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fokozatosan megszokták, s igyekeztek egymás-
ban tartani a lelket. Egy alkalommal izgultak
igazán, amikor egyiküknek 80-ra esett a vérnyo-
mása a nagy megterheléstõl. No nem a rekord-
kísérlet, hanem a társuk miatt aggódtak.

A rendezvényrõl bõvebben a www.rekordok.
hu/olvas.html címen olvashatnak.

B. Széll Katalin

Köszöntõ
dr. Móra László okleveles

könyvtáros,
tudománytörténész

kilencvenedik születésnapja
alkalmából

1914. július 23-án született Erzsébetfalván, a mai
Pesterzsébeten. Középiskolai tanulmányait a „Tol-
di”-ban és a soproni fõreálban végezte, 1932-ben
érettségizett, utána a katonai aka-
démián szerzett oklevelet. Könyv-
tárosi pályáját 1954 januárjában
kezdte a Mûegyetem könyvtárá-
ban olyan kiváló szakemberek
irányításával, mint Kéki Béla és
Sebestyén Géza. Elõször a háló-
zati osztály munkatársa volt, majd
vezetõjeként a tanszéki könyvtá-
rak állományának központi fel-
dolgozását irányította. 1969 és
1978 között az Országos Mûsza-
ki Könyvtár feldolgozó osztályát
vezette és részt vett a könyvtáros-
képzésben. 1978-ban innen ment
nyugdíjba.

Móra László eredményekben
gazdag életútja során mindig ké-
pezte magát. Német nyelvbõl
felsõfokú nyelvvizsgát tett, vö-
rös diplomával végezte az
ELTE történelem-könyvtár sza-
kát, 1961-ben bölcsészdoktorrá
avatták. 1985-ben kapta meg a
kémiai tudományok kandidátu-
sa fokozatot, és kinevezték az
MTA Tudomány- és Technika-
történeti Komplex Bizottság
tagjának.

Számos publikációja jelent meg, köztük önál-
ló könyvek és tanulmányok. Tudománytörténeti
életrajzsorozata felöleli Wartha Vince, Zemplén

Géza, Varga József és Korach Mór akadémiku-
sok életmûvét, feldolgozta többek között Sigmond

Elek, Pfeifer Ignácz és Szebellédy László kémia-
professzorok munkásságát is. A nagy könyvtá-
rosokról sem feledkezett meg, bemutatta Rados

Gusztáv, Nagy Sándor és Káplány Géza tevé-
kenységét. Már disszertációjának témájául a
BME Központi Könyvtárának százéves történe-
tét választotta, majd megírta az Országos Mû-
szaki Könyvtár és Dokumentációs Központnak,
illetve elõdintézményének történetét is.

A Magyar Tudományos Akadémia Tudo-
mány- és Technikatörténeti Komplex Bizottsága
és a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem Országos Mûszaki Információs Köz-
pont és Könyvtár munkatársai bensõséges ün-
nepség keretében, díszoklevéllel köszöntötték
Móra Lászlót.
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