Laudáció dr. Polyánszky Éva kitüntetése kapcsán
Kalmár Péter

A Papíripari Kutatóintézet nyugalmazott igazgatója, a Budapesti Műszaki Egyetem egykori docense, nemzetközi és hazai szakmai szövetségek,
akadémiai bizottságok tagja, dr. Polyánszky Éva
részére a BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Dékánja a Kari Tanács határozata alapján 2010.
június 22-én címzetes egyetemi tanári címet adományozott.
Az elismerés kapcsán megragadjuk az alkalmat
arra, hogy dr. Polyánszky Éva életpályájának néhány stációját bemutassuk olvasóinknak.
Felvidéki származású szülők gyermekeként 1940.
április 4-én született Budapesten. Általános iskoláit (többet is látogatott), majd középiskoláját
a fővárosban végezte. A Szilágyi Erzsébet Gyakorló
Gimnáziumban érettségizett. Kedves tanárnője
hatására francia és orosz szakos nyelvész szeretett
volna lenni. Háromszor is jelentkezett az ELTE-re,
de osztályidegen származása miatt 1958/59-ben
felvételt nem nyerhetett.
Elhelyezkedett az Építővegyianyag-gyártó Vállalatnál és munkájával elégedett főnökei javasolták továbbtanulását a BME Vegyészmérnöki Karán. Nem kis nehézségek leküzdésével, miniszteri
fellebbezés után 1960-ban végre megkezdhette
felsőfokú tanulmányait.
1965-ben végzett, és ezt követően még 25 évig
az egyetem Szerves Kémiai Technológiai Tanszékén
dolgozott. Katalíziskutatás, majd keményítő alapú
ragasztó és felületkezelő anyagok fejlesztése voltak az oktatás, a tervezési gyakorlatok és a diplomamunkák témavezetése mellett főbb feladatai.
Hosszabb tanulmányutak (katalíziskutatás a Kazah Tudományos Akadémia Kémiai Intézetében,
majd később az Université de Paris VI. laboratóriumában), műszaki doktori, azt követően kandidátusi értekezéseinek megvédése, K+F munkákban, szabadalmak kidolgozásában való részvétel
tették emlékezetessé az egyetemi éveket.
A Papíripari Kutatóintézet irányítását 1990-ben
pályázta meg, és 12 éven át volt az intézmény vezetője. (Az Intézet tevékenységét lapunk külön
beszámoló keretében ismerteti.)

dr. Polyánszky Éva

Legszívesebben végzett szakmai munkájaként
a Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület Papíripar c. lapjának felelős szerkesztését, illetve a brüszszeli székhelyű szervezet, a COST Erdészet- és Erdészeti Termékek Bizottsága magyar képviseletét
említi, melynek keretében széles körű hazai és külföldi kutatási együttműködések szervezésére volt
módja.
Százegy publikációja, tudományos és innovációs szövetségi tagságai, az MTA Szál- és Rosttechnológiai, valamint a Természetes polimerek bizottságaiban való részvétel és a BME oktatóival,
hallgatóival a mai napig meglévő kapcsolatai is
predesztinálták a címzetes egyetemi tanári cím
odaítélését részére.
A Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület vezetősége és tagsága, a Papíripar szerkesztőbizottsága és a volt kollégák nevében is sok szeretettel
gratulálunk dr. Polyánszky Évának!
Kívánjuk, hogy legyen még sok egyetemi hallgatónak a mentora, kívánjuk, hogy a napi reggeli
úszás-penzumokat rendre teljesítse a továbbiakban is, kívánjuk, hogy kedvenc francia, orosz és
angol szerzőit, no meg Krúdy Gyulát ezután is legyen módja beiktatni a napirendjébe, végül, de
nem utolsósorban kívánunk neki békés otthont
társaival, pedagógus férjével és kedves cicájával!
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