
Köszöntő
Születésének 70. évfordulója alkalmából a magyar tudomány- és technikatörténészek közössé

ge nevében tisztelettel köszöntjük a Magyar Tudomány- és Technikatörténeti Műhely alapítóját és 
vezetőjét, az első Magyar Tudóslexikon főszerkesztőjét, az Évfordulóink a műszaki és természet- 
tudományokban című MTESZ kiadvány főszerkesztőjét, a Magyar Nobel-díjasok múzeumának 
társalapítóját és megvalósításának motorját, a Bay Zoltán Tudomány- és Technikatörténeti Alapít
vány kuratóriumának elnökét, a Bolyai János Alapítvány Bolyai közgyűjteményi díjas szövetségi 
ünnepmérnökünket, és végül, de nem utolsó sorban hosszú évek óta küzdőtársunkat és barátun
kat: dr. Nagy Ferencet.

Dr. Nagy Ferenc egy békés megyei községben, Kőröstarcsán látott napvilágot 1939. szeptem
ber 11-én. Négy testvérével pedagógus családban nevelkedett. Egyetemi tanulmányait épp félév
százada, 1959-ben kezdte az ELTE jogi karán, ahol 1964-ben vette át diplomáját. Negyedszázadon 
keresztül a vállalati szervezés és vezetés körében fejtette ki gyakorlati, majd ehhez kapcsolódó 
elméleti munkásságát.

A MTESZ körébe is a Szervezési és Vezetési Tudományos Társaságban kifejtett tevékenységével 
kapcsolódott be. Figyelme mind inkább az egyre fontosabbá váló informatika körére összponto
sult. Az SZVT tömegkommunikációs és informatikai tanácsának elnökeként kifejtett munkájáért 
Hevesi-díjjal tüntették ki. Ugyancsak szakmai elismerésként 1985. január 1-től a centenáriumát 
megünnepelt Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtárnak a következő negyedszázad 
programját meghirdető főigazgatója, Ágoston Mihály meghívta e jövőnket szolgáló közösségi al
kotás egyik kulcsemberének. A tudomány- és technikatörténészek körében is ekkortól ismertük 
meg közelebbről Nagy Ferencet, mint lelkes, energikus és nagy tudású önzetlen kollégát. Mi ebből 
a hangsúlyt a közösség szolgálatára helyezzük, ahogy hozzá hasonlóan a magunk tevékenységét is 
szolgálatnak tekintjük.

Nagy Ferenc barátunk ünnepi köszöntése alkalmából e mostanra már történelmünkké vált 
legutóbbi negyedszázadra visszatekintve elmondhatjuk, hogy ez a MTESZ, az MTA, a MOTESZ, a 
BME, az ELTE és az egész fővárosi egyetemváros, de a könyvtárak, múzeumok, levéltárak, a teljes 
közgyűjteményi kör, mindannyiunk számára is a közösségi alkotó munka különösen termékeny 
korszaka lett.

Ezen közösségi eredményeink elérésében kiemelkedő az ünnepelt szerepe. Minden tisztelő
je, elsősorban a magyar tudomány- és technikatörténész társadalom nevében eddigi szolgálatát 
köszönjük, és kívánjuk, hogy dr. Nagy Ferenc még sokáig folytathassa alkotó munkáját a maga 
örömére és mindannyiunk hasznára.

Budapesten 2009-ben, a Magyar Tudomány Ünnepe havában.
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