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Rendhagyó könyvajánló

170 éve született id. Szily Kálmán, a tudománytörténész

Fotó: Horváth Imre

„A mai kor könnyen felejt, hamar elfelejti a régieket, legfõképpen akkor, ha semmi külsõ jel
nincs, ami az embereket az elköltözöttre emlékeztetné.” – írta egykor Szily Kálmán (1838–1924).
A nagyszigeti Szily család története szorosan
összefonódik a magyar történelemmel, a hazai
mûvelõdéstörténettel, és számos szálon kötõdik
a biatorbágyi helytörténethez.
Az idézet cáfolatára 2008. december 4-én a
Szily Kálmán Kéttannyelvû Mûszaki Középiskola, valamint, a Szily Kálmán Alapítvány Szilyemlékülést tartott. Rendezvényükkel az iskola
névadójára, a Mûegyetem egykori rektorára, az
MTA fõtitkárára, az Akadémiai Könyvtár igazgatójára, a Természettudományi Közlöny, a Magyar Nyelvtudományi Társaság és a Magyar
Nyelv alapítójára, a termodinamika tudósára, a
szótáríró nyelvtörténészre emlékeztek.
Az iskola tanulóinak mûsora után az emlékülés keretében több
elõadás hangzott el. Dr. Á. Szála Erzsébet: Napjaink tudománytörténeti kutatásai, Szily szellemében címmel tartott értekezést.
A rendezvényen bemutatták Szily Kálmán születésének 170.
évfordulója tiszteletére kiadott kötetet, az id. Szily Kálmán, a tudománytörténész címû könyvet. (Megjelenését az iskola segítette a
teljes körû nyomdai munkák elvégzésével, a nyomdászképzést is
felvállaló iskola tanulóinak munkája révén.) Dr. Gazda István tudománytörténész élvezetes, szuggesztív ajánlást tartott róla. A Magyar Tudománytörténeti Szemle könyvtára 71. köteteként megjelent mû több részre tagolódik. Olvashatunk benne Szily Kálmán tanítómestereirõl, szerteágazó tudománytörténeti kutatásainak fõbb

irányairól, a Természettudományi Társulat történetérõl, a tudományos gyûjtemények (benne az
MTA könyvtára) felvirágoztatásában végzett tevékenységérõl. A kötet végén egy bibliográfiai
kuriózum is található, elsõ kísérlet a neves fizikus, nyelvész és tudománytörténész egykori
magánkönyvtára jegyzékének összeállítására.
(A könyv apró szépséghibája, hogy impresszumában a család egyik leszármazottja által készített címlapkép egyik részleteként a Szily-kastélyt
jelöli meg, de a fotón – és az egyébként igen elegáns meghívón – a Sándor–Metternich-kastély
látható. Ez azonban semmit sem von le a kötet
gazdag beltartalmi értékeibõl.)
A felkért hozzászólók közül dr. Staar Gyula, a
Természet Világ fõszerkesztõje, valamint dr. Juhász Dezsõ, az ELTE tanára, a Magyar Nyelv, a
Magyar Nyelvtudományi Társaság Folyóiratának szerkesztõje Szily munkássága két meghatározó tudományágának általa alapított folyóiratairól szóltak.
Az emlékülésre meghívást kapott a magyar tudományos mûhelyek, akadémiai és egyetemi intézetek és könyvtárak képviselõi mellett Biatorbágy polgármestere, az általános iskola igazgatója, a Biatorbágy Kultúrájáért Alapítvány és szerkesztõségünk is. Az emlékülést követõ kötetlen beszélgetésen így beszámolhattunk a Szily család képviseletében megjelent Szily Gertrúd és Eszter asszonynak az
iharosi egykori családi kápolna állapotáról, a végzett munkáról.
A kötet korlátozott példányszámban kapható az iskolában:
1097 Bp., Timót u. 3–5., tel.: 06 (1) 280-6871/140.
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