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Michelberger Pál professzor sokoldalú tudós, sokoldalú szervező és alkotó, kitűnő előadó és író, 
meg többnyire jó  kedélyű kolléga, meg fél tucat unoka szeretett nagyapja, s bárfő tudományos szakterü
lete a mechanika és a jármű- és gépipar, jutott és jut érdeklődéséből bőven a technika történetének, sőt 
a történelemnek is. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük ezért Michelberger professzor urat, a MTESZ 
jelenlegi elnökét szokásos őszi „ Újabb eredmények a hazai tudomány-, technika- és orvostörténet körébőV’ 
című ankétünkön.

Michelberger Pál professzor a kőbányai Szent László Gimnázium elvégzése után a budapesti Mű
egyetem Gépészmérnöki Karára iratkozott be. A diploma megszerzése után is az egyetemen maradt 
tanársegédként, majd adjunktusként, mégpedig az akkor „született” Hadmérnöki Kar Repülőgyártás 
Tanszékén. Sok újat kellett e tanszéken megismernie és megtanulnia a katonai kötöttségek ellenére, vagy 
talán éppen miattuk. így például többek között nyelveket. Pályáját az 1956-os forradalom törte meg, 
ugyanis nem írta alá az akkor a katonatisztek elé tett, a forradalmat elítélő nyilatkozatot. Ezért el kellett 
hagynia 1957februárjában a katonai pályát. Az iparban folytatta tevékenységét, az Ikarus gyárban. 
Visszatérve az egyetemre, 1960-ban kandidátusi fokozatot szerzett. 1968-ban megpályázta a Közleke
désmérnöki Kar Mechanika és Gépelemek tanszékvezetői állására kiírt pályázatot és azt meg is nyerte. 
Professzorként is fenntartotta ipari kapcsolatait és folytatta az ipar számára is hasznos tudományos 
kutatásokat. Kutatói munkásságával és annak eredményeivel sorra megszerezte a tudományos fokoza
tokat. 1982-ben választotta a Magyar Tudományos Akadémia levelező, majd 1990-ben rendes tagjává. 
A Műegyetemen végzett oktatói és kutatói tevékenysége mellett dékáni, rektori feladatokat is vállalt. 
Segítségével kezdett a Műegyetemen a tudomány- és technikatörténet iránt az érdeklődés, majd a szép 
eredményesség mutatkozni. Ő tette lehetővé mint rektor, hogy a múzeum nélküli Országos Műszaki Mú
zeum a Műegyetem aulájában rendezhessen sikerrel technikatörténeti kiállítást, utoljára p l ez év júniu
sában egy millenniumi kiállítást. Azt hisszük, nem is kell mondani ezzel kapcsolatban, hogy a Műegye
tem tavaly alakult Millenniumi Bizottságának elnökét Michelberger Pálnak hívják!

Számos megérdemelt kitüntetését és díját tudnók felsorolni, mint p l a Széchenyi-díjat, meg máso
kat. Tisztségei is szép számban voltak és vannak, pl. a Gépipari Tudományos Egyesületnek volt társelnö
ke, meg a Magyar Tudományos Akadémiának alelnöke, s mint említettük, jelenleg a MTESZ elnöki 
tisztét tölti be. S hadd említsük meg, hogy mindemellett több, mint 400 tudományos publikációt írt, 
köztük olyanokat is, melyek a tudomány- és technikatörténet területére tartoznak.

Kedves és tisztelt Professzor Úr! Az idén, úgy tudjuk, új évtizedbe lépett át. Mind, akik itt vagyunk, 
kívánjuk, hogy tartsa meg az Úr ebben az új évtizedben is erőben és egészségben alkotva, mindnyájunk 
örömére és a tudományok hasznára.

Fogadja, kérjük, az 1999. évi,, Újabb eredmények a hazai tudomány-, technika- és orvostörténet 
köréből" című ankétünk előadásaiból összeállított kötet tisztelettel dedikált példányát.
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