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VII. Tudomány- és Technikatörténeti Konferencia Szilágysomlyó,  

2014. június 26–29. 
 
 

Az idén Szilágysomlyó, a BÁTHORY család fészke adott otthont e vándor-konferenciának, 
melyet az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT) rendez.  

A konferenciát megelőző napi szakmai kirándulás változatos, élménygazdag volt. Az útba 
ejtett megállók magukért beszélnek: Szilágynagyfalu (református műemléktemplom, MAJOR 
Miklós földrajzi szakíró sírja), Szilágybagos (termálfürdő), Tuszatelke (görög katolikus 
műemlék-fatemplom), Csucsa (vasútállomás, BONCZA–GOGA-kastély), Krasznahorvát 
(református műemléktemplom), Kraszna (református műemléktemplom), Varsolc (víztározó), 
Sarmaság (szénbányászat nyomai), Szilágylompért (református műemléktemplom), Somlyóújlak 
(református műemléktemplom).  

 
A konferenciára 40 résztvevő jött el, összesen 25 előadással. A bemutatott dolgozatok 

tematikája rendkívül változatos volt. Itt azokat emelném ki, amelyek a földtudományokat 
érintették. VICZIÁN  István Nagy Sámuel debreceni mineralógusról, WANEK Ferenc Mártonfi 
Lajos geológus természettudósról, BREZSNYÁNSZKY Károly A Magyar Királyi Földtani Intézet 
balkáni kutatásairól, míg PÁPAY László a dunántúli szénbányászatról értekezett, de voltak 
földtani vonzatai OLÁH-GÁL Róbert előadásának a híres erdélyi Páter családról és BARTA Lajos 
Abt Antal kolozsvári egyetemi fizika tanárról tartott előadásaiknak is. HEVESI Attila egy 18. 
századi földrajzkönyvet ismertetett, LENGYEL Hunor pedig Cholnoky Jenő kolozsvári egyetemi 
tanár és földrajztudós térképészeti és tárgyi hagyatékát tárgyalta. Jelentős földrajzi vonzatai 
voltak még SZABÓ József: Adalékok Alsó-Érmelléki szőlészet-borászat történetéhez a 
dualizmusban című előadásának, valamint PATKÓ Ferenc Brehm zoológus munkásságáról tartott 
értekezésének.  

BALÁZS János és MIHOLCSA Gyula a bukaresti tévé magyar adásának tudomány- és 
technikatörténeti filmjeit leltározta fel. E bemutató kiemelten sok földtudományi vonzatú műsort 
tárt elénk meggyőző példákkal, akárcsak NAGY Helga a budapesti Civil Rádió egy 
tudománytörténeti projektjének bemutatója is sok lehetőséget ígért a média tudomány- és 
technikatörténetet népszerűsítő lehetőségei téren. 

 
A konferencia záróakkordjaként szervezett kultúrműsor keretében REKITA  Rozália 

kolozsvári színésznő KENÉZ Ferenc Nagyszalontai születésű, két és fél évtizede Budapesten élő 
költő verseit hozta lélek közelbe a hallgatósággal, majd a jelen levő költő maga mondta el 
sziporkázó humorral, hogyan, miben kapcsolódik életműve a tudományhoz, illetve annak 
történetéhez. 

 
Az EMT krónikása (KÁSA Zoltán) kiemelte, hogy a konferencia látogatottsága növekvő 

tendenciát mutat. A jövő évi, szintén a nyár folyamán, az Erdélyi-szigethegységben található 
Belényesben kerül megrendezésre. 
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