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A magyar tudomány- és technikatörténészek közössége köszönti Prof. Dr. Beck Mihály 
akadémikust, a vegyészt. Joggal tesszük ezt, hiszen Prof. Dr. Beck Mihály 300 kémiai tárgyit

eddig,
Magyar

Tudomány- és Technikatörténeti Komplex Bizottságának és a Polányi Mihály Szabadelvű 
Filozófiai Társaságnak. Két kiadásban jelent meg „ Tudomány -  áltudomány ” című könyve.

Beck Mihály 1929. november 14-én született Szőregen. A szegedi Tudományegyetemen 
szerezte vegyész diplomáját 1952-ben. A szegedi Tudományegyetem Szervetlen és Analitikai 
Kémiai Intézetében kezdett el dolgozni még diák korában. Mind a két későbbi munkahelyén több 
mint egy-egy évtizedet töltött. A szegedi Tudományegyetem MTA Reakciókinetikai 
Kutatócsoportjában 1952-től 1968-ig dolgozott, a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem 
Fizikai Kémiai Tanszékét 1968-tól 1990-ig vezette. Ennek az egyetemnek rektorhelyettese volt 
1982 és 1989 között, megbízott rektora 1987-ben.

Személyes kutatási területei voltak a fémkomplexek reakcióinak termodinamikai és kinetikai 
vizsgálata, redox reakciók mechanizmusa, fémkomplexek katalitikus aktivitása, prebiotikus 
koordinációs kémia, oszcillációs reakciók, kémiai reakciók mikrohullámú aktiválása, szerves

Nagyon

kisülesek hatasara. Leghíresebb könyve, a „Komplex egyens 
angolul két kiadásban (másodszor NagypálIstvánnal) és on

MTA
kötődik a Magyar Tudományos

MTA
1994 között, az MTA Tudományetikai Bizottságának elnöke 1989-től 1994-ig volt, a magyar 
Természettudományi Társulat Kémiai szakosztályának elnöke 1989-től. Külföldi megtiszteltetések 
közül elsőnek a Finn Tudományos Akadémia választotta tagjává, alUPAC (International Union 
o f Pure and Applied Chemistry) köreiben 1965-től számos, sok munkávaljáró funkciót töltött be. 
Tagjává választotta a Royal Society o f Chemistry és az Accademia Mediterranea.

Saját kutatásain kívül a szakág fejlődését segíti azzal is, hogy’ kilenc magyar és idegen nyelvű
szakfolyóiratnak szerkesztőbizottsági tagja. Nevéhez fűződik 1958-tól öt jelentős kémiai
konferencia szervezése. A fiatal generációk oktatását Szegeden és Debrecenen kívül
vendégprofesszorként segítette Leedsben (1981), Princetownban (1983-84) és Georgetownban 
(1984).

A magyar tudomány- és technikatörténészek közössége ennek a kötetnek az ajánlásával azt 
kéri prof. Dr. Beck Mihály akadémikus úrtól, hogy további évtizedeken át segítse 
tudományelméleti és tudománytörténeti kutatásaival a szakág hazai fejlődését. Ehhez kívánunk 
jó egészségei és sok örömöt.
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