
KÖSZÖNTŐ

Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntőm a magyar tudomány- és technikatörténész közösség 
nevében D.Sc. Dr. Móra Lászlót 85. születésnapján, a hazai tudománytörténet és azon belül is a 
kémiatörténet kiemelkedő művelőjét, a tudós-életrajz mint műfaj jeles művelőjét.

Móra László 1914. július 23-án született, középiskoláit a budai Toldy Főreálgimnáziumban 
és Sopronban, a Rákóczi Ferenc Honvéd Reáliskolai Nevelőintézetben végezte, majd a Ludovika 
Akadémiát is elvégezte. 1936-ban tüzérhadnaggyá avatták. Katonai pályán dolgozott 1954-ig, el
érve közben az őrnagyi rangot.

1954-től 1978-ig a Budapesti Műszaki Egyetem Központi Könyvtárában dolgozott, 1964-től 
osztályvezetőként. Munka mellett végezte el az ELTE könyvtáros-történész szakát, középiskolai 
tanári oklevelet, majd bölcsészettudományi doktori diplomát szerzett (1962). Disszertációját „A 
Műegyetemi Könyvtár története 1848-1948 ” címmel könyvként is kiadták. A könyvtárügy és infor
matika témában az 50-es-60-as években még 4 könyve és több, mint 20 cikke jelent meg.

Mindemellett érdeklődésénekfő területe a tudománytörténet, ezen belül is a hazai nagy kémiku
sok munkássága lett, akikről az ő munkája előtt könyvet még nem írtak. Elsőnek a magyar kémiai 
technológia megalapítójának, Wartha Vincének életművét mutatta be 1967-ben. A könyv kedvező fo 
gadtatása további munkára ösztönözte, következtek Varga József (1969), Zemplén Géza (1971), Sigmond 
Elek (1974), PfeiferIgnác (1977), Korach Mór (1978), Szebellédy László (1981), Gróh Gyula (1996), 
és az 1999. évi könyvhétre elkészítette Fabinyi Rudolf életrajzi monográjiáját. Négy ezek közül a 
monográfiák közül a Magyar Tudományos Akadémia „A múlt magyar tudósai” c. sorozatában is 
megjelent. E biográfiák mellett megörökítette tanszékek, kutatóintézetek stb. történetét is (OMKDK 
1980, NE VIKI 1982, MÁFK11987). Összesen 20 könyvében és több, mint száz cikkében a fehér foltok 
eltüntetésére törekedett és új ismeretekkel, adalékokkal szolgált többek között a Technológiai Iparmú
zeumról, az Országos Természettudományi Tanácsról, a Széchenyi Tudományos Társaságról, a Bródy 
féle kriptongyártási eljárásról, Hevesy György ismeretlen leveleiről.

1985-ben kandidátusi, 1997-ben MTA Doktora tudományos fokozatot nyert. Kitüntetései kö
zött szerepel az 56-os Emlékérem, a Magyar Köztársasági Arany Erdemkereszt, és ny. ezredessé 
léptették elő.

Születésnapja alkalmából kívánunk neki további jó  egészséget, munkabírást, lelkesedést, hogy 
még sok újabb monográfiáját olvashassuk a 21. században is.

A tudomány- és technikatörténész szakma nevében kívánom, hogy aktivitását megőrizve, jó 
egészségben gyarapítsa tovább a monográfiák számát fáradhatatlan problématisztázó, pontos, alapos 

módszerével.
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