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Beszámoló a nagybányai konferenciáról 

 

Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság 2017. június 29. és július 2. között 

nagybányán rendezte meg X. Tudomány- és Technikatörténet konferenciáját. 

A résztvevők túlnyomó része június 29-én késődélután-koraeste megérkezett, hogy a 30-ai, 

immár hagyományosan érdekes egész napos szakmai kirándulásból semmit el ne szalasszon. És 

most sem csalódott! Sem WANEK Ferenc gondosan összeállított kirándulásvezetőjében, sem a 

kirándulás vezetésében.  

 
 

Felsőbányán (Baia Sprie, Mittelstadt) méltó párja volt HITTER Ferenc, a város és környékének 

kiváló helytörténésze. Dióshalom (Sürgyefalu; Surdeşti) 1766-ban épült, 54 m magas tornyú remek 

fatemploma 1783-ban Ştefan Zugravul festette mennyezetképei közül a Naprendszert ábrázolóval 

szinte „beharangozta” MIHOLCSA Gyula, a Román Televízió Magyar Adása munkatársa másnapi 

előadását (A kopernikuszi fordulat Erdélyben). Kapnikbányán (Kapnikgrub, Cavnic) 

megkoszorúztuk a város szülötte, PAPP Simon (1886-1970), „…a 20. századi magyar geológia 

egyik legtragikusabb sorsú kiválóságának” – akit koholt vádak miatt 1948-tól 1955-ig börtönben 

tartottak – emléktábláját a Bányászati Múzeum utcai falán. Életpályáját igényesen mutatja be a 

múzeum, éppúgy, mint Bölöni Mikó Béla (1843-1912) az első magyarországi bauxittelep 

felismerőjét és Kissármási Mályi Sándor (1849-1929), az Erdélyi-medence földgáztelepeinek 

egyik föltárójáét. A múzeum és a római katolikus templom között láthattuk Born Ignác (Ignaz von 

Born; 1742-1791), a történelmi Magyarország ásványvilágának egyik korai, kiváló föltárójának – 

akit a helybéliek, annak ellenére, hogy a kutatások napjainkra kiderítették, hogy nem itt, hanem 

Gyulafehérvárt született, magukénak tartják – mellszobrát, amely viszont a valóban innen való 

Krupitzer Antal (1944-2008) alkotása. 
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Magyarlápos (Laposch, Târgu Lăpuş) 1860-ra elkészült – új – református temploma 

lelkészének a Magyarhoni Földtani Társulat elnöke, BAKSA Csaba átadta a település jeles 

szülöttjének, Benkő Ferencnek (1745-1816), az első magyar nyelvű, önálló ásványtan (1786) 

szerzőjének emlékére készült 

emléktáblát, amelyet ott csak a 

későbbiekben fognak megfelelő 

helyére tenni és fölavatni. 

Utunk második felében 

három Teleki-kastélyt láthattunk, 

kettőt, a kővárhosszúfaluit 

(Langendorf, Satulung) és a 

pribékfalvait (Pribileşti), – sajnos 

csak kívülről. Utóbbi szomorúan 

elhanyagolt állapotban van, noha 

Teleki Pál (1879-1941) gyermek- 

és ifjúkorának nyarai javát itt 

töltötte, ahol gyakran meglátogatta 

őt nagybátyja, az Afrika kutató 

Teleki Samu (1845-1916), és ahol 

későbbi földrajztudósunk és 

miniszterelnökünk minta-

gazdasága angol telivéreiről is 

nevezetes volt. A koltói (Coltău) 

kastélyt természetesen kívülről-

belülről végigjártuk. Aki még nem 

tette, mielőbb látogasson el oda, 

mert „Még nyílnak a völgyben a kerti virágok…”. 

Koraeste – még hosszúak a nappalok ilyenkor – utunk nagybányai (Asszonypataka, 

Frauendorf, Baie Mare) városnézéssel fejeződött be, ahol a helybéli Teleki Magyarház vezetője, 

DÁVID Lajos volt szakavatott kalauzunk, aki másnapi előadások során Nagybánya és a Telekiek 

címmel egészítette ki a tanulmányutunkhoz kapcsolódó tudnivalókat.  

 

  Az előadások napjának a Zazár jobb parti oldalán lévő Teleki-ház adott rangos, igényes és 

nagybányai hangulatú otthont. A három ipartörténeti előadást, öt számtan-, három 

természettudomány-, négy 

földtan- és bánya- és két 

földrajztörténeti előadás követte. 

Egyik mellett sem lehetett 

unatkozni. 18 szerzőjük fele-fele 

arányban oszlott meg az 

erdélyiek és az „anyaországiak” 

között. (Valamennyinek írott, 

ábrás anyaga hozzáférhető a 

konferencia füzetében.) A 

magam részéről – ami nem 

értékítélet, legföljebb 

földtudományi nézőpont szerinti 

– néhányat kiemelnék. 

Megilletődötten hallgattuk a 92 

éves BÁNDI Árpád TANÁRÚR 

Megvalósított Bolyai 

 

Hitter Ferenc beszél felsőbányán. Háttérben az egykori 

bányakapitányság épülete 

 

Born Ignác mellszobra Kapnikbányán 
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emlékhelyem című előadását, és reményes erőt is kaptunk belőle – tőle.  

OLÁH-GÁL Róbert Gauss és a Bolyaiak viszonyának valós megismerésére figyelmeztetett. 

SZABÓ Péter Gábor Szilágyi János (1796-1838) kevéssé ismert számelméleti munkásságáról 

értekezett, SZILÁGYI József és MÉSZÁROS Sándor a Felsőmaros menti tutajozásról; VARGA János 

pedig Neumann János hangját és jövőnkre bíztató mondatait hozta el nekünk. PAPP Péter Arany 

János, SZABÓ József és az 1866-os Knyahinai (ma Kárpátalja) meteorithullás kapcsolatait tárta föl, 

Wanek Ferenc Kalotaszeg eltűnt települései helyének földrajzi azonosítása módszereiről beszélt. 

A maradék Magyarország 

mátraerdei (ÉK-Magyarország) 

bányászatának állomásairól 

BAKSA Csabától, GAGYI PÁLFFY 

Andrástól és PÁPAI Lászlótól 

hallhattunk fontos és érdekes 

(meg)történte-ket. Az előadások 

egyik szünetében 

megkoszorúztuk Teleki Sándor 

(1821-1892) Petőfi barátja és a 

magyar, majd az itáliai 

szabadságharc jeles 

katonatisztjének a Teleki-ház 

kertjében álló mellszobrát. 

Az előadásokat követő 

zeneszámok után a záró vacsora 

közbeni beszélgetéseken, 15 

erdélyi, 20 „anyaországi” és egy 

németországi résztvevő között, 

fölvetődött a kérdés, miért van 

az, hogy tudománytörténettel 

egyre kevesebb fiatal foglalkozik? Leginkább azért, mert fölsőoktatási intézményeinkben e 

tárgykör egyre inkább háttérbe szorul, s arra, hogy értékeire, érdekességeire fölhívjuk a következő 

nemzedékek figyelmét, egyre kevesebb idő jut. Talán segítene, ha végzőshallgatóinknak 

tudománytörténeti fejezeteket is kiírnánk szakdolgozatuk tárgyául. Én már az idén megteszem… 

 

Hevesi Attila, Miskolc 

  

 

Teleki Sándor mellszobra a nagybányai Teleki-ház udvarán 


