
KÖSZÖNTŐ

A tudomány- és technikatörténet hazai művelői és pártolói nevében köszöntőm 70. 
születésnapja alkalmából Prof. Dr. Szabadváry Ferencet, az Országos Műszaki Múzeum 
főigazgatóját, a Budapesti Műszaki Egyetem professzorát, a Nemzetközi Tudo
mánytörténeti Akadémia levelező tagját, a Nemzetközi Tudománytörténeti és Filozófiai 
Unió Magyar Nemzeti Bizottsága elnökét, a Technikatörténeti Szemle főszerkesztőjét.

A tudomány- és technikatörténé^zek nemzetközi közössége már köszöntötte őt ebben 
az évben azzal, hogy az Egyesült Államokban ,A  tudománytörténet és filozófia klasszi
kusai“ c., most induló sorozatban, A z analitikai kémia története“ c. művének angol kiadását 
reprint formában megjelentették. Másik forrásértékű munkája, ,A  kémia története Ma
gyarországon“ (1972-ben jelent meg, néhai Szőkefalvi Nagy Zoltánnal mint társszerzővel) 
szintén megérett az újrakiadásra.

Szabadváry professzornak eddig több, mint 300 publikációja jelent meg, ezeknek 
harmada külföldön. Eddig több, mint 200 előadásban csodálhattuk azt a minden iskolától 
független, frappáns társítását természettudományos és történelmi ismereteknek, mely 
egyedül rá jellemző; széles nyelvtudását, találó humorát, öniróniáját.

Első munkahelyéhez, a Budapesti Műszaki Egyetemhez mindmáig hűséges. Negyvenkét 
éve dolgozik ott. Karrierje lassan indul. Mint „gyáros“ család leszármazottja, 16 éven át 
tanársegédi rangnál nem jutott tovább. A 60-as évek közepétől, amikor megengedték, 
sebesen behozta a „lemaradást“, gyors egymásutánban lett kandidátus, a kémiai tudo
mányok doktora, professzor. 1973-ban nevezték ki az akkor alapított Országos Műszaki 
Múzeum főigazgatójává.

Az Országos Műszaki Múzeum neki köszönheti tudományos műhellyé emelkedését és 
nemzetközi rangját. A tudomány- és technikatörténet-írásban iskolát hozott létre, meg
követelve a természettudományos pontosságot, történelmi helyességet és az empátiát 
egyaránt.

Cím, rang és kitüntetés nem igazán az ő világa. Az eddig megkapott elismerésekből 
kettőnek azonban máig szívből örül és büszke rájuk. 1970-ben az Amerikai Kémikus 
Egyesület a kémiatörtenet világon egyedüli díjával, a Dexter díjjal tüntette ki első kon
tinentális európaiként. Demokratikus kormányunk tudománytörténeti munkásságát 1991- 
ben Széchenyi-díjjal ismerte el.

E kötet szerkesztőitől tudom, hogy ezt a köszöntést is el akarta hárítani. Ebben is van 
igazsága, hiszen egy születésnap csak pillanatnyi megállás az alkotó serénykedésben. 
Csak annyi időre, ameddig együtt megiszunk egy pohár bort az ünnepelt egészségére. 
Ez a megállás arra is jó, hogy további jó egészséget kívánjak barátomnak Szabadváry 
Ferencnek, hogy továbbra is lelkesedéssel segítse a magyar tudomány történetének a 
kutatását és eredményeinek publikálását.

Prof. Dr. Pungor Ernő 
akadémikus 

az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság
Elnöke

10.23716/TTO.01.1993.01



Prof. Dr. Szabadváry Ferencet köszöntjük

10.23716/TTO.01.1993.01


