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munkásságát ismerhetik meg. Az előző évben elindított sorozat nem titkolt célja, hogy
minden évben közösen emlékezzünk meg a tűzoltóságért, a tűzvédelem ügyéért elhivatott,
azért kiemelkedőt alkotókról, bemutassuk az utódoknak munkásságukat, példát is mutatva a
ma tűzoltóinak. Példák pedig vannak, hiszen az önkéntes tűzolóegyesületek megjelenésétől, a
mai modern tűzoltóságok létrejöttéig eltelt közel százötven év bővelkedik ilyen
személyiségekkel.
Ahogy a latin mondás tartja Historia est magistra vitae. A történelem az élet tanítómestere.
Tanuljunk tőlük, emlékezzünk rájuk.
2016-ban Dr. Vitéz Roncsik Jenő tartalmas életművéből kaphattunk ízelítőt.
Idén Szilvay Kornél, a hazai tűzoltóügy egyik legnagyobb alakja, a magyar technikatörténet
kiemelkedő egyénisége került a konferencia középpontjába. Szilvay Kornél, akinek 125 éves
születési évfordulóját 2015-ben ünnepeltük, idén emlékezünk meg halálának 60.
évfordulójáról.
Szilvay Kornélt már fiatalon megigézték a technika csodái, diáktűzoltók tanfolyamán
ismerkedett meg a tűzoltás tudományával, és egy életre a tűzoltóügy rendíthetetlen híve, sőt a
magyar tűzvédelem alkotó egyénisége, nemzetközi hírű személyisége, feltalálója lett.
Ifjú gépésztechnikusként a Schlick gyárban kezdett dolgozni, ahol gyári tűzoltó lett, később
belépett a Budapesti Önkéntes Tűzoltó Egyletbe, majd a II. világháborút követően
ideiglenesen a fővárosi tűzoltóság vezetője is volt.
Egy gyárban keletkezett tűz után ébredt tudatára annak, hogy a tűzoltó bátorsága nem az
egyetlen orvossága a tűz elleni sikeres fellépésnek. A tűzoltó biztonsága kiemelten fontos
dolog, ennek a feltételeit mindenkor meg kell teremteni, de ehhez megbízható tűzoltószerek
és felszerelések kellenek. Ettől az időtől kezdve céltudatosan foglalkozott a tűzoltószerek
korszerűsítésével, és a tűzoltás során alkalmazott eljárások ésszerűsítésével. Magas szintű
elméleti felkészültsége és gyakorlati érzéke vonzataként több mint húsz új technikai eszköz
megalkotása fűződik a nevéhez, sőt a hozzájuk kötődő gyakorlat megteremtése is az ő
érdeme. Munkásságának talán a legnagyobb eredménye, hogy sikerült - a tűzoltói
gyakorlatban alkalmazott legfőbb oltószernek – a víznek az egyeduralmát megtörni.
Munkásságára mi magyarok büszkék lehetünk, a világ is elismeréssel adózhat neki.
A konferencián Szilvay izgalmas életútját ismerhetik meg.
Eredményes tanácskozást kívánok Önöknek!
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