és választmánya

  
  

Július 16-án elhunyt PETRI GYÖRGY Kossuth-díjas költõ, 
a SZEMÉLYES TUDÁS kontrollszerkesztõje, akinek 
oroszlánrésze 
volt Polányi Mihály fõmûvének szöveggondozásában. A fordítás 
munkáját PETRI GYÖRGY közremûködésével felesége, Pap 
Mária 
vállalta magára. A Polányi Társaság és vele az egész szellemi élet 
hálával tartozik mindkettõjüknek. 

PETRI GYÖRGYöt Társaságunk megõrzi emlékezetében. 

                             Polányi Mihály Szabadelvû Filozófiai Társaság  
 

Polanyiana 9. évfolyam, 1–2. szám, 2000.  
http://www.kfki.hu/chemonet/polanyi/ 
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