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A mûszaki múzeumok küldetése

A világ elsõ mûszaki múzeumát, a Conservatoire 
National des Arts et Métiers-t Párizsban 1794-ben 
azzal a céllal hozták létre, hogy „1. §. …mindenféle 
mesterségek gépeinek, szerszámainak, modelljei-
nek, tervrajzainak, leírásainak és könyveinek nyil-
vános tárát és a feltalált és tökéletesített gépek, 
szerkezetek eredeti példányait el kell helyezni a 
Conservatoire-ban. 2. §. Az érdeklõdõknek meg 
kell magyarázni a mesterségek szerszámainak, 
gépeinek szerkezetét és alkalmazását.” A XVIII. 
században és a XIX. század elsõ felében alapított 
mûszaki múzeumok többségükben a korszak 
természettudományos és mûszaki eredményeit 
a nemzeti ipar fejlesztése céljából bemutató 
intézmények voltak, számos oktatási és ipar-
támogatási feladattal. A XIX. század második 
felében alapított mûszaki múzeumok feladatai 
között a technikatörténeti örökség megõrzése 
is egyre gyakrabban szerepelt. Magyarországon 
1880-ban hoztak rendeletet, hogy a céhek 
után megmaradt tárgyi anyagot a Technológiai 
Iparmúzeum (megnyílt 1883-ban) számára kell 
összegyûjteni. A Közlekedési Múzeum létreho-
zásakor is a következõképpen határozták meg a 
leendõ múzeum feladatát: „…a kiállításnak úgy a 
jelenkori vívmányokra, mint a vasút keletkezésére 
és fejlõdésére vonatkozó része is minél gazda-
gabb és teljesebb legyen” (1898).

1973. január 1-jei hatállyal alapította a Minisz-
tertanács a Mûvelõdési Minisztérium Múzeumi 
Fõosztálya mellett mûködött Mûszaki Emlékeket 
Nyilvántartó és Gyûjtõ Csoportból az Országos 
Mûszaki Múzeumot. Az intézmény küldetését 
elsõsorban történeti vonatkozásaiban határoz-
ták meg: „A természettudomány és a technika 
általános fejlõdésének és társadalomformáló 
szerepének, a tudományos megismerés és a 
termelés összefüggéseinek kutatása, az erre 
vonatkozó emlékanyagok gyûjtése, tudományos 
feldolgozása és ismertetése. Tevékenysége során 
a múzeum különös figyelmet fordít a technika 
és a tudomány történetének magyar vonatko-
zásaira.” Az 1999-es alapító okirat is ezt a tör-
téneti, örökségmegõrzõ szerepet hangsúlyozza. 
A jövõben viszont a múzeum szeretné leendõ 
állandó kiállítását kísérletekkel, bemutatókkal, 
a történeti megközelítésen túl a természettudo-
mányok és a technika hatékony társadalmi megis-
merésének szolgálatába állítani.

Magyarországon a technika, az ipar törté-
neti emlékeinek megõrzését és bemutatását 
két országos múzeum (az Országos Mûszaki 
Múzeum és a Közlekedési Múzeum), 13 
nagyobb és 12 kisebb szakmúzeum, valamint 
50 különbözõ jogállású múzeum és gyûjtemény 
szolgálja. Ezekrõl 1982-ben jelent meg a közön-
ség számára is hozzáférhetõ összefoglaló munka 
(Kiss László – Kiszely Gyula: Magyarország 
mûszaki múzeumai. Mûszaki Könyvkiadó) A 
Magyar Múzeumok jelen száma ezt a hiányt is 
pótolni kívánja azzal, hogy 20 mûszaki és ipari 
múzeum ismertetését adja közre. Egyben ezzel 
a tematikus lapszámmal köszöntjük a 30 éves 
Országos Mûszaki Múzeumot.

Kócziánné dr. Szentpéteri Erzsébet
fõosztályvezetõ

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
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3MÛHELY

30 éves az országos mûszaki múzeum

Vámos Éva

Újbudán (Budapest XI. ker.), a rohamosan 
fejlõdõ lágymányosi egyetemváros szélén, 
a lüktetõ nagykereskedelmi negyed köze-
pén, a Kaposvár utcában áll két raktárépü-
let, tele a mindennapi élet csodáival: az Or-
szágos Mûszaki Múzeum. Az öt tematikus 
raktár 16 000 tárgyat és 30 000 könyvet 
és dokumentumot rejt. A nagyközönség a 
négy nagy tudományos ünnep: a Magyar 
Kultúra Napja (január 22), a Múzeumi 
Világnap (május 18), az Európai Örökség 
Napok (szeptember utolsó hétvége) és a 
Magyar Tudomány Napja (november 3)  
alkalmából léphet be korlátozás nélkül a 
múzeumba. Más napokon elõre bejelentett 
szakmai csoportokat tud fogadni, hiszen 
állandó kiállítóterme nincs. Azokat a ke-
veseket, akik a múzeumba bejuthatnak, 
a kertben egy szoborszerûen felállított 
Pelton-kerék igazítja útba. A földszinten 
az erõgép raktárban megismerkedhetnek 
a vákuum és a nyomás elméleti kérdéseivel 
az ókortól napjainkig, kísérleti eszközök 
révén; a gõzgépek és a belsõ égésû moto-
rok történetével, a víz-, szél-, napenergia 
gyakorlati alkalmazásával. A hatalmas, 
mindenkit ámulatba ejtõ szerszámgép 

raktár legrégebbi darabja az 1867-bõl 
való hajógyári óriásfúró. Egyéb hely híján 
a nyomdagépek és röntgengépek is ebbe 
a raktárba szorultak. A közönség termé-
szetesen azokat a raktárakat látogatja 
legszívesebben, amelyekben a háztartási 

gép, szórakoztató elektronika, a számí-
tástechnika, a kémiai és fizikai laboresz-
köz, oktatási segédeszköz gyûjtemények 
húzódnak meg. A finommechanikai és 
optikai raktárban az ország legjobb geo-
déziai gyûjteménye, legnagyobb szemüveg 
gyûjteménye, kiemelkedõ jelentõségû csil-
lagászati és fotógyûjteménye gyarapszik 
rejtekhelyén. A könyvtár XIX. századi 
folyóirat-gyûjteményéhez, az archívum 
kézirat- és diploma-gyûjteményeihez, a te-
matikus numizmatikai gyûjteményhez csak 
kutatók férhetnek hozzá engedéllyel. Min-
den látogatót szeretettel várunk azonban a 
www.omm.hu címû honlapunkon és a hama-
rosan megnyíló www.technikatörténet.hu 
címû portálunkon, mely a múzeum gyûjte-
ményei felõl közelíti meg a technika hazai 
és általános történetét. 

A jelenlegi Országos Mûszaki Múzeum 
az elmúlt két évszázadban a negyedik 
állomása hazánkban annak, hogy átfogó 
tematikájú múzeumot hozzanak létre 
az élettelen természettudományok és a 
technika fejlõdésének bemutatására. Az 
elõdök voltak: a Magyar Nemzeti Múzeum 
Technológiai Osztálya (1808-tól), a Tech-
nológiai Iparmúzeum (1883-tól), az Orszá-
gos Magyar Mûszaki Múzeum (1935-tõl), a 
Mûszaki Emlékeket Gyûjtõ és Nyilvántartó 
Csoport (1954-tõl). Ez utóbbit alakították 

 mûhely

Mottó: „Napjainkban, amikor a technikai fejlõdés a földi paradicsom vagy a végleges 
pusztulás alternatíváját állítja az emberiség elé, érthetõ módon növekszik az érdeklõdés a 
technika története iránt...”                                                           
                                                                                                          (Makkai László, 1963)

 A Technológiai Iparmúzeum épülete (ma is áll a Blaha Lujza tér és a Népszínház utca sarkán, 
Budapesten)
Building of the Technological Museum of Industry (it still exists in Budapest, at the corner of 
Blaha Lujza Square and Népszínház Street) 

Ebben a házban (Budapest, Mészáros u. l.) mûködött 1935-tõl 1939-ig a Magyar Mûszaki Múzeum
The building in the picture (Budapest, No. 1, Mészáros Street) housed the Hungarian Technical 
Museum from 1935 to 1939      
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az 1972. XI. 3-i törvényerejû rendelettel or-
szágos múzeummá 1973. január 1-jével.

1964-ben megépült az elsõ, 1984-ben 
a második raktár a Budapest, XI. ker. 
Kaposvár utcában. Az állandó kiállítóhely 
kérdését az elmúlt 30 évben nem sikerült 
megoldani.

Kiállítóhely nélkül is az elmúlt 30 évben 
öt kihelyezett állandó kiállításban (három 
azóta bezárt) és az 1994-ben csatlakozott 
két fiókintézmény (Öntödei Múzeum, Bu-
dapest és Központi Kohászati Múzeum, 
Miskolc) 6 állandó kiállításában, valamint 
104, más múzeumokban és befogadóknál, 
illetve a fiókintézményekben rendezett 
idõszakos és vándorkiállításon mutattuk be 
a múzeum anyagát. A hazai múzeumi világ 
közös folyóiratában mondunk köszönetet 
azoknak a társintézményeknek, amelyek 
több alkalommal az elmúlt évtizedekben 
helyet adtak kiállításainknak, így a Ma-
gyar Természettudományi Múzeumnak, a 
Magyar Nemzeti Múzeumnak, a Budapesti 
Történeti Múzeumnak. Vándorkiállításaink 
Buenos Airestõl Bombay-ig, Helsinkitõl 
Szófiáig voltak láthatók. 

A Múzeum elhelyezésére az elmúlt 30 év-
ben több tucat megoldási tervezet készült 
és omlott össze, anyagi fedezet hiányában. 
Az utóbbi évtized jelentõsebb tervezetei: 
GAMMA Mûvek, Budapest, XI. Fehérvári 
út 85. (1994); Olof Palme sétány 1. (1995-
97); Óbudai Gázgyár épületei (1998); Ganz 
Villamossági Rt épületek (1998-2002); Váci 
út 19. (2001-2002). 2003-ban „A változás 
kényszere” címû középtávú program har-
madik pontja foglalkozik a mûszaki mú-

zeumok helyzetével és mutat az Országos 
Mûszaki Múzeumnak fejlõdési irányt.

A Múzeumban folyó kiemelkedõ tudomá-
nyos munka eredményeit a Technikatörté-
neti Szemle mutatja be, valamint a 2003-
ban huszadszor megrendezendõ „Újabb 
eredmények a hazai tudomány-, technika- 
és orvostudomány körébõl” c. országos 
konferencia és annak tíz éve megjelenõ 
Tudomány-, technika-, orvostörténet címû 
közleményei. 

Az intézmény állandó kiállítási hely nél-
kül is élére állt a mûszaki muzeológus tár-

sadalom egységbe szervezésének. 2003-
ban hetedszer szervezte meg az Országos 
Mûszaki Muzeológus Találkozót. Ennek 
anyagait is megjelentetni törekszik. 

Az Országos Mûszaki Múzeum itthon és a 
nagyvilágban ismert széles körû nemzetközi 
kapcsolatairól. Ezek egy része kétoldalú mú-
zeumi együttmûködés, más része szélesebb 
körû közös munkálkodás nemzetközi szer-
vezetek keretében. Ezek közül az Országos 
Mûszaki Múzeum vezetõ szerepet játszik az 
IUHPS (International Union for the History and 
Philosophy of Science = Nemzetközi Tudo-
mánytörténeti és -filozófiai Unió) több bizott-
ságában, az ICOM/CIMUSET-ben (az ICOM 
mûszaki múzeumokat tömörítõ bizottsága), 
alapító tagja a MUT-nak (Mitteleuropäische 
Union der Technikmuseen = Mûszaki Múzeu-
mok Közép-Európai Együttmûködési Uniója). 
Az utóbbi 12 év mindegyikében rendezett 
mûszaki muzeológiai vagy tudomány- és 
technikatörténeti nemzetközi konferenciát az 
intézmény Magyarországon.

Nemzetközi elismertségét is tekintetbe 
véve az Országos Mûszaki Múzeum meg-
nyitása a nagyközönség elõtt kiemelkedõ 
eseménye lehetne a XXI. század hajnalá-
nak. Európának majd minden államában 
mûködik sikeres mûszaki múzeum. A 
mûszaki kultúra ezen fellegvárai az ország 
mûszaki múltja megõrzésének és a mo-
dern mûveltség elsajátításának egyaránt 
alappillérei, kitekintést adnak a jövõ vár-

ható mûszaki és természettudományos 
tendenciáira, továbbá az ifjúság szórakoz-
tatva nevelésének fontos eszközei. A világ 
mûszaki múzeumai ma arra törekszenek, 
hogy felkeltsék az érdeklõdést a termé-
szettudományok és a technika iránt és 
csökkentsék a kiábrándultságot. A minden 
nap látogatható Országos Mûszaki Múze-
um a tudomány társadalmi megértésének 
legfõbb eszköze lehetne hazánkban.

Lásd még–See also: Borító 2 – Cover 2;
Képmelléklet II.–III.

The Hungarian museum for Science and 
Technology is 30 years old

The present Hungarian Museum of Science and 
Technology has been, in the past two centuries, 
the fourth station in the country of creating an 
overall museum for the presentation of the de-
velopment of inamimate sciences and technol-
ogy. The predecessors were: the Technological 
Department of the Hungarian National Museum 
(from 1908 on), the Technological Museum of 
Industry (from 1883 on), the Hungarian Techni-
cal Museum (from 1935 on) and the Group for 
Collecting and Recording Technical Relics (from 
1954 on). The latter was transformed, by virtue 
of the law decree of 03/11/1972, into a national 
museum by January 1, 1973.

The first store-house was built in 1964, and 
the second one in 1984, both in Kaposvár Street, 
in the 11th district. The problem of the permanent 
exhibition hall could not be solved in the past 30 
years. The five thematic stores contain 16 000 
objects and 30 000 books and documents.

Even without an exhibition hall the „treasures” 
of the Museum were shown in 11 permanent and 
104 temporary exhibitions (all as guests in other 
buildings or in the two affiliated institutions).

The Hungarian Museum for Science and Tech-
nology is well-known worldwide for its extensive 
international relations. In each of the 12 past 
years the institution organized international 
conferences, for technical museology or history 
of science and technology.

Taking into account also its generally recog-
nized international reputation, the opening of 
the Hungarian Museum for Science and Technol-
ogy to the public could be an outstanding event 
of the early 21th century. If the Museum could be 
visited every day, it could be the principal tool of 
social understanding of science in our country.

Az Országos Mûszaki Múzeum jelenlegi épülete 
The building of the Hungarian Museum for Science and Technology today 

Az Országos Mûszaki Múzeum emléktáblát 
helyezett el az 1935-39 között mûködött Ma-
gyar Mûszaki Múzeum épületén 1995-ben, 
ahol jelenleg a MÁV Tervezõintézet dolgozik
In 1995 the Hungarian Museum for Science 
and Technology inaugurated a memorial 
tablet on the wall of the building, where the 
Hungarian Technical Museum existed from 
1935 to 1939    
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Lengyelné Kiss Katalin

Az Öntödei Múzeum a XIX. század közepén 
épített és 1964-ben leállított Ganz-törzs-
gyár épületében, az ország legrégebbi meg-
maradt faszerkezetû ipari csarnokában nyílt 
meg 1969-ben. Területét részben az öntö-
de eredeti berendezései, részben a magyar-
országi fém-, vas- és acélöntészet tárgyi 
és írásos emlékeit bemutató tárlatok fog-
lalják el. Az épületen kívüli szabadtéri ki-
állításon nagy méretû öntvények és a Ko-
hászati Panteon szobrai láthatók. Kiszely 
Gyula technikatörténész érdeme, hogy 
1965-ben a magyar gyáripar elsõ, s talán 
máig legjelentõsebb ipari birodalmának, a 
Ganz cégnek a bölcsõjét, a kéregkerék-ön-
tödét ipari mûemlékké nyilvánították, s ben-
ne országos gyûjtõkörû szakmúzeumot ala-
kítottak ki. 

A gyár alapítója, a svájci születésû Ganz 
Ábrahám (1814-1867) 1853-ban kezdte 
meg a kéregöntésû vasúti kerekek gyártá-
sát, s az európai vasúttársaságoktól érkezõ, 
szaporodó megrendelések miatt, 1858--
62 között bõvítette üzemét. Ennek egyik 
megmentett csarnokában mûködik ma az 
Országos Mûszaki Múzeum Öntödei Múze-
uma. Egészen 1964-ig folyt e falak között a 
kéregöntésû vasöntvények gyártása ugyan-
azzal a technológiával, mint Ganz idejében, 
ill. az õt követõ Mechwart András (1834-
1907) vezetése alatt. Ezért is ápoljuk nagy 
szeretettel e két híres személyiség emlékét 
a múzeumban. 

1966-67-ben Pfannl Egon tervei alap-
ján, egy 1867-es Ganz-emléklapon látható 
rajz szerint újították föl a kéregkerék-öntö-
dét. Az eredeti 1675 m² területbõl 1125 m² 
maradt meg. A csarnokban négy forgóda-
ru alatt folyt a formázás és az öntés. Kettõt 
eredeti állapotában hagytak meg, a másik 
kettõ alatt pedig a kiállítások kaptak helyet. 
A két vasolvasztó kupolókemence és kiszol-
gáló egységei is a mûemléki kiállítás részét 
képezik. 

A megnyitás óta elmúlt 33 esztendõ 
alatt a múzeum volt a szakma történe-
ti kutatásainak mûhelye. Az öntõ szak-
emberek (konstruktõrök, metallurgusok, 
mintakészítõk, technikusok) mindig büszkék 
voltak az Európa-szerte is ritkaságnak szá-
mító szép múzeumra, s különösen az Orszá-
gos Magyar Bányászati és Kohászati Egye-
sület Öntészeti Szakosztálya támogatta az 
itt folyó kutatásokat, rendezvények szerve-
zését. 1979-ben segítségükkel kezdõdött el 
a Kohászati Panteon kialakítása, s ma már 
tíz szobor emlékeztet kiváló elõdeinkre. Sok 
rangos eseménynek adott helyet az intéz-
mény. Itt folyt pl. a szakmunkások versenye: 
az „Öntõ Döntõ”. 1978-ban a 43. nemzetkö-
zi öntõ kongresszus 1100 résztvevõje jött el 
megnézni a kiállításokat. 

Az 1980-as évek közepén azonban az 
élénk közmûvelõdési tevékenység megtor-
pant. A kohászat közismert recessziója mi-
att hirtelen megszûnt a támogató ipari hát-
tér, s a fenntartó Lenin Kohászati Mûvek is 
válságos gazdasági helyzetbe került. A mú-
zeum épületének állagán is ekkorra lehetett 
észlelni, hogy az évek óta halogatott felújítás 
elmaradása milyen nagy károkat okozott. A 
90-es évek elején már-már életveszélyessé 
vált az épület, néhány hónapra be is kellett 
zárni. 1992-94 között a kulturális kormány-

újra él az Öntödei múzeum

Az 1867-es rajz szolgáltatott mintát a múzeum homlokzati kialakításához
The drawing from 1867 provided the model for the facade of the museum

A múzeum mai épülete Budán, a Bem József 
u. 20. szám alatt 
The present museum building in Buda, at 20 
Bem József Street
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zat Technikatörténeti és Mûtárgyvédelmi Bi-
zottsága biztosított pénzt a legégetõbb kar-
bantartási munkálatokra. A rendszerváltás 
és a privatizáció viharait átvészelve végül, 
1994 õszétõl az Öntödei Múzeum az Orszá-
gos Mûszaki Múzeum védõszárnyai alá ke-
rült, s a kulturális tárca biztosít fedezetet a 
mûködtetésére.

1996 óta megélénkült az élet a múzeum-
ban. Jelentõs kiállításokkal, újabb és újabb 
látogatói kört megszólító rendezvények-
kel, kiadványokkal sikerült ismét az ország 
kulturális vérkeringésébe bekapcsolódni. 
Ehhez az anyaintézmény biztos hátterére 
mindig számíthattunk, s a talpon maradt 
öntödék, ipari segítõink is mellettünk álltak. 

Az alábbiakban a közelmúlt legjelentõsebb 
eseményeit soroljuk fel.

1996. Vasöntészeti emlékeink a múlt 
század végérõl (1880-1914) – kiállítás a 
millecentenárium tiszteletére.

1997. Budapest ipari építészete; Hack Ró-

bert fotókiállítása; emlékülés a 100 éve szü-
letett Jakóby László fémkohómérnök tiszte-
letére. 

1998. XIX. századi magyar öntöttvas-
mûvesség – kiállítás a 63. öntõ-világkong-
resszus tiszteletére.

1999. 2. Harangtörténeti ankét és kiállítás 
a múzeumban; „Az év múzeuma” pályáza-
ton elismerõ oklevelet nyertünk; Gábor Áron 
emlékünnepség a Hadtörténeti Múzeummal 
közösen; 30 éves az Öntödei Múzeum kiállí-
tás és emlékünnepség.

2000. A XIX. századi öntöttvas csigalépcsõ 
és lépcsõházi korlátokból összeállított galé-
ria avatása; díszmûkovács-kiállítás; Szent 
Borbála-ünnepség, a bányászok-kohászok 
védõszentje tiszteletére – ez azóta hagyo-
mánnyá vált.

2001. 3. Harangtörténeti ankét és ki-
állítás Sopronban az egykori Seltenhofer 
Harangöntõ- és Tûzoltószergyár emléké-
re; szeptemberben nagy sikert aratott „A 

fürdõvilág öntvényei anno…” címû tárla-
tunk; októberben Mechwart-emlékünnepség 
és emlékszoba avatása; decemberben fo-
gadtuk a selmecbányai Szlovák Bányászati 
Múzeum kincseit bemutató kiállítást. 

2002. Elsõ külföldi kiállításunk Selmec-
bányán. Az öntöttvas dicsérete címû tárla-
tunk, azóta már Rozsnyón (Rožnava), Kas-
sán (Košice), Tõketerebesen (Trebišov) és 
Nagymihályban (Michalovce) is látható volt. 
Jelenleg a pozsonyi Szlovák Nemzeti Múze-
umban tekinthetõ meg. 

2003. áprilisban A Ganz-törzsgyári fel-
újított kupolókemencék avatása; június 12-
14 között 4. Harangtörténeti ankét külföldi 
elõadókkal és egri tanulmányúttal. 

Az olvasztómû felújítását és az alapítás-
kor feltáratlanul maradt pinceszint bemutat-
hatóvá tételét a Széchenyi-terv keretében, a 
NKÖM támogatásával sikerült megvalósíta-
ni. Ezzel újabb technikatörténeti látványos-
sággal gazdagodik fõvárosunk turisztikai kí-
nálata. A látogatók számára érthetõvé válik 
az ipari mûemlék öntöde technológiája. 

A pedagógusok is újra felfedezték, hogy 
milyen sokrétû ismereteket kaphatnak itt a 
diákok. Az õsztõl induló formázási bemuta-
tó foglalkozáson a gyerekek, múzeumpeda-
gógus vezetésével készíthetnek öntõformát, 
ill. végezhetnek öntést, s a látogatás végé-
re megszilárdult gipszöntvényt – mint saját 
munkájukat – haza is vihetik. 

Az utóbbi években végzett sokoldalú te-
vékenységéért az Öntödei Múzeum 2002-
ben „Az év múzeuma 2001” pályázaton a 
Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egye-
sület különdíját érdemelte ki. Ez számunk-
ra nemcsak elismerés, hanem egyben köte-
lezettség is. 

Lásd még – See also: Borító 3 – Cover 3

The Foundry museum is Alive Again

Historian of technics Gyula Kiszely in the early 
1960s initiated the work to save the cradle of 
the most considerable industrial empire of 
Hungary, the Ganz firm for the posterity. Not 
only the technology and equipment of the 
chilled iron casting railroad wheels production 
was saved but also a professional museum col-
lecting the vestiges of the Hungarian foundry 
industry was established. The aim was to 
show the visitors and particularly students 
and pupils the variety of the foundry industry 
demanding hard physical work and high level 
technical knowledge by means of presentation 
of objects and documents, relevant exhibitions 
and shows i.e. public cultural activities in the 
factory hall built between 1858 and 1862. This 
aim is maintained also by today’s followers in 
order to call the attention for the appreciation of 
memories of Hungarian history of technics. This 
institution survived the subsequent recession of 
metallurgy and the storms of the system change 
and is functioning successfully as a filial of the 
Hungarian Museum for Science and Technology. 
On the base of its professional and public cul-
tural activities performed in recent years  the 
museum won the special prize Pulszky Society 
– Hungarian Museums’ Association in the ”Mu-
seums of the Year 2001” competition.

Részlet a mûemléki kiállításról, a forgódaru alatti formázókör 
A detail of the memorial exhibition: the moulding circle under the slewing crane
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Sélei István

A Kohó- és Gépipari Minisztérium 181/1956. 
számú rendeletében a Lenin Kohászati Mûveket 
bízta meg a létesítendõ Központi Kohászati 
Múzeum alapításával, egyben elõírta, hogy a 
múzeum központi jellegû, országos gyûjtõkörû 
legyen. A kohászati mûvek vendégházában 
nyílt meg 1960-ban a mai múzeum elõdje, 
amely azonban hamarosan kinõtte az épüle-
tet, ezért az addig legényszállásként használt 
„Kancellária” épületét jelölték ki a múzeum 
elhelyezésére. A szükséges átalakítások után 
1970-ben adták át az épületet. Ameddig a 
gyár erejébõl futotta, biztosította a múzeum 
fenntartását. Idõközben létrehozták a Massa 
Múzeumot, valamint a skanzent. 1979-ben, 
a Martin-acélgyártás száz éves jubileumára 
megépült a vasverõ hámor is. Az 1980-as 
évektõl egyre nehezebben tudott a vállalat 
fenntartási kötelezettségeinek eleget tenni, 
ezért a Központi Kohászati Múzeum az Orszá-
gos Mûszaki Múzeum fiókintézménye lett.

A múzeum épületét 1799-ben Fazola Henrik 
gyáralapító halálának évében emelték. Építõje 
Johan Nepomuki Fierer körmöcbányai mérnök 
volt, aki eredetileg az építmény földszinti részét 
vaskereskedésnek, az elsõ és második emeletet 
a kohósáfár és a számtiszt lakásának és irodá-
inak szánta. Tulajdonképpen ez az épület volt a 
gyár elsõ irodaháza, innen irányították az üzem 
mûködését. A késõbbiek folyamán ez az épület 
a falu kulturális életében meghatározó szerepet 
töltött be, mivel a dalkörök és olvasóegyletek 
számára is otthont adott. Majd idõvel funkciót 
váltott, és mint legényszállás (munkásszállás) 
mûködött egészen 1968-ig, amikor átalakí-
tották múzeum céljára. 1968-ban a múzeum 
megkezdte a költözést a gyári vendégházból a 
jelenlegi helyére, ahol 1970. július 28-án, a gyár 
alapításának 200. évfordulóján nyitották meg a 
nagyközönség elõtt. 

Mária Terézia 1770-ben átiratban értesítette 
a Pozsonyban székelõ kamaragrófságot, hogy 
Diósgyõr területén vasgyárat kíván létesíteni, 
Fazola Henrik érckutatót nevezte ki bánya-
mesterré. Majd Fazola Henrik fia, Frigyes, aki 
Selmecbányán szerzett mérnöki diplomát, 
1813-ban megépítette a Hámori tó völgyzáró 
gátját, mely egymillió vödörnek megfelelõ víz-
mennyiséget tározott, ezzel biztosította az apja 
által létrehozott vasverõ hámor folyamatos 
mûködését. Az olvasztó mai alakját 1831-ben 
nyerte el, mivel elõdjét tûzvész pusztította 
el. Eredetileg csonkagúla alakú volt. 1868-
ban ezt az olvasztót is leállították, amikor a 
vasgyár megkezdte mûködését. A monarchia 
által engedélyezett készipari gyártmányok csak 
eladásra készülhettek, a régi olvasztót ezért 
nem üzemeltethették tovább. Fazola Frigyes 
eredményes kísérleteket folytatott a cement-

acélgyártásban, aminek minõsége elérte az 
akkor, a kontinentális zárlat következtében be-
hozhatatlan angol acélokét. Kísérleteit azonban 
a bécsi udvar nem jó szemmel nézte, Rozsnyóra 
nevezték ki igazgatónak, és megtiltották kísér-
leteinek folytatását. 

Magyarország elsõ ipari mûemlékeként vált 
nevezetessé az újmassai „õskohó”, melyet a 
gyár dolgozói 1952-tõl újítottak fel. 1979-ben, 
amikor a vasverõ hámor felépült, került sor 
ünnepélyes keretek között az elsõ csapo-
lásra. Ezt követõen évente megrendezésre 
került a Diósgyõri Munkásnapok keretében az 
õskohóban olvasztott vas csapolása, amivel 
egybekötve kovácsolási bemutatókat is ren-
deztek a vasverõ hámorban. Ezt a látványos-
ságot szeretnénk feleleveníteni a jövõben, az 
ünnepségek hangulatát felidézni, melyhez a 
szükséges anyagi feltételeket a Széchenyi-terv 
pályázat által kívánjuk megteremteni. A múze-
umhoz tartozó skanzenben, melynek területét 
sikerült visszavásárolni a Strabag Rt-tõl, a 
meglévõ gépek mellett bányászati gépeket is 
szeretnénk kiállítani.

metallurgical museum from a “Chancery”

The Central Metallurgical Museum was founded 
in 1956 and was opened to the public in 1970. 
The building of the museum was erected in 1799 
by engineer Johan Nepomuk Fierer, who intended 
to put an ironmongery on the ground floor, on the 
first and second floors offices were placed. Later 
the building was used for cultural purposes and as 
a hostel, until 1968. The museum was opened two 
years later, on the 200th anniversary of the founda-
tion of the factory.

„kancelláriából” kohászati múzeum

Faszenes nagyolvasztó (1813), Újmassa – Charcoal Blast Furmace (1813) in Újmassa
Fotók – Photos: Sélei István

A múzeum épülete – The building of the museum
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Baltás Lászlóné

A kenyér elõállításának történeti fejlõ-
désérõl a tudomány számos területén 
jelennek meg értékelõ tanulmányok. A 
kenyér „kialakulása” maga a történelem: 
egyidõs az emberrel, változásai követik a 
társadalmi és mûszaki fejlõdést. A mago-
kat rágcsáló õsemberbõl kenyeret fogyasz-
tó polgár, az önellátásból tömegtermelés, 
a fateknõbõl és lapátos kemencébõl kom-
puter vezérelte tésztakészítõ rendszer és 
nagyüzemi technológia lett, a létfenntartás 
céljából táplálkozó ember tudatos modern 
fogyasztóvá alakult. A kenyér ugyanakkor 
az a termék, amelynek minõségében, a vá-
lasztékban nagyon lassan következnek be 
változások táplálkozási szokásaink, ízlé-
sünk kötöttsége miatt. A tészta élõ anyag, 
bonyolult mikrobiológiai, enzimes és kollo-
id átalakulások során válik ízletes, tápláló, 
éltetõ kenyérré. A kenyérré válás bonyolult 
folyamatában a környezeti körülmények, a 
mechanikai hatások a minõségben – ame-
lyet az alak, íz, illat, héj- és bélzet-tulajdon-
ságok komplexuma jellemez – nyilvánulnak 
meg.

A kenyér elõállításának történetében a 
technikai fejlõdésnek igen nagy szerepe 
van. Az ipari termelés elindulásával gya-
rapodtak a technikai eszközök és fejlõdtek 
a technológiai módszerek. Az agráriumon 
belül a gabonatermesztés céltudatos 
fejlesztésével a szakmai ismeret- és tu-
dásanyag is egyre nagyobb mértékben 
bõvült, a szakmai mûveltségben a fejlõdés 
szakaszainak ismerete a piacképes tu-
dás feltételévé vált. A technika gyorsuló 
fejlõdésének nyomon követése lehetetlen 
elõdeink tapasztalatainak ismerete nélkül, 
ezért a sütõipari tárgyak gyûjtésének és 
bemutatásának szükségessége vitathatat-
lan, így jobban meg tudjuk érteni a szakma 
ugrásszerû változásait.

A kenyér és az elõállítási technika ki-
alakulásának folyamata, változásának 
története – minthogy mindennapjaink 
alapélelmiszerérõl van szó – mindenkit 
érint és érdekel. Nincs olyan múzeum, 
amelyben a kenyér valamilyen témában 
ne szerepelne, legyen az lelet, mûalkotás, 
vagy használati eszköz. Az országos mú-
zeumok felbecsülhetetlen értékû kincsei 
mellett értékes kenyértörténeti anyaggal, 
a kenyérsütés tárgyi emlékeivel rendel-

keznek a helytörténeti múzeumok is. Ezért 
érthetetlen a korábbi szakmai összefogás 
eredményeként létrejött Sütõipari Emlék-
tár méltatlan sorsa.

A kenyérkészítés hagyományait, tárgyi 
és szellemi örökségét a Magyar Élelmi-
szeripari Tudományos Egyesület [MÉTE] 
szervezeteként 1981-ben létrejött Sütõipari 
Ipartörténeti Munkabizottság kezdte el 
szervezetten gyûjteni. A közel egy év alatt 
összegyûjtött anyag Budapesten, a VI. 
kerület, Jókai utca 10. szám alatti, már 
leállított pékségbe került, ahol azonban 
nem volt lehetõség kiállítani, ezért 1984-
ben a Budapest, VII. kerület, Király utca 
67. szám alatti (a Hársfa utca sarkán álló) 
nagyobb pékségbe költözött. Szakmai ös-
szefogással, az akkor még létezõ Sütõipari 
Mûszaki Gazdasági Társaság irányítása 
mellett az üzemet kiállítóhellyé alakítot-
tuk. Erre a helyre adott a Mûvelõdésügyi 
Minisztérium 1986-ban mûködési enge-
délyt a Sütõipari Emléktárnak országos 
gyûjtõkörû szakgyûjteményként.

A szakmai munkabizottság egész ország-
ra kiterjedõ gyûjtõtevékenységének hatásá-
ra az Emléktár anyaga szépen gyarapodott. 
Az állandó kiállítás mellett rendszeresen 
szerveztünk különbözõ sütõipari témákban 
évente egy-két alkalommal idõszaki tárla-
tokat (pl.: Kenyér a mûvészetekben, Újítá-
sok, mûszaki fejlesztések a sütõiparban, 75 
éves a Százados úti Kenyérgyár).

A Király utcából a rossz mûszaki állapot 
és a privatizáció miatt 1991-ben költözni 
kellett. A Sütõipari Emléktárat a Pesti Bar-
nabás Élelmiszeripari Szakiskola fogadta 
be a Budapest, X. kerület, Liget utca 19. 
szám alatt lévõ tanmûhelyébe. Átalakítás 
után, 1994-tõl ez a hely nemcsak az okta-
tást szolgálta, hanem nyilvánosan látogat-
ható kiállítóhellyé vált, miután a Mûvelõdési 
Minisztérium a mûködési engedélyt e 
helyre módosította, változatlanul meg-
tartva az Emléktár országos gyûjtõkörét, 
szakgyûjteményi jellegét.

A gyûjtemény felöleli a házi és kézmûves 
kisipari sütés emlékeit, sõt néhány tárgyi 

A Sütõipari emléktár múltja és jövõje

Házi sütés eszközei. Részlet a kiállításból
Tools of the domestic baking. Detail of the exhibition
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és írott emlékkel rendelkezik a céhes ipar 
korából is. A sütõipar eszközeit, kisgépeit 
a fejlõdés sorrendjében mutatja be (pl.: 
mérlegek, morzsadarálók, tésztaosztó-, 
kézi kiflisodró-, dagasztógépek). Jelentõs 
a laboratóriumi munkát, a sütõipari ku-
tatást bemutató anyag is. Érdekességnek 
számít a kenyércímke-gyûjtemény, néhány 
sportoló pék kiemelkedõ teljesítményért 
nyert érem- és oklevélgyûjteménye, vala-
mint a sütõmunkások több mint 100 éves 
múltra visszatekintõ dalárdájának anyaga. 
Komoly értéket képvisel a szakkönyvtár és 
a folyóirattár is. Az évek során összegyûlt 
iratanyag alkalmas az iparág második 
világháború elõtti és azt követõ idõszaka 
mûszaki, technológiai és gazdasági helyze-
tének megismerésére és kutatására.

Miután a Fõvárosi Önkormányzat 1998-ban 
az iskolától a Liget utcai területet határozattal 
visszavette, az Emléktárnak költöznie kellett. 

Anyaga ládákba került, ilyen állapotban fo-
gadta be átmenetileg a Budafoki Élesztõgyár 
(1998), ahol a tervezett kiállítóhely nem való-
sult meg, a tárolási szerzõdés pedig 2001-ben 
lejárt. A sütõipari hagyományok ápolását 
azonban néhány lelkes szakember tovább-
ra is folytatta. Az egykori gyûjtésben részt 
vevõ pékek, önkéntes iparkutatók 2001-ben, 
a hagyományok további ápolása, a szakma 
emlékeinek gyûjtése, valamint a Sütõipari 
Emléktár megmentése érdekében megala-
pították, és egyesületként bejegyeztették a 
Magyar Pékek Fejedelmi Rendjét.

Ez az öntevékeny szakmai szervezet 
keresett helyet a Budafoki Élesztõgyárból 
elszállítandó emléktári anyagnak, melyet 
végül Komáromban, a Monostori Erõdben 

talált meg. Az erõd volt katonai pékségében 
– a tárgyakat eredeti környezetbe helyezve 
– szakszerûen berendezett Pékmúzeum 
alakítható ki.

A múzeum mûködésének kezdetéig 
az erõdpékség megismertetésére, az 
érdeklõdés felkeltésére törekszünk. Ebbõl a 
szempontból folyamatos szereplõi vagyunk 
az erõd kulturális rendezvényeinek. Sütési 
bemutatókat tartunk és régi, hagyományos, 
népi termékekkel ismertetjük meg a látoga-
tókat. 2001. március 15-én jelképesen elfog-
laltuk az Erõdpékség kemenceterét, ahol a 
Kenyér útja címû kiállításunkkal – 12 tablón 
– mutattuk be a kenyér kialakulásának tör-
ténetét. A sikeres bemutatót 2003. március 
15-én egykori pék kollégánk, Karai Sándor, a 
Magyar Kultúra Lovagja Hol vannak a kato-
nák? címû fotókiállításával folytattuk. Igyek-
szünk a szakiskolák érdeklõdését felkelteni, 
szaktanárokkal már többször jártunk ezen 

a szakmatörténeti szempontból is jelentõs 
helyen.

Szakembereink és látogatóink egyetér-
tenek abban, hogy a Monostori Erõd al-
kalmas a sütõipar emlékeinek megjeleníté-
sére. A komáromi erõdrendszer 1876. évi, 
III. elfogadott tervében két szinten, 4000 
m2 területen nyolckemencés pékség meg-
valósítása szerepelt. Az épületszárny el is 
készült és két ütemben 4 db Glenk- típusú 
kemence (azaz az egykor tervezett pékség 
fele) az eredeti elképzelésnek megfelelõen 
kivitelezésre került – még a szovjet meg-
szállás idején is termelt. 

Ez a jelentõs ipartörténeti emlék még 
megmenthetõ, eredeti funkciójának megfe-
lelõen részben mûködtethetõ, a modern 

múzeumi elveknek megfelelõ „élõ” Pék-
múzeummá fejleszthetõ. A Monostori Erõd 
kétszintes katonai pékségének 1860 m2-én 
létesítendõ Pékmúzeum kivitelezési tervei 
elkészültek. A rekonstrukciós munka elsõ 
üteme 2002 végén elkezdõdött, s várha-
tóan 2003 nyarán a pékség alsó szintjén 
a kiállítótermek építészeti munkálatai 
befejezõdnek. Erre az idõszakra tervezzük 
a Sütõipari Emléktár néhány tárgyának 
felújítását, hogy augusztus 20-án ismét 
egy idõszaki kiállítással jelentkezzünk, be-
mutatva a sütõipar hagyományainak élet-
ben tartása érdekében végzett munkánk 
eredményeit, s felhívni a figyelmet a még 
fellelhetõ tárgyakra, emlékanyagokra.

Hisszük, hogy az értékes, hagyományõrzõ 
szakanyag megmentésével, a várhatóan 
ismét fellendülõ gyûjtéssel közügyet szol-
gálunk, hiszen a pékszakma története az 
általános történelem, a nyelvtudomány, 
a vallás, a néprajz, a képzõmûvészet, az 
irodalom és a technikatörténet fontos ré-
sze. Reméljük, hogy a mûködõ Pékmúzeum 
megteremtése nemcsak illúzió. Bízunk 
abban, hogy látványos tevékenységével és 
termékeinek illatával becsalogatja majd 
az érdeklõdõket, akik nosztalgiával szem-
lélhetik régi tárgyainkat, megcsodálhatják 
azok szépségét, érdekes mûszaki kialakí-
tását, olvashatják szakkönyveinket. Ám a 
Pékmúzeum ügyében tevékenykedõk nem-
csak az érdeklõdést kívánják felkelteni, 
hanem a régi, bevált módszerek bemutatá-
sával hatni akarnak a szakmára is. Szeret-
nének közremûködni a lassan a feledés ho-
mályába merült termékek felélesztésében, 
a sajátosan magyar táplálkozási kultúra 
megmentésében, valamint a hagyományok 
felelevenítésével az ünnepek érdekesebbé 
tételében, itthon és külföldön egyaránt.

Collections in the Baking memorial
Cabinet

The Working Committee for the History of 
Baking Industry, founded in 1981 as an or-
ganization of the Hungarian Scientific Society 
for Food Industry [MÉTE], have started to col-
lect organically the traditions, material and 
intellectual heritage of bread manufacture. At 
first the collected material arrived at a bakery 
closed down in Budapest. Since there was no 
possibility for exhibiting the collection, it was 
moved into a bigger bakery in Budapest. Here 
the Baking Memorial Cabinet could exhibit its 
collection on the basis of the permission ob-
tained from the Ministry for Cultural Affairs 
in 1986. Later the material of the Cabinet has 
increased better and better and besides the 
permanent exhibition, periodic exhibitions 
have been constantly organized on memora-
ble holidays for demonstrating our results. 
But for various reasons the Baking Cabinet 
was obliged to move still three times and 
in the end it succeeded to find a place in the 
Fortress Monostor in the town of Komárom. 
Reconstructing the military bakery, operating 
here more than 100 years ago a professionally 
arranged Baking Musem is planned.

Morzsadarálók
Crumb grinders
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Méri Edina

A Magyar Textiltechnika 1959-es számá-
ban a pápai Kluge-féle kékfestõ üzemrõl a 
következõ olvasható: „Elengedhetetlen len-
ne egy olyan múzeum létrehozatala, amely hi-
vatva lenne bemutatni a textilipar fejlõdését 
a primitív kézi nyomástól napjainkig, a fejlett 
nyomótechnikáig. A Kluge-féle Kékfestõ üzem 
átalakítható lenne olyan múzeummá, melynek 
Európában alig akadna párja”. Domonkos Ottó 
1958-ban jelentésében a következõket hang-
súlyozza: „A pápai Kluge-féle kékfestõ üzemet 
múzeummá kell alakítani. A szükséges hely-
reállítási munkákhoz hitelkeretet kell biztosí-
tani. A rendezett és múzeummá alakított üze-
met a látogatók számára hozzáférhetõvé kell 
tenni.”

Az 1954-ben mûemléki védettség alá he-
lyezett üzem 1962. augusztus 2-án nyitotta 
meg kapuit a látogatók elõtt, mint az ország 
elsõ Textilmúzeuma. A múzeummá alaku-
lás útján jelentõs erkölcsi és anyagi támoga-
tást kapott a gondolat a Mûvelõdésügyi Mi-
nisztérium Mûszaki Emlékeket Nyilvántartó 

és Gyûjtõ Csoportja, a Textilipari Mûszaki 
és Tudományos Egyesület, az egykori Pa-
mutipari Igazgatóság, a magyar textilminta 
tervezõk, különösen Várnai György és a Tex-
tilipari Kutató Intézet részérõl. A támogatók 
közül a Könnyûipari Minisztérium a Textilipa-
ri Kutató Intézetet bízta meg a múzeummá 
szervezés feladatával. Pápa város tanácsa 
anyagi támogatással, a Pápai Textilmûvek 
munkaerõvel segítette a vállalkozást.

A kezdetben csak a mûhelybõl álló ki-
állítórész folyamatosan bõvült. 1983-ban 
adták át a felújított mosóhidat, majd a 
„kisgyár” épületét, melyben a kékfestés 
gépesítését követhetjük nyomon. Ez képez-
te az elsõ állandó kiállítás anyagát, A pápai 
Kluge-kékfestõmûhely 200 éves története 
és technikai részének bemutatása címmel. 
Az épület folyamatosan felújításra szorult, 
a legnagyobb átalakítási munkálatok az 
1980-as években zajlottak, melynek ered-
ményeként 1983-ban a mûhely 200. évfor-
dulójára nyílt meg újból a jelenleg is látha-
tó állandó kiállítással. A Textilipari Kutató 
Intézet után a múzeum fenntartója, az In-
tézet jogutódja az Innovatext Rt lett, 1998-

tól pedig a Textilmúzeum Alapítvány látja 
el ezt a feladatot.

A mûhely alapítója, Johann Friedrich Kluge 
a XVIII. század hetvenes éveiben települt Ma-
gyarországra a szászországi Sorauból. Fia, 
Carl Friedrich Kluge, aki folytatta apja mes-
terségét, vándorútjáról a textilnyomásra- 
és festésre vonatkozó korabeli ismereteket 
tartalmazó receptkönyvvel tért haza. 1783-
ban alapította meg mûhelyét Sárváron, majd 
1786-ban átköltözött Pápára a mai Kékfestõ 
Múzeum mûhelyébe. 

A textilfestésnek ezt a módját a koráb-
bi „Schön- und Schwarzfärber” (szép- és 
feketefestõ) kifejezés fedte a XIX. század 
közepéig. A keleti indigós rezervnyomás a 
XVIII. század elsõ felében jelent meg fran-
cia területen, kiszorítva az addig hagyomá-
nyosan alkalmazott csüllenget (Waid, Isatis 
tinctoria), melyet szintén a kék szín festé-
sére használtak, és termelésére falvak sza-
kosodtak Türingiában. Kezdetben az indigót 
a csüllenghez adalékként, annak javítására 
használták, majd késõbb az indigó a XIX. szá-
zadban uralkodóvá vált. A textil mintázásá-
hoz papnak nevezett fedõmasszát alkalmaz-

A múzeum épülete – The building of the museum

A pápai kékfestõ múzeum
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tak, melyet fafaragású, késõbb rézlemezekkel 
kiképzett nyomódúcok segítségével vittek fel 
a textil felületére. A megmintázott anyagot az 
úgynevezett küpákban (festõkádakban) indi-
gócsávában, azaz meszes-vizes indigóoldat-
ban festették meg. A megfestett anyagról a 
fedõmasszát sósavas-kénsavas vízben leol-
dották, melynek következtében elõbukkant 
a fehér színû minta. Ezt a fehér alapszínt 
eredményezõ mûveletet a keleti porcelánok-
hoz hasonlítva „Porcellandruck”-nak, azaz 
porcelánnyomásnak is nevezték.

Carl Kluge 1809-ben „Muster-Buch” cím-
mel mintakönyvet állított össze, mely 72 be-
ragasztott textilmintát tartalmaz. Kluge Fe-
renc (1827–1871) 1846–50 között töltötte 
vándoréveit, melynek során cseh, pozsonyi, 
türingiai, bajor, svájci és osztrák mûhelyeket 
látogatott meg. A cég alapításának 75. (1858) 
évfordulójára egy díszabrosz készült „18 Él-
jen Somló 58” felirattal, melynek csak verses 
feliratát ismerjük: 

„Töltsd meg fráter poharamat
Hadd öblítsem a torkomat
Mert a pohár megtöltve jó
Az én torkom öblítve jó.

Töltsd meg öcsém a pipámat
Hadd füstöljem ki a számat
Mert a hús füstölve jó
A bor pedig mindenre jó.

Vígan, barátim, kacagjuk ki a gondot
Vígan szájára fordítsuk a kulacsot
Míg az ember ifjú, töltse vígan idejét
Hagyja a vén korára a kedvetlenség ter-

hét.”

A XIX. század közepének, második felé-
nek gazdasági növekedése és a tudatos mo-
dernizáció a pápai Kluge cég kiemelkedését 
segítette elõ. Ez a fejlõdés Kluge Ferenc és 
fia, Kluge Károly Gottfried (1853–1919) nevé-
hez fûzõdik, mely idõszak alatt az üzem a ké-
zi technikáról modern, gyári szintre emelke-
dett. A Kluge cég 1865-ben készült térképe a 
vásárkörzet területérõl ad információt, mely 
szerint 18 helységbe jártak vásározni Pápa 
30–50 km-es körzetében. 

1880-ban a régi épület helyén kétemeletes 
új mûhely épült 16 küpával, kifõzõ, keményítõ 
helyiséggel, az úgynevezett fekete konyhával, 
továbbá fûtött téli szárítóval.  Az emeleten 
kapott helyet a tarkázó szoba a legényszál-
lással, a favázas Perrotine gép, mely a mé-
teráru kézi mintázását váltotta fel, továbbá 
a második emeleten található hatalmas szá-
rítópadlás az erkélyszárítóval. Az épület vé-
gében létesült a mosóhíd, ahol az áru sava-
zása és öblítése történt. A megújult üzem az 
1883-as századik évforduló alkalmából egy 
mesterremekszámba menõ 12 személyes, 
ötszínnyomásos díszabroszt készített. 

A gépesítés következtében a gépi mintá-
záshoz használt Perrotine gépen kívül egy 

12 lóerõs gõzgép került felállításra, mely 
egy mángorlót, keményítõgépeket és egy 
kalanderezõt is mûködtetett. 1908-ban a 
megnövekedett igényeknek megfelelõen a 
gõzgépet 23 lóerõsre cserélték, mely már 
az új, a gépsegélyakció keretében vásárolt 
Perrotine gépet is mûködtette. A cég alkal-
mazottainak a létszáma 1912-re közel 50 
fõre emelkedett. Károly után fia, Kluge Ferenc 
(1887–1923) vezette anyjával tovább az üze-
met 1923-ban bekövetkezett haláláig, majd 
az egész vagyon testvérére, Kluge Matildra 
(Karcsay Bélánéra 1887–1952) maradt. Az 
elsõ világháború nyersanyaghiánya visszave-
tette a termelést, majd a felocsúdás után egy 
idõre ismét felvirágzott a cég, azonban fõleg 
csak bérfestéssel, kisebb mértékben textil-
kikészítéssel foglalkoztak. Karcsay Béla és 
Kluge Matild fia, Karcsay Miklós, aki vegyész-
mérnöki diplomát szerzett és a számára kiala-
kított, ma is látható laboratóriumban szinte-
tikus festékek kísérletezésével próbálkozott, 
1942-ben a fronton hõsi halált halt. A második 
világháború után az üzem hanyatlani kezdett, 
és a termelés visszaesett a kézi technológiá-
ra. Az 1962-ben megnyílt múzeum elsõ gond-
noka, dr. Sinkó Ottóné szül. Karcsay Borbála 
(1928–1981) lett. A múzeum törzsanyagát ké-
pezi a Kluge család hagyatéka, mely több száz 
kézi mintafából, textilekbõl, mintakönyvekbõl 
és dokumentumokból áll.

A múzeum a küldetését a következõ-
képpen fogalmazta meg: azon túl, hogy em-
léket állít a Kluge családnak, a kékfestõ 
mesterségnek, összefogja a magyarországi 
mûködõ mûhelyeket, a magyarországi kék-
festés anyagának gyûjtését és megõrzését 
is felvállalja, melynek érdekében négyéven-
te összehívja a kékfestõ mestereket. Ma már 
6 tárlóban tekinthetjük meg a magyarorszá-
gi kékfestõk munkáit, ezek a múzeumban 
idõszaki kiállítás keretein belül már bemu-

tatkozott mûhelyek anyagát tartalmazzák. A 
kiállítás válogatás 12 kékfestõ mûhely mun-
kájából: Szombathely, Gyõr, Dunaföldvár, 
Nagynyárád (két generáció), Szentendre, 
Bácsalmás, Debrecen, Tiszakécske, Kalocsa, 
Bátaszék, Pápa (az utolsó három mûhely már 
megszûnt). Láthatunk még egy vásári sátrat, 
mely a kékfestõ termékek legfontosabb érté-
kesítési helyszínét mutatja be. A kékfestés, 
a kékfestõ anyag megújulása, mintakincsé-
nek ápolása nagyban köszönhetõ Bódy Irén 
akadémikus, iparmûvész életmûvének, aki 
mûvészi alkotásaival nemcsak megõrizte a 
hagyományos technológiát, hanem megúju-
lási lehetõséget is mutatott egyben a mes-
terség elõtt.

Állandó kiállítása 1991-ben nyílt meg, 
mely 2000-ben kékfestõ mintákkal készült 
selymekkel bõvült. Az intézmény a négy év-
tizedes fennállásának emlékére idõszaki ki-
állítást rendezett, mely a 40 év legfontosabb 
eseményeit emeli ki, továbbá emléket állít a 
Kluge családnak, mely hét generáción keresz-
tül folytatta a mûhelyben a kékfestõ mester-
séget, és leszármazottjainak szintén jelentõs 
szerepe volt abban, hogy a mûhely védettség 
alá kerüljön, és múzeummá váljon.

Lásd még – See also: Képmelléklet I. és hátsó 
borító – Back Cover

The museum of Blue-Dyeing in Pápa

The founder of the very famous Kluge-dynasty of 
dyers settled down in Hungary in the late 18th cen-
tury, and the dyer’s workshop in Pápa produced a 
lot of wonderful textiles from that time. The work-
shop has been a museum of blue-dyeing since 
1962. It was the first textile museum in Hungary. It 
was founded to commemorate the Kluge-dynasty 
as well as to represent the technique of blue-dye-
ing, to be a connecting link among the still active 
workshops and to collect and preserve materials. 
Dyers hold a gathering there in every four years 
and try to keep traditions alive.

Részlet a kiállításból – Detail of the exhibition
Fotók – Photos: Méri Edina
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Próder István

A kémia és a vegyipar emlékeinek szem-
léletes bemutatása a mûszaki múzeumok 
egyik legnehezebb feladata. Az alkimisták 
egykori eszközei az idõk folyamán leg-
nagyobbrészt megsemmisültek – a tudo-
mányos kémia kezdeti mûvelõi pedig már 
olyan elvont fogalmakkal dolgoztak, ame-
lyek megjelenítése komoly próba elé állítja 
a muzeológust. Nem könnyebb a korszerû 
vegyipar bemutatása sem, hiszen a kémiai 
folyamatok olyan, kívülrõl nem látványos 
hatalmas méretû berendezésekben mennek 
végbe, amelyeknek csak a fényképfelvételei 
állíthatók ki. A magyar kémia és vegyipar 
azonban mindenképpen megérdemli, hogy 
legyen egy múzeuma, hiszen a középkortól 
napjainkig mindig akadtak olyan módsze-
reink, eljárásaink, szakképzõ iskoláink, 
amelyek egyedülállóak voltak a világon, 
és olyan tudósaink, Nobel-díjasaink, akik 
nemzedékek példaképéül szolgáltak.

A Magyar Vegyészeti Múzeumot a Nehéz-
ipari Minisztérium alapította. Szervezése 
1961-ben kezdõdött meg, és mûködési 
engedélyét – országos gyûjtõkörrel – már 
1963-ban megadta a Mûvelõdésügyi Mi-
nisztérium. A múzeum 1991. január 1-jétõl 
alapítványi múzeumként mûködik. Alapítói 
a Magyar Vegyipari Szövetség, a Magyaror-
szági Gyógyszergyártók Országos Szövet-
sége, a Magyar Vegyipari, Energiaipari és 

Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszerve-
zeti Szövetsége és a Nehézvegyipari Kutató 
Intézet. Az alapítványi múzeum feladatául 
vegyiparunk fejlõdéstörténetének kuta-
tását, emlékeinek megõrzését, tudomá-
nyos feldolgozását és közkinccsé tételét 
jelölték meg. A múzeum feladata továbbá 
a kiemelkedõ magyar kémikusok mun-
kásságának, a kémiaoktatás történetének 
bemutatása is.

E múzeum nemcsak hazánk, de Kö-
zép-Európa egyetlen önálló vegyészeti 
múzeuma is. Elhelyezésére a Várpalota 
fõterén álló középkori, nagyrészt romos 
Thury György várat jelölték ki. E döntés 
legfõbb indoka az volt, hogy Várpalota a 
hazai vegyipar egyik legnagyobb vidéki 
centrumában fekszik. Körzetében több 
vegyipari üzem, kutatóintézet és oktatási 
intézmény mûködik, így a Nitrogénmûvek 
Rt, a Peremartonban létesült vegyipari 
vállalatok, az Inotai Alumíniumkohó, a 
Nitrokémia Rt, Nitrokémia 2000 Rt, a Pa-
pírgyár (Fûzfõ), az MTA Mûszaki Kémiai 
Kutató Intézete, a Veszprémi Egyetem, a 
Huntsman Co. Hungary, a Ferrokémiai Ipari 
Szövetkezet.

Várpalota földrajzilag is kedvezõ he-
lyen, a 8-as számú fõ közlekedési útvonal 
mentén fekszik, Budapestrõl könnyen 
megközelíthetõ. Az elhelyezés megvá-
lasztásában gazdasági megfontolások is 
közrejátszottak. Eldõlt a több mint hatszáz 
éves várépület megfelelõ hasznosításának 
a kérdése. Úgy gondolták, hogy ily módon 
egyazon költségráfordítással újjáépíthetõ 
lesz az értékes mûemlék, ugyanakkor ott-
hont kaphat a múzeum is.

A várépület eddigi helyreállítását elsõ-
sorban a Nehézipari (Ipari) Minisztérium 
és a vegyipari vállalatok, továbbá Várpalo-
ta város és a Kincstári Vagyoni Igazgatóság 
anyagi támogatása tette lehetõvé. Az ide-
iglenesen helyreállított déli épületszárny 

 Magyar Vegyészeti Múzeum – Hungarian Chemistry Museum

A magyar Vegyészeti múzeum

Than Károly higanyos vákuumszivattyúja
Vacuum pump of Károly Than (operated by mercury)



13MÛHELY

elsõ emeletén kívül befejezõdött a teljes 
második emelet mûemléki helyreállítása, 
és elkészült a nyugati szárny elsõ emeleti 
része is. További helyreállítások jelenleg is 
folyamatban vannak. Végsõ szakaszához 
érkezett a várba beépített XIV. századi 
palotarész rekonstrukciója. A Thury várat 
1990-ben a nemzeti örökség részének nyil-
vánították. 

A múzeum tárgyi gyûjteménye több 
mint 8700 darabból, általános ipartörté-
neti dokumentációs gyûjteménye 43 ezer 
dokumentumból áll, könyvtári állománya 
meghaladja a 18 ezer kötetet. Kiállítása-
ink a középkortól kezdõdõen a történelmi 
korokon át egészen napjainkig követik 
nyomon az alkímia, majd kémia és a 
vegyipar fejlõdését. Nagy súlyt fektettünk 
a kémiaoktatás történetének bemutatásá-
ra, mert oktatásunk egészen kiemelkedõ 
idõszakokkal rendelkezik. A „Híres ma-
gyar vegyészek arcképcsarnoka” kiállítás 
a kémia, vegyipar és gyógyszeripar jeles 
alkotóinak állít emléket.

A múzeum gyûjteményei közül különö-
sen fontosak: a kézirat és gyártörténet 
gyûjtemény, a kémiai analitika eszközei, 
a derivatográfok, mérlegek, elektronmik-
roszkópok, kémikusok hagyatékaként 
hozzánk került levelezések, szabadalmak, 
fényképfelvételek. 18000 kötetes könyvtá-
runknak mintegy 60%-a magyar nyelvû, az 
idegen nyelvû könyvállomány legnagyobb 
része német. Könyvtárunk megbecsült da-
rabjai Hatvani István latin nyelvû könyve: 
Introductio ad principia philosophiae, Deb-
recen, 1757.; az elsõ magyar nyelvû fizika 
könyv (Molnár János: A természetiekrõl, 
Newton tanítványainak nyomdoka szerint, 

Pozsony, Kassa, 1777.); az elsõ magyar 
nyelvû kémia könyv (Nyulas Ferenc: Az 
Erdély országi orvos vizeknek bontásáról, 
Kolozsvár, 1800). A megszüntetett Nehéz-
ipari Minisztériumi Filmszolgálat filmjeit 
(32000 m filmanyag) múzeumunk vette át. 
Az 1960-1970-es évek nagyberuházásairól 
készített beszámolókat videokazettákra 
másoltattuk. A mintegy 15 órányi anyag 
így együtt ma már csak múzeumunkban 

látható. Hasonlóképpen értékes az a fotó-
negatív gyûjtemény, amelyet az 1990-es 
évek végéig az MTI raktározott. A felvé-
teleket az 1960-80-as években vállalati 
megrendelésre az MTI készítette. Helyhi-
ány és költözés miatt a jól tárolt negatívok 
jelentõs része múzeumunkba került. Azok 
a vállalatok, amelyek igényt tartottak a fel-
vételekre, saját archívumunkban helyezték 
el azokat.

A múzeum értékmentõ tevékenységét 
három példa szemlélteti. Az 1990-es évek 
elején sikerült megmentenünk a pécsi 
uránbányászat eszközeit, történetét be-
mutató kiállítást. A kiállításnak otthont 
adó épületet értékesítették, majd az épü-
let átalakításához falakat bontottak. A 
bontási törmelék közül hoztuk el többek 
között Szalay Sándor saját készítésû ra-
diometrikus mûszereit, termékmintákat, 
mérõszondákat, szemléltetõ ábrákat. 
Ugyanebben az idõszakban mintegy 2000 

db-ból álló gyûjteményt vettünk át a 
tiszavasvári Alkaloida gyár saját múzeu-
mától, amely a gyáralapító Kabay család 
munkásságának állított emléket. Az 1990-
es évek végén a péti Nitrogénmûvek Rt régi 
könyveit, folyóiratait vettük át, mert a táro-
lásukra szolgáló régi igazgatósági épületet 
értékesíteni akarták. 

A Magyar Vegyészeti Múzeum mellett 
a várépület nyugati szárnyának egy eme-
letét foglalja el a Várpalota bányászatát 
bemutató Bányászattörténeti Gyûjtemény. 
Ma már csak ez a gyûjtemény emlékeztet 
a több mint százéves várpalotai szénbá-
nyászatra, amely 1996-ban fejezõdött be. 
A Bányászattörténeti Gyûjtemény kezelõje 
a soproni Központi Bányászati Múzeum. 
A Magyar Vegyészeti Múzeum és a Bá-
nyászattörténeti Gyûjtemény április 1. és 
október 31. között, keddtõl vasárnapig 11 
és 17 óra között látogatható. 

Hungarian Chemistry museum

The museum was founded in 1961 by the Minis-
try for Heavy Industries. After a few years of or-
ganization, the museum was accomodated 1969 
in the temporary renewed part of the Thury cas-
tle, a medieval fortress, standing on the central 
square of the town Várpalota. At the same time 
the planning of the final restoring of the castle 
began, and after that the restoration which is 
still going on started. Várpalota is situated in 
the centre of the Hungarian chemical industry 
of Transdanubian region.

The main task of the museum is the search, 
collection, conservation, evaluation and pres-
entation of technical relics (objects, written 
documents etc.) of Hungarian chemical science, 
education and industry. As a result of the in-
tensive collecting activity, the object collection 
consists of 8700 pieces, the collection of indus-
trial historical documents of 43000 pieces. At 
the same time the stock of the library is over 
18000 volumes.

The permanent exhibitions of the museum 
demonstrate the development of Hungarian 
chemistry and chemical industry from the be-
ginnings to modern times. The visitors can get 
acquinted with the metal probing developed 
already in the Middle Ages in connection with 
the famous Hungarian gold and silver mining, 
the Hungarian representatives of alchemy, ia-
trochemy, the 18th century potash and salpeter 
production technologies of European impor-
tance, the chemistry in the Hungarian Reform 
Era (1800-1849) and the development of the 
Hungarian chemical industry between the two 
world wars. Finally the exhibition demonstrates 
the modernization and unprecedented develop-
ment of our chemical industry.

The Historical Colliery Collection of the Vár-
palota Local History Museum was established 
in 1976, to the 100 anniversary of the coal min-
ing in Várpalota. The collection is exhibited in 
four rooms on 300 sq. meters in the historically 
faithful restored first floor wing of the Thury-
castle.

Basic purposes of the collection are: Show-
ing the development of the mining in Várpalota, 
commemoration to those people who have in-
scribed their name upon the pages of mining of 
Várpalota and the cultural and economic life of 
the town.

Levendulaolaj lepárló
Distillation apparatus of lavender oil

Mikroszkóp a XIX. század végérõl
Microscope from the end of the 19th century
Fotók – Photos: Pintér László
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Hadobás Sándor

A Borsod–Abaúj–Zemplén megyében, 
Kazincbarcikától 18 km-re északra fekvõ 
Rudabánya, pontosabban a községtõl 
északkeletre húzódó kicsiny Rudabányai-
hegység hazánk, de talán egész Európa 
egyik legrégibb bányahelye. Másodlagosan 
keletkezett rézásványokat is rejtõ üledékes 
vasérctelepe eredetileg több helyen a fel-
színre bukkant, így már a vidék elsõ lakói 
rátaláltak, és megkezdték kiaknázását, 
hasznosítását.

Az õskõkor embere az eszközkészítéshez 
szükséges kõnyersanyagot és a kultikus 
célokra nélkülözhetetlen – a barnavasérc 
mállásából származó – vörös festékföldet 
„termelte”. Az újkõkori népesség felismerte 
a szerteszét heverõ, ágas-bogas termésréz 
alakíthatóságát, elõnyös tulajdonságait, 
és ebbõl az „istenadta” fémbõl már Kr. 
e. 5500 táján árakat, tûket kalapált, más 
rézásványokból pedig (azurit, malachit) 
ékszereket csiszolt, festékport õrölt. 
Az újabb kutatások valószínûsítik, hogy 
a Kárpát-medencében elõkerült korai 
rézleletek jelentõs részének alapanyaga 
Rudabányáról származott. A réz- és bronz-
korban a termésréz bányászata egyre in-
tenzívebb lehetett, amire a környéken talált 
nagyszámú fémeszköz-leletbõl következtet-
hetünk. A hatalmas vasérc-elõfordulás elsõ 
hasznosítói minden bizonnyal a szkíták (Kr. 
e. VI-V. század), majd közvetlenül utánuk a 
kelták voltak (Kr. e. IV-II. század). 

A Kr. u. VI. század táján jelentek meg a vi-
déken a szlávok, akik évszázadokig mûvelték 
a vasérctelepet, és kis bucakemencéikben 
nyersvasat olvasztottak, nemcsak Rudabá-
nyán, hanem a Sajó-Bódva köze több más 
pontján. A Ruda név is tõlük ered, jelentése 
az ószlávban ’érc, vasérc’. Eleinte csak a 
bányára vonatkozhatott, késõbb azonban 
átvitték az érclelõhely szomszédságában 
kialakult Árpád-kori településre, amelynek 
elsõ okleveles említése 1299-bõl ismere-
tes. A rudabányai bányászat virágkora a 
XIV-XV. századra esett, amikor is gazdag 
réz- és ezüsttartalmú ólomérc-bányái ré-
vén hamarosan városi rangra emelkedett 
az idõközben német ajkú polgársággal be-
telepített helység. Napjainkig fennmaradt a 
bányászszerszámokat is ábrázoló XIV. szá-
zadi ezüst várospecsét (az eredeti a Ma-
gyar Nemzeti Múzeum tulajdona), valamint 
a kora- és késõgótikus elemeket egyaránt 
õrzõ – a törökdúlás során harmadára cson-

kult – református templom. A XVI. század-
ban részben az érckészletek, és ezáltal a 
jövedelmezõség csökkenése, részben más 
okok következtében hirtelen hanyatlásnak 
indult a termelés, s a virágzó bányaváros 
néhány évtized alatt jobbágyfaluvá sül-
lyedt. Ezt követõen több mint három évszá-
zadig csak idõnként folyt itt jelentéktelen 
bányászati tevékenység, illetve kutatás 
(pl. a Gvadányi család rézbányászata a 
XVII-XVIII. század fordulóján, a bükki vas-
hámor-tulajdonosok érctermelése a XVIII. 
század derekán, a kincstár próbálkozása 
az 1860-as, 1870-es években). 1880-tól 
1985-ig külszíni nagyüzemû vasércbányá-
szatáról volt nevezetes a község. Napjaink-
ban gipszet fejtenek a közeli Alsótelekes 
határában, õrizve a bányászat évezredekre 
visszanyúló hagyományát.

A fentiek ismeretében talán nem véletlen, 
hogy Rudabányán jött létre és mûködik ha-
zánk egyik legnagyobb bányászattörténeti 
gyûjteménye, az Érc- és Ásványbányászati 
Múzeum. Mielõtt röviden bemutatnánk az 
intézmény történetét, ejtsünk néhány szót 
az elõzményekrõl is.

Meglepõen korai az elsõ adat, amely 
a különleges dolgok iránti érdeklõdésrõl 
tudósít a településen. F. E. Brückmann 

wolfenbütteli német orvos és természettu-
dós 1724-ben Rudabányát is felkereste. A 
világ ásványlelõhelyeit bemutató munká-
jában (Magnalia Dei in locis subterraneis, 
1727) azt írja, hogy a grófné, az itteni 
rézbánya tulajdonosa (a nevét nem említi, 
de nyilván Gvadányi Sándornéról van szó) 
gyûjti a bányájából elõkerülõ legszebb 
rézásványokat. Birtokában van például egy 
csodálatos termésréz-példány, amely tiszta 
(azaz felületét nem borítja zöld oxidréteg) 
és olyan az alakja, mint egy szõlõfürtnek. 
Jóval késõbb, a nagyüzemi vasércbányá-
szat megindulása után gyakran bukkan-
tak napvilágra figyelemre méltó leletek: 
különbözõ korokból származó, elsõsorban 
a hajdani bányamûvelés hagyatékát képezõ 
tárgyak, érdekes õsmaradványok és párat-
lanul szép ásványok. Többségük eleinte saj-
nos elkallódott, de miután Kállai Géza vette 
át a bánya irányítását (1920), az irodájában 
e célra szolgáló vitrinbe kerültek a terme-
lés közben talált „kincsek”. A két évtizeden 
át nagy gonddal és szakértelemmel össze-
állított kis kollekció szerencsére átvészelte 
a második világháborút, és több múzeum 
anyagába beépülve napjainkig fennmaradt.

1955-ben ünnepelték Rudabányán az 
újabb kori érctermelés kezdetének 75. 

Részlet a múzeum elsõ állandó kiállításából. A felvétel 1970 körül készült
(A múzeum archívumából)
Detail of the museum’s first permanent exhibition. The photo was taken circa 1970
(From the archive of the museum)

A rudabányai Érc- és Ásványbányászati múzeum
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évfordulóját. A jubileum alkalmából a he-
lyi mûszaki értelmiség legjobbjai szerény 
alkalmi kiállításon mutatták be a település 
bányászatának hazánkban egyedülálló his-
tóriáját. A kezdeményezés nagy sikert ara-
tott, aminek hatására felmerült az igény: 
alakítsák állandó helytörténeti bányászati 
gyûjteménnyé az ideiglenesnek szánt 
tárlatot. Az óhajt tett követte. Az üzemi 
hivatalházban gondosan tárolt, idõközben 
újabb leletekkel bõvült Kállai-gyûjtemény 
adta a kiállítás magját, amit a raktárakból 
elõkeresett, régóta használaton kívül levõ 
szerszámokkal, eszközökkel, továbbá a 
bányászcsaládok által ereklyeként õrzött, 
nemzedékrõl nemzedékre hagyományo-
zódott értékes tárgyakkal egészítettek 
ki. Mindezekhez gazdag fotó- és doku-
mentumanyag társult. A szakszerûséget 
Szabó György régész, a Magyar Nemzeti 
Múzeum munkatársa biztosította, aki a 
gyûjtés és a rendezés munkáját irányítot-
ta, s õ készítette el a forgatókönyvet is. 
Az anyagot az akkor Petõfi, ma Gvadányi 
Mûvelõdési Ház egyik földszinti termében 
helyezték el. A megnyitót az 1956. évi 
Bányásznapon, szeptember 3-án tartották 
meg. (Szerencsére Szabó György egy szak-
folyóiratban részletes ismertetést közölt a 
tárlatról, amely a maga nemében az elsõ 
volt Magyarországon, és néhány fénykép is 
fennmaradt róla.) Szintén a 75. évfordulóra 
kívánták megjelentetni a máig példaértékû 
Rudabánya ércbányászata címû monográfi-
át, de ez csak késõbb, 1957-ben került ki a 
nyomdából.

A jól sikerült, ízléses és tanulságos 
kiállítást kezdetben nagy érdeklõdés kí-
sérte, a helybeliek büszkék voltak múltjuk 
megmentett értékeire. De ahogy ilyen 
esetekben lenni szokott, az idõ múlásával 
fokozatosan csökkent a figyelem, lanyhult a 
törõdés. Az 1950-es évek végén a gazdátla-
nul porosodó anyagot átköltöztették (értsd: 
szakszerûtlenül bezsúfolták) az újonnan 
létesített bányaüzemi fürdõ és iroda épü-
letének egyik helyiségébe, s úgy tûnt, hogy 
végleg kihunyt a községben a gyûjteményt 
létrehozó lelkesedés lángja. Szerencsére 
nem így történt.

1960-ban Murvay László (1918–1984) 
személyében új vezetõ került az akkor 
jelentõs fejlõdés elõtt álló rudabányai 
vasércbánya és ércdúsító üzem beruházá-
si osztályának élére. A nagy mûveltségû 
mûszaki szakember szinte azonnal fel-
figyelt a raktárban szunnyadó kiállítás 
értékes relikviáira, melyek hatására tanul-
mányozni kezdte a bányászat és a kohászat 
emlékeit a térségben. Hivatali elöljárói 
(Bics István vasércbánya-igazgató és Papp 
Bálint budapesti vállalatvezetõ) támogatá-
sával hozzálátott a gyûjtemény rendbeté-
teléhez, újjászervezéséhez. Néhány év alatt 
jelentõsen gyarapította a már meglevõ 
anyagot, miközben érdeklõdése fokozato-

san kiterjedt a történelmi Magyarország 
egészének érc- és ásványbányászatára. A 
lokális kiállítás így alakult idõvel regionális, 
majd országos jellegûvé. Munkájához kiváló 
hazai és külföldi szakemberek (Faller Jenõ, 
Korek József, Kiszely Gyula, F. Kirnbauer, J. 
Majer és mások) támogatását nyerte meg. 
Tanácsaikra építve a gyûjteményt Érc- és 
Ásványbányászati Múzeum néven saját 
épülettel rendelkezõ intézménnyé fejlesz-
tette, amelynek igazgatójává természe-
tesen õt nevezték ki (eleinte bányaüzemi 
feladatain túl csak mellék-, majd 1977-tõl 
fõállásban látta el ezt a tisztséget). Az 
avatóünnepségre a Rudabánya bányavá-
rossá nyilvánításának 600. évfordulója 
alkalmából szervezett rendezvénysorozat 
keretében, az 1965. évi Bányásznapon 
került sor. Murvay László nevéhez fûzõdik 
a múzeumépület bõvítése 1967-ben, a föld 
alatti bemutatóhely építése 1969-ben, és 
a különálló kiállítóterem létesítése 1980-
ban. Néhány nagy múltú bányásztelepü-
lésen – Telkibányán, Nagybörzsönyben és 
Recsken – filiálékat hozott létre. Jelentõs 
szerepet vállalt a pécsi Mecseki Bányászati 
Múzeum fejlesztésében is. Gyümölcsözõ 
kapcsolatokat épített ki és ápolt a legfon-
tosabb európai társintézményekkel. Kiváló 
német nyelvtudásával élve gyakran tartott 
elõadásokat külföldi konferenciákon a ma-
gyar ércbányászat történetérõl, és még 
sorolhatnánk a múzeumügy terén szerzett 
elévülhetetlen érdemeit. 1981-ben Pécsre 
költözött, és haláláig onnan irányította a 
kiállítóhelyek hálózatát. Murvay Lászlót 
Bics István (1984–1987), Viktor Gyula 
(1987–1989), Szuromi Béla (1989–1998) és 
Hadobás Sándor (1998–) követte az igazga-
tói poszton.

Az Érc- és Ásványbányászati Múzeum 
rudabányai központjában jelenleg három 

állandó kiállítást tekinthetnek meg a lá-
togatók. Mindhárom 1980-ban készült, 
de azóta többször került sor felújításukra, 
korszerûsítésükre (legutóbb 2000-2001-
ben), és az új szerzemények is folyamato-
san beépültek a tárlatokba.

A magyarországi érc- és ásványbányászat 
története a legrégibb idõktõl napjainkig 
címû kiállítás négy termet foglal el. Az 
elsõben a kezdetektõl a Római Birodalom 
bukásáig tartó korszak emlékeit helyezték 
el. Pattintott és csiszolt kõeszközök, csont-, 
réz-, bronz- és vasszerszámok, cserépedé-
nyek és -töredékek, színes ábrák, térképek 
teszik változatossá és érdekessé ezt a ki-
állításrészt. 

A második terem a közép- és a koraújkor 
bányászatával és kohászatával ismerteti 
meg a látogatókat. A sok különleges látni-
való közül kitüntetett figyelmet érdemelnek 
a IX-XII. századi vaskohászat emlékei, 
elsõsorban a Trizs község határából ere-
deti állapotban kiemelt bucakemence, a 
XIV-XVI. századi bányászszerszámok, a 
cserépbõl készült bányamécsesek, a ko-
rabeli technológiát szemléltetõ modellek, a 
bányavárosokat bemutató címerek, pecsé-
tek és metszetek, a dobsinai bányász-ko-
hász céh jelvénye 1683-ból, XVIII. századi 
bányatérkép Telkibányáról, valamint az 
eredeti ácsolat darabjaiból összeállított 
rudabányai vágatrészlet. Önálló egységek 
szólnak a bányajogi viszonyok és a bánya-
mérés, -térképezés fejlõdésérõl. Három 
tablón kísérhetõ nyomon „az elsõ magyar 
bányamérnök”, Mikoviny Sámuel (1700-
1750) élete és korszakalkotó munkássága. 

A harmadik terem nagyméretû vitrinsora 
a bányászok ünnepi viseletének (dísz-
egyenruhájának) alakulását szemlélteti fel-
öltöztetett ember nagyságú bábuk segítsé-
gével. A négy tárlóban, valamint a falakon 

A múzeum 1969-ben épült föld alatti bemutatóhelye
The underground showroom of the museum, completed in 1969 
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elhelyezett mûalkotások (bronz, réz és vas 
kisplasztikák, ötvösmunkák, fafaragások, 
festmények, grafikák, érmek, plakettek, 
porcelánok, türelemüvegek stb.) a bányá-
szat gazdag mûvészeti ábrázolásaiból ad-
nak ízelítõt. A bányásztársadalom hajdani 
tagozódását három enteriõr érzékelteti: 
kétlaki bányász, buléner (dobsinai német) 
bányafelõr és a bányavezetõ szobája, korhû 
bútorokkal és berendezési tárgyakkal. 
Említésre érdemesek még Svaiczer Gábor 
fõkamaragróf személyes tárgyai, például 
Lipót-rendje, ezüst evõeszközei és festmé-
nyei, a gépesítést megelõzõ idõszak jelleg-
zetes kéziszerszámai, a bányavárosokat 
ábrázoló XX. század eleji képeslapok, és az 
újmassai vasolvasztó makettje. A bányá-
szati felsõoktatás legfontosabb állomásait 
bemutató tárló zárja ezt a termet.

A történeti kiállítás negyedik helyisége 
az iparág 1945 utáni történetérõl ad rö-
vid áttekintést. A képek, dokumentumok, 
tárgyak és modellek felidézik a rudabányai 
vasérc-, a recski és a gyöngyösoroszi 
színesérc-, az úrkúti mangán-, a bakonyi 
bauxit- és a mecseki uránércbányászatot, 
továbbá az ásványtermelés fontosabb üze-
meit. A legtöbbjükrõl sajnos már csak múlt 
idõben beszélhetünk. A rendszerváltozás 
után sorra megszûnõ bányavállalatok még 
felkutatható, megmenthetõ emlékeit folya-
matosan gyûjti, és kiállításában elhelyezi a 
múzeum. Itt, a negyedik teremben láthatók 
a bányavilágítás újkori fejlõdéstörténetét 
és a bányászati kitüntetéseket, emlékér-

meket, jelvényeket és dísztárgyakat bemu-
tató tárlók is. 

A múzeum udvarán 1980-ban épült 
fel a neves miskolci geológus profes-
szorról, Földvári Aladárról elnevezett 
kiállítóterem. Több száz hazai és külföldi 
ásvány látható falai között, hegységenként, 
illetve bányavidékenként csoportosítva. 
A leggazdagabb anyaggal természetesen 
Rudabánya képviselteti magát: világszerte 
ismert rézásványait (termésréz, azurit, 
kuprit, malachit) minden látogató megcso-
dálja. Kuriózumként 5 db, Magyarországon 
hullott meteorit is megtekinthetõ: kettõ 
Mócsról (1882), egy-egy Knyahinyáról 
(1866), Kisvarsányról és Nyírábrányból 
(mindkettõ 1914). A híres rudabányai 
õsmajom, a Rudapithecus hungaricus le-
leteinek néhány fontos darabja másolatban 
került tárlóba egyéb õsmaradványok társa-
ságában. A múzeum kertjében 1969-ben 
épített 15 m hosszú földalatti bemutatóhely 
(mesterséges táró) a hazai érc- és ásvány-
bányászatban 30-35 évvel ezelõtt alkalma-
zott mûvelési módokat mutatja be, egy tel-
jesen felszerelt kovácsmûhellyel kiegészítve. 
Végül a látnivalók közül említést érdemel a 
múzeum mellett felállított Mikoviny Sámu-
el-emlékmû, Horvay János Dobsináról ide 
került Kossuth-mellszobra (1907), valamint 
az elsõ világháború rudabányai hõsi halotta-
inak tiszteletére 1935-ben emelt, fegyvert 
ragadó bányászt ábrázoló bronzszobor 
(Bóna Kovács János alkotása) a Földvári 
Aladár Kiállítóterem elõtt.

Az intézmény szakkönyvtára mintegy 
3000 kötet könyvet és folyóiratot számlál. 
Az adattári gyûjtemény több tízezer oldalt 
tesz ki, a fotótárban körülbelül 2000 fény-
kép és sok ezer negatív található. A múze-
um évente 5-6 könyvet jelentet meg saját 
vagy másokkal közös kiadásban. Gyakran 
kerül sor ismeretterjesztõ elõadásokra és 
más rendezvényekre. Az utóbbiak közül a 
legfontosabb az 1998 óta minden esztendõ 
októberében megtartott Rudabányai Mú-
zeumi Nap, amelynek keretében egyebek 
mellett tudományos elõadások hangzanak 
el.

A Murvay László által létrehozott filiálék 
közül kettõ ma is mûködik. Az Érc- és Ás-
ványbányászati Múzeum Telkibányai Ipar-
történeti Gyûjteménye a Zempléni-hegység 
bányászatának, erdõ- és vadgazdálko-
dásának, továbbá a község hajdan híres 
porcelán- és keménycserép-gyártásának 
emlékeit tárja az érdeklõdõk elé. A kiállítás 
a volt porcelánmanufaktúra épületének 
hat kisebb-nagyobb helyiségében talált 
otthonra. A festett edények százai mellett 
kiemelkedõ értékei a bemutatónak a közép-
kori telkibányai bányászatot és kohászatot 
rekonstruáló mûvészi kivitelû makettek, 
amelyek Benke István bányamérnök mun-
káját dicsérik. A Heves megyei Recsken 
hosszabb szünet után 2000-ben nyílt meg 
újra a település és a Mátra hegység bányá-
szattörténetét feldolgozó állandó kiállítás. 
A három helyen a látogatók száma 2002-
ben meghaladta a 25 ezer fõt.

Mivel a bányászat klasszikus ága, az érc- 
és ásványtermelés hazánkban jószerivel 
már csak múzeumi körülmények között 
tanulmányozható, a jövõben egyre nagyobb 
feladat hárul az „országos gyûjtõkörû 
szakmúzeum” besorolással rendelkezõ 
intézményre az õsi szakma tárgyi és szel-
lemi hagyatékának megõrzése, bemutatása 
terén.

The museum of mining ores and minerals in 
rudabánya

Rudabánya (N-E Hungary) is probably one of 
the oldest mining towns in Europe. The differ-
ent iron and copper ores and minerals were 
found by the Neolithic people and mining had 
been going on there until very recently, although 
the prime time of the town was in the 14th-15th 
centuries. An exhibition was set up to represent 
and commemorate mining and miners in the 
1950s. The museum was established in 1956 
and it has been led by several enthusiastic 
directors. The exhibition represents objects 
from the Neolithic period, as well as the most 
important mining tools, maps, works of art, 
costumes, written documents etc. A section is 
dedicated to the contemporary history of the 
town and mining, showing some very interest-
ing technical models as well.

Az 1980-ban felavatott Földvári Aladár kiállítóterem az I. világháborúban hõsi halált halt
vasércbányászok emlékmûvével
The „Aladár Földvári Exhibition Room”, inaugurated in 1980, with the monument of the ruddle 
miners killed in action during World War I.
Fotók –Photos: Kovácsné Fendrik Zsuzsa 



17MÛHELY

Tóth János

Széles körû összefogás eredményeként nyílt 
meg 1969. szeptember 27-én Zalaegerszegen a 
Dunántúli Olajipari Múzeum. A Mûvelõdésügyi 
Minisztérium mûködési engedélye (kelt 1971. 
március 26-án) azonban már az országos 
gyûjtõkörû Magyar Olajipari Múzeumról 
szól. A múzeum létrehozásában a Dunántúli 
Kõolaj- és Földgáztermelõ Vállalat jeleskedett, 
élén Tóth Ferenc igazgatóval, aki jó érzékkel 
választotta ki a közremûködõket, és nagy 
felelõsséget vállalt a pénzügyi háttér megte-
remtésében. A munkában sokat segítettek az 
azóta elhunyt Dedinszky János, Horváth Lász-
ló és Szász Ferenc, valamint Bacsinszky Tibor, 
Buda Ernõ és még sokan mások.

A magyar olajipar ezt a múzeumot az 
ipar-, technika-, technológia-, gazdaság- és 
életmódtörténeti emlékek gyûjtésére, tudomá-
nyos feldolgozására és bemutatására létesí-
tette. A kiállítási terület az 1968-ban megnyílt 
Göcseji Falumúzeum mellett kapott helyet, így 
a két múzeum – egyedülálló látványosságként 
– néprajzi, ipartörténeti és gazdaságtörténeti 
ismereteket közvetít a látogatóknak mintegy 
nyolc hektárnyi területen, s a finnugor néprajzi 
kiállítással együtt, esztétikus környezetben 
egész napos tartalmas programot kínál az 
érdeklõdõknek. A Magyar Olajipari Múzeum 
feladata sokrétû, gyûjteményei õrzik, kiállítá-
sai bemutatják, kiadványai közkinccsé teszik 
a magyar olajipar, gázipar, gázszolgáltatás, 
vízbányászat emlékeit.

A múzeum gyûjteményei

Technikatörténeti tárgyi gyûjtemény (mûszaki 
emlék gyûjtemény). A XIX. század végétõl 
napjainkig reprezentálja a szénhidrogénipar 
valamennyi ágazatának berendezéseit, gépe-
it, tárgyait. Geofizikai, geodéziai eszközök, 
fúróberendezések, fúrási eszközök, termelési 
berendezések, csövek, szivattyúk, hõcserélõk, 
szeparátorok, mûszerek, szerszámok, maket-
tek.

Ipar- és technikatörténeti dokumentum-
gyûjtemény (archívum). Ebben a XIX-XX. szá-
zad fordulójától megtalálhatók a hazai cégek 
iratai,; az iparág és a szakma jeles személyi-
ségeinek dokumentumai.

Adattár. A múzeum mûködésével, tevé-
kenységével, a gyûjteményekkel kapcsolatos 
segédanyag.

Történeti gyûjtemény. Vállalatoktól és ha-
gyatékokból származó, kortörténeti jellegû 
iratanyag (igazolvány, oklevél, munkakönyv, 
meghívó, céges papír stb.) és mûszaki vo-

natkozású apróbb tárgyak (bélyegzõ, jelvény, 
karszalag stb.).

Fotógyûjtemény. Fekete-fehér és színes ne-
gatívok, pozitív képek, valamint diapozitívok. 
A fotók ábrázolják a  magyar ipar más terü-
leteit, hazai és külföldi tájakat, a szakma és a 
közélet szereplõit. A több mint száz darabot 
számláló üveglemez-negatív fotótörténeti 
érdekesség.

Filmtár, videotár. Különbözõ méretû kes-
kenyfilmek és videokazetták az ipar utóbbi 
ötven évérõl.

Hangemlék-gyûjtemény (magnetofonsza-
lagok és -kazetták). Ipari szakemberekkel 
készített riportok, visszaemlékezések.

Könyvtár. Olajipari, geológiai, geofizikai, 
bányászati, természettudományi, gépésze-
ti, kémiai, történelmi, muzeológiai tárgyú 
szakkönyvek és folyóiratok az 1800-as évek 
közepétõl, melyek egy része igazi ritka-
ság. Országosan is jelentõsnek mondható 
a mintegy 3500 darabos, vegyes témájú 
miniatûrkönyv gyûjtemény. (A legkisebb 2×2 
mm lapméretû!)

Képzõ- és iparmûvészeti gyûjtemény. A 
szénhidrogéniparral kapcsolatos festmény, 
grafika, rézkarc, érem, plakett. Egyedülálló 
a Szent Borbála alkotások gyûjteménye, a 
„Jármai bányászattörténeti anyag”, és külön-
legesen szépek a bányász, kohász és erdész 
kupák.

Bélyeggyûjtemény. Olajipari témájú bélye-
gek, képeslapok, levelek és egyéb parafilatéliai 
ritkaságok a világ minden tájáról.

Ásványgyûjtemény. A mélyfúrások  kõzet-
mintái, a fontosabb hazai ásványgyûjtõ 
lelõhelyek jellemzõbb darabjai, külföldi ásvá-
nyok, néhány igazi ritkasággal és különleges-
séggel.

Olajipari szoborpark. Tizenegy kiváló olaj-
ipari szakember bronz mellszobra: dr. Böckh 
Hugó, dr. Papp Simon, dr. Varga József, dr. 
Gyulay Zoltán, dr. Kertai György, Bencze 
László, Hága László, dr. Vajta László, dr. 
Alliquander Ödön, dr. Szilas A. Pál, dr. Vámos 
Endre.

Terveinkrõl

A múzeum gyûjteményeiben nemcsak az 
olaj- és gáziparra vonatkozó, hanem a magyar 
ipar egészét, az egyetemes technikatörténetet 
reprezentáló iratokat, fotókat, tárgyakat is 
õrzünk. A raktárak zsúfoltsága azonban ve-
szélyezteti az állagvédelem megfelelõ szintjé-
nek tartós biztosítását, a raktározás helyzetén 
külsõ segítséggel kellene sürgõsen javítani. A 
14 gyûjtemény adatgazdagsága miatt folya-
matban van a gyûjteményi struktúra átalakítá-
sa, a számítógépes nyilvántartás bevezetése.

Tervezzük az olajipari szaklevéltár ki-
alakítását, melynek alapja mintegy 1000 
iratfolyóméter dokumentum. A geotermikus 
energia, a hõbányászat tárgyi, írásos és 
képi emlékeibõl máris körvonalazódik egy 
új gyûjtemény. A hagyatékokból elõkerült 
jelentõs mennyiségû kézirat miatt tervezzük 
külön kéziratgyûjtemény létrehozását.

Fúrótorony makettek és Eötvös-inga a kiállítási teremben
Mock-ups of derricks and the Eötvös pendulum in the exhibition gallery

A magyar olajipari múzeum rövid története
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Leraktuk az alapját az olajipari térkép- és 
rajztárnak. Nagyszabású, több évre elhúzódó 
vállalkozás az olajipar-történeti cégkataszter 
összeállítása.

Kétévente, eddig 15 alkalommal hirdettünk 
történeti pályázatot, melyre összesen több 
mint másfélszáz dolgozat érkezett be. A 
pályamûvek többsége értékes ipartörténeti, 
üzemtörténeti, gazdaságtörténeti munka, 
visszaemlékezés. Az akció sikerét jelzi, hogy 
számos értékes információval, addig nem, 
vagy csak alig ismert adattal gazdagították 
ismereteinket.

Olajipari gyûjtemények, kiállítások
Magyarországon

1991 óta múzeumunkhoz tartozik a Zsigmon-
dy Vilmos Gyûjtemény, amely a vízkutatás és 
vízkútfúrás emlékeit mutatja be. Az újjáala-
kított állandó kiállítás várhatóan 2003 végén 
nyílik meg Zalaegerszegen. A vízbányászat 
berendezései, gépei szabadtéri kiállításunk 
talán legszebb tárgyegyüttese. Hasonló jellegû 
különálló gyûjtemény Budapest mellett, 
Vecsésen létesült 1995-ben, e filiálénkban a 
kõolaj és földgáz csõvezetékes szállításának 
eszközeit, dokumentumait tekinthetik meg 
az érdeklõdõk szerény szabadtéri kiállításon 
és ízlésesen berendezett kiállítóteremben. 
Bázakerettyén a BT-2 tankállomás korábbi 
kezelõépületében már harmadik éve üzemel-
tetünk olajipar-történeti kiállítást. Lovásziban 
az LT-3 tankállomás területén eredeti környe-
zetben és állapotban ipartörténeti bemutató-
helyet alakítunk ki – amennyiben biztosítható 
lesz az anyagi háttér.

Kiadványaink

Az olajipari szakmában és múzeumi területen 

egyaránt nagy elismerést váltott ki az eddig 
megjelent négy riportkötet (Beszélgetések 
az olajiparról-, gáziparról) és a gyûjteményi 
részeket feldolgozó kiadványok (Papp Simon: 
Életem, Fondjegyzékek stb.).

Az alapítványról

Az 1991 februárjában aláírt alapító okirattal, 
illetve az 1991. június 24-i bírósági nyilván-
tartásba vétellel létrejött a Magyar Olajipari 
Múzeum Alapítvány. A három alapító: az Or-
szágos Kõolaj- és Gázipari Tröszt, a Magyar 
Szénhidrogénipari Kutató-Fejlesztõ Intézet és 
a Budapest Bank Rt. 1991. október 1-tõl a 
két elõbbi alapító jogutódja a MOL Rt., amely 
figyelemmel kíséri és támogatja a múzeum 
tevékenységét. Az Alapító Okirat szerint: 
„Az Alapítvány célja, hogy a Magyar Olaj-
ipari Múzeum (MOIM) folyamatos mûködési 
feltételeit biztosítsa. A MOIM feladata, hogy 
feltárja, összegyûjtse, rendezze, kiállítások 
keretében bemutassa a magyar kõolaj- és 
gázipar, valamint a vízkutatás mûszaki, tech-
nikai, tárgyi, írásos és képi emlékeit; õrizze és 
ápolja az iparág hagyományait; publikációban 
rendszeresen népszerûsítse az iparág múltját, 

a kiváló szakemberek életútját, a múzeumi 
kutatómunka jeles eredményeit.” A Magyar 
Olajipari Múzeumot 1992. április 1-jétõl 
pénzügyileg önállóan mûködteti az alapítvány, 
melynek kuratóriuma nagy segítséget nyújt az 
anyagi háttér megteremtésében, a gazdasági 
és szakmai munkában. 2003-ban jelentõs 
többletmunkával valósítunk meg Európai Uni-
ós pályázatot két külföldi partnerrel: „Magyar 
olajosok Ausztriában” és „Olajipari emlékhe-
lyek Zala – Mura térségben” címmel.

Lásd még – See also: Borító 3 – Cover 3

The Short Story of the museum of the 
Hungarian Petroleum Industry

The Hungarian petroleum industry as other 
branchs of industry established his own (technical) 
technological museum. Engineers, geologists, 
economists with great enthusiasm and with love 
of the profession became amateur historians of 
the technics and in addition of their daily highly 
responsible work tried to save the historical 
value of the industrial past and to preserve them 
for the successors. As a result of wide range 
collaboration the Transdanubian Museum of the 
Petroleum Industry opened in Zalaegerszeg on 
27th September, 1969. The operational permit 
dated on 26th March, 1971 is already about the 
Museum of the Hungarian Petroleum Industry with 
country-wide scope of gathering. The Hungarian 
petroleum industry established the museum 
in order to collect, scientifically work up and 
present the historical souvenirs of the industry, 
the technics, the technology, the economy and the 
way of life. 

It’s very important to mention the Vilmos 
Zsigmondy Collection belonging to our museum 
since 1991 that shows the souvenirs of the water 
exploration and drilling. At an additional exhibition 
established at Vecsés in 1995 the visitors can 
find the instruments, documents of the crude 
oil and the natural gas transportation through 
pipeline. The Foundation for the Museum of the 
Hungarian Petroleum Industry was established 
with court registering on 24th June 1991 in order 
to assure the continuous operating conditions of 
the Museum of the Hungarian Petroleum Industry 
(MOIM). Since 1st April 1992 the Museum of the 
Hungarian Petroleum Industry is independently 
operated by the Foundation economically and 
financially as well. The first moral and financial 
sponsor of the museum is the MOL Company, the 
legal successor of the founder.

Részlet az ásványgyûjteménybõl
Detail of the mineral collection

Mûködõ mélyszivattyú himba – Working beam pumping unit
Fotók Photos: Szép András
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Srágli Lajos

A Magyar Olajipari Múzeumról sokaknak 
elsõsorban az állandó szabadtéri kiállítás-
ban látható gépek, berendezések, eszközök 
jutnak eszébe. Kevésbé ismert, hogy nap-
jainkra a tárgyi mûszaki emlékek mellett 
nagyon sok írott és képi dokumentum is 
bekerült a múzeum gyûjteményeibe. Az 
általános gyûjtõmunkán túl, az alapítói 
szándék és a szakmai követelmények mel-
lett a gyûjteménystruktúra kialakulásában 
nagy szerepet játszottak a múzeumba ke-
rült hagyatékok. Ezek eredményezték egyes 
gyûjtemények létrehozását, másoknak nagy-
ságát, sajátosságait határozták meg. Jelen-
leg két gyûjtemény köszönheti jellegét, tudo-
mányos értékét egyértelmûen a hagyatékként 
bekerült anyagnak: az Archívum és a Fotótár.

Az Archívum dr. Papp Simon geológus, 
egyetemi tanár, akadémikus, a Magyar 
Amerikai Olajipari Részvénytársaság volt 
vezérigazgatója nagyobb mennyiségû és 
komoly történeti értékû iratanyagot tartal-
mazó hagyatékának köszönhette létrejöttét. 
Az 1971 óta többszörösére gyarapodott 
Archívum, más néven Ipar-, technika- és 
tudománytörténeti dokumentum-gyûjtemény 
a XIX. század végétõl napjainkig terjedõ 
idõszakból õriz írásos anyagokat. A Magyar 
Olajipari Múzeumba eddig fõként geológu-
sok, geofizikusok, bányamérnökök és néhány 
vegyészmérnök hagyatéka, személyi irattára 
került, de emellett vállalatok, intézmények, 
szervezetek vegyes iratai is megtalálhatók 

az egyre bõvülõ gyûjteményben. A múzeumi 
és levéltári elõírásoknak megfelelõen kezelt 
és rendezett anyag az ipar és a kapcsolódó 
területek (oktatás, tudományos kutatás, az 
ipari termékek kereskedelme, felhasználá-
sa) teljes keresztmetszetérõl képet ad. A 
tudomány és technika történetében jelentõs 
személyek, szervezetek élettörténetérõl, 
tevékenységérõl vallhat a kutatóknak, for-
rásértéke e tekintetben egyedülálló. Jelenleg 

44 személyi fondból, valamint 33 vállalat, 
intézmény, 2 szervezet, továbbá a MOIM ira-
tait tartalmazza a közel 1000 iratfolyóméter 
anyagot õrzõ Archívum, ahová az iratok az 
illetékes levéltárakkal egyeztetett kutató- és 
gyûjtõmunkával (számos esetben ez az ira-
tok megsemmisülése elõtti utolsó pillanat-
ban történt), az iparban dolgozó személyek, 
illetve örököseik ajándékozásával, kisebb 
részben vásárlás útján kerültek.

A Magyar Olajipari Múzeum közel tizenöt-
ezer egyedi tételt és számos albumot szám-
láló fotótára ugyancsak a hagyatékoknak 
köszönhette létrejöttét. Közülük mindössze 
kettõt említenék. A leltárkönyvbe elõször 
bejegyzett fotó dr. Papp Károly (1873-1963) 
geológus, akadémikus, egyetemi tanár 
gyûjteményének elsõ, nyilvántartásba vett 
darabja. Az 594 leltári tételbõl álló anyag 
1895-tõI 1937-ig kíséri végig Papp Károly 
életútját. E gyûjteményen belül 222 db feke-
te-fehér és színes dia, valamint 372 db feke-
te-fehér üveglemez negatív található. A fotók 
döntõ része Magyarországon és Erdélyben 
készült, de szép számmal találhatók benne 
Észak-Afrikában, a Délafrikai Unióban és 
Amerikában készült felvételek. Tartalmilag 
nagyon vegyes a kép: bálnahalászat 1929-
ben, gyémántmosás Kimberley-ben (1929), 
a pretoriai geológus kongresszus (1929), a 
Niagara-vízesés (1933), észak-afrikai oázi-
sok, marokkói felvételek 1911-bõl, a pan-
nonhalmi apátság képe 1917-bõI, a tihanyi 

Fúrótornyok árnyékában
Dokumentumok a magyar olajipari múzeumban

Szekfû Gyula levele Papp Károlynak, 1930. szeptember 3-án
The letter of Gyula Szekfû to Károly Papp, 3rd Sept, 1930

Részvény Papp Károly hagyatékából – A share from the legacy of Károly Papp
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apátság a századfordulón, a Margit-sziget 
és a Rózsadomb 1912-ben, erdélyi tájak, 
települések, templomok a XX. század elsõ 
évtizedében. Számunkra fontos szakmai 
(olajipar-történeti) képek: a nagysármási 
fúrások, az erdélyi geológiai kutatások, a 
kissármási fúrás és gázkút az 1906-1914 
közötti évekbõl, az alföldi artézi kutak 
fúrása 1896-1897-bõl, és az 1900. május 
29-én készült felvétel, amikor Ferenc József 
megnyitja a Földtani Intézetet. Ez az anyag 
fotótörténeti érdekessége mellett ipar- és 
technikatörténeti, tudománytörténeti és 
néprajzi forrásértékkel is bír. A hagyaték 
1973-ban került múzeumunkba, átadója dr. 
Balogh Margit földrajztudós, Papp Károly 
özvegye volt.

A másik jelentõs hagyaték dr. Papp Si-
mon geológus, egyetemi tanár, akadémikus 
fotógyûjteménye, mely az egyes felvételek 
(pozitív és negatív képek) mellett 18 albu-
mot tartalmaz. Az albumokban lévõ 2417 
db fotó nagyobbrészt Papp Simon felvétele. 
A képekhez teljes leírás kapcsolódik (pontos 
dátumokkal, a helyszín, esemény, a szemé-
lyek, sõt gyakran a használt fényképezõgép 
és film megnevezésével). Az anyag 1924-tõl 
1962-ig kíséri végig Papp Simon életút-

ját és a magyarországi kõolajbányászat 
létrejöttét. Az ipar- és technikatörténeti 
vonatkozású képek mellett jelentõs a nép-
rajzi szempontból értékes rész: Új-Guinea 
1928-1929-ben, a Balkán az 1920-as évek 
közepén. A felvételeknek közel a fele a törté-
nelmi Magyarország területén kívül készült: 
az USA-ban, Angliában, Kanadában, Belgi-
umban, Ausztriában, Albániában, Törökor-
szágban, Görögországban, Ausztráliában, 
Új-Guineában.

A múzeum fotógyûjteményében még több 
kisebb fotóhagyaték és számos, különféle 
helyrõl, személytõl gyûjtött ipartörténeti 
érdekességû fotó is található. A gyûjtemény 
jól rendezett, nyilvántartott, könnyen kutat-
ható.

A folyamatos gyûjtõ- és feldolgozó-
munka mellett arra törekszünk, hogy a 
gyûjteményeinkben õrzött anyagot minél 
többen megismerjék, az érdeklõdõk és a 
kutatók rendelkezésére álljon. Ennek érde-
kében elkészítettük és kiadtuk az Archívum 
fondjegyzékét, és a repertóriumok második 
kötetét. Terveink szerint mind az Archívum 
fondjegyzéke, a repertóriumok, mind a tör-
téneti értékû fotók jegyzéke internetes hon-
lapunkon is elérhetõ lesz.

In the Shadow of the Derricks
Written and Picture Documents in the museum 
of the Hungarian Petroleum Industry 

The legacy played important role in the development 
of the collections of the museum. The author makes 
two collections known of which scientific value 
was determined by this fact unambiguously. The 
Archives (industry- technics- and science-historical 
document collection) preserves written papers from 
the end of the 19th century until now. Dr. Simon 
Papp geologist, university professor, academician, 
the late general director of the Hungarian American 
Oil Company (MAORT) left documents of historical 
value. Up to the present the legacy and personal 
documents of the geologists, geophysicists, mining 
engineers and some chemical engineers got to the 
museum but documents of the companies, institutes, 
organisations are found in the collections as well. 
The documents form a general image about the total 
cross-section of the industry and his joined fields 
(education, scientific research, trade of the industrial 
products). The total life and activity of the significant 
persons, organisations in the history of the science 
and technics are shown. 

The legacies formed the basis of the photo 
collection of the museum counting almost 15 
thousand individual items and many albums. The 
author writes on two important legacies in detail: the 
collection of Dr. Károly Papp (1873-1963) geologist, 
academicien, university professor (222 black-and-
white and colour slides, 372 black-and-white sheet of 
glasses negatives) and the photos of Dr. Simon Papp 
(18 photo-albums with 2718 pictures from the years 
of 1924-1962).

Újévi üdvözlet dr. Varga József hagyatékából – New Year’s greeting from the legacy of dr. József Varga
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Szászi András

Az útmesterként dolgozó Lévárdy Imre kezd-
te el gyûjteni az útépítõ eszközöket, haszná-
lati tárgyakat Érsekújváron és Vágsellyén, az 
1930-as években. Az 1947-ben Kiskõrösre 
került útmester elõször a saját udvarában 
rendezett be látogatható „mini múzeumot”, 
mely 1975-ben közgyûjteménnyé vált, az-
óta az egész közutas szakma gondozásában 
fejlõdhetett. Jelenleg állandó kiállításunk az 
útépítés történetét és tárgyait mutatja be az 
ókortól napjainkig, szabadtéri tárlatunk az 
útépítõgépeket, hídszerkezeteket mutatja be. 
A szakgyûjtemény jelenlegi vezetõje – az alapí-
tó unokája – jelentõs erõfeszítésekkel bõvíti és 
dolgozza fel munkatársaival a közutas szakma 
minden területérõl származó dokumentumo-
kat és népszerûsíti azt. A szakgyûjtemény je-
lenleg az Állami Mûszaki és Információs Kht 
vállalati keretei között mûködik.

Gyûjteményünkben mintegy hatszáz kü-
lönbözõ, az útépítéshez kapcsolódó gép és 
használati tárgy található. Ezek közül talán a 

leglátványosabbak, egyúttal a gyerekek ked-
vencei, az úthengerek. Az udvaron áll egyik 
legféltettebb kincsünk, „Józsi úthengere”, a 

Robog az úthenger címû film fõszereplõje. He-
lyet kaptak a kiállításon a különbözõ földmun-
kagépek, a burkolatépítés gépei, finiserek, 

A híd-skanzen a „Herbert”-híddal – The „Herbert” bridge from the open air exhibition 

kis múzeum nagy gépei
A kiskõrösi közúti Szakgyûjtemény

Az 1820-ban Budán kiadott „Mérnöki Irányelvek” kõnyomatos ábrája – Lithoprint image of the „Engineering guidelines” issued in Buda in 1820
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Az állandó kiállítás részlete az útmesteri hivatallal
Detail of the exhibition with the road engineering office

illetve a hóeltakarításhoz használt gépek, esz-
közök. Nálunk helyezték el, például az ország-
ban elsõként összeállított, „Péter” névre ke-
resztelt hómarót. 

A fedett kiállítás idõrendi sorrendben mu-
tatja be a hazai útépítés fejlõdését, eszközeit, 
használati tárgyait az ókori római útépítéstõl 
napjaink modern technikát alkalmazó vívmá-
nyaiig. Hogy életszerûbbé tegyük a látogatást, 
berendeztünk egy régi útmesteri hivatalt a ko-
rabeli szolgálati hely értékes rekvizitumaival, 
de találkozhat itt a látogató a gyerekek által 
„Józsinak” elkeresztelt útkaparóval, akinek 
szolgálati kerékpárján megtekinthetõ az ös-
szes nélkülözhetetlen munkaeszköz. 

Szabadtéri területünkön alakítottuk ki a 
méltán népszerû híd-skanzenünket, melynek 
olyan nevezetes darabjait tudjuk látogatóink-
nak bemutatni, mint pl. a Margit híd egy pil-
lérét, az Esztergom–Párkány között átívelõ 
Mária-Valéria híd egy részletét, vagy Európa 
második alumínium hídját. De igazán kelle-
mes és üdítõ látványt nyújt a kis tavunk felett 
átívelõ zöld „Herbert” híd is. 

Különleges csemegét ígérnek az érdek-
lõdõknek a most már több ezer tagból álló 
térképgyûjteményünk egyes darabjai. Szak-
mai szempontból igen értékesnek mondha-
tók azok a különbözõ út- és hídtervek, melye-
ket a szakmai összefogás nálunk helyezett el. 
Bár talán kevésbé látványosak, de semmikép-
pen sem elhanyagolhatók azok a dokumen-
tumok, különbözõ irattári anyagok, melyek 

elsõsorban a szakmai érdeklõdõknek kínál-
nak igazi kuriózumokat az út-, illetve hídépí-
tés dokumentumaiból. Az elmélyült kutató az 
iratanyagból olyan régi vitákat, küzdelmeket 
is megismerhet, melyek annak idején egy-egy 
igazán fontos döntést elõztek meg. 

Gyûjtõkörünk kiterjed a mozgóképes és a 
hanganyagokra is. A mozgóképtár anyaga két 
csoportba sorolható. Az egyik csoportot a köz-
lekedésbiztonsági, balesetmegelõzési, a mási-
kat pedig az út- és hídépítéseket, új technoló-
giákat bemutató filmek alkotják. 

Tavaly elkészült a reprezentatív, minden 
igényt kielégítõ könyvtár, mely az általános 
mûvek mellett több mint tízezer szakmai 
könyvet tartalmaz. Megtalálható itt az el-
múlt évtizedek szinte minden útépítési tárgyú 
szak- és tankönyve, vállalati évkönyvek, tájé-
koztatók, szabványok, utasítások, sõt utakkal 
kapcsolatos képzõmûvészeti könyvek is. Külö-
nösen becsesek a jeles elõdök által hagyomá-
nyozott anyagok. 

Kutatási és publikációs tevékenységünk 
rendszeres: ezek közül kiemelkedik saját ki-
adású évkönyv sorozatunk, melybõl már túl 
vagyunk az ötödik kiadáson, az 1996-ban el-
készült, Magyarország közútjainak története 
címû munka, mely a kezdetektõl a ’60-as évek 
végéig követi nyomon az útépítés fejlõdését, 
de legalább ilyen jelentõs a 125 éves a magyar 
aszfaltútépítés címû kötet is. 

Kiemelt feladatunknak tartjuk a gyûjtõ- és 
kutatómunka folytatását, az anyag bõvítését 

és rendszerezését, annál is inkább, mert – s 
ezt talán kevesen tudják – gyûjteményünk Ma-
gyarországon egyedülálló! 

Lásd még – See also: Borító 3. – Cover 3

Big machines of a Small museum
The Vehicular Collection in kiskõrös

It was Imre Lévárdy, road master in Érsekújvár 
who started to collect as early as the 1930s the 
objects and relics of the Kiskõrös Special Road 
Collection which was designated as a public col-
lection in 1975. The permanent exhibition dem-
onstrates the history of road construction from 
the ancient times to our present days, while the 
open-air gallery gives insights into the opera-
tion of road construction machines.

The special collection is currently operated 
by the State Engineering and Information Public 
Service Company.

It offers interesting „titbits” not only to the 
general public but to road construction special-
ists as well. Examples include some pieces of 
the map collection consisting of thousands of 
maps or the library of over ten thousand vol-
umes, which primarily offers technical volumes, 
in addition to a few general works, to the read-
ers and researchers. the collection is proud of 
the records which allow to understand the com-
plete process of preparing an important deci-
sion. These records also include various road 
and bridge designs. An important part of the 
open-air exhibition is the outdoor bridge mu-
seum where components of major bridges, e.g. 
piers can be seen. Great importance is given to 
the continuous collection and research work as 
Hungary, although it is not widely known, has a 
unique collection worth showing to visitors.
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Hajdú Ráfis János

A Mezõgazdasági Gépmúzeum egy igen sajá-
tos múzeumi intézmény. Mûtárgyanyagában, 
kiállítás formájában, létrejöttének körülmé-
nyeiben országosan egyedülálló. Napjainkig 
tartó folyamatos fejlõdése is szinte példát-
lan. Kiállítási területe 2700 m2, amelyre a 
teljes kihasználtság jellemzõ. Mûtárgyanyaga 
az 1880 és 1950 közötti évekbõl származik. 
Egyedül a traktorok jelentenek ettõl eltérést, 
ahol az 1960-as évek jelentik a felsõ határt. A 
múzeum felöleli a magyar mezõgazdaságban 
használt technikai eszközök sokféle változa-
tát. Bemutatásra kerülnek a korai erõgépek, 
a lófogatú szállító-, talajmûvelõ- és vetõ-
eszközök, lovasjárgányok, cséplõgépek, 
magtisztítók, morzsolók, daráló- és aprító-
gépek, valamint sok egyéb más, használatból 
kiöregedett szerkezet. A gyûjtemény gerincét 
azonban a motorikus erõgépek adják. Szá-
muk összesen 190 db. Felépítésük szerint: 
stabil, lokomobil (vontatható), önjáró vagy 
traktor. Üzemanyaguk alapján gõz-, gáz-, 
benzin-, petróleum-, nyersolaj- és dízel-gé-
pek, de vannak itt külsõégésû hõlégmotorok 
is. Ezek gyûjtõhelyét szinte az egész ország 
területe képezte. 

Az 1970-es évek elején kezdõdõ gyûj-
tõmunkának nem volt elõre meghatározott kon-
cepciója, mivel az magánerõbõl, magánszorga-
lomból történt, és csak a gyûjtõ mozgáskörzete, 
valamint az esetenként adódott lehetõségek 
határolták be azt. A gyûjtõtevékenység nagy-
jából az elõzõhöz hasonlóan folytatódott akkor 
is, amikor a gyûjtemény már intézményesített 
állami múzeum lett. A gyûjtõ Hajdu Ráfis há-
zaspár 1979-ben ajánlott fel állami tulajdonba, 
múzeumalapítás céljából 50 db motorikus 
erõgépet, valamint jelentõs mennyiségû gaz-
dasági gépet és eszközt, továbbá biztosított 
helyet saját portáján az új kiállításnak. A cél 
az volt, hogy a magántulajdonban valamiféle-
képpen megmaradt korai gyártású erõgépek 
minél nagyobb mennyisége megmeneküljön 
a végsõ megsemmisüléstõl, és ezáltal kéz-
zelfogható reprezentánsai legyenek az 1945 
elõtti magyar gépgyártásnak és a felhaszná-
lói tevékenységnek.

A gyûjteményben három gõzlokomobil és 
három stabil gõzgép látható. A gõzgépek 
fõleg a tõkeerõs birtokok erõgépei voltak. 
A lokomobilokkal cséplõgépeket, a stabil 
gõzgépekkel malmokat, szeszgyárakat, tejfel-
dolgozó üzemeket mûködtettek. A belsõégésû 
motorok használata a gõzgépekkel ellen-
tétben nem volt szakképzettséghez kötve, 
ezáltal a kisparaszti gazdaságokban igen 
elterjedtek. A benzines lokomobilokat az 

1930-as évek végéig használták cséplõgépek 
meghajtására. Ez idõtõl már az önjáró 
traktorok vették át szerepüket. A különbözõ 
üzemû stabilmotorok pedig vízszivattyúkat, 
darálókat, olajütõket, kisebb malmokat 
és egyéb gazdasági gépeket hajtottak. A 
motorikus erõgépeknek nagy szerepe nem 
csak a mezõgazdaságban volt, hanem az 
ipari tevékenység területén is. A XIX. század 
végén megjelent elektromos energia csak az 

1950-es évekre teljesedett ki, és vette át a 
meghajtó szerepet a stabil berendezések-
nél. Ezt megelõzõen a különbözõ mûhelyek 
munkagépeinek meghajtását transzmissziós 
tengelyek segítségével, a nagyobb üzemek 
esetén gõzgépek, kisebbek esetén robbanó-
motorok végezték. Csak Mezõkövesd nagy-
községet vizsgálva kb. száz család használt 
motorikus erõgépet az 1950-ben történt 
államosításokig.

Részletek a kiállításból – Details of the exhibition

mezõgazdasági gépmúzeum mezõkövesden



24

Magyarországon a XX. század elsõ felében 
több mint 30 gépgyárban és gépmûhelyben 
gyártottak vagy készítettek robbanómotoro-
kat. Ugyanekkor jelentõs volt a külföldi gyár-
tású motorok behozatala is. Ha származásuk 
alapját vizsgáljuk a jelenlegi gépgyûjtemény 
142 db stabil vagy vontatható belsõégésû 
motorjait, az alábbi adatokat kapjuk: ma-
gyar 69, USA 17, német 14, cseh 14, svéd 
9, osztrák 7, francia 1, svájci 1, ismeretlen 
gyártású 9 db.

Egy szerkezeti elemekbõl álló muzeális 
mûtárgynál igen értéknövelõ tényezõ, hogy 
mennyire komplett és milyen mûszaki álla-
potú. Ezt azonban a gyûjtéskor nem lehetett 
mérlegelni. 1945 után Magyarországon, a 
szocialista rendszer létrejöttével törvény til-
totta meg a gépi termelõeszközök magántu-
lajdonban tartását, így a motorikus erõgépek 
is összegyûjtésre kerültek. Ugyanebben 
az idõben indult el az elektromos hálózat 
nagyütemû bõvítése is, így az addigi motori-
kus meghajtású erõgépek szerepét rövid idõn 
belül a villanymotorok vették át. A technikai 
fejlõdés elsõ, egyik legjelentõsebb alkotása a 
gõzgép és az egyhengeres, küllõslendkerekû, 
nagyméretû „õsmotorok” teljes mértékben 
elpusztításra, beolvasztásra ítéltettek. Azért, 
hogy a technika eme csodáiból emlékül, 
tanulságul egy is megmaradjon, a politikai, 
gazdasági hatalom ez idõben semmit sem 
tett.

Hogyan maradhatott meg mégis számottevõ 
mennyiség az 1945 elõtt gyártott gépekbõl? A 
gyûjtõmunkám során sokféle esettel találkoz-
tam, ezekbõl sorolok fel néhányat: a hatósági 
emberek rendelkezéseket megszegõ hanyag-
ságából, esetleg jóindulatából; a szétvert 
családi gazdaságok romjai közt elhagyatottan, 
kifosztva; tudatosan megõrizve, elfalazva, 
földbe elásva, tûzifahalom vagy kazlak alá 
rejtve; termelõszövetkezetektõl, állami gazda-
ságoktól, gépszeretõ emberek által kimenekít-
ve, létezésüket eltitkolva.

A gyûjtõ számára tehát nem volt lehetõség 
válogatásra, és a csak reprezentatív darabok 
megszerzésére. Számára minden megtalált 
régi gép, alkatrész, bármilyen állapotú is, 
megmentésre érdemes volt. Az 1970-es évek 
vége felé ért oda a magyar társadalom, hogy 
törvényileg is lehetõvé tegye az agrártörté-
neti emlékek védelmét, gyûjtését. 1977-ben 
jelent meg az agrártörténeti emlékek foko-
zott védelmérõl szóló, három minisztérium 
által kiadott MÉM-ÉVM-KM. 42/1977/XII. 
8. számú rendelet, amely elindítója lett 
egy agrártörténeti emlékgyûjtés országos 
kibontakoztatásának. Ez egyben legalizálta, 
igazolta az addigi gyûjtõ törekvéseinket. 
Ez idõben szakiskolák, állami gazdaságok 
jelentõs gyûjteményeket hoztak létre, ame-
lyeknek nagy részét az 1990-es évek politikai 
változása újra szétzilálta. Örömteli azonban 
az a tény, hogy az utóbbi években jelentõsen 

növekszik a magán motorgyûjtõk száma. 
Szaporodnak a veterán gépbemutatókkal 
egybekötött szántóversenyek és egyéb gé-
pésztalálkozó rendezvények.

A mezõkövesdi Mezõgazdasági Gépmúze-
um már közel negyed százada ennek a törté-
neti, mûszaki kultúrának és értékmentésnek 
töretlen elkötelezettje.

The museum of Agricultural machines
in mezõkövesd

The author, now the curator of the museum, 
presented a collection of about 250 powered and 
other agricultural machines and over a thousand 
hand implements in Mezõkövesd to the state in 
1979. The exhibition, covering 2 700 sq. m in 
former farm buildings and in the open air, shows 
one of the biggest collections of agricultural ma-
chines in the country today.

Most of the machines were used by small farm-
ers in the town and surroundings. The earliest are 
more than a century old. These implements, re-
flecting the technical standards of their respective 
periods, bear witness to the innovative skills of the 
owners of medium-sized farms and smallholdings 
from the late 19th century right up to the forcible 
collectivisation of agriculture in the Fifties. 

The collection is shown chronologically and 
according tot type and purpose. It includes 
steam and petrolfired mobile engines, threshing 
machines, hydraulic engines and various kinds of 
internal-combustion engines using fuels ranging 
from municipal gas to paraffin and patrol. Visitors 
can also see traditional peasant farm buildings, 
stables, granaries, pigsties and a wide range of 
hand tools and ornamented ironwork.

Salamon István

Amikor 1995-ben megnyílt a Halló, itt Rá-
dió Budapest! címû kiállítás a Néprajzi Mú-
zeumban, az anyag összeállítói izgatottan 
figyelték, mit szólnak a látogatók az elsõ 
hangos, interaktív rádiótörténeti tárlathoz. 
A sikerre nem lehetett panasz, a közönség 
érdeklõdése felülmúlta legszebb reménye-
inket is; az anyag összegyûjtésében és a ki-
állítás létrehozásában közremûködõ rádió-
soknak mégis maradt némi hiányérzetük. 
Nem lehetett nem gondolni arra, hogy ez 
csupán idõszakos kiállítás, és ha egyszer 
bezár, ezt a gazdag gyûjteményt, amely 
a Magyar Rádió idestova háromnegyed 
évszázados történetét reprezentálja, nem 
lesz hol megmutatni az érdeklõdõknek. 
Talán ez a gondolat, talán a kiállítás si-
kere adta a döntõ impulzust, vagy épp 
mindkettõ: tény, hogy még abban az év-

ben hivatalosan is megszületett a Magyar 
Rádió Múzeuma, amely A Magyar Rádió 
Hangmúzeuma néven kapott mûködési 
engedélyt. 1995 tehát a magyar rádiózás 
történetének fontos dátuma, de igazság-
talanok lennénk, ha nem emlékeznénk 
meg azokról az elõdeinkrõl, akiket már a 
mûsorszórás elsõ lépéseitõl kezdve foglal-
koztatott egy olyan gyûjtemény gondolata, 
amely megõrzi az utókor számára a hangi, 
tárgyi és írásos dokumentumokat. Nem 
rajtuk múlt, hogy ez a rádió története során 
újra és újra napirendre került terv majd-
nem az ezredfordulóig csupán terv maradt, 
bár, mint látjuk majd, néha egészen közel a 
megvalósuláshoz.

Rádiókiállítások a hõskorszakban

Az elsõ (kísérleti) rádióprogramot 1924. 
március 15-én sugározta a 250 W-os adó a 
Városház utcából. A nemzeti ünnepre való 

tekintettel gróf Apponyi Albert intézett 
beszédet a „mélyen tisztelt láthatatlan kö-
zönség”-hez, majd zeneszámokat adtak. Az 
új technikai csodát 1924 májusában a Bu-
dapesti Nemzetközi Vásáron mutatták be 
a nagyközönségnek.1 Minden valószínûség 
szerint ez a kiállítás volt az elsõ, amelyen 
az érdeklõdõk megcsodálhatták a korabeli 
rádiótechnikát, melynek fejlesztésére, meg-
honosítására és népszerûsítésére egymás 
után alakultak a mûsorvevõ amatõröket 
tömörítõ egyesületek, gomba módra sza-
porodtak a különféle, rádiókat elõállító 
üzemek. Az újságok hasábjain egyre-másra 
jelentek meg a készülékeket, alkatrészeket 
reklámozó rajzok, illusztrációk, fotók. 1926 
februárjában a pesti Magyar Világ kávéház-
ban rendezett rádiókiállításon már hazai 
gyártmányokat mutattak be.

Ez volt az az idõ, amikor a legelsõ rádió-
klubok megalakultak. Debrecenben már 
1925-ben, Szegeden egy évvel késõbb: a 

múzeum a rádióban
A magyar rádió múzeumának története
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Délmagyarország korabeli tudósítása sze-
rint „a Délmagyarországi Rádió Club elsõ 
feladatának tartja a zavart okozó hibás 
készülékek kinyomozását, a szegedi rá-
dió-viszonyok megjavítását”.2 Egy 1927. 
február 11-i keltezéssel írt levélben dr. 
Kogutowicz Károly és Csányi Ferenc, a 
Délmagyarországi Rádió Club elnöke és tit-
kára felkéri a Magyar Rádió ügyvezetõ igaz-
gatóját, Szûts Ernõt, hogy „a Stúdió hírle-
adásaival kapcsolatban méltóztassék a 
rendezendõ kiállításunkról a mellékelt tá-
jékoztatót néhányszor leadatni…”3 Szûts 
teljesítette a kérést: a Magyar Rádió ar-
chívumának irattárában megmaradt az a 
bemondói példány, amely hírt adott errõl 
a jeles eseményrõl. Érdemes idézni e do-
kumentumból: „nagyszabásúnak” nevezi a 
Délmagyarországi Rádió Club által már-
cius 4. és 7. között, a szegedi Ipartestület 
székházában megrendezett kiállítást, ame-
lyen „úgy gyári készülékek és alkatrészek, 
mint az amatõrök munkái lesznek szószólói 
a rádiótechnika mai fejlõdésének”.4 Figye-
lemre méltóak Kogutowitz klubelnök meg-
nyitó szavai is, aki a rádiót mint „nélkü-
lözhetetlen, tudományos segédeszközt és 
mindennapi szórakoztatót” méltatja, és ki-
fejezi reményét, hogy a DRC megalakítása 
eredményes mozgalmat indíthat el a „sze-
gedi önálló adóállomás érdekében”.5 A na-
pilapok beszámolója szerint a kiállítást na-
ponta mintegy ezren tekintették meg, és 
ennél is többen voltak kíváncsiak a kísér-
leti adóállomás mûsorára, melyet Makón és 
Hódmezõvásárhelyen is hallhattak.

A régió rádiótörténeti krónikájának 
következõ nevezetes eseményét 1930-
ban jegyezték föl: februárban a Rádió-
élet rövid hírben számol be arról, hogy a 
Hódmezõvásárhelyi Rádióbarátok Egyesü-
lete rádiókiállítást rendez. „A kiállításon 
úgy kereskedõk, mint amatõrök részt vesz-
nek”, adja hírül a lap, a fõvárosi és helybeli 
szakemberek „a rádió aktuális kérdéseirõl” 
szóló elõadásokkal vesznek részt a rendez-
vényen.6 A rádióépítõ amatõrök tevékeny-
sége a gyári mûsorvevõk megjelenésével 
természetesen csökkent; a piacon kapha-
tó rádió-vevõkészülékek egyre használha-
tóbbak és tetszetõsebbek lettek. 

A magyar rádiózás mûszaki történetének 
egyik legfontosabb mérföldköve kétségkí-
vül az 1933-as esztendõ, amikor a 120 kW-
os lakihegyi nagyadót üzembe helyezték. 
Ebbõl az alkalomból rádiós ünnepi hetet 
rendeztek, melynek nagy attrakciója volt 
a december 2-10-ig tartó rádiókiállítás. A 
helyszín, a Kossuth Lajos utcai, volt Holzer 
Áruház négyemeletes épületének „minden 
emelete meglepetést tartogat a látoga-
tók számára” – adja hírül a Magyarország 
Rádiója.7 Ez a kiállítás már a gyáripar és 
a kereskedelem összefogásának eredmé-
nye, amely a muzeális jellegû technika mel-
lett bemutatja a modern készülékeket is. A 

nagyszabású kiállítást Fabinyi Tihamér ke-
reskedelmi miniszter nyitotta meg, beszé-
dében hangsúlyozva, hogy a rádiókiállítás 
egyik legfõbb célja „népszerûsíteni a ma-
gyar rádiózás ügyét.”8 „A nagy készülékek 
mellett változatlan népszerûségnek örven-
denek a 2 és 3 lámpás kisebb készülékek 
is – írja a korabeli krónikás –; […] model-
lek mutatják be a nagyadót, ki vannak állít-
va a 20 kW-os adó kiégett csövei, a Jambo-
ree 300 wattos rövidhullámú adóállomása, 
a legelsõ magyar szünetjelkészülék, érde-
kes és tanulságos a posta lámpavizsgáló 
oscilograf készüléke.”9 

1935-ben szerte az országban mél-
tó módon igyekeztek megünnepelni a Ma-
gyar Rádió tízesztendõs jubileumát. A 
„felnõttkorba” lépõ rádiót ünneplõ ese-
ménysorozat szeptemberben kezdõdik „egy 
olyan hatalmas méretû és a rádió egész vi-
lágát átfogó kiállítással […] a Mûcsarnok 
termeiben, amilyen Magyarországon mind 

ez ideig még nem volt.”10 Sikeresnek ítélte 
ezt a rádió-kiállítást az Antenna cikkíró-
ja is, kiemelve a „gyáripar versenyképes-
ségét”11; a bemutató egyrészt látványosan 
bizonyította a fejlesztõk leleményességét, 
másfelõl segített a látogatóknak eligazod-
ni és választani sokféle gyártmány, típus, 
ár és teljesítmény között.

1939 januárjában a Rádió Ujság cikkírója 
Rádiókiállítást! címmel „a világ rádió-ügyé-
nek és ennek keretében a magyar rádiónak 
átfogó bemutatását”12 sürgeti, kiemelve a 
rádió közéleti és nemzetvédelmi szerepét. 
A rádió, észrevételezi a szerzõ, nagyban át-
alakította a magánember mindennapi éle-
tét és szórakozási szokásait, aki azonban 
– helytelen módon – meg van fosztva attól, 
hogy a néprádiót, vagyis a mindenki számá-
ra elérhetõ, egyszerû vevõkészüléket „von-
zó kiállítás keretében” bemutassák neki.13 
Az olcsó, sorozatban készülõ „népvevõ” pi-
acra dobásának a terve 1939 tavaszán 

Halló, itt Rádió Budapest címû kiállítás részlete, 1995
Detail of the exhibition „Hello, this is Radio Budapest”, 1995
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vetõdött fel, német mintára; a rádiótulajdo-
nosok számának növelése immár nemcsak 
üzleti okokból, hanem a politikai propagan-
da szempontjából is kívánatos volt. 

A rádiózás mûszaki fejlõdése természe-
tesen egy pillanatra sem állt meg, kiváló 
mérnökök dolgoztak világszerte a hangrög-
zítési eljárások finomításán. A kor legmo-
dernebb berendezései  közül nem egy a 
Magyar Rádióba is elkerült: nevezetes ese-
mény volt pl. a „zselatinvágónak” nevezett, 
Telefunken gyártmányú szállítható lemez-
vágók üzembe helyezése.14 Ugyanennek a 
korszaknak az újdonsága volt az a Philips-
Miller hangrögzítõ készülék, amellyel na-
gyon sok felvétel készült, de amely – a ve-
le rögzített felvételekkel együtt – Budapest 
ostroma során elpusztult.

Kísérlet a Rádiómúzeum megalapítására

Az állandó jellegû rádiótörténeti kiállítás 
létrehozásának gondolata igazán komoly 
formában elõször 1942-ben merült föl. A 
Rádió akkori vezetõi, talán a berlini pél-
dát15 követve, Rádiómúzeum létesítését 
határozták el; megszervezésével és vezeté-
sével Ortutay Gyula néprajztudóst, a rádió 
irodalmi osztályának helyettes vezetõjét 
bízták meg. A leendõ múzeum, olvassuk az 
egykorú dokumentumban, „minden rádióra 
vonatkozó anyagot […] gyûjt és szakszerû 
kezeléssel megõriz.”16 A gyûjteményben 
az elképzelések szerint a gépek, technikai 
berendezések mellett helyet kaptak volna 
a mûsorok írásos dokumentumai, mérnö-
ki tervrajzok és a rádió hírszolgálatának 
anyagai éppúgy, mint történelmi és muze-
ális hanglemezek, sõt, a gyûjtõkör kiterjedt 
volna a rádióra vonatkozó fényképekre és 
filmfelvételekre is. Külön gyûjteményként 
szándékoztak kezelni az intézmény életé-
ben fontos szerepet játszott személyisé-
gekhez fûzõdõ anyagokat, és körvonalazó-
dott egy, a rádióval foglalkozó irodalomra 
kiterjedõ sajtógyûjtemény is.

A háború meghiúsította ennek a nagy-
szabású tervnek a kivitelezését. Az ostrom 
alatt elpusztult a történelmi hanglemeztár, 
sok értékes irat és a rádiózás mûszaki be-
rendezésének java. Megmaradt viszont egy 
(vagy több) ismeretlen rádiós jóvoltából a 
ma is hozzáférhetõ értékes folyóiratcikk-
gyûjtemény, amelyben csaknem hiányta-
lanul megvannak a korabeli, rádiós témá-
jú újságcikkek. 

A háború befejezése után majd tíz év 
telik el, míg a rádiótechnika egy komo-
lyabb kiállításon ismét megjelenik. A Ma-
gyar Rádió címû hetilap beszámolója sze-
rint „rádiószerû hangulatban” nyílt meg 
1955-ben a Magyar Önkéntes Honvédel-
mi Szövetség negyedik rádiókiállítása. Az 
egyik szenzáció a magnetofon, ez azon-
ban egyelõre inkább csak „látványosság”17, 
a rádiózás iránt érdeklõdõket és az új ké-

szüléket vásárolni szándékozókat azon-
ban – írja a cikk – a Divatcsarnok kiállítá-
sán ingyenes szaktanácsadással fogadják, 
sõt aki kíváncsi rá, figyelemmel kísérheti a 
televízió próbaadásait is. Ismert mûvészek 
reklámozzák a rádiótechnika újdonsá-
gait, köztük a különlegességnek számí-
tó táskarádiót,18 a kiváló rajzmûvész, Gás-
pár Antal fantáziájában pedig, mondhatni, 
a rádiómúzeum eszméje is felötlik: a ma-
gyarországi rádiózás harmincadik évfor-
dulójára megjelent karikatúrája akár egy 
komplex rádiótörténeti kiállítás tervének a 
népszerûsítõ illusztrációja is lehetne.19 Eb-
ben az idõben kezd testet ölteni a „hangok 
múzeumának” a gondolata is; a Magyar Rá-
dióban 1956-ban önálló hangdokumentáci-
ós osztály kezdi el a megszaporodott, fõleg 
prózai hanganyagok feldolgozását. 

Legközelebb a hatvanas évek elején me-
rült fel újra a rádiómúzeum, sõt mindjárt 
egy rádió- és televíziómúzeum felállításá-
nak az ötlete. Bár a tervnek a sajtóban is 
nyoma maradt – a Magyar Nemzet cikk-
írója szerint „ez lenne a világ legelsõ rá-
diómúzeuma”20 –, utóbb észrevétlenül le-
került a napirendrõl. Kár érte; a „régiért 
újat” akció keretében becserélt, muzeális 
vevõkészülékekbõl,21 illetve az akkori gyár-
tók friss típusainak mintapéldányaiból ös-
szeállítani szándékozott gyûjtemény  ma 
komoly technikatörténeti értéket jelentene. 

A következõ jelentõsebb rádiótörténe-
ti bemutatóra egészen 1975-ig kellett vár-
ni, ekkor viszont mindjárt két kiállítást is 
rendeztek az országban. Elõbb Pécsen nyílt 
egy gazdag, muzeális rádiókiállítás a he-
lyi amatõrök odaadó gyûjtõmunkájának 
eredményeként22, az év végén pedig a 
Nemzeti Múzeum dísztermében rendez-
ték meg a Magyar Rádió 50. születésnap-
ját megünneplõ, jubileumi rádiótörténeti 

tárlatot. Utóbbinak különös érdeme volt az 
az újszerû koncepció, amellyel a rendezõk 
kitágították a „rádiótörténet” fogalmát: ez 
volt az elsõ olyan kiállítás, amelyen a rá-
diózás technikatörténeti nevezetességei 
mellett komoly hangsúlyt kaptak egyéb 
rádiós relikviák is: fotók, elõfizetõi enge-
délyek, plakátok, mûsoradások iratanya-
gai stb.23 A kiállítás természetesen nem 
maradt adós a rádiótechnika félévszáza-
dos fejlõdésének látványos áttekintésével 
sem: a látogatónak, mialatt végigjárta az 
utat az „õsrádióktól” a legmodernebb ké-
szülékekig, jó néhány ritkaságot volt alkal-
ma megcsodálni. A krónikás szerint a kiál-
lítás egyik slágere a „büszke bútordarab”, 
az Orion 299-es íróasztal-zenegép volt,24 a 
háború elõtti ipar egyik csúcsteljesítménye; 
kifogástalan hangját a közönség a rádiósok 
és az Orion-gyári mérnökök együttes mun-
kájának jóvoltából hallgathatta, csakúgy, 
mint a hangfelvételekbõl bejátszott, rég-
múltat idézõ mûsorokat. 

Az, hogy a Nemzeti Múzeum rádiótörté-
neti bemutatója, mint a korabeli beszámo-
lókból kitûnik, csakugyan felnõtt az ünne-
pi alkalomhoz, nem kisrészt Szabó Miklós 
érdeme volt. Szabó 1957-tõl kezdve, 1992-
ben bekövetkezett haláláig a Magyar Rádió 
Üzemfenntartási Osztályának vezetõjeként, 
késõbb fõosztályvezetõjeként dolgozott, és 
szívügye volt a rádiótörténet: napi feladatai 
mellett fáradhatatlanul kutatta és gyûjtötte 
a magyar rádiózás múltjának dokumentu-
mait, tárgyi relikviáit. Dédelgetett terve 
egy önálló, a Magyar Rádió kebelén belül 
kialakítandó rádiómúzeum megteremtése 
volt,25 ezért küzdött írásban és szóban; a 
sors különös méltánytalansága, hogy azt a 
napot, amikor a tervbõl végre valóság lett, 
már nem érhette meg.

Az áttörést végül is a kilencvenes évek 

ORION 299 váltóáramú hangverseny rádió – ORION 299 a.c. concert radio
Fotók – Photos: Kiss Gábor Zoltán
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hozták meg: 1995-ben a Diósdi Rádióállo-
más épületében nyílt meg a hírközléstech-
nika történetét bemutató elsõ – ma is láto-
gatható – hazai múzeum; a szervezõk (az 
Antenna Hungária Rt és a Postai Távköz-
lési Múzeumi Alapítvány) az 1925-ben el-
indított magyar mûsorszórás hetvenedik 
születésnapját ünnepelték „a rádiózás hár-
mas egységére építve […], a stúdiótech-
nika, az adóhálózat és a vevõkészülékek 
fejlõdésének bemutatásával.”26 A lelkes 
magángyûjtõk és a rádiótechnika rajongói 
ekkor már vidéken is egyre-másra szer-
vezték a kisebb-nagyobb kiállításokat, és a 
kérdés, mondhatni, benne volt a levegõben: 
sikerül-e végre a Magyar Rádiónak is tetõ 
alá hozni az állandó jellegû, szabadon láto-
gatható rádiómúzeum oly hosszú ideje va-
júdó tervét?

A „szûkös körülmények” folytán a Rá-
dió vezetése „a Rádiótörténeti Múzeum 
alapanyagának mikrofilmes formában va-
ló összegyûjtéséhez”27 egyelõre nem tu-
dott ugyan érdemben hozzákezdeni, a Do-
kumentációs Osztály vezetése viszont 
már 1994-ben készíttetett egy elõzetes 
gyûjteményi felmérést a területéhez tarto-
zó csoportok és osztályok archív anyagai-
ról, amit végtére úgy is tekinthetünk, mint 
a Rádiómúzeum megalapításának nyitá-
nyát. „Hozzávetõleges leltár készül a Szabó 
Miklós által összegyûjtött muzeális rádió-
történeti gyûjtemény tárgyi, írásos és fotó-
anyagáról – olvasható az emlékeztetõben 
–; a meglévõ jogszabályok figyelembe vé-
telével a Dokumentációs Igazgatóság a 
Rádió Elnökségének javaslatot tesz a Ma-
gyar Rádió Múzeumának […] megalapítá-
sára”,28 mivel az intézmény „több évtize-
des mûködése során olyan írásos, hang-, 
és technikai emlékeket õrzött meg, ame-
lyek az országban egyedülállónak és egyedi 
daraboknak is tekinthetõk.”29 Az indítvány 
szerint az MRM gyûjteményének törzs-
anyagát a technikatörténeti emlékek, az 
írásos (a rádió történetére vonatkozó cik-
kek, újságok stb.) dokumentumok, valamint 
a hangarchívum állománya képezné.

A Rádió vezetése az alapítás egyik fel-
tételeként rögzítette, hogy a muzeális 
közgyûjtemény késõbb a megfelelõ törvé-
nyi szabályozás mellett önálló múzeummá 
alakulhat. Az elnökség 1995 májusában tá-
mogató nyilatkozatban erõsítette meg a do-
kumentációs igazgatóság elõterjesztését, 
hozzátéve, hogy „az idõvel örvendetesen 
felszaporodott tárgyi, írott és hangzó em-
lékek sokasága és állapota megkívánja a 
szakszerû kezelést, a múzeumi és levéltá-
ri szabályok érvényesítését”.30 A nevezetes 
dátum 1995. november 22-e: ezen a napon 
kapott a Magyar Rádió Hangmúzeuma mint 
országos gyûjtõterületû szakgyûjtemény 
mûködési engedélyt. Ugyanebben az évben 
rendezte meg a Magyar Rádió Dokumen-
tációs Igazgatósága a Néprajzi Múzeum-

mal karöltve a Halló, itt Rádió Budapest! 
címû, ünnepi rádiótörténeti bemutatót, 
mely a rendezõk megfogalmazása szerint 
immár nem egyszerû, „jubileumi gyárkiállí-
tás” akart lenni, hanem valódi, interaktív31 
rádiós történelemidézés, afféle „hangos 
idõutazás”. A tárlaton ki-ki kedvére tallóz-
hatott az archív hangfelvételek között, be-
pillanthatott a rádiózás kulisszatitkaiba, mi 
több, a helyszínen mûködõ stúdióban maga 
is közelrõl átélhette a rádiózás varázsát.

Ennek a kiállításnak az elõkészítése ar-
ra is jó alkalmat nyújtott, hogy múzeumunk 
meglévõ gyûjteményét tovább bõvítsük. 
Azt kértük a rádiózást szeretõ közönségtõl, 
hogy aki teheti, ajándékozza a birtokában 
lévõ, rádiótörténetileg értékes emlékeket 
a rádiómúzeumnak. A felhívásra szinte az 
egész országból jelentkeztek; a lelkes ado-
mányozók jóvoltából sok értékes írásos és 
képi dokumentum elõkerült, köztük valódi 
kuriózumok. 

Az 1995-ös kiállítás koncepcióját fejlesz-
tették tovább a négy évvel késõbbi kiállítás 
rendezõi, mikor a mindmáig utolsó nagy-
szabású rádiótörténeti tárlaton, mely a Bú-
csú a »hangos« XX. századtól címet viselte, 
és 1999 márciusától bõ fél éven át volt nyit-
va a Budapesti Történeti Múzeumban, ar-
ra tettek kísérletet, hogy – híven a sokat 
ígérõ címhez – a XXI. század küszöbérõl 
visszatekintve a letûnõ évszázad valamifé-
le összefüggõ, hangzó panorámáját adják; 
azét az izgalmas századét, amelynek zak-
latott históriája ama nem kevésbé izgal-
mas média történetével, melyet rádiónak 
nevezünk, mindörökre, elválaszthatatlanul 
összenõtt.32 A látogató a hangok kavalkád-
jában maga is részesévé vált a XX. század 
sorsfordító pillanatainak; válogathatott a 
Hangarchívum kincsei között, lapozhatott a 
korabeli újságok rádiós történelmében,33 és 
élvezhette a ritkán hallható kvadrofon fel-
vételek hangvilágát.

A rádiótörténeti kiállítások sikerei, vala-
mint a gyûjtemény gyarapodása arra sar-
kallták a Dokumentációs Igazgatóság ak-
kori vezetését, hogy kezdeményezze a 
szervezetileg korábban „gazdátlan” múze-
umi anyag leltárba vételét. Ezt akár „mun-
kaköri kötelességnek” is fel lehetett fog-
ni, mivel a Magyar Rádió Rt szervezeti 
és mûködési szabályzatában ekkor már 
az is ott szerepelt a Dokumentációs Igaz-
gatóság feladatai között, hogy „muzeális 
jellegû gyûjteményének felhasználásával 
idõszaki és állandó kiállításokat szervez-
zen”.34 2000. december 1-jén meg is nyílt 
egy kamarakiállítás a Rádió aulájában, 
az intézmény hetvenöt éves születésnap-
ja alkalmából; itt már bemutatták a rá-
dió jövõjét reprezentáló digitális techniká-
kat is.35 A gyûjtemény további kezelésének 
szakszerûségét a Rádió vezetése azzal is 
szavatolni kívánta, hogy a Magyar Rádió 
Hangmúzeumát 2002 júniusától – Rádió-

múzeum elnevezéssel36 – a Dokumentáci-
ós Igazgatóság utódaként alakult Archívum 
egyik önálló szervezeti egységévé nyilvání-
totta.

Nem egy jelével találkozom annak, hogy 
külföldön, de Magyarországon is, egyre 
növekszik az érdeklõdés az ilyen jellegû 
gyûjtemények iránt. Ahhoz, hogy kincseit a 
mai kor színvonalán tegyük hozzáférhetõvé 
a közönség számára, az idõszaki kiállítások 
megrendezésén kívül – meggyõzõdésem 
szerint – szükség van a világháló nyújtotta 
lehetõségek kiaknázására is, csakúgy, mint 
egy állandó kiállítóhely létrehozására. 
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A gazdasági és a politikai rendszerváltás után 
az ipari épületekkel/területekkel, tágabb érte-
lemben az ipari örökséggel való foglalkozás 
egyszerre igen sürgetõ feladatként jelent-
kezett a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 
munkájában. A témában nyitókonferenciának 
szánt 1997-es tanácskozás arra vállalkozott, 
hogy az érdekelt szakemberekkel és jövõbeni 
együttmûködõ partnerekkel közösen határoz-
zák meg az ipari örökségvédelem helyzetét és 
a további munka lehetséges irányait. 

A mûemléki feladatok (mûemlékké nyil-
vánítás, a nyilvántartás megszervezése, az 
alapkutatások elvégzése, valamint az egész 
terület mûemléki stratégiájának kidolgozása) 
jelenlegi törvényi hátterét a kulturális örökség 
védelmérõl szóló 2001. évi LXIV. törvény adja, 
mely kimondja, hogy mûemlék minden olyan 
épített örökségi elem, terület, együttes, mely 
hazánk múltja és a közösségi hovatartozás-
tudat szempontjából kiemelkedõ jelentõségû 
történeti, mûvészeti, tudományos és mûszaki 
emlék, tartozékaival és berendezési tárgyaival 
együtt. Az ipari táj védelmére pedig „történeti 
tájként kell mûemléki védelemben részesíteni 
az ember és a természet együttes munkájának 
eredményeként létrejött olyan kulturális (tör-
téneti, mûvészeti, tudományos, mûszaki stb.) 

szempontból jelentõs, részlegesen beépített 
területet, amely jellegzetessége, egységessége 
révén topográfiailag körülhatárolható egysé-
get alkot.” Másrészt ugyanezen törvény 28. 
§. c. pontja hivatali kötelezettségként fogal-
mazza meg a mûemléki szempontból védett 
területek fenntartását, fejlesztését és az ér-
tékvédelmét szolgáló kezelés összhangjának 
megteremtését.

A mûemléki feladatok meghatározásánál 
és a tényleges munka során felvetõdõ szá-
mos nehézség alapján nem szabad elfelejteni 
azt az alapvetõ tényt, hogy ez a terület még 
mindig az úgy-ahogy, de mûködõ gazdasági 
élet része, és annak is kell maradnia, ahol 
a kulturális tevékenység csupán szerepet 
vállalhat a megõrzés/fenntartás érdekében. 
E szerepvállalás kidolgozásával egy még be 
nem fejezett folyamat közepén tartunk, ahol 
a témából adódó nehézségek eddig nem járt, 
vagy csak kis mértékben feltárt utakra terelik 
a hivatásos mûemlékvédõket.

Ipari örökségünk minden más mûem-
léktípusnál változatosabb formában jelenik 
meg. Számos iparágon belül magába foglal 
ipari területet, épületet, mérnöki létesít-
ményt, különbözõ objektumokat és tech-
nológiai berendezéseket egyaránt. És ezzel 
csak a megfogható, fizikai megjelenésének 
sokszínûségét érzékeltettem. Végképp ingo-
ványos talajra tévednék, ha megemlíteném, 

hogy egy-egy ipari objektum értékét „csupán” 
a hagyományos életmód még meglévõ keretei, 
vagy a tájegységen megjelenõ hagyományos 
iparûzés maradandó és meghatározó jelei-
vel definiálhatjuk. Ezen a területen tehát az 
elméleti alapvetés elengedhetetlen része az 
ipari örökség definíciójának megteremtése. 
Nemzetközileg is vitatott, hogy ipari örökség 
alatt az ókortól napjainkig tartó ipari tevé-
kenységet, vagy csak az ipari forradalom utáni 
gyáripari tevékenység emlékeit értjük-e? Én 
személy szerint az elõbbi, tágabb meghatá-
rozás mellett döntenék, és igen találónak 
tartom Császár László meghatározását, aki 
az ipari tevékenység által létrehozott termék 
útja mentén fellelhetõ objektumokat nevezi 
„iparinak”, egészen az értékesítésig bezáróan. 
Ugyanakkor kiemelném, hogy Magyarországon 
a gyáripari tevékenység, tehát a XIX. század 
második harmadától kezdõdõ korszak emlé-
kei, továbbá a XX. századi nagyipar ma már 
szintén történelmi emlékei vannak leginkább 
veszélyben, örökségvédelmi szempontból a 
legkevésbé feltárva. 

Mivel a mûemlékvédelemnek olyan terü-
letérõl van szó, amivel a legutóbbi idõkig 
koncepcionálisan nem foglalkozott a szakma, 
az ipari mûemlékvédelem terminológiájának 
kialakítása sem elhanyagolható elméleti prob-
léma. Hogy a bizonytalanságra csak egy példát 
említsek: az épületeken kívül számos egyéb 

A felhívás, vagy emlékeztetõ 1942. december 
1-jei dátummal kéri a munkatársakat „hogy õt, 
[mármint Ortutay Gyulát] munkájában támo-
gassák. Akár emlékekkel, dokumentumokkal, 
akár ötletekkel, hogy a magyar rádiózás és a 
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utca sarkán lévõ épületben létesítendõ Rádió-
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26 Múzeumépítés. Új Magyarország. 1993. jan. 
30.
27 Feljegyzés Rádiótörténeti Múzeum ügyében 
703/B (Levelezések) Magyar Rádió Rt. Irattár
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Történeti Múzeum és a Magyar Rádió kiállítása 
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34 Szervezeti és Mûködési szabályzat és a belsõ 
szabályzatok (egységes szerkezetben) Magyar 
Rádió Rt. 2000. július 21. 70.

35 (MaSa): Boldog születésnapot, rádió! Magyar 
Sajtó, 2000. 9. sz. 4.
36 Szervezeti és mûködési szabályzat (egységes 
szerkezetben) Magyar Rádió Rt. 2002. május 
30. 45.

A museum on the radio
The History of the Hungarian museum of 
radio Broadcasting

The first interactive exhibition on the history of 
Hungarian radio broadcasting was opened in 
1995 in the Hungarian Museum of Ethnography. 
As it was a temporary exhibition, demands were 
high to establish a permanent, representative 
and documentative collection from the nearly 
70 years of the very popular Hungarian radio 
broadcasting services. Several attempts and 
temporary shows have preceded the foundation 
of the Hungarian Museum of Radio Broadcasting 
in 1995. The „radio-fans” and the documentation 
department of the Hungarian Radio Broadcast-
ing Company had preserved several important 
or interesting documents, photographs, devices 
and a wide selection of radio receivers from the 
past, on which the previous exhibitions were 
based and later they were completed with the 
rich material of the radio archives.

Ipari mûemlékvédelem = ipari örökségünk védelme
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Buzinkay Péter

Magyarországon a kulturális javak védel-
mét 2001, illetve 1998 óta új jogszabályok 
rendezik. Ez az új szabályozás több terüle-
ten is jelentõs újítást hozott. Új már a fo-
galom használata is: kulturális javak alatt 
kell ugyanis értenünk nemcsak a mûvészeti 
tárgyakat, hanem a könyveket, iratokat, 
mindenféle történeti vagy természettudo-
mányi emléket, sõt a mûszaki emlékeket 
is. Lényeges újítás volt az összetartozó 
és csak külön engedéllyel szétválasztha-
tó darabokból álló „gyûjtemény”, illetve 
„tárgyegyüttes” fogalmának bevezetése. 
Ennek külön jelentõségét éppen a mûszaki 
emlékek esetében is láthatjuk, hiszen itt 
még gyakrabban fordul elõ, hogy nem 
egy-egy önálló tárgy képvisel „kiemelkedõ 
jelentõségû és pótolhatatlan” értéket, 
hanem egy összetartozó, több tárgyból 
álló együttes. Alapvetõ változtatás volt 
a védelemmel kapcsolatos hatósági, hi-
vatali feladatok egy intézményben való 
összpontosítása és a Kulturális Örökség 
Igazgatósága, majd 2001 októbere óta jog-
utódjaként a Kulturális Örökségvédelmi Hi-
vatal megalapítása. Ennek – az igazgatási 
szempontokon túl – témánk szempontjából 
több okból is fontos szerepe van: nemcsak 

a korábban ezt a feladatkört ellátó orszá-
gos múzeumoktól, az Országos Mûszaki 
Múzeumtól, valamint a Közlekedési Múze-
umtól vette át a feladatokat, hanem azo-
kat a többi közgyûjtemény gyûjtõkörével 
együtt kezelve egységes kézbe vette, s ez-
által az összetartozó, de különféle mûfajú 
emlékek egységes védelmét, felügyeletét 
is megvalósíthatja (ld. alábbi esettanul-
mányt a szervesen összetartozó bútorok, 
gépek és numizmatikai tárgyak egységes 
védelmérõl). További lehetõségeket bizto-
sít a Hivatal egységes szervezete, hiszen 
itt összpontosul az ingatlan és az ingó 
örökségi, így a mûszaki emlékek védelme, 
felügyelete is. (Ennek jelentõsége pl. egy-
egy gyárépület védelme során nem szorul 
külön bizonyításra.)

A fenti feladatellátás azonban továbbra 
is kettõs lábakon áll: a Hivatal mellett 
szakértõként bizonyos eljárásokban (kivi-
teli engedélyezés, védetté nyilvánítás) a 
gyûjtõkörileg illetékes országos múzeumok 
is részt vesznek, azaz adott esetben a Hiva-
tal az Országos Mûszaki Múzeum, valamint 
a Közlekedési Múzeum szakvéleménye 
alapján hozza meg döntését.

A jogszabályokban biztosított fenti 
lehetõségek bemutatása mellett azonban, 
ha teljesebb képet akarunk rajzolni, feltét-
lenül meg kell említeni a mûszaki emlékek 

védelme terén tapasztalt általános és sajá-
tos gondokat, nehézségeket is. A mûszaki 
emlékekkel kapcsolatban általában el-
mondható, hogy a nagyközönségben kisebb 
a fogékonyság iránta, egy-egy használaton 
kívülre kerülõ vagy álló mûszaki tárgy, em-
lék általában a már elhasznált, felesleges 
és kidobandó, eltakarítandó csoportba 
tartozik. Ezek tudományos, történeti, 
mûvelõdéstörténeti értéke sokak számára 
nem nyilvánvaló. Gyakran okoz gondot a 
hazai örökségvédelem számára az is, hogy 
a mûszaki emlékek esetében ugyanúgy 
érvényesül a piac elszívó hatása: a maga-
sabb nyugat-európai árak következtében 
egyes tárgycsoportok csaknem teljesen 
eltûntek, vagy jelentõsen megfogyatkoztak. 
Ugyancsak nehézséget jelent a mûszaki 
emlékek egy jelentõs csoportjánál, hogy a 
tulajdonjoga nem tisztázott, a privatizáció 
során ugyanis sok, használati értékkel 
már nem rendelkezõ mûszaki berendezés 
gazdátlanná vagy éppen nyomon követhe-
tetlenné vált.

Gondot jelenthet az is, hogy egy-
egy mûszaki emlék olykor különleges 
szakértelmet igényel, melyet még a 
közgyûjteményekben is nehéz megtalál-
ni. Szintén nehezíti a Hivatal munkáját, 
hogy nincs a mûszaki muzeológia terén 
gyakorlattal rendelkezõ saját szakembere, 

Az örökségvédelem és ingó mûszaki emlékeink

építmény vagy ún. kultúrmérnöki építmény 
jellemzi ezt a területet, mint pl. alagutak, 
duzzasztómûvek, silók, ciszternák, de em-
líthetnék vasúti nyomvonalat, villanypóznát, 
antennát vagy fúrótornyot is. Ezeket az objek-
tumokat a muzeológusok mûtárgyaknak ne-
vezik, ami a mi esetünkben semmiképp nem 
lehet egyértelmû gyûjtõfogalom. A mûemléki 
terminológia tehát már a meghatározás leg-
elején fontos szerepet kap, és mindenki részé-
re egyértelmûnek kell lennie.

Fontos a témával kapcsolatos bibliográfia 
összeállítása. Az ipar- és technikatörténettel 
foglalkozó minden ipar, és annak szakágát fel-
dolgozó tengernyi irodalom mûemlékvédelmi 
értékvizsgálat szempontjából is használható 
szelekciója szintén nem kis feladat.

Ipari örökségünk sajátos tárgyánál fog-
va alapvetõen csak saját területén belül 
értelmezhetõ. Ezért a kutatást iparáganként 
kell elvégezni, amiben egységes feldolgozást 
nyer a bányászat, kohászat, élelmiszeripar, 
gépipar, vegyipar, közlekedés, vízügy, keres-
kedelem, olajipar, szilikátipar stb. E nagysza-
bású és hiánypótló munka megkezdéseként 
2001 augusztusában megindult egy felmérés, 
mely kiindulása lehet minden ipari örökség-

védelmi kutatásnak. Az ún. gyorslista (mely 
90%-ban elkészült) azokat az ipari épületeket/
objektumokat tartalmazza, amelyeket az adott 
szakma értékesnek, megõrzésre méltónak ta-
lált. Ez az iparáganként csoportosított lista 
tartalmazza az objektum nevét (mely egyben 
annak meghatározása is), címét (megye, 
helység, cím), az objektum datálását, legalább 
1 fotót, és egy nagyon rövid, 1-2 mondatos 
értékelést, ami világossá teszi, hogy miért 
értékes. A listát ipartörténészek és a szakági 
múzeumok állították össze, akiknek ezúton 
is köszönöm a lelkes közremûködést. A 
mûemléki értékelés és a kutatás folytatása 
nem kis feladat elé fogja állítani a témával 
foglalkozó szakembereket.

A hivatal által 2003 márciusában elindított 
„Ózd projekt” az örökségvédelmi munka más 
területein kívánja kipróbálni azokat a straté-
giai irányokat, melyek a jövõben meghatároz-
hatják ennek a területnek a mûemléki felada-
tait. A terv Ózd örökség alapú rehabilitációját 
tûzte ki célul. A 3 évre tervezett munka a 
közremûködõk lelkes részvételével annyira 
felgyorsult, hogy az eddig elért eredményekrõl 
a hivatal szeptember 12-én Ózdon megtartott 
kiállítása már a város örökség alapú rehabi-

litációjának komplex stratégiáját ismertette 
meg a nyilvánossággal. Elkészült a város 
kolóniáinak örökségi értékfelmérése is, mely 
alapul szolgálhat a rehabilitálás során. 

Reméljük, hogy az eddigi munka során 
szerzett tapasztalataink érvényesítése abba 
az irányba fog hatni, mely az örökségvédelmet 
a megõrzés, a fenntartás fontos és elengedhe-
tetlen részévé teszi.

Industrial monument Protection = Protection 
of our Industrial Heritage

The protecting of our built heritage is an integral 
part of the preservation of the nation’s complete 
cultural heritage. The preserving of industrial build-
ings has become a highly important issue during 
the last decade or so and thus became a priority 
task of the National Office of Cultural Heritage. Our 
industrial heritage contains many types of buildings 
and structures, from factories to technological ma-
chinery and installation. The Office set up a survey 
covering all fields of our industrial past. In the first 
phase a so-called quick list was made covering 
those industrial buildings, which are considered by 
the representatives of the given profession worth 
protecting. The list contains the name and address 
of the buildings, their date of erecting, photo-docu-
mentation and a short evaluation.
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és a vidéki felügyeleti munkát is a néhány 
fõvárosi munkatársnak kell ellátnia.

A fenti lehetõségek és az örökségvé-
delem mozgásterét figyelembe véve – a 
hatékony és eredményes munka érdekében 
– meg kell állapítanunk, hogy a mûszaki 
emlékek védelme érdekében az egyes 
résztvevõknek, a közgyûjteményeknek, 
a minisztérium által fenntartott szakfel-
ügyeletnek és a Hivatalnak szoros(abb)an 
együtt kell mûködniük.

Az Európai Unióhoz való csatlakozásunk 
küszöbén feltétlenül szót kell ejtenünk a 
mûszaki emlékek védelmét is érintõ várha-
tó változásokról. A közös uniós jogszabály 
ugyanis az Unió területérõl kifelé irányuló 
forgalom esetén a kivitelt csak bizonyos 
feltételek megléte esetén teszi engedélykö-
telessé (pl. bármilyen (mûemlék)épülettar-
tozék, 75 évesnél régebbi közlekedési 
eszköz 50 ezer euró [kb. 13 mFt] felett, 
50 és 100 éves kor közötti optikai, fotó- és 
kinematográfiai berendezés, óra és alkat-
részei szintén 50 ezer euró felett, valamint 

100 évnél idõsebb más emlékek ugyanilyen 
érték felett). Viszont nem árt tudni, hogy az 
ezután is hatályban maradó magyar nem-
zeti jogszabály szerint minden 50 évnél 
régebbi mûtárgy, így a mûszaki emlékek 
Magyarországról történõ kivitele továbbra 
is engedélyköteles lesz. Érintetlen marad 
ugyanakkor a védett mûtárgyak Magyaror-
szág területérõl való kiviteli tilalma, sõt a 
jogellenes, azaz engedély nélküli kivitelük 
esetén visszaszolgáltatásukról külön uniós 
jogszabály is rendelkezik. A tagállamok 
közötti határellenõrzés (pl. Ausztria felé) 
felszámolása ugyanakkor – feltehetõen 
– gerjesztõleg fog hatni az engedély nélküli 
kivitelre, sõt a vámhatárok felszámolásával 
az általános áruforgalom növekedésére is 
számítani lehet, ezért a fent szorgalmazott 
együttmûködés keretében szükséges lenne 
a mûszaki emlékek fokozottabb védelme, 
felügyelete is, valamint a korábban védetté 
nyilvánított állomány szakmai felülvizsgá-
lata, és – ahol szükséges – korszerûsítése, 
kiegészítése. A jelenleg védelem alatt álló 

ingó mûszaki emlékeknek, mûtárgyaknak a 
Kulturális Örökségvédelmi Hivatalban veze-
tett nyilvántartása – az adatvédelmi szabá-
lyok figyelembevételével – remélhetõleg ha-
marosan a Hivatal honlapján (www.koh.hu) 
keresztül a szakma és a nyilvánosság 
számára is elérhetõ lesz.

Protection of Heritage and our mobile Tech-
nical relics

The protection of cultural goods in Hungary 
is regulated by new acts, ratified in 1998 and 
2001, and these acts brought some reforms in 
several ways. Even the idea of cultural goods 
has been broadened: not only works-of-art, 
literary works or other intellectual material 
belong to the category, the idea covers all relics 
of human history, including objects, buildings, 
machines of technical importance. From Octo-
ber 2001 the protection of our cultural heritage 
has been controlled partly by a new institution: 
the National Office of Cultural Heritage. The 
Office, along with the experts of the museums, 
is to realize the unified protecting of different 
types of relics.

Simonffy Krisztina

Az Elsõ Magyar Tûzzománc Kézelõgomb 
és Jelvénygyár 1899-ben, az erzsébetfalvi 
Közmûhely-telepen létesült. A jelvénygyártást 
Magyarországon meghonosító üzem 1911-ben 
Budapest VII. kerületében, a Kazinczy utcába, 
majd 1929-ben a Holló utcába költözött. 1957-
ben került az üzem – melyet az államosítás 
elkerült – mostani helyére, a Király utca 27. 
szám alá. A jelenleg is mûködõ boltban a XIX. 
század végérõl, illetve a XX. század elsõ felébõl 
származó számos olyan tárgyi emlék található, 
mely az üzem és üzlet évszázados múltjának 
értékes emlékei.

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Mû-
tárgy Felügyelete a múlt év õszén szerzett 
tudomást a mûhely és üzlet mûködésérõl, 
ezt követõen a tárgyak egy részét 
tárgyegyüttesként védési eljárás alá vonta. A 
Hivatal az eljárás idõtartama alatt a különbözõ 
közgyûjtemények szakértõinek bevonásával 
az ideiglenes védelem alatt álló tárgyegyüttes 
elemeit felmérte és megvizsgálta, eztán 
kaphatnak a tárgyak végleges védettséget. A 
szakértõi, illetve a hivatali állásfoglalást se-
gítette az a körülmény, hogy dr. Berényi Zsu-
zsanna Ágnes, a cégalapító unokája az üzem 
történetét és tárgyi emlékeit korábban széles 
körben kutatta, e témában több publikációja 
jelent meg.1 Esetünkben tehát a tárgyegyüttes 
jogi státusa, a védettség szerencsés módon 

párosul a kutató-tulajdonos ügy iránti szemé-
lyes elkötelezettségével. 

Az ingó kulturális javak védésének a kultu-
rális örökség védelmérõl szóló törvény alapján 
a mûtárgyak védettségének 2001. évi három 
formája lehetséges: a mûtárgyak egyedileg 
történõ védetté nyilvánítása, a gyûjtemények 
védése, illetve a tárgyegyüttesek védése. A 
Hivatal munkatársai és a múzeumi szakértõk 
ez utóbbi forma alkalmazását látták helyes-
nek a Berényi Jelvénygyár és üzlet esetében, 
mivel annak védésekor fontos szempont volt, 
hogy az anyagukban és jellegükben eltérõ, ám 
történetükben és funkciójukban szervesen ös-
szetartozó tárgyak együtt maradását a védés 
aktusa biztosítsa. A védési eljárás alá vont 
tárgyegyüttes lényegében három nagyobb 
egységbõl áll. Az elsõ nagyobb egység, a Ki-
rály utcai boltban található berendezés, amely 
eredetileg a Kazinczy utcai üzlethelyiségbe 
készült 1906-ban, és csak az 1950-es években 
építették be a Király utcai üzletbe. S. Nagy Ani-
kó, a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari 
Múzeum szakértõje szerint a sötétbarnára 
festett bútorzat eredetileg a fal mellett körben 
vagy U-alakban lehetett elhelyezve. A mostani 
helyiségbe csak egy kisebb eladóteret magába 
foglaló részlet került át, illetve a hátsó raktár-
helyiségben található egy tolóajtós szekrény-
sor. A bútorzat legmarkánsabb, a funkciót 
leginkább sejtetõ eleme a pult fedõlapjának 
elülsõ részén és két rövidebb oldalán maga-
sodó fakonzolos és párkányos mellvéd, az ún. 

kármentõ, továbbá egy kis fiókos éremszek-
rény és két kisebb páncélszekrény, valamint 
egy precíziós mérleg.

A tárgyegyüttes második csoportját képezi 
az a több száz darabos jelvénygyûjtemény, 
amelynek feldolgozása jelenleg is folyamat-
ban van. A gyár mindenkori tulajdonosai 

Az elsõ magyar Tûzzománc Jelvénygyár tárgyi emlékei

Az üzlethelyiség részlete
Detail of shop
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és mûködtetõi többnyire félretettek egy-két 
példányt az általuk gyártott termékekbõl, ame-
lyek aztán mintegy referencia-munkákként 
az üzlet vitrinjeiben kerültek bemutatásra. A 
gyûjteményben a XX. század eleji darabok mel-
lett megtalálhatók a két világháború közötti, 
valamint az 1945 utáni idõszakból fennmaradt 
jelvények, melyek nagy részébõl – Pallos Lajos, 
a Magyar Nemzeti Múzeum szakértõjének 
nyilatkozata szerint – nem található példány 
közgyûjteményeinkben.

A tárgyegyüttes harmadik, témánk szem-
pontjából talán legérdekesebb részét képezi 
az a – Gajdos Gusztáv, az Országos Mûszaki 

Múzeum Tárgyi Fõosztályának vezetõje szerint 
– XIX-XX. század fordulójáról származó három  
gép, amelyet a közelmúltban még a jelvények 
gyártására használtak, s melyek még ma is 
üzemképesek.2 Ezek közül kettõt, a Vulkán 
típusú frikciós prést és kézi golyósprést – mint 
azt levéltári dokumentumok is bizonyítják 
– Berényi Lajos, az Elsõ Magyar Tûzzománc 
Jelvénygyár alapítója kapta a XX. század 
eleji ipartámogatás keretében, és használta a 
Közmûhely-telepen egészen 1906-ig. Az üzem 
tulajdonosának ugyanebben az évben sikerült 
a belvárosban üzlethelyiséget találnia, és az 
említett két gépet szerette volna megsze-
rezni állami támogatásként, ezért kérelmét 
beadta a Kereskedelemügyi Minisztériumba. 
A Minisztérium ezt követõen, a kérelem el-
bírálásához szükséges információkat kért be 
a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarától. 
Mivel a Kamara véleménye a kérelmezõvel 
kapcsolatban pozitív volt – a cég fõnökét szor-
galmas, igyekvõ és szakképzett emberként 
jellemezte, és az általa gyártott jelvényeket 
széles körben kedvelt termékeknek ismerte 
el, a frikciós sajtó és a kézi sajtó államse-
gélyként a gyár birtokába kerülhetett. A gépek 
átadásáról az 1912. június 18-án kelt átadási 
jegyzõkönyv tanúskodik. 

Végezetül lényegesnek tartom megjegyezni, 
hogy a tárgycsoport különlegessége és ritka-
sága fõként abból ered, hogy elemeit sikerült 
együtt, eredeti kontextusban sok évtizeden 
keresztül megõrizni. A védettség esetünkben 
alapvetõ feltétele annak, hogy a tárgyak a 
jövõben is fennmaradjanak. Bízzunk abban, 
hogy ezen elsõ, jogi lépést olyan események 
fogják követni, amelyek nyomán az Elsõ Ma-
gyar Tûzzománc Jelvénygyár tárgyi emlékei-
nek nem „csupán” fizikai fennmaradása lesz 
biztosított, hanem a szélesebb nyilvánosság 

számára is elérhetõvé és élvezhetõvé válnak, 
akár – ha a körülmények úgy hozzák – eredeti 
környezetükben, a Király utcában, egy a cég 
történetét bemutató kiállítás keretén belül.

Jegyzetek

 1 Berényi Zsuzsannának korábban a témához kap-
csolódóan több cikke jelent meg, melyek közül kettõt 
felhasználtam jelen írásomhoz: Egy kisiparos cég 
története. Üzemtörténeti Értesítõ 1985., A Százéves 
Magyar Tûzzománc Jelvénygyár története. Technika-
történeti szemle 1988.
 2 1. Nagyobb méretû frikciós, dörzskerekes, két-
tárcsás, orsós, öntvénytestû gép. Jelzés: a gépbe 
beöntve a VULKÁN-BUDAPEST felirat olvasható. 
Mérete: 140×70×190cm Súlya: (kb.) 550 kg; 2. 
Ellensúlyos, kézi karral mûködtethetõ, állványos, 
orsós, öntvénytestû sajtoló-kivágó gép, amely egy 
fa asztalon áll. A gép alján felirattal: VULKÁN-BU-
DAPEST. Mérete: 140×50×100cm. Súlya: (kb.)300 
kg; 3. Kézi karos mûködtetésû, asztali, a jelvény 
zománcozása elõtt domborító (bõr alátéttel), or-
sós, öntvénytestû gép. A gyártó neve, a gyártási 
szám nincs feltüntetve. Mérete: 90×45×70 Súlya: 
(kb)150 kg.

The material Heritage of the enamel Badge 
Factory

The First Hungarian Enamel Badge Factory was 
established in 1899 in Erzsébetfalva and after 
several relocating it found its permanent place 
at 27 Király Street in 1957. The National Office of 
Cultural Heritage was notified about the existence 
of the shop and factory last year and thus the 
process of protecting soon could be commenced. 
The heritage to be protected and preserved can 
be divided into three major categories. The first is 
the furnishings of the factory and shop, the second 
group of objects is the collection of badges, namely 
the samples of the produce of the factory. Probably 
the most important objects are the three badge-
manufacturing machines, which have been still in 
use recently.

Balázs György

Nemzeti kulturális örökségünk mûszaki emlé-
keit meglehetõsen hányatott sors érte a rend-
szerváltást követõen. A megyei malomipari 
vállalatok privatizálása során a kezelésükben 
lévõ malomipari emlékek is bizonytalan 
sorsra jutottak, az ÉLGÉP (Élelmiszeripari 
Gépgyártó Vállalat) megszûnését követõen 
tervdokumentációs anyagát csak a szûkebb 
szakma önfeláldozó munkája mentette meg 
az enyészettõl…

A békéscsabai István malomból néhány 

éve kikerültek a Ganz ABC hengerszékek, 
a mosonmagyaróvári, Lajtára települt 
fõhercegi vízimalom hengerszékeibõl egyet 
sikerült megmenteni, s a Hanság Múzeumba 
vinni. Tatán, a vízimalmok városában meg-
maradt jó néhány malomépület egyikében 
sincs már meg a berendezés, a legnagyobbat, 
a Cifra-malmot a város szûkkeblûsége miatt 
nem sikerült közgyûjteményi célra megvásá-
rolni. Debrecenben az István malom utolsó 
megmaradt raktárépületei estek áldozatul a 
bevásárlóközpontok terjedésének és a város 
kapzsiságának – s a sort sajnos vég nélkül 
folytathatnánk.

malomipari múzeumok a világ élvonalából

Washburn A malom, Minneapolis, 1880.
Mill Wasburn A, Minneapolis, 1880.

Jelvénygyártó gép
Badge manufactoring machine
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Budapesten még áll néhány nagy gõzmalom 
épülete, torzójaként a magyar malomipar 
múlt századi nagyságának. Egyikükben még 
õrölnek, a valaha legnagyobb, a Concordia, 
közraktár lett. Bár az oda látogató láthat 
még jó néhány hengerszéket, malomiparunk 
egyéb emlékeibõl több tucatnyit, hiszen itt 
kapott helyet a Malomipari Múzeum. Puszta 
létét többször is a felszámolás, megszünte-
tés fenyegette: kellett a hely bérbeadásra. 
Ma is jól látogatható lenne, de a könyvtár és 
dokumentációs helyiség anyaga jobb híján 
a kiállító térbe, az elsõ Ganz hengerszékek, 
Haggenmacher-féle síksziták, Hankóczy-féle 
farinográf (liszt minõségvizsgáló eszköz) 
közé került úgy, hogy lépni is alig lehet.

Budapest és az amerikai Minneapolis 
testvérvárosok. XIX. század végi közös 
sorsuk okán is, hiszen az 1870-es években 
Budapest, majd 1880-ra Minneapolis lett 
a világ malomipari fõvárosa. S hogyan? 
Budapest úgy, hogy a kiegyezést gazdasági 
fellendülés követte a hagyományos malom-
iparra, a gabonakonjunktúrára, az acélos 
magyar búzára alapozva; a megnövekedõ 
hazai lakosság, majd külföld igényeinek 
kielégítésére Svájcból idetelepedett mér-
nökök – Ganz Ábrahám, Mechwart András, 
Haggenmacher Károly és a többiek – meg-
alapozták s felfuttatták a magyar malomipari 
gépgyártást, megteremtve ezzel a lisztkivitel 
alapját is. Szerencsésen ötvözték a világ 
legjobb találmányait ehhez itt, Budapesten: 
az angol ipari forradalom vívmányait, az 
acélgyártást, kéregöntést, a gõzerõ, mint 
energiaforrás felhasználását, s a kövek 
közötti õrlést felváltó hengerszékek nagyobb 
termelékenységet, többféle minõséget 
huzamosan produkálni tudó találmányát. 
Kevéssé ismert tény, hogy míg a XVIII. század 
végén, a XIX. század elsõ felében a keszthelyi 

Georgikon tanárai, Kisszánthói Pethe Ferenc, 
Gerics Pál, majd a reformkor jeles személyi-
ségei, Széchenyi István, Wesselényi Miklós 
s mások Nyugatra, Angliába zarándokoltak, 
hogy a mezõgazdaság s az ipar élvonalát 
tanulmányozhassák, a XIX. század végére – 
legalábbis a malomipar tekintetében – meg-
fordult ez az irány. Anglia kezdeti csipkeró-
zsika-álmából ébredvén élénken érdeklõdött 
a magyar malomipar és a malomipari 
gépgyártás legújabb eredményei iránt. A 
The Miller elsõ évfolyamaitól néhány évtize-
den keresztül kitüntetett figyelmet szentelt 
a budapesti, magyarországi híradásoknak. 
Rendre közölték a gépipari kiállításokon 
feltûnõ újabb és újabb magyar malomipari 
gépek leírását, rajzait, sõt, brit malomipari 
szakemberek budapesti látogatásáról tudósí-
tottak: „1877-et az angol malomipar jövendõ 
történésze úgy fogja említeni, mint amelyben 

egy jelentõs esemény történt, érezhetõ hatást 
gyakorolva arra a fejlõdésre, amely azóta 
ebben az országban lezajlott. 1877-ben brit 
és ír molnárok egy csoportja J. W. Throop 
úrnak, Aldersgate Street, és J. H. Carter 
úrnak, Mark Lane, London szervezésében 
látogatást tettek a bécsi gabonakiállításon 
és malomipari gépkiállításon, és ezzel össze-
kötve utazásukat kiterjesztették a malomipar 
Mekkájára, Buda-Pesthre, az osztrák-magyar 
lisztgyártás gyakorlati megismerésére. ... Az 
a tény, hogy a malomiparban érdekelt közel 
félszáz úriember ellátogatott az osztrák és 
a magyar fõvárosba, legalábbis azt jelenti, 
hogy teljesen tudatában voltak a személyes 
megfigyelés fontosságának a malomipar 
tekintetében, amelyben mi hátul kullogunk ... 
a Buda-Pesthi malmokban tanúbizonyságát 
látták mindazoknak a praktikus berendezé-
seknek és gépeknek, amelyekkel a The Miller 
hasábjain már találkozhattak. A teljesen 
újdonságszámba menõ, és a részben már 
ismert eljárásoknak kétségkívül hatása lesz a 
malomiparra ebben az országban.”1

J. Storck és W. D. Teague amerikai tech-
nikatörténészek említik, hogy míg a Nyugat-
európai malmokban a XIX. század utolsó 
negyedében kezdtek felhagyni a nem túl jó 
minõségû hengerszékek alkalmazásával, 
addig hengerszékekkel mûködõ gõzmalmok 
prosperáltak Pesten. Soha egyetlen iparág 
nem tudta elérni, megismételni azt a telje-
sítményt, amit a malomipari gépgyártás és a 
nagymalomipar: kétségkívül Európa s a világ 
élvonalát jelentették a XIX. század végén.

Minneapolisnak van egy páratlan termé-
szeti adottsága, a Mississipi, mint természeti 
energiaforrás: a minneapolisi nagymalom-
ipar vízimalmokra épült fel! Vízierõ hajtotta 
meg a hengerszékeket, néhány évtizeddel 
azután, hogy Budapesten munkába állítot-
ták a svájci Wegman-féle hengerpárokat. A 
mezõgazdaság és az ipar területén egyaránt 
élenjáró angolok még a kõpárok tökéletesí-
tésén gondolkodtak, amikor Minneapolisból 

Malomipari múzeum építés közben. Minneapolis, 2002.
The Mill City Museum under construction. Minneapolis, 2002.

Concordia-malom, Budapest, 1870.
Concordia Mill, Budapest, 1870.
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egy ipari kémet küldtek Magyarországra 
kifigyelni a pestbudai malmok mûködési 
elvét, sikereinek titkát: „Minthogy sok bizony-
talanság volt a legkívánatosabb módszer, a 
hengerszék alkalmazása körül, eldöntöttük, 
hogy legbölcsebb az lesz, ha de la Barre 
urat elküldjük a magyar eljárás mélyreható 
tanulmányozására, amely bár nem minden-
ben felelt meg az amerikai körülményeknek, 
mégis közelebb állt a tökéletességhez.”2

Hogyan fogott de la Barre munkához? 
„Budapestre mentem, és egyenes úton meg-
mondtam, ki vagyok s miért jöttem. Balgaság 
volt, a malomtulajdonosok, miután megtud-
ták, hogy az Egyesült Államokból vagyok, 
pontosabban Minneapolisból, az ajtókat 
bezárták elõttem.” Miután egy kivételével 
minden malmot megpróbált, a szállodája 
tulajdonosának segítségével bejutott az 
akkori legújabb malomba, s ott tíz napon 
keresztül a másod molnár asszisztálása mel-
lett éjszakánként skicceket készített a malom 
berendezésérõl. Ezt követõen Bécsbe ment, 
ahol egy építészirodában mûtermet bérelt, 
s lerajzolta, amit látott. 1880-ban Hálaadás 
napján hazaérkezvén Amerikába, bemu-
tatta a rajzokat, melyek alapján megépült a 
Washburn A malom.

Érdekes módon errõl Amerikában még 
tudnak. Arról, hogy mi büszkék lehetnénk 

mûszaki emlékeinkre, malomipari emléke-
inkre. 2002-ben az ICOM budapesti szekció-
ülésén Nina M. Archabal tartott elõadást a 
minneapolisi malomipari múzeum munkála-
tairól, s ennek során azt is megtudhattuk, 
mi lett a malomipari emlékekkel. Sokkal 
rosszabb sors érte õket, mint a budapesti-
eket: a világváros településszerkezete nem 
tûrte meg ezen idegen testeket, az 1970-es 
évekre egyetlen malomépület maradt meg a 
városban: a Washburn A malom, amely az 
1880-as években a világ legnagyobb, tech-
nológiáját tekintve a legfejlettebb malma 
volt. Több mint fél évszázadon keresztül, az 
1940-es, 50-es évekig mûködött, majd végül 
1965-ben leállt. Nem sokkal ezután Nemzeti 
Történelmi Mûemlékké nyilvánították. 1991-
ben, egy tûzben a malomépület leégett, bel-
seje teljesen kiégett, szinte teljesen elpusz-
tult, csak falcsonkok maradtak meg. De 
Minneapolis emlékezni akar a hajdani nagy-
ságra, történelmük egy fontos szeletére, 
s a leégett malomépületben egy újszerû 
malomipari kiállítást terveznek, s nyitnak 
meg 2004-ben. A kiállítás egyik kurátora-
ként jött Nina M. Archabal a régi históriát 
felidézni, s megnézni, a nagy vetélytárs, 
a testvérváros hogyan bánik malomipari 
emlékeivel, s a testvérvárosi kapcsolatba 
Minneapolis polgármesterének ajánlásával 

belevenni a malomipari emlékekrõl szóló 
passzust.

Nina M. Archabal látogatást tett a 
Malomipari Múzeumban, s annak mostani, 
mostoha állapota is lenyûgözte. Megfordul 
a világ: meg fog valósulni a minneapolisi 
malom-múzeum, most úgy tûnik, rajtuk a 
sor, hogy példát mutassanak, s rajtunk, hogy 
tanuljunk tõlük: még együtt vannak a malom-
ipari gépek a Malomipari Múzeumban, s még 
nem tûnt el az ÉLGÉP tervdokumentációja. 
Ez a felismerés vezethette a Földmûvelési és 
Vidékfejlesztési Minisztériumot: részben az 
EU koordinációs ügyek intézésére, részben 
pedig a Malomipari Múzeum helyzetének biz-
tosítására a Concordia Rt-tõl egy épületrészt 
megvásárolt. Másik jelentõs fejlemény a 
malomipar megbecsülése terén, hogy 2002. 
végén a Soroksári út 48. alatti volt Hungária 
Gõzmalom (a késõbbi ÉLGÉP) teljes meglévõ 
épületegyüttesét ipari mûemlékké nyilvání-
tották.

Úgy tûnik, a két rivális, ma testvérváros 
Minneapolis és Budapest, újra fel-fej mellett 
halad, most régi nagyságuk felmutatásában.

Jegyzetek

1 The Miller, 1879. 611. oldal (október 6.)
2 Edgar, William Crowell, 1925. The medal of gold, 
a story of industrial achievement. Minneapolis, 
The Bellman company

Flour milling museums from the Forefront 
of the World

The twin town of Budapest, Minneapolis is 
preparing a new mill museum on the ruin of 
the biggest mill in the town during the 1880s-
1950s. They came to Hungary to visit our rem-
nants of the great period of mill machinery and 
milling industry. What we could show nowa-
days from the great times of the 1870-1880s 
years, when Hungary was the envy of the world 
in mill industry respect is not so nice, but the 
Flour Milling Museum in the Concordia Mill 
building (built in the 1870s) is looking forward 
some promising changes. The museum has 
a great collection of early milling machines 
from the Ganz Factory, the plan sieve of Karl 
Haggenmacher, the farinograph of Hankóczy 
Jenõ. Realising that we have to appreciate our 
splendid objects of milling industry by placing 
them in an adequate environment where visi-
tors can see them and feel proud of them, the 
Ministry of Agriculture bought one part of Con-
cordia to establish an office of EU matters and 
to strenghten the situation of the Flour Milling 
Museum.

Malomipari Múzeum, Budapest, 2003.
Museum of Milling Industry, Budapest, 2003.
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Csicsmann Gyula – Galántai Judit

Technikatörténészek egészen biztosan jó 
hosszú listát tudnának összeállítani olyan 
eljárásokról, alkatrészekrõl, anyagokról, szer-
kezetekrõl, amelyeket a hadiipar rendelt 
meg és elsõdlegesen ott használják (a teflont 
sem a tojássütés miatt találták fel!). Nincs 
tehát azon csodálkoznivaló, ha a tûzoltók 
légzõkészüléke szerepelne a felsorolásban. A 

technikatörténészek arról is jó hosszú listát 
tudnának készíteni, milyen korszakalkotó 
felfedezések, találmányok fûzõdnek magyar 
feltalálók nevéhez (vagy legalábbis olyano-
kéhoz, akiknek akad a családfáján egy-egy 
magyar felmenõ). A tûzoltók légzõkészüléke 
ezen a listán is szerepelne. Az a férfi pedig, 
akinek a mai tûzoltók az életüket köszön-
hetik, nem más, mint a soproni születésû 
Kõszeghi-Mártony Károly major (hadmérnök, 
õrnagy). 

A történet az 1800-as évek elsõ harmadá-
ban e feladattal kezdõdött: ki kell fejleszteni 
egy olyan készüléket, melynek segítségével a 
várostromoknál használt minák, vagyis hadi-
aknák felrobbanása után a gyilkos levegõjû 
helyiségekbe a lehetõ leggyorsabban be 
lehet hatolni. Mint ahogy azt Trattner Károly, 
császári és királyi kapitány leírásából meg-
tudhatjuk, a megoldást keresõk közül többek 
halálát egy 1828-ban elvégzett, sikertelen 
próba okozta. E tragédia után adta parancs-
ba „Õ Cs. Kir. Magassága János Fõ-Herczeg, 
Fõ Tábor-intézõ Kormányozó” Kõszeghi-
Mártony Károlynak, hogy mielõbb fejlesszen 
ki egy olyan készüléket, amely biztonságossá 
teszi az aknászok munkáját. 

„Ezen készûlet’ mivoltának abban kellett 
vala határozódnia, hogy

1) Általa még a’ legveszedelmesebb fojtó 
párával tölt helyben is hosszabb ideig lehes-
sen tartózkodni.

2) Olly egyszerû legyen, hogy azt a’ közem-
ber is könnyen használhassa.

3) A’ vele felkészûlt ember semmi külsõ 
készûlettõl se fügjön, hanem szabadon, ’s 
önhatón minden akadály nélkûl mindazon 
munkákat véghez vihesse, mellyek illy alkal-
matossággal tõle kivántathatnak.”   

Kõszeghi Mártony Károly mellszobra a 
Tûzoltó Múzeumban
The bust of Károly Kõszeghi Mártony at the 
Fireman’s Museum 

A légzõkészülék ábrázolása 1830 körül – The image of the respirator, circa 1830

 Visszatekintés

Világtalálmány parancsra
A világ elsõ mûködõképes, sûrített levegõs légzõkészüléke
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János fõherceg arra is ügyelt, hogy a ta-
lálmány multifunkcionális legyen, tehát más 
veszélyes tevékenységnél is alkalmazhassák. 
Trattner Károlyt idézve (érdemes a felsoro-
lás sorrendjére is ügyelni): „E’ készülettel 
a’ borforrás’ folyamatja alatt is veszedelem 
nélkûl a’ pinczébe lehetne menni; valamint a’ 
fojtó levegõvel terhes mély kutakba leszállni, 
és bennek dolgozni; nem külömbben tûzi ve-
szedelemkor akármelly füsttel és fojtó párával 
teljes lakó és tartó helybe az emberek, és más 
egyéb tárgyak megmentésére.”

Kõszeghi-Mártony Károly bizonnyal nem-
csak engedelmes katona, hanem jó eszû és 
jó kezû mérnök is volt, mert az „életmentõ 
készület” a parancs szerint elkészült, annak 
ellenére, hogy az alkotó a mai fogalmak 
szerint inkább építész volt, mintsem mecha-
nikus. 1830 októberében Bécsben egy kato-
nákból, aknászokból, tudósokból, valamint a 
kormány emberébõl összeállított bizottság 
próbára tette a szerkezetet. (A leírást készítõ 
Trattner Károly kapitány volt a bizottság 
iktatója.)

Mielõtt azonban rátérnénk a próba me-
netének ismertetésére, nézzük, hogy festett 
a készülék (és viselõje). A beöltözött aknász 
– elsõ ránézésre – egy kacsa-fejû, ember-
testû lény palackkal a hátán. Ebbõl is kitûnik, 
hogy a szerkezetet két fõ részre lehet bon-
tani: a szemüveges kecskebõr sisakra és a 
körülbelül 6 literes palackra (ez három, utó-
lag összeillesztett darabból állt: a palástból, 
valamint két félgömbbõl). A részeket, nem is-
mervén még akkoriban a hegesztés eljárását, 
kovácsolással illesztették össze. Elõször a 
palástot alakították hengerré, a szélét pedig 
izzásig hevítették, így kalapálták „egybefüggõ 
csõvé”. A két félgömböt szintén hevítéssel 
és kalapálással helyezték fel, így elõállt az 
„egy vonásnyi vastag kalapált vasból készûlt 
bödön”. A technológia nagyszerûségét bizo-
nyítja, hogy a bizottság elõtt a készüléket 60 
„légköri nyomattal” próbálták ki. Ez a mai 
mértékegységek szerint körülbelül 60 barnak 
felelne meg. A tervezõ által megálmodott 
üzemi nyomás egyébként 20 légköri nyomat 
volt. A palack alsó részére szerelték a feltöltõ 
szelepet. A felsõ részrõl két csõ indult a 
sisakhoz, melyek találkozásához egy „angol 
csapot” szereltek. Az egyiken áramlott a 
sûrített levegõ, a másikat ónnal töltötték 
fel, ez az egyensúly megtartását segítette 
elõ. Az angol csap egyrészt zárásra-nyitásra, 
másrészt a beáramló levegõ mennyiségének 
szabályozására szolgált. 

A készület másik része a kecskebõr sisak, 
amelyet két kötõvel és egy csattal kellett 
viselõje nyaka köré szorítani. A sisak alsó 
részére egy csövet szereltek, ez vezette a pa-
lackból a sisakba a levegõt. „Egy a’ csõbe tett 
sipotska, melly a’ görgeteg hüvelyben akként 
helyheztetik, hogy akkor tiszta hangot adjon, 
midõn épen annyi levegõ ömlik a’ süvegbe, 
a’mennyi a’ lélekzésre szükséges, akkor pedig 
felette sikolt, midõn kelleténél több levegõ hat 

a’ lélekzõ süvegbe: akkor ellenben, midõn 
még kevés az oda eresztett levegõ, vagy 
gyengén hangzik, vagy épen szótlan marad, 
arra szolgál, hogy a’ készûlet hordozójának 
tudtára adja, miként kell gazdálkodnia a’ 
csapnál fogva, hogy elegendõ levegõje legyen 
a’ lélekzésre, de az abbeli készség ne veszte-
gettessék.”

A Trattner-féle leírás szerint a sisak alsó 
részét úgy tervezték, hogy ott elegendõ hely 
maradjon a sûrített levegõ kiterjedéséhez. 
A készület tervezõjének szándéka szerint a 
bõrbõl varrt sisak a fizika törvényei alapján 
„megoldja” a hermetikus zárást is: a bent 
uralkodó túlnyomás miatt a kinti, mérgezõ 
levegõ nem juthatott a „készületeshez”. 
„Ezen zatskó a’ kilehellett levegõt is felfog-
ja, melly a’ beléje eresztett fris levegõvel 
benne vegyûl, és résznyire ismét vele együtt 
bészivatik, egy része pedig azon apró üve-
geken, mellyeket a’ sisak’ feltevésére nézve 

lehetetlen elkerülni, kiömledezik, ’s épen ez 
által azt miveli, hogy a’ kívül lévõ fojtó-gõz, 
melly az ember életét veszéllyel fenyegeti, 
tökélletesen kizáratik.”

Most, hogy tudjuk, milyen részekbõl állt 
az elsõ légzõkészülék, térjünk át a próbára. 
Trattner Károly említi, hogy három palac-
kot töltöttek meg 20 „gõzköri levegõvel”, 
mely mûvelet kilenc-kilenc percet vett 
igénybe mindegyik darabnál. A próbához 
a korabeli bizottság valósághû feltételeket 
teremtett: „…egy fellegvári miv’ boltozott 
minamenetének 5 öl hosszaságu, ’s erõs 
fa-ajtóval elzárt részében, melly rész 1100 
koczka láb térnyi, 5 font puskapor meggyújta-
tott. Azután a’ Biztosság az ajtóhoz ment, és 
a’ mint annak felsõ szárnyát egy pillantatra 
kinyittatta, meggyõzõdött felõle, hogy a’ tér 
teli van halálos fojtó levegõvel, hogy a’ gõz 
sürüsége miatt egy lépésnyire is alig lát-
hatni elõre, és  hogy az égõ gyertya, melly 
egy póznán benyujtatott, csak igen gyengén 

világított, földszint pedig elalvásra hajlott, 
és azon köz vélemény támadott, hogy annak, 
a’ ki ezen üregbe menne, azonnal ájulva a’ 
földre kellene terülnie. A’ mint azon közben 
két minás a’ jelen készülettel felruháztatott, 
a’ zárajtón lévõ kis ajtótskán mind ketten 
bébotsáttattak, még pedig úgy, hogy mind 
a’ kettõ egy egy fáklyát és csengetyût vinne 
magával. A’ fáklyák alig pislogtak, és még is 
mind ketten bátran, ’s ébren jártak fel ’s alá 
ezen térben, minden kérdésre feleltek, ’s a’ 
csengetyûvel minden szólitásra jelét adták 
jóllétöknek.”

Amikor a kis ajtót ismét kinyitották, a 
kiáramló fojtó pára szinte mellbe vágta a 
bizottság tagjait, elakasztva a szakértõk lé-
legzetét. A segéderõknek kézi fecskendõvel 
kellett az ártalmas párát vízzel higított szal-
miákszesszel lecsapatni, hogy a tudós urak 
egyáltalán megmaradhassanak a környéken. 
A próbát végzõ minások 22 percig tartózkod-

tak az alagútban, a bizottság szerint ennyi 
idõ elegendõ minden, hasonló helyzetben 
elvégzendõ tevékenységre. Megvizsgálták 
azt is, maradt-e levegõ a palackokban, s úgy 
találták, hogy az egyik próbatévõ 31 perc 
alatt levegõje háromnegyedét használta el, a 
másik pedig 33 perc alatt kiürítette a „levegõi 
készületet”. „Már most ezen próbából kitet-
szett, hogy 30 perczenet legkevesebb, a’ mire 
számot tarthatni; minthogy mindazonáltal 
ez azon gazdálkodástól függ, melly szerént 
a’ készség igazgattatik, és minthogy ezt is 
tekéntetbe kell venni, hogy a’ két próbaember 
bátor ’s csendes állapotban volt; a’ valóban 
veszélyes állapotban pedig a’ segéd embe-
reknek indulatosabb állapotban kell lenniek, 
és szorultságban kevéssé gazdálkodhatnának 
a’ levegõ készséggel; tehát a’ legkedvetlenebb 
környûletekhez szabva legkevesebbnek 20-15 
minutumi beérés vétetik.”

A bizottság katonai szakértõi kijelentették: 
a próba alatt az alagútban töltött idõ hos-

Tûzoltási jelenet a légzõkészülék alkalmazásával, Bécs, 1854
Scene of fire extinguishing by the use of the respirator, Vienna, 1854
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Hidvégi János

Henry Ford száz évvel ezelõtt alapította a Ford 
Motor Company-t. A gyáralapítás évforduló-
jára emlékezve a Ford Motor Hungary a Köz-
lekedési Múzeummal közös emlékkiállítást 
szervezett 2003. február 12. – március 16. kö-
zött, amit több mint 35 ezren tekintettek meg. 
Az esemény számunkra azért különösképp 
jelentõs, mert két magyar mérnök, Galamb 
József és Farkas Jenõ is nagyban hozzájárult 
a Ford fejlõdéséhez. 

A XX. század elsõ éveiben a végzett mérnö-
kök külföldi tanulmányútra menve ismerték 
meg és sajátították el szakmájuk fogásait, 
legújabb eredményeit. Azok a hazai szak-
embereik, akik gépészettel vagy gépkocsival 
akartak foglalkozni, Nyugat-Európában tanul-
mányozták a motor szerkezetét és az autókat. 
Így szerezte ismereteit többek között Csonka 
János és Galamb József is. 

Galamb József 1881. február 3-án Ma-
kón született, majd Budapesten, az Állami 
Felsõ Ipariskolában szerzett gépészmérnöki 
oklevelet. Rövid ideig itthon dolgozott, ám 
hamarosan Németországba utazott, és 
Frankfurt am Main-ban az Adler autógyár-
ban helyezkedett el. 1903-ban nyílt meg 
Saint Louisban (USA) a világkiállítás, egyben 
a legnagyobb autókiállítás. Galamb József 
megtekintette a kiállítást, azután 1905-ben 

Detroitban meglátogatta egyik barátját és 
„ideiglenesen” a Ford gyárban helyezkedett 
el. December 11-én kezdte meg a munkát, s 
végül ott dolgozott nyugdíjba vonulásáig, azaz 
1944. április 10-ig – kezdetben tervezõként, 
késõbb fõmérnökként. Elsõként a gyártásban 
lévõ N-modell hûtõrendszerének és hátsó 
futómûvének áttervezésével bízták meg. 
Ez volt a késõbb világhírûvé vált T-modell 
elõfutára. 1907-ben a hathengeres motorral 
szerelt K-típus sikertelensége után fogalma-
zódott meg az olcsó, széles tömegek számára 
elérhetõ gépkocsi gyártásának gondolata Hen-
ry Fordban. A tervezésbe négy közeli munka-
társát vonta be, köztük Galamb Józsefet és 
Farkas Jenõt.

Az elsõ T-modell 1908. szeptember 24-én 
gördült ki a Ford összeszerelõ üzemébõl. A 
kocsi tervezésének legfontosabb szempontjai: 
egyszerû kezelhetõség, könnyû javíthatóság. 
A konstruktõrök az egyes részegységeket úgy 
tervezték meg, hogy azok cseréje olcsóbb le-
gyen, mint javításuk. Az alváz mindössze 530 
kg volt, a 2900 cm3-es, 20 LE-s motorjával 
sebessége elérte a 65 km/h-t. 

1908 õszén, a Saint Louis-i autókiállításon az 
új típus szenzációt keltett, csak a  kiállítás ideje 
alatt 35 000 megrendelést vettek fel a hasonló 
kategóriájúaknál alig olcsóbb, 825 dolláros 
gépkocsira. Újítás volt a levehetõ hengerfej, a 
Galamb József tervei alapján készült Wilson-
rendszerû, bolygókerekes sebességváltó, amely 

biztosította a gépkocsi addig elképzelhetetlenül 
jó terepjáró képességét. Az érdeklõdést fokoz-
ta, hogy 1909 nyarán a „parttól-partig” megbíz-
hatósági versenyt egy T-Ford nyerte, ezek után 
a megrendelések elárasztották a gyárat.

A T-modell karrierjének elsõ három éve 
a tökéletesítés idõszaka volt. 1911-ben egy 
teljesen új üzemet építettek fel 13 hektár-

szabb volt, mint amennyi éles bevetéskor a 
minások rendelkezésére áll. A többi bizottsá-
gi tag arra az álláspontra helyezkedett, hogy 
semmilyen más, sürgõs esetben sem várható 
el, hogy a véderõ negyed óránál többet tölt-
sön veszélyes körülmények között. A testület 
végül konszenzusos véleményt alkotott a 
Kõszeghi-Mártony Károly-féle életmentõ 
készületrõl: „…õk a’ TT. tábor intézõi Major 
Mártony Ur által feltalált életmentõ készûlet 
által, mellyek a’ fojtó levegõvel tölt térbe 
bémehetni, a’ feladást tökélletesen meg-
fejtettnek tekintik; minthogy az egyszerû 
erõs, minden történhetéstõl függetlennek 
megesmertetik, és vele minden, még a’ leg-
romlottabb levegõben is baj nélkûl elég ideig 
tartózkodhatik, és munkálkodhatik.”

A bécsi professzorok ehhez még hozzá-
tették, hogy a szerkezet kis változtatással 
tûzoltásnál, sõt víz alatt is használható. Az 
alsó-ausztriai kormány képviselõje bekérte a 
légzõkészülék mûszaki leírását, hogy annak 
segítségével „felsõbb helyen azon ajánlást te-
hesse, hogy ezen életmentõ készûlet közön-

ségessé tétessék; és az egész Birodalomban 
divatba hozassék.”

Trattner Károly szerint dicséret illeti Kraft 
bécsi mûszerészt is, aki a szerkezetet a feltaláló 
útmutatásai szerint, anyagtakarékosan elkészí-
tette. Kõszeghi-Mártony Károly végül hivatalos 
felkérést kapott légzõkészüléke víz alatti változa-
tának megalkotására. Ennek a megbízatásának 
minden bizonnyal eleget tett volna, méghozzá 
a rá jellemzõ, szokott alapossággal, ám a halál 
megakadályozta mûve befejezésében. 

Kõszeghi-Mártony Károly (1783-1848) tá-
borintézõi fõstrázsamester (ez ma az õrnagyi 
rangnak felel meg) 1830-ban feltalálta a 
mai sûrített levegõs légzõkészülék õsét, 
az „életmentõ készületet”. Egyéb találmá-
nyokkal is foglalkozott, így õ volt a tábori 
fõzõkészülék (gulyáságyú) feltalálója, egyike 
az elsõ földnyomás-kutatóknak, nagyarányú 
kísérleteivel kerek száz esztendõvel elõzte 
meg a talajmechanika modern mûvelõit. 
Nemcsak gyakorlati ember volt, hanem kuta-
tási eredményeinek elméleti ismertetésével 
is maradandót alkotott.

World-wide Invention by order 
The World’s First operable Pneumatic
respirator 

In 1830 Károly Kõszeghi Mártony (1783-1848), 
field grieve chief sentry master (equivalent to 
today’s rank of major) invented the „life-
saving equipment”, the prototype of today’s 
compressed air breathing apparatus. The 
essential part of this equipment was the iron 
bottle containing compressed air, mounted 
on the back of a soldier. The compressed air 
flowed into the airtight goat skin helmet, at-
tached to the soldier’s head, through a flexible 
tube, making a sharp whistling sound. If the 
amount of air that flowed into the helmet was 
sufficient for breathing, this sound was clear 
and sharp. However, if the air was insufficient, 
its sound was weak and abrupt. Kõszeghi also 
dealt with other inventions. He invented, the 
field kitchen („goulash canon’’). and was re-
garded as an excellent engineer not only in 
Hungary but also worldwide. He was one of 
the first ground pressure explorers. With his 
large scale experiments, he was ahead of his 
time by around one hundred years as far as 
ground mechanics is concerned. His imperish-
able deeds include the theoretical studies of 
the latter.

100 éves a Ford
galamb József szerepe a Ford T-modelljének gyártásában

Galamb József (1881–1955)
József Galamb (1881–1955)
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nyi területen, elkezdték a gyártási folyamat 
ésszerûsítését. Megállapították, hogy az autó 
összeszerelési folyamatában a legfontosabb 
személy az univerzális szerelõ, aki mindenhez 
értett, õk haladtak mûveletrõl mûveletre elõre, 
míg a gépkocsi elnyerte végleges formáját. E 
szerelõk folyamatos mozgása és minden 
mûveletben való részvétele azonban nagyban 
megnövelte a szerelésre fordított idõt. A bo-
nyolultabb mûveleteket ezért egyszerûbbekre 
bontották, az egyes szerelõk csak bizonyos 
mûveleteket végeztek és helyben maradtak, 
ezzel a módszerrel azonban még nem tudták 
jelentõsen növelni a termelést.

1913 elején az egyes kocsik összeszerelése 
még 12 óra 28 percet vett igénybe. Az egyes 
gyártósorok összehangolatlansága miatt idõn-
ként hatalmas alkatrésztorlódások, máskor 
hiányok léptek fel. A futószalaggyártásra való 
áttérést az a felismerés tette lehetõvé, hogy 
az alkatrészellátást a végszerelés tempójához 
kell igazítani. 1913 augusztusában bevezették 
az alváz mozgás közbeni szerelését – ezzel 
kevesebb, mint a felére csökkent a szerelési 
idõ. 1914. január 14-én került sor elõször a 
teljes gépkocsi futószalagos összeszerelésére, 
ez már csak 93 percet vett igénybe.

1911-ben 34 528 T-modell készült, 1912-
ben 78 440. A futószalaggyártás megin-
dulásával az elõállított gépkocsik száma 
ugrásszerûen emelkedett. 1915. december 
10-én érték el az egymilliomodik gépkocsit, 
1916-ban már évi félmillió gépkocsi hagyta 
el a gyárat. 1923-ban már több mint kétmillió 
gépkocsi készült. 1925. október 31-tõl percen-
ként hat T-modell gördült le a futószalagokról. 
A gyártás utolsó 10 évében a T-modell adta az 
Amerikában gyártott autók több mint felét. A 
futószalaggyártáshoz a folyamatos termelés 
miatt meg kellett változtatni a munkarendet. A 
munkaidõt nyolc órára csökkentették, a szak-

munkások bérét napi öt dollárra emelték. Ez 
kb. kétszer annyi volt, mint amennyit hasonló 
foglalkozással keresni lehetett. Idõközben 
azonban a vásárlók szokásai és a divat meg-
változott, Henry Ford mégis makacsul kitartott 
a T-modell mellett. 1926-ban már nem lehetett 
tovább halogatni a változtatást, mert a T-mo-
dellt már nehezen lehetett eladni, de a késõi 
típusváltás hatalmas veszteségeket okozott a 
cégnek. A T-modellt követõ típusok tervezésé-
ben Galamb József szintén jelentõs szerepet 
vállalt. Nyugdíjba vonulása után tizenegy év-
vel, 1955. december 4-én hunyt el Detroitban. 

A T-modell gyártásának befejezésével lezá-
rult az autótörténelem egy korszaka. A Ford 
T-típusából összesen 15 007 003 db készült, 
s az utókor elismeréseként „az évszázad 
gépkocsija” megtisztelõ címet kapta. A T-Ford 
gépkocsik ára az automobilok történetében 

egyedülálló módon folyamatosan csökkent: 
ára 825 dollárról indult, de a legolcsóbb, két-
üléses, nyitott karosszériás változat 1925-ben 
mindössze 260 dollárba került. 

Henry Ford és munkatársai az emberek 
tömegei számára tették elérhetõvé, minden-
napi használati eszközzé a gépkocsit. Ebben a 
nagyszerû munkában több magyar származá-
sú szakember mellett a legjelentõsebb szerep 
Galamb Józsefnek jutott.

100 years of the Ford Company
The role of József galamb in the Production 
in Ford T-model 

The Ford Motor Company was established by Henry 
Ford 100 years ago. This company was the first 
in the belt-system of production of the cars. Two 
Hungarian engineers, József Galamb and Jenõ 
Farkas participated in the developing of the Ford 
Company. József Galamb was born on February 3. 
1881, in Makó. After the taking his degree in Buda-
pest 1903, he went to the USA. He got a job in the 
Ford Motor Company in 1905. he had been working 
there until April 10. 1944. when he retired. He was 
a designer, later a chief-engineer. The first model „T” 
came out from the assembly floor on September 
24. 1908. The main elements in the planning of 
this car: the simply handling and the easy repairing. 
In the autumn 1908 this car was the sensation of 
the motor-show in Saint Luis. There were 350.000 
orders during the motor-show. The company had to 
reorganize the system of the production because 
the fulfilment of demands of the customers was 
impossible by the traditional methods. There was 
inaugurated the assembly of the moving chassis in 
1913 by long experimentation. By this method the 
manufacturing time was decreased by half. The 
cars were assembled by belt-system from January 
1. 1914. The model „T” was produced on a large 
scale, from October 1925, 6 pieces per hour. During 
the last 10 years of the production the 50 % of the 
cars in USA was this model. The total number of 
producted cars model „T”: 15.007.003. Henry Ford 
and his team made the car a common vehicle for 
the big masses of the people. Besides some great 
Hungarian experts József Galamb had the most 
important role in this work.

A T modell bolygómûves sebességváltója 
Planetary speed-gear of the Ford T (Transmission showing all gears in mesh) 

A T modell  az „Álmok álmodói – világraszóló magyarok” kiállításon 
The T-Model in the exhibition ”Dreamers of Dreams – World Famous Hungarians”
Fotó – Photo: Bojtár Ottó
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Minárovics János

Kõhler István fecskendõ-, szivattyú- és 
tûzoltószergyára, a Geittner és Rausch 
cég utóda 1904-ben szállította le a szege-
di tûzoltóságnak azt a lófogatú motoros 
fecskendõt, ami jelenleg Vörsön, „A század-
forduló tûzvédelme” címû kiállításon szerepel. 
Ez volt hazánkban a második ilyen szerkezet 
(az elsõ 1901-ben Kassára került), melyet már 
a gyakorlati tapasztalatok felhasználásával, az 
idõközbeni technikai újítások alkalmazásával 
készítettek. Magyarországon a Köhler-cég ve-
zette be a benzinmotorral kapcsolt dugattyús 
fecskendõket, amikor a robbanó vagy benzin-
motorok még „gyermek-
éveiket élték”. 

A szegedi tûzoltóság pa-
rancsnoka, Kováts József 
elérte, hogy a Köhler-gyár-
tól egy újdonságnak szá-
mító benzinmotoros fecs-
kendõt szerezzenek be a 
városi tûzoltóság számára. 
Kikötötte „…legalább is 
7-8 méter mélyszívó, érc-
szelepes, percenkénti 500 
liter vízszállító szivattyú-
szerkezete legyen, mely 
5-6 légköri feszültségû 
nyomást mutasson a szél-
kazán manométerén”.

A gyár a feladatot úgy 
oldotta meg, hogy egy ere-
deti, akkor a legkitûnõbb 
gyártmánynak számító, két fekvõ hengeres, 
kb. 14 lóerõs, 500-600 fordulatot tevõ Benz-
féle motort alkalmaztak, melynek „villanydelej 
szakító gyújtása” s nagy, lendítõ fogaskereke 
volt, amit a háromdugattyús szivattyú-szerke-
zettel mûködés közben lehetett össze-, illetve 
szétkapcsolni. A szivattyú kengyelzáras csa-
pokban elhelyezett ércszelepekkel, vörösréz 
nyomó és szívó légkazánnal, kétoldali szívó 
és nyomó nyújtványokkal készült, mintegy 
500-600 liter percenkénti vízszállító-képes-
séggel és 6-7 légkörnyomással 2-4 sugarat is 
táplálhatott. 

Az elkészült szerkezetet az átadás elõtt 
Köhler István kiállította a III. Nemzetközi 
Tûzoltó Kongresszus alkalmával az 1904. 
augusztus 14-én megnyitott tûzoltószer-ki-
állításon, amit a városligeti Iparcsarnokban 
rendezett a Nemzetközi Tûzoltó Szövetség, 
s csak ezután szállították Szegedre, ahol 
a városi tûzoltóság 25 éves fennállásának 
megünneplésére december 4-én került sor. Az 
évfordulóra azonban árnyékot vetett Kováts 

József parancsnok október 18-án bekövetke-
zett halála, ezért az új szer átvételét 1905-re 
halasztották. Kováts utóda Harcz Lajos, a 
korábbi helyettes parancsnok lett, akinek 
közremûködésével januárban, a csapatkór-
ház telkén egy erre a célra kiküldött bizott-
ság (tagjai: Rainer József fõkapitány, Bokor 
Adolf, Pálfi Antal, valamint Priváry Ferenc 
városi mérnök) – Köhler István gyáros és a 
hódmezõvásárhelyi tûzoltó parancsnok jelen-
létében – elvégezte a próbát. A benzinmoto-
ros fecskendõ „a Tábor utcai tõzcsapról veze-
tett 22 miliméteres vízsugárral keresztüllõtt 
a csapatkórház kéménye felett, ami 30 
méteres magasságnak felel meg”. A motoros 
fecskendõ ára 9945 korona volt.

A gyakorlatban hamarosan megmutatko-
zott a szerkezet alapvetõ hibája: a Benz-motor 
fõtengelyén elhelyezett fogaskerék a nagy 
fogazatos kerék útján közvetlen hajtotta meg 
a háromhengeres lassú járatú dugattyús szi-
vattyút, aminek káros löketei üzemzavarokat 
okoztak a gyorsjáratú motorban. A hibát úgy 
küszöbölték ki, hogy 1922-ben a Benz-motor 
helyébe egy Klement Bayard-féle négyhenge-
res motort építettek be úgy, hogy az kúpos 
kerekek segítségével kellõ rugalmassággal 
hajtsa meg a szivattyút, ezáltal védve a mo-
tort a szivattyú káros lökéseitõl. A Suhajda 
Csokoládégyár égésénél, 1928-ban még 
oltottak vele, s tartalék eszközként, oktatási 
célra továbbra is megtartották a kiérdemesült 
szerkezetet. 

Amikor az 1954. évi 4. törvény értelmé-
ben a tûzoltó mûszaki emlékek védelmére is 

sor került, a szegediek Köhler-féle motoros 
fecskendõje éppen 50 éves volt. A Tûzoltó 
Múzeum elsõ kiállítására a szegedi tûzoltók 
vasúton, teheráruként föladva szállíttatták a 
gépmonstrumot Budapestre, amit azután a 
földszinti folyosón tudtunk kiállítani. Sokan 
megcsodálták, de a X. kerületi tûzoltóság a 
folyosót átalakíttatta, ezért a szegedi moto-
ros fecskendõt kénytelenek voltunk egy ideig 
raktározni. Szerencsére, amikor az 1982-ben 
életre hívott vörsi állandó kiállítást tovább-
fejlesztették, és megépült a háromkapus 
kiállítási szertár, lehetõség nyílt a század-
fordulóra jellemzõ, Magyarországon gyártott 
tûzoltószerek bemutatására, köztük a hazánk 
mai területén elsõnek számító, Köhler-féle 

benzinmotoros, lófogatú fecs-
kendõ kiállítására is.

A szóban forgó tûzoltószer 
készítése századik évfordu-
lójához közeledve pályázati 
pénzbõl restaurálták e csodás 
tûzoltótechnikai emléket, mely 
ismét mûködõképes állapot-
ban várja Vörsön a látogatókat 
és a „születésnapját”.

A Hundred-year-old relic of 
Fire Fighting Technology 
The Horse-Drawn Petrol mo-
tor Fire engine of the Szeged 
Fire Brigade from 1904

In 1904 the Budapest-Kõbánya 
based „Syringe, Suction Pump 

and Fire Engine Factory” of István Kõhler sold 
a horse-drawn petrol motor fire engine to the 
Szeged Fire Brigade; petrol motors were in 
their infancy at that time. The new engine was 
exhibited at the 3rd International Congress of 
Fire Fighters in Budapest. Organized by the In-
ternational Fire Fighter’s Union, the fire engine 
exhibition associated with the Congress opened 
its gates on August 14, 1904. The Kõhler-engine 
was a two-cylinder Benz-motor (14 HP, 500-
600 rpm) which drove a three-cylinder pump 
via cogwheels. It provided 2, 3 or 4 streams of 
6-7 atm, throwing 500-600 litres of water per 
minute. When first tested in the city of Szeged, 
it could throw a jet of 22 mm diameter over the 
chimney of a building which corresponds to a 
height of 30 m. In 1922 the outdated Benz-mo-
tor which frequently went wrong was replaced 
by a four-cylinder Klement-Bayard engine and 
the pump was driven by conical wheels. In 1928 
it was still used to extinguish a fire. In 1957 the 
engine was exhibited in the Museum for Fire 
Fighting (Budapest) and later it was displayed in 
Vörs at the exhibition „Fire Fighting at the Turn 
of the century”. Thanks to a successful grant 
application this fantastic engine was renovated 
recently and now it is waiting the visitors in an 
operable condition.

A Köhler-féle motoros fecskendõ, 1904
The Köhler-type Fire-Engine, 1904

egy százéves tûzoltótechnikai emlék
A szegedi lófogatú motorosszer 1904-bõl
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Szücs László

Az írott szó által terjesztett információ két-
ezer éves világába – mely az Acta Diurna 
híreitõl a Vasárnapi Ujság képes mellékle-
téig terjedõ idõben és térben tájékoztatta 
eleinket az élet dolgairól – üde változa-
tosságként tört be, éppen magyar alkotó 
elgondolása szerint, magyar földön meg-
szólalva az elsõ „elektronikus médium,” a 
Telefonhírmondó. A központi elosztás elvén 
mûködõ vezetékes hírszolgáltatás, bármely 
irányból is szemléljük, több évtizeddel 
megelõzte korát, illetõleg azon belül az 
alkalmazott fizikai tudományok fejlõdését. 
Érdekes és meglepõ, hogy a XIX-XX. század 
fordulójának emberében még nem volt meg 
mai világunk túlzott információéhsége.

Tény, hogy folyt ugyan a vezeték nélküli 
hírközlés kutatása, születtek eredmények, 
lerakták a tudományág alapjait, de amikor 
az elsõ telefonikus rádióhang megszólalt, a 
Telefonhírmondó már két évtizedes múltra 
tekinthetett vissza. Történelmi léptékkel 
szinte azonnal, emberi idõszámítás szerint 
évtizedek múltán hazánkban is megszólalt 
az elsõ rádióadás. Meglepõ, hogy három-
negyed évszázad távlatából szemlélve mily 
nagy volt a társadalmi igény a rádiózásra. A 
XX. század második évtizedében – amerikai 
példa nyomán – egyre másra szólaltak meg 
a nemzeti rádióadók. A hazai adás megin-
dulását megelõzõ évben már megjelent a 
Magyar Radio Ujság, majd a Rádió Röntgen 
és egyéb sugárzások címû szaklap. Mikor az 
ismert és népszerû slágerben is megénekelt 
Marczal János próbaként a mikrofon elé állt, 
tömegével jelezték a Posta Kísérleti Állomá-
son ügyködõ, a Rádió körül bábáskodó szak-
embereknek, hogy hallották a „mûsort”! 

Az induló rádióról és rádióiparról ma nem 
áll rendelkezésünkre elegendõ információ. 
Mindenesetre tény, hogy 1929-ben az Orion 
rádiógyár (és az e típusokat szintén gyártó 
Szikszay-Laboratórium) kínálatában már 
három saját fejlesztésû Orion-készülék 3-3 
különbözõ csõszámú változatát ajánlották 
– és ez csak egy gyár! Feltételezhetõ, hogy 
az 1929-1933 közötti gazdasági világvál-
ság hazánk rádióiparának sem tett jót, a 
harmincas évek közepére azonban (Kádár 
Géza forrásmûnek számító könyve 1936-
tól taglalja fotó és precíz kapcsolási rajz 
alapján a készülékeket) rádiógyártásunk 
megerõsödése tapasztalható. Széles típus-
választékot kínált az Orion, a „nemzeti” 
Philips, Siemens és Standard, valamint 
Engel Károly rádiógyára, ez utóbbi EKA 

márkanéven forgalmazott készülékeivel. Ez 
a felfelé ívelés azonban nem volt hosszú 
életû, sajnos a történelem hátráltatta a 
további kibontakozást. Figyelemre méltó és 
meglepõ azonban, hogy a már hadigazdálko-
dási idõszaknak számító 1943-1944. évben 
olyan, a luxuskategóriába tartozó készülék 
jelenhetett meg a piacon, mint amilyen az 
Orion gyár által kifejlesztett és gyártott 299-
es típus (kb. 70-80 eladott, számozott pél-
dány – ára alapján kifejezetten a tehetõsebb 
réteget megcélozva). 

A második világháború utáni, teljesen 
megváltozott társadalmi rend, a kül- és 
belpolitikát körüllengõ bizalmatlanság nem 
kedvezett a rádiózásnak, bár a rádió még 
õrizte varázsát. Piacra dobtak néhány, már 
a háborús években megtervezett, de nem 
realizált típust, majd szárnyára bocsátották 
a néprádió-programot. Elgondolkodtató, 
hogy ezek a készülékek, a „nép rádiói” fix 
hangolásúak voltak, csak Budapest I. és 
Budapest II., új nevén a Kossuth és Petõfi 
Rádió hullámhosszának vételét biztosítot-
ták. Ebben az idõben a tulajdonviszonyok 
is jelentõsen átrendezõdtek. A háború 
után talpra állt kis cégeket – mint az EKA, 
FULMEN, ZELENKA – államosították, majd 
több részletben összevonták. A végered-
mény az 1953-ban megszületett Mechanikai 
Laboratórium – Híradástechnikai Vállalat 

lett. A gyár fõ profilja a stratégiai iparág-
nak számító katonai hírközlés volt. Késõbb 
polgári iparágként komoly stúdiómagnó és 
lemezjátszó gyártási programot valósítottak 
meg. Ipartörténeti érdekesség, hogy egy 
katonai üzem civil termékek gyártásába 
kezdett. 

A második világháború alatt jelentõsen 
felértékelõdött az elektronika, melynek 
egyik mellékágaként, az elméleti és gyakor-
lati kutatások eredményeképpen megszüle-
tett az elsõ iránymutató és mindmáig hasz-
nálatos mágneses hangrögzítõ berendezés, 
a magnetofon. (Elõször, mint a Telefunken 
cég márkaneve, mely mára fogalommá ne-
mesült.) A reneszánszát élõ rádiózás már 
régóta várta ezt a szolgáltatást. Az igény 
nagy volt rá, a stúdiók világában mindenütt 
rendszerbe álltak a mûsorkészítés fontos 
kiszolgálóivá elõlépett magnetofonok, az 
ország politikai elzárkózása azonban meg-
nehezítette, majd lehetetlenné tette e ké-
szülékek beszerzését. Ebben a társadalmi, 
ipartörténeti és politikai helyzetben bízták 
meg a jelentõs szellemi tõkével bíró, újon-
nan szervezett Mechanikai Laboratórium 
– Híradástechnikai Vállalat céget mágneses 
hangrögzítõ berendezések gyártási koncep-
ciójának kidolgozásával. 

Rövid idõ múlva a tervezõ tevékenység 
összekapcsolódott a Magyar Rádióban vég-

A mechanikai Laboratórium zeneszekrénye, 1955

A Mechanikai Laboratórium zenegépe
Music machine of the Mechanical Laboratory 
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zett hasonló jellegû kutató-fejlesztõ munká-
val. Az ötvenes évek közepére, ha nem is 
jelentõsen, de némiképp emelkedett az élet-
színvonal, a javuló bel- és külkapcsolatok 
következtében igény lépett fel egy reprezen-
tatív rádió-vevõkészülékre. Ebben az idõben 
fõleg az Orion gyár rendelkezett ehhez 
megfelelõ tervezõ- és gyártókapacitással, 
s addigra már komoly tapasztalatokat sze-
reztek luxus-rádiókészülékek gyártásában 
és forgalmazásában. Nem kis meglepetés-
re, 1955 tavaszán megjelent a Mechanikai 
Laboratórium zenegépe: meghökkentõ mé-
retekkel és elrendezéssel. Az impozáns 
nagyságú zeneszekrény a Minõségi Bútor-
gyár tervezõ és gyártó munkáját dicsérte. 
Híven a már bevált Orion hagyományokhoz, 
az egyszerû stílusjegyeket felvonultató alap-
gépen kívül létezett koloniál és intarziás 
változat is, a mai gyûjtõk nem kis örömére. 
A függõleges síkban elhelyezkedõ rádió-
készülék alatt, egy kibillenthetõ elemben 
foglalt helyet a további két berendezés: a 
saját fejlesztésû EHR (Elektronikus Hang 
Rögzítõ) magnetofon, valamint az ismert 
és közkedvelt csehszlovák gyártmányú 
Tesla lemezjátszó. Nem kell gyengeáramú 
mérnöknek vagy rádió- és tv-mûszerésznek 
lenni ahhoz, hogy a készülék kiváló adottsá-
gai feltûnjenek. A rádiórész elektronikáját a 
Tungsram márkanéven forgalmazó Egyesült 
Izzó által újonnan fejlesztett és gyártott, ún. 
szín üveg (EL 41) sorozatú csövekkel oldot-
ták meg, 5+2+2 csõvel, ellenütemû végfok 
kapcsolással, hosszú-, közép-, valamint 
nyújtott rövidhullámú sávokkal, különálló 
tápegységgel, lehetõleg minimális rezonan-
ciákat biztosító szekrényépítésben, kettõ db 
5 W-os, 250 mm átmérõjû, szélessávú Orion 
hangszóróval. A szekrény elõlapjának külön 
hangsúlyos megjelenést adott a szalmafo-
nású takarószövet. Az EHR magnetofon már 
az elsõ rátekintésre szokatlanul robusztus 
felépítésû, ugyanakkor magán viseli a 
stúdiómagnók néhány jellegzetességét. Az 
igényes vásárlóközönség itt találkozhatott 

elõször szalagfeszességet érzékelõ végállás-
kapcsolóval, félsávos rögzítési rendszerrel, 
mágneses szalagtárcsa kuplunggal. Az elsõ 
idõkben kiadott gépek szalagsebessége 19 
cm/sec volt, az 1955 második felében gyár-
tottak már (a 19 mellett) a stúdióminõséget 
is kielégítõ 38 cm/sec szalagsebességgel is 
mûködtek. Ez a magnetofonkészülék ilyen 
formában csak ebben a zenegépben került 
forgalmazásra, de némi módosítással 1958-
ban önálló gépként is megjelent ERKEL 
néven a kereskedelemben. 

Az alkotóelemeket sorra véve a következõ 
készülék a SUPRAPHON gyár PS 17 típus-
számú lemezjátszója. A kor színvonalán ez 
a készülék is emelt szintû szolgáltatásokat 
biztosított: ez volt az elsõ csehszlovák gyárt-
mányú mágneses pickup-os lemezjátszó, a 
lejátszást átfordítható zafír tûvel végezték, 
így az ún. normál hanglemezeken kívül az 
ötvenes években piacra dobott, hosszabb 
játékidõt, kiválóbb hanghûséget és jobb 
hangminõséget biztosító mikrolemezeket is 
lejátszhatták tulajdonosai. Ezt a lemezválasz-
tékot 33, 45, vagy 78 fordulatszám/perc se-
bességgel lehetett lejátszani, értelemszerûen 
mono hangminõségben. Mai ismereteink 
szerint, kisebb változtatásokkal kb. 500 
darabos szériát gyártottak ebbõl a típusból. 
Hogy hány helyen és milyen sikerrel árusítot-
ták, ennyi év távlatából nem állapítható meg. 
Feltételezzük, hogy állami reprezentációs 
ajándék is lehetett, bár errõl tényszerû em-
lék nincs a birtokunkban. A zeneszekrények 
ára általában meglehetõsen borsos, ez a 
készülék 16 ezer forintba került!

Összehasonlítva a méretében hasonló, ám 
magasabb szolgáltatási színvonalat nyújtó 
ORION 299 árával, elmondhatjuk, hogy az ár 
megfelelt a rendszer elvárásainak: a „havi 
kétszáz pengõ fix” világa után néhány évvel 
az Orion zeneszekrény ára már alapválto-
zatban meghaladta a háromezer pengõt 
(ezen a szinten kb. tizenöt havi fizetést 
jelentett), míg a Mechanikai Laboratórium 
– Híradástechnikai Vállalat zenegépe ará-

nyosan „csak” hat-nyolc havi jövedelemnek 
felelt meg. Mindenesetre állítólag az elsõ 
vásárlók közt – bár erre nincs konkrét adat 
– volt a hazai szellemi élet több kiválósága: 
Kodály Zoltán, Rajeczky Benjámin, Latabár 
Kálmán, Várkonyi Zoltán. 

Ezt a típust a gyûjtõk ismerik és szeretik, 
van nimbusza, bár – látva méreteit – nyilván 
nem mindenki örül(het) egyformán, ha bir-
tokába jut egy-egy ilyen darabnak.

The mechanical Laboratory’s music
machine 1955

In the spring of 1955, the Mechanical Labora-
tory’s music machine appeared – as furniture 
it was astounding in its dimensions and ar-
rangement. This imposing sized „musical 
box” is a tribute to the planning and manu-
facturing work of the Quality Furniture Fac-
tory (Minõségi Bútorgyár). As it can be seen, 
under the radio set section fitted into the 
vertical plain, a further two pieces of equip-
ment occupy the tilting element: an EHR (Ele-
ktronikus Hang Rögzítõ, literally Electrical 
Sound Recorder) tape recorder and a popular 
Tesla record player made in Czehoslovakia.

For the first time, sophisticated consumers 
met with a counter system that sensed the 
tension of the tape, a half band recording sys-
tem, and a magnetic recording head. The tape 
speed of the earliest manufactured machines 
was 19 cm/sec, while those built in the second 
half of the 1950s were additionally capable of 
providing studio quality with 38 cm/sec tape 
speed.

The next element to consider is the SUPRA-
PHON PS 17 record player. This was the first 
magnetic pick up record player made in Czech-
oslovakia, using a swappable sapphire needle. 
Besides so-called short-play records, owners 
were now able to listen to long-play records 
which were released onto the market in the 
1950s guaranteeing a longer playing time, 
greater fidelity and superior sound quality.

It is believed that approximately 5100 units 
of this model were planned and manufactured 
with minor alterations. Among the first pur-
chasers were some of the autslanding figures 
of Hungarian intellectual life. Collectors know 
and love this type, although because of its 
size, not everyone can enjoy possessing one.
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Kovács Gergelyné

Dr. Békésy György orvosi Nobel-díjas fizikus, 
akadémikus, akusztikus 1924-ben, majd 
1927-1946 között a Posta Kísérleti Állomás 
kutató fizikusa, majd postamérnöke volt. 
Életútjából, tudományos munkássága során 
szerzett tapasztalataiból érdemes felidéz-
nünk néhány emléket.

Orvosi Nobel-díjat a belsõ fül, a csiga 
ingerlésének fizikai mechanizmusával kap-
csolatos felfedezéseiért 1961-ben kapott. 
Kutatásairól, amelyeket 1926-tól a telefon-
kagyló tökéletesítése érdekében végzett, 
1970-ben dr. Ipoly Károlyhoz, a Posta Kí-
sérleti Intézet igazgatójához küldött angol 
nyelvû tanulmányában (My experiences in 
Research Laboratories in Europe and Hunga-
ry from 1923 to 1945) írja: „A Posta Kísérleti 
Állomás igen jól szervezett intézmény volt. 
Egy mérnök-igazgató vezetésével kb. százan 
dolgoztak. Az igazgatót csak az érdekelte, 
hogy mindenki eredményesen dolgozzék. 
Délelõtt 9-tõl délután 1-ig a hivatalos munkát 
végeztük, délután vagy akár egész éjjel sza-
badon és zavartalanul a kutatásnak éltem. 
A különféle osztályok (rádió, kábelvezetés, 
kémia) egy épületben elhelyezve lehetõséget 
nyújtottak arra, hogy akár kémiai, akár 
nagyfrekvenciás problémám akadt, megbe-
szélhettem a szakértõ kollégákkal. Az intézet 
kis mérete lehetõvé tette, hogy közvetlen 
kapcsolatot tartsak a különféle szakon dolgo-
zó kollégákkal. Ez ma Európa vagy Amerika 
nagy laboratóriumaiban sokkal nehezebb. 
Ma a legtöbb ember annyira le van kötve, 
hogy olyan tudományok közti kapcsolat le-
hetetlen, mint amilyen akkor létezett. Végül 
meg kell említenem, hogy az intézet igazga-
tója (Paskay, késõbb pedig Dr. Marschalkó) 
nem olyan szervezõ embertípus volt, mint 
amilyenekkel ma találkozunk. Az intézetet 
kitûnõen képviselték a felsõbb hatóságok 
elõtt, megvédték költségvetési nehézségektõl, 
lehetett nyugodtan, szabadon gondolkodni 
és dolgozni. A költségvetésünk igen kicsi 
volt, összehasonlítva azzal, amivel más or-
szágokban a kutatóintézetek rendelkeztek, 
de meghatározott, biztos összeget jelentett. 
Nem kellett az idõt pénzért való küzdelemre 
pazarolni. Az adott összegre számítani lehe-
tett, és azzal kellett foglalkozni, hogy hogyan 
költsük el a legeredményesebben.”

Békésy 1933-ban a Pázmány Péter Tu-
dományegyetem magántanára, 1940–1947 
között a Gyakorlati Fizika Tanszék vezetõje 

volt, 1939-ben a Magyar Tudományos Aka-
démia levelezõ, 1946-ban rendes tagja lett. 
A Posta Kísérleti Állomással azonban mind-
végig munkaviszonyban maradt. A számára 
kiépített laboratóriuma 1944. április 3-án a 
bombázás során elpusztult, s bár az egyete-
men a hallgatók segítségével elásott beren-
dezések megmenekedtek, a berendezkedõ 
diktatúra világos üzeneteket küldött Bé-
késynek, amint azt önéletírásában felje-
gyezte: „Sajnos az egyetemen nagyon elé-
gedetlenek voltak az elõadásaimmal, mert 
azok színvonala, az oktatás ellenõrzésére 
kiküldött komiszár szerint igen magas volt. 
Nem kívántam a hallgatókat a fizikai tények-
re tanítani, ahogy a tudomány elõre haladt, 
a tények száma egyre több és bonyolultabb 
lett. Nem volt többé értelme, hogy mindet 
megtanulják. Elsõsorban kutatási módszert 
kívántam tanítani. Az a kérdés is felme-
rült, milyen idõs lehet a hallgató, akit az 
egyetemre felvesznek. Véleményem szerint 
a hallgatók 40 év felett már nem képesek 
megtanulni és elsajátítani az ismereteket, 
különösen azok, akiknek fontos lenne, hogy 
olyan módszereket tanuljanak meg, amelye-
ket késõbbi munkájuk során alkalmazni tud-
nak. Ez az összeütközés végül meggyõzött 
arról, hogy az egyetemnek az elkövetkezõ 
idõszakban nincs értéke, mivel az elavult 
módszerekhez kívánnak ragaszkodni.”

Békésy 1946 õszén elfogadta a stockhol-

mi Karolinska Institute meghívását. A Pos-
ta Kísérleti Állomástól fizetés nélküli sza-
badságot kér, s úgy tervezte, egy esztendõ 
múlva visszatér. 1947 szeptembere azonban 
már az Amerikai Egyesült Államokban talál-
ta. Nem kívánt emigrálni, 1948 áprilisában 
még levélben kérte szabadsága meghos-
szabbítását, de kérelmét elutasították. 1949-
ben megfosztották akadémiai tagságától, s a 
személyét elzáró „falakon” csak az 1961 de-
cemberében elnyert orvostudományi életta-
ni Nobel-díja nyitott réseket, s engedte meg 
egykori munkatársainak a kapcsolatok felvé-
telét és ápolását.

1966-ig a Harvard Egyetem tanára volt. 
Abban, hogy Budapestet elhagyta, nagy sze-
repet játszott a bombázáskor megsemmisült 
laboratóriuma kiheverhetetlen hiánya. A sors 
különös játéka folytán 1965-ben a Harvard 
Egyetemen pusztító tûz a Memorial Hall 
épületében lobbant lángra, amelynek alag-
sorában Békésy laboratóriuma volt. Az oltás 
során kísérleti berendezései, feljegyzései 
elpusztultak. Az újjáépített laboratóriumban 
már nem érezte jól magát. 1966-ban elfo-
gadta a Hawaii Telefontársaság meghívását, 
és áttelepült Honoluluba, ahol a Hawaii Egye-
tem Érzékszervi Tudományok Tanszékének 
professzora lett.

1969-ben a Budapesti Semmelweis Orvos-
tudományi Egyetem díszdoktorává fogadta, 
az oklevelet a Magyar Népköztársaság wa-

Békésy emlékszoba Diósdon
The Békésy Memorial Room in Diósd

 Számvetés

A Békésy hagyaték hazatérése
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shingtoni követségén vette át. 1972. június 
13-án meghalt. Végakarata szerint könyv-
tárát és tudományos hagyatékát a Hawaii 
Egyetemre, értékes képzõmûvészeti, régé-
szeti magángyûjteményét a Stockholmi No-
bel-díj Bizottságra hagyományozta. Hamvait 
a helyi szokások szerint a Csendes-óceán fo-
gadta be. Hazájában halála után emlékezetét 
a külföldön megjelent tudományos dolgoza-
tainak közreadásával, Békésy-díjak és érmek 
alapításával ápolták. A Posta Kísérleti Intézet 
arcmásával díszített dombormûvel áldozott 
emlékének, tanítványa, dr. Tarnóczy Tamás 
egyetemi tanár lankadatlanul dolgozott em-
lékezete ébrentartásáért, munkássága meg-
ismertetéséért. 1980-ban sok más társával 
együtt akadémiai tagságát is visszakapta.

Békésy György életérõl a Postamúzeumba 
rendkívül kevés dokumentum került, azok 
is egykori kollégája, Halden Elemér posta-
mérnök gondoskodása következtében, aki 
gyûjtötte a róla szóló híradásokat, s 1973-
ban Békésy 97. évében lévõ édesanyjától 
ajándékba kapott a Postamúzeum számára 
néhány relikviát. A Békésy fondból elõször 
akkor kerültek dokumentumok kiállításra, 
amikor a múzeum ajánlására 1990-ben a 
Rákoskeresztúron épült Postaforgalmi Szak-
középiskola felvette Békésy György nevét, s 
a névadóról a múzeum kiállítást rendezett az 
impozáns iskolaépületben.

1992-ben – az elsõ rádiótörténeti kiállí-
tás megnyitásakor – a diósdi rövidhullámú 
rádióállomás megüresedett adótermében a 
magyar mûsorszórás vezetõ személyiségei 
a Postamúzeummal közösen elhatározták 
a hazai mûsorszórás történetét bemutató 
múzeum létesítését. A Magyar Mûsorszóró 
Vállalat, az Antenna Hungaria Rt jogelõdje a 
múzeum építésére a diósdi rövidhullámú rá-
dióállomást jelölte ki. Amikor 1995-ben egy 
január végi napon a diósdi múzeum már félig 
berendezett könyvtárában az állandó kiállí-
tást tervezõ tudósok, mérnökök, muzeológu-
sok összejöttek, felvetõdött a gondolat, hogy 
Békésy György Nobel-díjas postamérnök 
munkásságáról kiemelten kellene megemlé-
kezni, mert a Magyar Rádió VI-os nagyzene-
kari stúdiójának akusztikai tervezõje volt. A 
gondolatok Honoluluig szárnyaltak, egészen 
a Hawaii Egyetem Békésy Múzeumáig. Dr. 
Lajtha György professzor ismerte a Hawaii 
Egyetem Neurobiológiai Intézetének egyik 
munkatársát, dr. Mary B. Bittermann as-
szonyt, jelen sorok írója pedig éppen azokban 
a napokban hallotta évfolyamtársaitól, hogy 
a washingtoni magyar nagykövetség kultu-
rális tanácsosa, dr. Szabó Csaba egyetemi 
társuk volt. Március elején elindultak az elsõ 
levelek az Amerikai Egyesült Államokba, az 
ismerõsökhöz. A magyar követségre küldött 
levél részlete: „A Hawaii Egyetem Érzékszer-
vi és Idegrendszeri Tudományok Tanszékén 
kiépült laboratóriumot és Békésy kutatásait 
nagymértékben a Hawaii Telefontársaság 
finanszírozta. 1978 októberében ezt a labo-

ratóriumot Békésy György Laboratóriumnak 
nevezték el, és kísérleti berendezéseit, az 
általa kifejlesztett készülékeket az egyetemi 
oktatás demonstrációs eszközeivé nyilvání-
tották. Számunkra felbecsülhetetlen értékû 
lenne, ha kaphatnánk néhány dokumentumot 
Békésy György egyetemi kutatásairól, képe-
ken vagy filmfelvételeken megismerhetnénk a 
Békésy Laboratóriumot, hogy szülõhazájában 
a Rádió és Televíziómúzeumban a látogatók 
megismerhessék amerikai munkásságának 
emlékeit.”

Néhány telefax váltást és telefonbeszélge-
tést követõen Szabó Csaba közremûködésé-
vel Emese Komjáthy Pring, tiszteletbeli ho-

nolului konzul asszony felkereste Mary B. 
Bittermannt, és április végén megérkezett 
a jó hír Budapestre. A Hawaii Egyetem a 
Békésy Múzeum raktárba került teljes anya-
gát a Postai és Távközlési Múzeumi Alapít-
vány Rádió- és Televíziómúzeumának ajándé-
kozza, amennyiben az ajándékozott vállalja a 
csomagolás és a szállítás költségeit, amelyek 
több mint tízezer dollárt tettek ki.

Ebben az idõben a MATÁV Rt tulajdono-
sai amerikai és német cégek voltak. A ma-
gyar vezetõk és Ray E. Stewart amerikai ve-
zérigazgató-helyettes  nem csak a céljainkat, 
de a fizetés sürgõsségét  is megértették, és 
1995. június 4-én Honoluluból 24 ládában 

Békésy György elsõ cipõje és mikroszkópja a Postamúzeum kiállításában
György Békésy’s first shoes and microscope in the exhibition of the Postal Museum
Fotók-Photos: Hajdú József
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Füzesné Hudák Julianna

A Kner Nyomdaipari Múzeum létesítését 
1967-ben engedélyezte a Mûvelõdésügyi 
Minisztérium, majd késõbb, a mûködési 
engedélyben Békés megyei gyûjtõkörrel 
ruházta fel. A minisztérium törekvése az 
volt, hogy valamennyi iparághoz kapcso-
lódjon egy-egy múzeum, ezért kapta az új 
intézmény a „Nyomdaipari” nevet. Való-
jában sokkal inkább  a név másik tagja, a 
„Kner” fejezi ki a múzeum tulajdonképpeni 
gyûjtõkörét és hagyományõrzõ tevékeny-
ségét.

A nyomdaalapító Kner Izidor és gyer-
mekei – elsõsorban Imre fia – értékálló és 
értékõrzõ hagyományt teremtettek, amikor 
Gyomán, az Alföld kulturális szempontból 
is hátrányos helyzetû térségében fekvõ 
településen nyitották meg és virágoztatták 
fel nyomdaüzemüket. Színvonalas munká-
juknak és jó üzleti érzéküknek köszönhetõen 
nyomdájuk világhírûvé vált,  a két világhábo-
rú között nevük szinte eggyé forrt a mûvészi 
magyar könyvkiadással.

A még élõ – sajnos egyre fogyatkozó 
számú – idõs munkások visszaemlékezései 
a Kner család iránti szeretetet tükrözik, 
ezért számukra természetes volt, hogy a 

nyomdászok a történelem tragikus évei után 
továbbra is az alapító család szellemi és 
minõségi követelményei szellemében dol-
goztak, és a nyomdatulajdonosok emlékét, 
könyveiket, személyes tárgyaikat, valamint 
a nyomda termékeiben megtestesült érté-
ket, a tradíciót nagy szeretettel óvták és 
védelmezték. Ez a magatartás jellemezte a 
késõbbi idõszakok vezetõit és dolgozóit is, a 
szakmaszeretetnek ez a megnyilvánulása a 
múzeum hagyományápoló tevékenységéhez 
sok segítséget adott.

1957-ben, a nyomda alapításának 75. 
évfordulója adta az elsõ alkalmat egy kiál-
lítás rendezéséhez, melyet az eltelt idõszak 

Washingtonba érkezett a Békésy hagyaték, 
hogy onnan követségi konténerben folytassa 
útját és 1995. július 13-án haza érkezzen Bu-
dapestre. A kicsomagolás örömteli szorongá-
sát máig nem lehet elfelejteni. Azt sem, hogy 
az elsõ tárgy, amelyet kezünkbe fogtunk, a 
hallásvizsgálatok nélkülözhetetlen készüléke, 
egy Békésy-féle audiométer volt. Az elsõ ma-
gyar elektroncsöves audiométert, a harmadi-
kat a világon (az elsõ kettõ 1919 és 1921 kö-
zött Németországban készült) Békésy Török 
Béla fülész fõorvos ötlete nyomán 1923-24-
ben készítette el. Végleges formáját Stock-
holmban dolgozta ki, s korszerû változatát 
Békésy-audiométer néven ma is világszer-
te ismerik.

A hazaérkezett Békésy-hagyaték kísérleti 
berendezésekbõl, az 1978-ban létrejött 
Békésy Múzeum kép- és ábraanyagából, 
magyarázó szövegeibõl, Békésy megjelent 
dolgozatainak gyûjteményébõl és néhány 
levélbõl és feljegyzésbõl állt. Amikor a múze-
umot a nyolcvanas évek végén felszámolták, 
a kísérleti eszközökrõl  leszerelték mindazo-
kat a tartozékokat, elemeket, amelyeket még 
lehetett használni a laboratóriumokban. Egy-
egy berendezésrõl éppen ezért nehéz megál-
lapítani, hogy miként mûködött. Különösen áll 
ez az élete utolsó éveiben végzett érzékszervi 
kutatások kísérleti eszközeire, melyekkel 
Békésy az érzékszervi információgátlás több 
formáját ismerte fel. A tudományos berende-
zések kiállításához, a tárgyak azonosításához 
dr. Badik Adrianna és dr. Götze Árpád fül-
orr-gége fõorvosok, dr. Lajtha György és dr. 
Tarnóczy Tamás mûegyetemi professzorok 
adtak önzetlen segítséget.

A hazatért hagyatékot a diósdi Rádió- és 
Televíziómúzeumban a Békésy György em-
lékszobákban helyezte el a Postamúzeum. 
Az elsõ szobában Békésy György életével 
és magyarországi munkásságával, a má-
sodikban a Hawaii Egyetemrõl hazatért 

kísérleti berendezéseivel és Békésy ottani 
munkásságával ismerkedhetnek meg a 
látogatók. A múzeum kertjében a magyar 
rádiózás és televíziózás nagyjainak állított 
emlékoszlopok között megtaláljuk Békésy 
Györgyét is. Az emlékezetét ápolók gyakran 
ennél az emlékjelnél hajtanak fejet, ahogyan 
születése 100. évfordulóján is történt. A mú-
zeumból déli harangszó idején érkeztünk, s 
meglepetésünkre az emlékkert már tele volt 
fiatalokkal. A róla elnevezett rákoskeresztúri 
iskola diákjai, testnevelõ tanáruk vezetésé-
vel kerékpárral jöttek el tisztelegni Békésy 
emlékeihez. Születése centenáriumi évében 
a MOTESZ nemzetközi Békésy-konferenciát 
rendezett, életérõl és munkásságáról köny-
vek, tanulmányok jelentek meg. A Békésy-
ösztöndíj napjainkban az egyetemi diákság 
körében éleszti emlékezetét.

A Postamúzeumban 2000-ben megnyílt 
új állandó kiállítása, Múzeum a múzeumban 
az intézmény történetét és gyûjteményeit 
mutatja be. A társadalmi és személyes em-
lékek gyûjteménye izgalmas tárgyai között 
kiállítottuk Békésy György bronz büsztjét, 
melyet öccse dr. Békésy Miklós Kossuth-díjas 
agrobiológus mintázott róla. Mellette négy 
különös Békésy emléket helyeztünk el. Elsõ 
cipõjét és azt az analitikus mérleg marad-
ványt, melyet Békésy 17 éves korában egy 
zürichi mérleggyártó mûhelyben inasként ké-
szített szülei számára. Mindkettõt édesanyja 
ajándékozta a Postamúzeumnak a hetvenes 
évek elején. A harmadik tárgy egy dönthetõ 
tejüveggel konstruált kísérleti eszköz, a 
Hawaii Egyetemrõl érkezett hagyatékból. 
A negyedik egy mikroszkóp, amelyet 2001 
nyarán dr. Eva Voisin, hazánk tiszteletbeli 
San Francisco-i követe hozott be a múzeum-
ba, és helyezett a másik három tárgy mellé. 
Hozzá Honoluluból Békésy György egyik 
diákja juttatta el, aki professzorától kapta 
emlékbe. Amikor megtudta, hogy a Békésy 

múzeum anyaga Magyarországra került, úgy 
érezte, hogy a mikroszkópnak is azok mellett 
a helye. Bittermann asszony segítségével 
teljesült kívánsága, múzeumunk pedig egy 
igazi ereklyével gazdagodott. A mikroszkóp 
ugyanis még Békésy György diák korából 
származik, mint amulettet vitte magával éle-
te nagy vándorútjain Stockholmtól Bostonon 
át Honoluluig.

Békésy György írásai közül 1995-ben a 
Rádió- és Televíziómúzeum megnyitására ké-
szült meghívóra az alábbi sorokat választot-
tuk: „Végezetül már látom, hogy az Egyesült 
Államokban a legkülönfélébb helyek is egyre 
jobban hasonlókká válnak, az élet egyre 
kevesebb és kevesebb érdekességet ad és 
amint tapasztalom napjainkban, varázslatos 
dolgokat már csak a múzeumokban találunk. 
A múzeumok sokféle módon tanítottak meg 
arra, miként lehet megismerni azt a gazdag 
tudást, amit az elmúlt ezer évek alatt az 
emberi géniusz megteremtett.” Szívbõl re-
mélem, hogy a Rádió- és Televíziómúzeum 
varázsaihoz Békésy György hagyatéka is 
hozzájárul.

The return of the Békésy Bequest

Dr György Békésy was awarded the Nobel Prize 
in medicine in 1961 but he carried out research 
in several fields. He was working for the Experi-
mental Department of Postal Services in Budapest 
where he was allowed to deal with his projects in 
an inspiring environment but later on, after the 
communists had come to power he decided to 
leave Hungary. Later he became professor at the 
University of Honolulu where a museum was dedi-
cated to his memory after his death. In his native 
country memorial exhibitions were set up and the 
newly established Museum of the History of Radio 
and Television Broadcasting exhibited a great deal 
of his bequest which has been returned from the 
Békésy Museum in Hawaii.

A kner Nyomdaipari múzeum
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nyomdatermékeibõl állítottak össze. Az 
ünnepség sikere után, néhány évvel késõbb 
ebbõl a kiállításból kialakítottak egy úgyne-
vezett „házi múzeumot” Kner Imre egykori 
dolgozószobájában. Ez a kiállítás még nem 
volt nyilvános, csak a nyomda vendégei 
tekinthették meg, de magában hordozta 
azt az igényt, hogy a Kner család életmûve 
összegyûjtve, rendszerezve látható le-
gyen. E kiállítások szervezõje és rendezõje 
Malatinszky Lajos volt, õt tekinthetjük a 
gyûjtemény elsõ õrének, a múzeumi anyag 
gondozójának. 1918-tól dolgozott a nyom-
dában, s Kner Imre bizalmas munkatársa, 
majd mûvezetõ lett, 1955-tõl nyugállomány-
ba vonulásáig telepvezetõ volt. Érthetõ, ha 
a Kner Nyomda sikereit kicsit a sajátjának 
is érezte, számára fontos volt a hagyomá-
nyok ápolása, megõrzése, ezt szívügyének 
tekintette.

A hatvanas években – miután a gyomai 
nyomdát a békéscsabai nyomdához csa-
tolták – a békéscsabai vezetés támogat-
ta a múzeum alapítását, és a Kner család 
részérõl is szívesen fogadták e gondolatot. 
Haiman György – Kner Imre szellemi hagya-
tékának gondozója – segítségével hozzálát-
tak a megvalósításhoz. A Mûvelõdésügyi Mi-
nisztérium engedélye után megkezdõdtek az 
elõkészületek a kiállítás megrendezésére, 
és 1970. augusztus 30-án Kner Imre egy-
kori lakóházában Ortutay Gyula felavatta a 
múzeumot. Sajnos, ezt Malatinszky Lajos 
már nem érhette meg. A múzeum azonban 
csak néhány évig mûködhetett zavartalanul, 
ugyanis 1974-ben kiderült, hogy az 1925-
ben épült Kner-villa igen rossz mûszaki álla-
potban van: az alapozás és a tetõszerkezet 
problémai miatt a ház összeomlására lehe-
tett számítani. Az épületet életveszélyessé 

nyilvánították, a múzeumlátogatásokat be-
szüntették. Az épület felújítását, alapjai-
nak megerõsítését, a ház alatti pince bete-
metését, a tetõszerkezet felújítását  a Kner 
Nyomda saját erõbõl oldotta meg, s 1982-
ben, a gyomai nyomda alapításának cente-
náriuma alkalmából rendezett ünnepség ke-
retében – immár másodszor – megnyitotta 
kapuját a múzeum, mely azóta folyamato-
san látogatható.

Jelenleg két állandó kiállításunk van: 
Könyvek és nyomtatványok a gyomai Kner 
Nyomdából; Kozma Lajos bútorok. Az állandó 
kiállítás a Kner család tagjainak munkássá-

gát és a gyomai Kner Nyomda 1882-tõl nap-
jainkig tartó történetét, kiadványait mutatja 
be színvonalas, igényes kiadványokkal, szép 
tipográfiával. Knerék magas minõségi kö-
vetelményeket támasztottak, a családtagok 
munkássága ipar-, kultúr- és irodalomtör-
téneti jelentõségû: nagy szakmai elismerést 
váltott ki hazai és nemzetközi viszonylatban 
is. A nyomdaalapító Kner Izidor és fia, Imre 
által megjelentetett kiadványok iránt nagy a 
kereslet, az árverések érdeklõdésre számot 
tartó tételei, melyek szinte mindig igen te-
kintélyes leütési árat érnek el. Kner Albert 
reklámgrafikai munkássága és a Container 
Corporation of America (Chicago) cso-
magolástechnikai cég neve összetartozik. 
Kner Erzsébet könyvkötõmûvészi munkái 
itthon és Chicagóban is magánszemélyek, 
közgyûjtemények féltett kincsei. Haiman 
György nyomdai, tervezõi munkássága 
mellett értékes kutatómunkát végzett, köny-
veket, publikációkat jelentett meg Tótfalusi 
Kis Miklósról, a Kner és a nagyszombati 
nyomdák történetérõl.

Legendás a Kner család tagjainak és kor-
társaiknak viszonya. A nyomda mûködése 
révén az írók, mûvészek mellett a nyomdai/
kiadói szakmai egyesületek tagjai, a köz-
igazgatás szakemberei is kapcsolatba 
kerültek velük, sokukkal mély barátság 
alakult ki. A család baráti köréhez tartozott 
Kozma Lajos, aki 1920-30 között készítet-
te a Kner Nyomda könyvdíszeit, iniciáléit 
és nyomdajegyeit. Ezek felhasználásával 
készültek a gyönyörû tipográfiájú, barokk 
stílusú könyvsorozatok és egyéb, jellegzetes 
„kneres” kiadványok. A könyvdíszek vázlat-
rajzai, a róluk készült nyomóformák és a 
kész kiadványok egymás mellett láthatók a 
múzeumban. A Kozma Lajos által tervezett 

Enteriõr –  Kozma Lajos által tervezett bútorok
Attractive interior – Furniture planned by Lajos Kozma

Részlet a kiállításból – Detail of the exhibition
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épületben 1998 óta megtekinthetõ egy szin-
tén általa tervezett komplett szobabelsõ, így 
Kozma építészeti, bútortervezõi és grafikai 
munkásságáról egyaránt képet kaphat a 
látogató. 

A kultúrtörténeti látnivalókon kívül hang-
súlyos az ipartörténeti emlékek bemutatá-
sa. Sok látogató számára ad felejthetetlen 
élményt a nyomdagépek mûködtetése: a 
helyszíni nyomtatás, papírvágás, perforálás 
megtekintése. A múzeumban a könyvnyom-
tatás (magasnyomtatás) technikai eszközei 
mellett szedõtermi és könyvkötészeti  gépek 
láthatók.

A múzeum gyûjteményei

A múzeum gyûjteményének alapját a gyo-
mai nyomda üzemrészében és padlásán 
megmaradt anyagok képezték, melyek a 
Kner korszak emlékeinek már csak töredé-
kei. Az iratanyag a Békés Megyei Levéltár 
gyulai részlegébe, Kner Imre szakkönyv-
tárának jelentõs része Budapestre, az 
Iparmûvészeti Fõiskola könyvtárába került, 
a család személyes tárgyait a rokonság 
õrizte meg.

Malatinszky Lajos leltáraiból tudjuk, 
hogy az alapításkor hány darab könyv, 
nyomtatvány, oklevél, klisé, körzet, betû és 
nyomóforma képezte a múzeum anyagát. 
A gyûjtemény azóta jelentõs mértékben 
bõvült: a gyomai nyomda fennállásának 
120 éve alatt készült termékei mellett 
megtalálható más Békés megyei nyomdák 
emlékanyaga is.

A tárgyi gyûjteményben nyomógépek, 
szedõgépek, könyvkötészeti gépek és szer-
számok vannak, sajnos ezeknek csak egy 
részét tudjuk bemutatni kiállításunkban. 
Több száz nyomóforma, klisé található 
raktárunkban. Ezek közül igen jelentõsek a 
Kozma Lajos által tervezett könyvdíszek és 
körzetek, melyek a gyomai nyomda számára 
készültek az 1920-as években, továbbá a 
különféle betûgarnitúrák.

Könyvgyûjteményünk több mint 15 ezer 
kötetet számlál, köztük a gyomai nyomda 
1882-es alapításától napjainkig készült 
könyvek, közigazgatási nyomtatványok és 
folyóiratok (pl. a Röpke Lapok és a Magyar 
Bibliofil Szemle), a mai termékekbõl egy-egy 
példányt archiválunk. A különféle gazdasági 
és társadalmi egyesületek alapszabályai, 
zárszámadásai mellett itt kaptak helyet a 
Békés megyei nyomdák könyvjellegû ter-
mékei, többek között a Tevan, a Dobay és 
a Réthy Nyomdák kiadványai. A szakkönyv-
tárban fellelhetõk a múzeumi feldolgozó 
munkához szükséges kézi- és szakkönyvek, 
a régi betûöntödék mintakönyvei és szakfo-
lyóiratok.

A Kner és a Békés megyei nyomdák nem 
könyvjellegû termékei a nyomtatványtárban 
kaptak helyet: a gazdasági és társadalmi 
élet alkalmi nyomtatványai, meghívók, 

levelezõlapok, oklevelek, részvények, banki 
és pénzintézeti nyomtatványok, naptárak és 
számos más merkantil nyomtatvány.

A mûvészeti gyûjtemény gerincét a báli 
meghívók eredeti rajzai, például Geiger 
Richard, Darilek Harry, Divéky József, Góró 
Lajos illusztrációi alkotják. Természetesen 
más mûvészek is dolgoztak a nyomda ré-
szére, munkáik (báli meghívók rajza, könyv-
illusztrációk, reklámgrafikák, címlaptervek, 
naptárillusztrációk és más merkantil nyom-
tatványok illusztrációi és tipográfiai tervei) 
a több mint 1500 darabos gyûjteményt 
gazdagítják.

A történeti gyûjteményben a családi ira-
tok, a nyomdai levelezés, a hazai és nemzet-
közi kiállításokon szerzett oklevelek, és több 
száz történeti fotó található.

Fotótárunkban a tárgyfotók és a különféle 
nyomdai, tipográfiai eseményeken készült 
fotók negatívjai mellett diákat és videofel-
vételeket õrzünk. 

Adattárunk a múzeumi anyag feldolgozá-
sához és a kutatómunkához egyaránt fontos 
adatokat, információkat tartalmaz.

Az utóbbi években jelentõsen gyarapodott 
gyûjteményünk: számos, a nyomdai fejlesz-
tések során korszerûtlenné vált nyomdai 
eszközt ajándékoztak múzeumunknak, de 
magánszemélyektõl is vásároltunk gépeket, 
dokumentumokat, valamint antikváriumok-
ból és könyvaukciókon jutottunk hozzá az 
eddig hiányzó kiadványokhoz. Jelentõs 
archív anyag került hozzánk a békéscsabai 
Kner Nyomda tulajdonváltás miatti költözé-
se és felszámolása alkalmával: üzleti leve-
lezés, termékminták, fotók, videofelvételek, 
marketing- és reklámanyagok.

Kiadványok

1982-ben indult a múzeum nyomdatör-
téneti sorozata, mely az eddig megjelent 
33 füzetben feldolgozta a Délkelet-Alföld 
nyomdáinak és könyvkiadóinak történe-
tét, neves (e nyomdákhoz kötõdõ) sze-
mélyek életrajzát és megemlékezett jeles 
nyomdai/tipográfiai rendezvényekrõl. 
Az elmúlt években a látogatók infor-
málását kibõvítettük: három nyelven 
kapható kiállításvezetõ, nyolc nyelven 
készült színes leporelló, az állandó 
kiállításokban magyar, angol és né-
met nyelven olvashatók a feliratok. A 
nyomdai gépek mellett ún. lapozóban 
(mappákban) bõséges információ talál-
ható a nyomdai mûveletekrõl, munka-
folyamatokról, a betûkrõl és a magyar 
nyomdatörténetrõl.

The kner Printing Industry museum

The Kner Museum, the only museum in 
Hungary dedicated to the art of printing, 
has been in the home of Imre Kner since its 
foundation in 1970, designed by the archi-
tect and designer Lajos Kozma in baroque 
folk style, was built in 1925. The Museum 
presents the activities of the members of 
the Kner family and the history of their 
printing house. The permanent exhibi-
tion has the title „Books and equipment of 
the Printing House Kner of Gyoma”. In the 
rooms of the museum there are artistically 
designed invitation cards for balls, illus-
trated postcards, calendars, posters, old 
pictures, historical documents, and some 
very old but still working printing machines 
and tools for bookbinding.

A Kner-nyomda reklámlapja. A figurákat Csabai-Ékes Lajos tervezte 1926-ban  
Advertising leaflet of the Kner printing house. The figures were designed by 
Lajos Csabai-Ékes in 1926



46

Gulyásné Gömöri Anikó

A Fõvárosi Gázmûvek a Gázmúzeum 1996-
os alapítása elõtt is fontosnak tartotta a 
gázszolgáltatás tárgyi emlékeinek és do-
kumentumainak gyûjtését és megõrzését. 
A legtöbb gázkészüléket az 1970-es évek 
elején sikerült összegyûjteni, amikor a vá-
rosi gázról földgázra való átállítás történt. 
A gyûjteményt több helyen raktározták, de 
az érdeklõdõk csak a Gázmûvek Budapest, 
VI. kerület, Bajcsy Zsilinszky út 3. szám 
alatt láthatták a régi készülékeket. Az itt 
mûködõ reklám- és propagandacsoport 
ugyan tematikusan rendezte a gázkészü-
lékeket, de a helyiség számos szempontból 
alkalmatlan volt a kiállításra. Végül 1994-
ben a Gázmûvek központi telephelyén, a 
VIII. kerületi Köztársaság téren felépített 
új épületben méltó helyre kerülhettek a 
tárgyak. A szép, elegáns, 350 m2-es, tá-
gas kiállítóterem lehetõvé tette, hogy a 
következõ évben megnyíljon az elsõ kiállí-
tás. A gyûjtemény egyharmadát állították 
ki, a többi készülék raktárba került. Kön-
nyebbséget jelentett, hogy a raktár ugyan-
csak a Köztársaság téren kapott helyet. A 
dokumentációkat a kiállítóhelyiség mellett 
sikerült elhelyezni.

A kiállítás legszebb darabjai közé tar-
tozik az a hat gázkandalló, melyeket 1859 

és 1930 között gyártottak. A gyûjtemény 
egyik sajátossága a gázkandallók és -kály-
hák sokfélesége. Másik különlegességét a 
gázmérõk jelentik, melyek többségét az 
1900-as évek elsõ felében hozták forga-
lomba.

1996-ban a szakgyûjteménybõl Gáz-
múzeum lett, fõvárosi gyûjtõkörrel. Az 
országban ez az egyetlen olyan mûszaki 
múzeum, amelyik kiállítja a gázgyártással 
kapcsolatos tárgyakat, és bemutatja a gáz-
szolgáltatás történetét.

Hazánkban az elsõ gázkészülékek eladá-
sáról a Pester Lloyd tudósít 1856. július 
4-i számában. „Mindennemû gázvilágítási 
tárgy lerakata Kishíd utca, Angol Királynõ 
Szálloda. Gázkandallók, falikarok, kande-
láberek.” (Ma V. kerület, Türr István utca.- 
szerk.) Az évszám azért is nevezetes, mert 
az elsõ gázgyár 1856. december 23-án 
indította meg a termelést a Lóvásár (ma 
Köztársaság) téren, a pesti utcákon ekkor 
gyulladtak ki az elsõ közvilágítású gázlám-
pák. A gázt sokáig elsõsorban világításra 
használták.

A nemcsak világításra használt gázké-
szülékek az 1880-as évektõl terjedtek el. 
A Pesti Hírlap 1895-ben elkészült háza 
már igazi reklámja volt a gáz sokoldalú fel-
használásának: ott már nemcsak fûtésre, 
hanem a konyhai berendezésekhez is al-
kalmazták. (A gáz használata költségesebb 

volt a fa-, illetve széntüzelésnél, de tisz-
tább és könnyebben kezelhetõ.) Az épület 
legmagasabb pontján álló géniusz-szobor 
kezében tartott fáklyában égõ gázláng 
messzirõl látható volt. 

Amikor a fõváros 1913-ban felépítette az 
elsõ községi gázgyárat, a vezetõség min-
dent elkövetett, hogy meginduljon a hazai 
készülékgyártás. Elõször is hétre emelte 
a felszerelési irodák számát, majd óriási 
propagandamunkába kezdett. 1914 elején, 
amikor átadták az óbudai új gyárat, nagy 
lendülettel megemelkedett a háztartási 
gáz fogyasztása. A reklám hatására 2480 
fõzõt és 2403 vasalót helyeztek ki bérbe a 
fogyasztókhoz, valamint részletre eladtak 
800 tûzhelyet. 1915-re majdnem 5000-rel 
több bérleti készüléket sikerült elhelyez-
ni a háztartásokban. Miközben a bérleti 
készülékek egyre népszerûbbekké váltak, 
a mûködõ gázlámpák száma drámaian 
csökkent: 1916-ban 29 667 db volt, ebbõl 
1917-re csak 7 486 üzemelt. 

A háború alatt kapott rossz minõségû 
szénbõl keletkezett gáz sok ként tartalma-
zott. A gáztisztító massza hiánya miatt a 
kén jelentõs pusztítást végzett a hálózat-
ban és a gázmérõ állományban egyaránt. A 
Gázmûveknek nagy erõfeszítésébe került a 
gázmérõket felülvizsgálni, javítani, cserél-
ni, de eredményes munkát végezetek, mert 
a gázveszteség nagy mértékben csökkent. 
Új típusú és jobb hatásfokú gázkészülé-
kek forgalomba hozatalával kedveztek 
a háziasszonyoknak. A háztartásokban 
egyre szívesebben sütöttek-fõztek gázzal 

A gázmúzeum

T/37 egységes típusú zománcozott gáztûzhely. Csepel, Weiss Manfréd, 1937.
T/37 unified type of enamelled gas cooker. Csepel, Manfred Weiss, 1937.

Gázkandalló, Németország, 1859.
Gas fire-place, Germany, 1859.
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és a faszenesnél praktikusabb gázvasalót 
használták. Kényelmesebb és egyszerûbb 
kezelést igényelt a fürdõ- és vízmelegítõ 
készülék.

A Gázmûvek intézkedése megkönnyítette 
a gázkészülékekhez jutást: kibõvítették a 
bérleti készülékek rendszerét, és bevezet-
ték az akvizíciós akciókat. Olcsó havibér 
ellenében lehetett gázkészülékhez jutni, a 
készülékek köre gáztûzhellyel és -sütõvel 
bõvült. Az 1927-tõl elindult sikeres vál-
lalkozás nyomán 357 ház 8258 lakásába 
vezették be a gázt. 

Nagy áttörést jelentett a hazai pia-
con 1925-ben megjelenõ ún. egységes tí-
pusú gáztûzhely gyártása, amely a cse-
peli  Weiss Manfred gyárból származott. 
1937-ben már a zománcozott kivitel követ-
te, de ugyanitt készült a rézborítású kis és 
nagy vízmelegítõ gázkészülék. 1930-tól a 

gázlámpákat és vízmelegítõket a Lámpa-
gyár állította elõ. Fõzõversenyeket rendez-
tek az Egyetem utcai Károlyi palota nagy-
termében, hogy ezzel is népszerûsítsék a 
gáztûzhelyeket. 1932-ben nyílt meg a Vil-
mos császár út 3-ban (ma Bajcsy Zsilinsz-
ky út) a bemutató és elõadóhelyiség, mely-
nek programjai vonzották a látogatókat. 
Az elõadásokon résztvevõ háziasszonyok 
száma egy év alatt meghaladta a 10 000 
fõt. Itt hasznos tudnivalókkal látták el az 
érdeklõdõket a gázkészülékek kezelésérõl, 
tisztításáról és a takarékos gázfõzést is ok-
tatták.

A Gázmúzeum kiállítótermében találkoz-
hatnak ebbõl az idõbõl származó gáztaka-
rékos edénnyel, ezt a témát népszerûsítõ 
folyóirattal és sok egyéb, gázzal és gázel-
látással kapcsolatos tárggyal, gázkészü-
lékkel.

The gas museum

Even before the 1996 foundation of the Gas Muse-
um, Fõvárosi Gázmûvek Rt (Capital Gas Works Co.) 
considered it important to collect and preserve the 
relics and documents of the history of gas service. 
Most of the gas appliances on view were collected 
in the 1970s when the service was switched from 
municipal to natural gas. For years, the collection 
was stored at several sites. Finally, it was exhibited 
at the Gas Works’ newly-built headquarters in Köz-
társaság Square.

Only one-third of the collection was put on display, 
and the rest remained in storage. The six gas-fire-
places, manufactured between 1859 and 1930, are 
among the most exquisite pieces of the exhibition. 
The collection is made unique by the great variety 
of gas fireplaces and stoves. Gas meters are equally 
noteworthy; the majority of these were put in opera-
tion in the first half of the twentieth century.

The special collection was given a museum in 
1996 with contributors from around the capital. This 
is the country’s only technical museum exhibiting 
artefacts related to gas production and the history 
of gas service.

Üvegbe zárt bánya
Türelemüveg a központi Bányászati múzeum gyûjteményében

Szemán Attila

A türelemüveg, mint tárgytípus a legti-
tokzatosabbak közé tartozik. A palackba 
csak sok nehézséggel és ügyességgel 
belehelyezhetõ, s a gyakran még bent 
összeállítandó figurák bármilyen té-
májúak, eleve érdekessé teszik az ilyen 
mûtárgyat. Az üveg maga minden esetben 
az alkotó által önként választott techni-
kai akadály, melynek legyõzése látszólag 
lehetetlen, hiszen azt sugallja, hogy az 
üvegbe a palacknyaknál nagyobb tárgya-
kat helyeznek el. E talány önmagában is 
érdekessé teszi a tárgyat, az üvegben el-
helyezett és ledugózott „mû” pedig amel-
lett, hogy jól látható marad, idõtállóbbá 
válik. A bányász türelemüvegek esetében 
azonban ezekhez a szempontokhoz még 
egy újabb is társul: segít a bányák hitele-
sebb bemutatásában. 

A bányászat és a bányák mûvészi bemu-
tatása érezhetõen mindig komoly problé-
mát okozott az alkotóknak. Nem könnyû 
egyszerre megmutatni a bányász munkáját 
és érzékeltetni a bányák zárt belsõ világá-
nak hangulatát. Márpedig nyílt térben a bá-
nyász munkája egészen másképp hat, mint 
a mélyben. A szûk középkori vágatok és ak-
nák valóságos ábrázolása egyébként sem 
könnyû, hiszen a mintegy 80 × 80 cm-es, 
jobb esetben 150 × 90 cm-es vágatokban a 
kevés hely miatt semmit sem lehetett lát-
ni. Ezért kerestek különbözõ megoldásokat 
a bányaterek bemutatására: pl. a bányahe-

gyet különbözõ pontokon megnyitva, mint-
egy átlyukasztva ábrázolták, apró nyíláso-
kon keresztül mutatták be a munka egyes 
részleteit. A bányához kapcsolódó sötét-
ség, homály – ami hozzá tartozik a hangu-
lathoz – hiányzik az összhatásból, azonban 
az üvegbe zárt bánya jelöli annak térbeli le-
határoltságát. 

A türelemüvegeknek nagyon sok faj-
tájuk van és igen eltérõ a színvonaluk. A 
különbözõ gyûjteményekben õrzött számos 
darab nagyobb része vallásos témájú, gya-
korta rabok által készített „börtönmunka”, 
bányász-palack kevés akad közöttük. A bá-
nyászati tárgyúak viszont hazai viszonylat-
ban a legbonyolultabb felépítésûek, s kül-
földön is legfeljebb a tengerészpalackok 
léphetnek a nyomukba.

A bemutatandó üveg kónikus nyakába la-
pos, domború tetejû, keményfából faragott 
dugó illeszkedik. Ennek egész felülete pi-
rosra festett, tetején a beékelés jól látható. 
A dugó alsó részében a nyak alatt, a belsõ 
térben lapos keresztgerenda van, ami meg-
gátolja annak kihúzását. Ez nagyon fontos, 
hiszen a kihúzható dugó nem biztosított vol-
na kellõ védelmet a külvilág viszontagsága-
ival szemben, és könnyû hozzáférést jelent-
hetett volna az illetékteleneknek. Léteznek 
két, három, sõt négyszintes felépítményû 
bányász türelemüvegek: jelen darabunk 
négyszintes építményt foglal magába.1 Az 
elsõ szinten a bányászatot, azaz a földalat-
ti bányát, a második szinten a bánya kül-
színét az aknaszájjal és az ércelõkészítést, 
valamint az ércolvasztást láthatjuk. A har-

madik szinten a pénzverde, míg a legfelsõ, 
negyedik szinten a bánya felügyelete és a 
bányabíróság jelenik meg. 

A türelemüveg egyik oldala
Side of the patience bottle
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A felépítmény négy sarokgerendán nyug-
szik, ezek szintenként bábosak, azaz hasa-
sodók,2 fehérre festettek, spirálisan elhe-
lyezett piros-zöld-sárga csíkkal dekoráltak. 
A bábos tagozatok közt szögletes részletek 
helyezkednek el, s ezek nyílásaiba ácsolták 
bele a szintek padozatának oldalgerendá-
it. Ezeket a tagozatokat és oldalgerendá-
kat szintenként váltakozva ezüst- és arany-
füsttel vonták be, ami csillogó külsõvel 
ruházza fel a palackot. A padozatok desz-
kái, valamint az oszlopok felsõ, hegyes le-
zárásai piros színûek. Az oszlopok és figu-
rák élénk színû festése nagyban emeli a 
palack dekorativitását. 

A legalsó szinten a földalatti bányában 
zajlik a kitermelés. A vájárok ékkel-kala-
páccsal fejtik az ércet, egy csillés a táró-
szájból csillét tol ki. A tárószáj külsõ felü-
letét antimonit porral vonták be. A fejtendõ 
ércet szürke antimonit [Sb2S3] és galenit 
[PbS] porral bevont posztamenseken el-
helyezett kõzetek szolgáltatják. Akad köz-
tük felnõtt, hegyes kvarckristály [SiO2] és 
fehér kvarc darabka, galenit, telérkõzet. A 
fából faragott szerszámok (bányászékek és 
kalapácsok) vasát ezüstfüsttel vonták be, a 
nyeleket pirosra festették. Középen feke-
te ruhás bányatiszt áll kezében bottal, hó-
na alatt papírlappal. A következõ szint pa-
dozatának áttört nyílásába támasztottak 
egy létrát, s ez mintegy összeköti a föld-
alatti bányát a külszínnel. A nyíláson át 
egy kézivitla kötelén két szállítóvödör lóg, 
az egyik az oldalán fekszik, a másik a ta-
lapzaton áll. 

A második szinten találjuk az aknanyí-
lást képezõ áttörés felett a kézivitlát, mel-
lette oldalt a vitlás bányászt,3 amint húzza 
az ércet. Láthatunk ezen a szinten talicská-
val ércet szállító bányászt és bányaácsot is, 
aki szekercével egy gerendát farag. Ugyan-

csak megtalálhatjuk az elõzõ szinthez ha-
sonlóan a bányatiszt figuráját. Itt helyezték 
el az ércelõkészítést is. Kisebb tálcaszerû 
szérkén, illetve vályú formájú széren ara-
nyat mosnak. Ugyancsak ezen a szinten a 
következõ munkafolyamatot, a kohósítást 
is megtaláljuk: egy olvasztókemence mel-
lett két kohász áll, az egyik ércteknõt, a 
másik kohászvillát tart a kezében.

A harmadik szinten a pénzverde helyez-
kedik el. Gépei közül a golyós pénzverõgép,4 
pontosabban pénznyomó prés szerepel. Ezt 
a fajtát nagyon kedvelték Körmöcbányán, s 
ott is használták a legtovább. Az aranymér-
leget, a penge, vagyis a pénzek alapanyagá-
ul szolgáló nemesfém szalag hengerlõjét és 
a lapkakivágót is ábrázolják. Egy nagyobb 
asztal mellett négy munkás pénzeket válo-

gat, s láthatók az érmék tárolására szolgá-
ló teknõk.

A negyedik, legfelsõ szinten a bánya irá-
nyítóit figyelhetjük meg. Itt két csoport kü-
lönül el egymástól: az irányítók vagy in-
kább tulajdonosok körülülnek egy téglalap 
alakú asztalt, mindegyik elõtt kis papiros 
van, a kalamárisban, illetve kettejük kezé-
ben írótoll. A papírdarabkákon néhány betû 
olvasható: ezeket valamilyen nyomtatvány-
ból vágták ki. A négy ülõ alak mögött, az 
üveg falánál háttal áll négy figura, aligha-
nem küldöncök.

A másik csoport csupán két alakos: egy 
deresre húzott elítélt és a botozást végre-
hajtó hajdú. Ez a jelenet a bányabíróság te-
vékenységére utal. Nem tudjuk, a büntetést 
milyen okból rótták ki, de erre a munka fel-
vételének kellõ indok nélküli megtagadása 
is elég lehetett. Az asztal körül ülõ testü-
let aligha lehet a bányabíróság, mert nem 
tûnik ki közülük a testületet vezetõ bánya-
bíró alakja, sõt, ebben az esetben a többi 
ülõ figura tulajdonképpen felesleges lenne.

A palack felépítménye a nemesfém feldol-
gozás teljes vertikumát mutatja be, megta-
lálhatjuk benne a mai értelemben vett 
bányászatot, kohászatot, pénzverést. A ré-
gebbi felfogás ezt egy szakmának tekintet-
te, mely a XIX. század közepéig létezõ alsó-
magyarországi fõkamaragróf hatáskörében 
is követhetõ: õ volt a Garam-völgyi bányá-
szat, kohászat és egyszersmind a körmöc-
bányai pénzverde igazgatója.

Az üveg eredete, kora

A bemutatott darab származásá-
ra, korára utaló adatok nélkül került 
gyûjteményünkbe, ezért meghatározásá-
nál csak a tárgy elemzésére támaszkodha-
tunk. A munkások egyértelmûen magyar 

Ércfejtés ékkel-kalapáccsal 
Extraction of the ore with chock and hammer

Olvasztókemence kohászokkal 
Melting furnace with foundrymen
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bányászruhát viselnek, a piros-zöld-kék-
fekete szárnadrágok és magas szárú fekete 
csizmák magyarországi bányahelyre utal-
nak, hiszen máshol nem hordtak hasonlót 
a bányászok. Ez a ruházat egyszersmind 
korhatározó, ugyanis a XVIII-XIX. század 
fordulójánál korábbi magyarországi türe-
lemüvegekben általános a térdnadrág ábrá-
zolása, csak elvétve fordul elõ szárnadrág. 
A valóságban ennél talán valamivel koráb-
ban vált jellemzõvé a magyar viselet a bá-
nyavárosokban, a türelemüvegekben azon-
ban csak a XIX. század elsõ felében vált 
általánossá. Igaz, hogy a zsinórzatot csak 
a pénzverõk néhány tagjánál és a legfelsõ 
szint ítéletvégrehajtó hajdúján figyelhet-
jük meg, feltételezhetjük azonban, hogy eb-
ben a figurák kis mérete is közrejátszott. 
A felsõ ruházatra a rövid, derékig érõ dol-
mányok jellemzõek, bár elõfordulnak kissé 
hosszabb kabátok is. Különösen jellemzõ a 
hajdú öltözéke: a rövid paszományos, álló-
galléros dolmány és a szemernyõs csákó 
együttesen a XIX. század közepére datál-
ja az üveget. Ezt erõsítik a felsõ szint álló 
alakjain látható rövid derekú, hosszú szár-
nyú frakkok. 

A pénzverde egyértelmûvé teszi a palack 
körmöcbányai eredetét, hiszen a XIX. szá-
zadban – ellentétben a korábbi idõszakkal 
– itt mûködött egyedül pénzverdénk. Ennek 
nem mond ellent az antimonit és galenit 
porral bevont alsó „bányaszint” sem, sõt 
erõsíti a meghatározást, hiszen Körmöcbá-
nyán mindkét érc megtalálható, és az alsó-
magyarországi bányavidéken az antimonit 
máshol nem jellemzõ ásvány.

A türelemüveg készítõje a bányászatot jól 
ismerõ, precíz ember volt. Rendkívül gon-
dos kidolgozás, festés jellemzi az egész pa-
lackot, a készítõ eleve nehéz, négyszintes 
összeállítást választott és meglehetõsen 
sok alakot helyezett el benne. Összesen 35 
fából faragott emberi figura található a pa-
lackban, magasságuk nem haladja meg a 
3-3,5 cm-t. Testtartásuk némiképp unifor-
mizált, lábuk egységesen nyújtott, térdben 
nem törik meg, csak kéztartásuk alkalmaz-
kodik a különbözõ munkavégzésekhez. Ez 
a merev lábtartás alighanem a figurák kis 
mérete miatt alakult így. A hajviselet hátul 
nyakba érõ, bajuszt, szakállt egyetlen alak, 
még a hajdú sem visel. 

Az ábrázolások bányászattörténeti 
jelentõsége

A türelemüveg figurái – egyéb néprajzi áb-
rázolásokhoz hasonlóan – nem a szorosan 
vett munkaruházatban, hanem szakmai 
ünneplõjükben jelennek meg. Jellemzõ 
a XIX. században már meglevõ szakmai 
rétegzõdésre, hogy a kifejezetten földalatti 
bányamunkát végzõk mind viselik a farbõrt, 
míg a kohászokon és pénzverõkön hiába 
keressük. Érdekes, hogy a bányászviselet-

ben nem általános a magyar címer színeit 
megjelenítõ zöld süveges, fehér dolmányos, 
piros nadrágos összeállítás. A magyar 
szabású, feszes nadrág elég nagy számban 
fordul elõ zöldben, kékben és feketében is, 
mint ahogy a felsõ ruházat színe is többször 
fekete. A kohászok és pénzverõk között van 
fehér nadrágot viselõ is.

A kifejezetten bányász, azaz farbõrös fi-
gurák összesen tizenketten vannak. Hár-
man a zöld-fehér-piros színeket viselik, 
míg ugyancsak hárman fehér zubbonyt 
kék, ketten zöld nadrággal. Fekete zubbo-
nyos négy figura, kettejük fekete, egy-egy 
fõ piros és zöld nadrágos. A teljesen feke-
te ruhát és zöld süveget viselõket külön kell 
választanunk, õk a magyar bányatiszti ru-
hát hordják, a hónuk alatt tartott papír is 
tiszti beosztásukra utal. 

A zöld-fehér-piros a szakma díszruhá-
jának színei, de óvatosan kell bánnunk az 
általánosítással. Körmöcbányán például 
a XIX. század közepén – e palack tanúsá-
ga szerint – létezett egyéb színû díszruha 
is, sõt a többi bányász türelemüvegben is 
elõfordulnak más változatok. 

A bányászok mind zöld süveget hor-
danak, a kohászok és ércelõkészítõk pe-
dig szélesebb karimájú, ún. „tót” kalapot. 
A széles karimájú kalap a munkavédel-
met szolgálta. Ábrázolását megtalálhat-
juk az 1513-as rozsnyói Szent Anna-képen 
csakúgy, mint a modern kor martinászai-
nál. Mivel azonban hasonlított a Felvidé-
ken elterjedt széles karimájú kalapokhoz, 
ezért használják ma a „tót” kalap elneve-
zést. A palack ábrázolása szerint viszont ez 
a fejfedõ semmiképp sem utal nemzetiség-

re, csakis munkakörre! A pénzverõk és a 
bányavezetõség tagjai hajadonfõtt vannak, 
minthogy kevésbé veszélyes felszíni épüle-
tekben dolgoztak.

A szállítóeszközök közül egy függõleges 
és két szintes példányt találunk a palack-
ban. A kézivitla a középkortól kezdve na-
gyon elterjedt és jellemzõ szállítóeszköz 
volt a bányák aknáiban. Szépen megfor-
mált alakját láthatjuk a második szinten. 
Funkciója a palackban – a létrával egye-
temben – az akna bemutatása, amelynek 
falait más módon nem jelölhették, egyszer-
smind összeköti a földalatti világot a felszí-
nivel. Az egyik szintes szállítóeszköz a ma 
is mindenki által ismert talicska. Haszná-
lata már csak a külszínen volt jellemzõ a 
XIX. században, a mélyszinti bánya szállí-
tóeszköze a csille. Az itt látható darabnak 
a kerekeit nem jelölték, de a csilleszekrény 
jellegzetes dõlése, a ferde oldalvasalatok 
jelzése egyértelmûvé teszi, hogy „magyar” 
csillérõl van szó, a XVIII. század végétõl 
nem is használtak az alsó-magyarorszá-
gi bányavidéken másfajta csillét. A mód, 
ahogy a tárószájat – egy kicsit „fakabát”-
szerûen – kialakították, arra utal, hogy az 
akna mellett a másik jellegzetes bányatér-
séget, a tárót vagy vágatot is be akarták 
mutatni.

Jegyzetek

1 Központi Bányászati Múzeum Ltsz.: 69.295.1. 
M.: 25 cm Sz.: 11 cm V.: 9 cm  A tárgyat rö-
viden ismertették Fitz, Otto – Huber,  Peter: 
Bergmännische Geduldflaschen. Wien, 1995. 
61. p. Abb. 39. 
2 Fitz – Huber i.m. a G2 típusba sorolja az osz-
lopokat.
3 A bányászatban a „vitla” a köznyelvi csörlõvel 
azonos. Mûködtetõje a vitlás, akinek nem an-
nyira szaktudása, mint inkább testi ereje volt a 
lényeges.
4 A gép az alsó vetõtövet rögzítve tartja, míg a 
felsõ srófon mozgatható. A srófot hosszú karral 
lendítették körbe, s a nyomaték erõsítésére an-
nak két végén egy-egy golyót helyeztek el. 

Lásd még – See also: Képmelléklet IV.

A mine in the Bottle
A „Patience-Bottle” in the Collection of the 
Central museum of mining

A „patience-bottle” is a very special object: it is 
a bottle filled with tiny figures which seem im-
possible to have been forced through the neck; 
they can represent some scenes with any topics. 
It is very difficult to make a bottle like this, but 
a wonderful example of the art is an unknown 
miner’s very complicated work, representing 
the whole trade in a four-level construction 
within the bottle. The structure and the tools, 
costumes of the figures are realistic and typical 
of the period, and truly represent the life and 
work in the mines, especially the very famous 
Körmöcbánya where the work of art was prob-
ably made around the 19th century.

Bányász csillével
Miner with bogie
Fotók – Photos: Klemencsics Ákos
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Vámos Éva

Hat évvel ezelõtt kezdeményezte az ICOM 
Szlovén Nemzeti Bizottsága, hogy az 
ICOM háromévenkénti közgyûlése 2001-
ben Ljubljanában legyen. Akkor a váro-
sok versengésébõl Barcelona került ki 
gyõztesen. Ennek ellensúlyozására javasol-
ta a Szlovén Nemzeti Bizottság, hogy egy-
szerre, egy helyen az ICOM-nak több szak-
mai bizottsága tartsa éves konferenciáját 
és közgyûlését, hogy a muzeológusok saját 
szûkebb szakterületükön túl a rokon szak-
területek aktuális kérdéseivel is megismer-
kedjenek. Ez a kezdeményezés sikerre ve-
zetett, sõt hagyományteremtõnek tûnik. 

2003. szeptember 12-17-e között az alábbi 
három bizottság tartotta éves konferenciá-
ját és közgyûlését Ljubljanában: CIMUSET 
(International Committee for Museums of 
Science and Technology = Tudományos és 
Mûszaki Múzeumok Nemzetközi Bizottsága), 
ICTOP (International Committee for Training 
of Personnel = Nemzetközi Bizottság a Sze-
mélyzet Oktatására) és MPR (International 
Committee for Marketing and Public Relations 
= Marketing és Közönségkapcsolatok Nem-
zetközi Bizottsága). 

A három bizottság konferenciáján össze-
sen 144 kolléga vett részt 34 országból és 

60 elõadás hangzott el. Jelen sorok írója a 
CIMUSET konferenciáján vett részt. Az összes 
résztvevõ egyszerre csak a plenáris délelõttön 
és két fogadáson volt jelen. A CIMUSET és 
az MPR a „Marketing és közönségkapcso-
latok a természettudományos és mûszaki 
múzeumokban” címû félnapos ülésszakon, a 
CIMUSET és az ICTOP a „Munkatársak képzé-
se a tudományos és mûszaki múzeumokban” 
címû ülésszakon dolgozott együtt. A konfe-
rencia ugyan névleg Ljubljanában volt, de a 
CIMUSET résztvevõi megismerhették Szlové-
nia fontos mûszaki múzeumait, köztük több 
európai „Az év múzeuma” díjas intézményt. 
Ezen látogatások alkalmából Szlovénia leg-
szebb tájait is megmutatták a résztvevõknek, 
sõt egy napot Horvátországban, a Zágrábi 
Mûszaki Múzeumban tölthettek.

A konferenciát az ICOM részérõl Jacques 
Perot elnök üdvözölte, aki utalt arra, hogy az 
ilyen közös rendezvényeket jó kezdeménye-
zésnek tartja, és rendszeressé szeretné tenni. 
Szlovénia múzeumi világának fejlõdésével és 
a szlovén társadalom elvárásaival a múzeu-
mokkal szemben Taja Vovk Cepic ismertette 
meg a vendégeket. 

A konferencia hangvételét megadó plenáris 
elõadást Petrik Boylan (Egyesült Királyság), 
az ICTOP elnöke tartotta. Hangsúlyozta, hogy 
egyre növekvõ formában fognak jelentkezni a 
múzeumokban a jövõben a XX. század utolsó 

két évtizedének kérdései: a múzeumok külde-
tésének átfogalmazása; saját közösségükben 
elfoglalt helyük változása; a szakmai etika; az 
új információs és kommunikációs technikák 
lelkes alkalmazása a múzeumi munkák leg-
többjében, a gyûjteményi nyilvántartástól az 
igazgatásig. A múzeumok állami ellenõrzése 
lazulni fog és demokratikusabb, önirányító, 
kevésbé központosított rendszerhez fog kö-
zelíteni. A múzeumok belsõ struktúrája is de-
centralizáltabb és feladatközpontúbb lesz. Az 
információs és kommunikációs technológiák 
nagyobb teljesítményûvé és olcsóbbá válásá-
val a múzeumi anyagok közelítõleg egyeteme-
sen hozzáférhetõvé fognak válni. A Nemzetkö-
zi Valutaalap (IMF) és a nyugati államok közös 
törekvése alapján, a világon mindenütt az 
adók csökkentése került napirendre, és így a 
közszolgálat kevesebb nemzeti és nemzetközi 
támogatáshoz jut. A múzeumoknak fel kell 
készülniük arra, hogy kiadásaik fedezésére 
egyre inkább felhasználják a pártoló tagok, 
a pályázatok és a kereskedelmi tevékenység 
nyújtotta lehetõségeket. 

Az MPR elnöke, Graham Ryan (Ausztrália) a 
jövõ múzeumának vízióját Paul Anderson szava-
ival adta meg: „A jövõ múzeumai csodákkal és 
élettel teli helyek. Színes látvánnyal és hanggal 
teli alkotások, melyek képesek arra, hogy elvi-
gyék a látogatót az idõ folyamatába. Újításokkal 
és alkotó tervezéssel a jövõ múzeumai a szemé-
lyes felfedezés és áhítat érzését adják meg. A 
szerzõ korunk leghíresebb ausztrál muzeológu-
sainak munkáiban kereste a választ arra, hogy 
személyes felfedezés és áhítat elegendõek-e a 
jövõ múzeumainak mozgató erejeként.” 

Paul Donahue (Kanada), a CIMUSET elnöke: 
„Milyenek legyenek a jövõ mûszaki múzeu-
mai?” címû elõadásában pontosan megfogal-
mazott követelményeket állított fel a következõ 
évtizedre. Az elõadás feladataink részletes 
listáját tartalmazta: a gyûjtési koncepció, az 
irányítási módszerek, a közönségkapcsolatok, 
a múzeumi munkatársak képzettsége, tovább-
képzése, emberi tulajdonságai szempontjából. 
A szerzõ ezen elõadása és a konferencián 
tartott másik két beszámoló (Természettu-
dományos és mûszaki múzeumok, valamint 
Csodák palotái Kanadában és A munkatársak 
képzése a természettudományos és mûszaki 
múzeumokban) több évtized mûszaki múze-
umi munkáján alapuló összefoglaló kézikönyv 
elõkészületi munkái.

A „Természettudományos és mûszaki 
múzeumok jövõje” címû szekciót az idriai 

Mûszaki muzeológusok a Szlovén Bányászati Muzeum, Velenje kiállításában
Curators of technical museums at the exhibition of the Slovene Mining Museum, Velenje

 Nemzetközi kapcsolatok
A jövõ múzeumai felé
Három ICom Bizottság közös konferenciája
Ljubljanában
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Városi Múzeumban tartotta a CIMUSET. Idria 
a világ második legnagyobb higanybányája 
volt. A városban évszázadokon át a férfiak 
bányászatból, a nõk csipkeverésbõl éltek. A 
bányászatot megszûntették, a város a varázs-
latos táj idegenforgalmából él. A reneszánsz 
palotában kialakított városi és bányászati 
múzeum bölcs megbékéléssel mutatja be a 
környéket uraló változó hatalmak politikájá-
nak hatását a hétköznapi életre. A szekció 
három elõadója közül Theano Moussouri 
(Egyesült Királyság, Leicester) kialakítás alatt 
álló kiállítás készítési szoftvert mutatott be. 
Claude Flaubert (Kanada) egy nagy hatású 
tudományelméleti munka alapján (Thomas 
Homer Dixon: The ingenuity gap) mutatta be, 
hogy a múzeumoknak mennyire naprakésznek 
kell lenniük korunk tudományos és mûszaki 
kihívásai alkalmával. (Ha Észak-Amerikában 
országos áramkimaradás van, másnap reggel 
Svédországban a mûszaki múzeumnak vála-
szolnia kell arra a kérdésre, elõfordulhat-e ez 
Stockholmban is.) Christine Lixl és Manfred 
Tragner (Ausztria) bemutatták, hogy az 
osztrák múzeumok hogyan alkalmazkodtak 
„a múzeumok privatizálásának” osztrák for-
májához, mely végül is öt évre tervezhetõ, 
az infláció mértékével fokozatosan csökkenõ 
értékû állami támogatással nyugodt mûködési 
körülményeket biztosít.

A „Marketing és közönségkapcsolatok a ter-
mészettudományos és mûszaki múzeumok-
ban” címû szekciót Piranban, a tengeri kikötõ 
Tengerészeti és Sónyerési Múzeumában 
tartották. Flavio Bonini (Szlovénia), a múzeum 
igazgatója az intézmény történetével ismer-
tetett meg. Anna Klyukina (Oroszország) a 
moszkvai Darwin Múzeum megújulásának 
és sikerének történetét ismertette. Mark 
Swinley (USA) a „Marketing technológiák jogi 
szempontjai” címmel arról szólt, hogy milyen 
szerzõdéseket kössünk, és milyen feltételeket 
szabjunk a múzeum mûtárgyait vagy képeit 
reprodukálni akaró kiadókkal és TV-társasá-
gokkal. A szerzõ nem számol és nem talál-
kozott azzal a felfogással, hogy a közpénzeket 
használó múzeum kincseit ingyen bocsássa 
rendelkezésre. Antaro Sebastián (Madrid, 
Spanyolország), a Madridi Mûszaki Múzeum 
alapítványt és baráti kört egyesítõ támogatói 
szervezetének létrehozása történetét mutatja 
be. Bernard Blache (Párizs, Franciaország) „A 
Palais-ban egy étkezésre” címû kiállítás várt-
nál kisebb látogatószámának okait elemezte. 

A konferencia harmadik napját a CIMUSET 
tagjai Zágrábban, a Mûszaki Múzeumban, 
„A múzeum és a célcsoportok” címû szekci-
óban elõadások hallgatásával, valamint ezen 
múzeum külön engedéllyel közlekedõ nosztal-
gia-villamosában városnézéssel töltötték. Az 
elõadások közül Ingrid Prucha (Ausztria) a fo-
gyatékkal élõknek készített külön programok 
szervezésérõl számolt be a Bécsi Mûszaki 
Múzeumban. Jytte Thorndal (Dánia) „Nõk és 
a technika Dániában” címmel a dán háztartás-
technikának azt a különös korszakát mutatta 

be, amikor a dán falvak családi szekrényekkel 
rendelkezõ, jéggel mûködõ hûtõházacskákat 
építettek élelmiszerek tartósítására. A házi-
gazda Božica Škuj és Renato Filipin a 10-14 
éves látogatók körében végzett felméréseik 
eredményeit ismertették a nukleáris energia 
horvátországi hasznosításával kapcsolatban. 
Õk mutatták be egy másik elõadás keretében 
Nikola Tesla kísérleteit is. Rifca Hashimshony 
(Izrael) az izraeli oktatási minisztérium egy 
kísérleti programját mutatta be „Tudomány 
az óvodában” címmel. Hátrányos helyzetû 
lakótelepi gyerekek oktatása közben azt a 
következtetést vonták le, hogy hiába készít 
jó kísérleteket a múzeum, ha a tanár a gye-
rekeket nem készíti fel elõre és utólag nem 
tart kiértékelõ órát, a befektetett pénz és idõ 
hiábavaló. David Demant (Ausztrália) „Elérni 
a közönséget ott, ahol valóban van” címû 
elõadásában arra hívta fel a figyelmet, hogy 
kísérleteinkbõl a látogató gyakran nem azt 
figyeli meg, amiért készítettük. Ha ezt nyo-
mon tudjuk követni, akkor bizonyos mértékig 
célravezetõ, ha alkalmazkodunk ehhez. 

 A negyedik napot a CIMUSET résztvevõk „A 
természettudományos és mûszaki múzeumok 
jövõje” szekció második felével, valamint 
180 m mélyen a föld alatt Velenje Bányászati 
Múzeumában és Celje Városi Múzeumában 
és Gyermekmúzeumában töltötték. Velenje 
Bányászati Múzeuma európai „Év múzeuma” 
díjas ötvözete a korabeli munkakörülmények 
hû bemutatásának és a látogató teljes biz-
tonságának. Celje Városi Múzeuma szintén 
díjazott, mûködõ, eredeti berendezésû fõutcai 
üzleteiért. 

Az elõadások közül Peter Donhauser (Auszt-
ria) a Bécsi Mûszaki Múzeum kísérletes ré-
szének jövõ fejlesztésérõl szólt, melyben a 
kísérletek és a történeti megközelítés egyre 
tökéletesebb ötvözése a cél. Davor Fulanovic 
(Horvátország) „A mûszaki múzeumok virág-
zása az átmeneti idõszakban: utópia vagy va-
lóság?” címû elõadásában a zágrábi Mûszaki 
Múzeum fokozatos megújításának program-
ját mutatta be. Ezután megismerkedhettünk 

még két, vasgyártás-történettel foglalkozó 
múzeum munkájával Szlovéniából. Kropa és 
Jesenice múzeumaiban ipari mûemlékeket 
gondoznak méltó módon.  Jaume Matamala 
i Cura (Spanyolország) a katalán mûszaki mú-
zeumi hálózat újabb tagjait mutatta be. A re-
mekül helyreállított gyárépületek a XIX. szá-
zad virágzó iparát idézik meg. 

A zárónapon Bistrában, a Szlovén Mûszaki 
Múzeumban a CIMUSET és az ICTOP közös 
ülésszakán telt ház elõtt volt lehetõsége e 
sorok írójának bemutatni a „Mûszaki restau-
rátorképzés Magyarországon – Kísérleti prog-
ram” címû, Szõke Balázzsal (fõrestaurátor, 
Magyar Nemzeti Múzeum) közös power-point 
elõadást. A kérdések és hozzászólások ára-
datában Patrick Boylan, az ICTOP elnöke 
hangsúlyozta, hogy a nagyon fontos témát 
Magyarország karolta fel elõször, és a prog-
ram mintaértékû. Szlovén és horvát részrõl 
kérték, legyen a képzésnek angol nyelvû vál-
tozata is, hogy saját restaurátoraikat elküld-
hessék rá. A szekcióban Orest Jarh és Irena 
Marušic, a házigazda múzeum igazgatója és 
igazgató-helyettese a Szlovén Mûszaki Múze-
um és a Szlovén Vasútmúzeum egyesítésének, 
közös fejlesztésének és központja Bistrából 
Ljubljánába telepítésének nagyívû program-
ját mutatták be. Fabian Knerr (München), a 
CIMUSET honlapjának (cimuset.net) gazdája 
a honlap átszervezésének tervét ismertette. 
Az ezt követõ éves közgyûlésen választás nem 
volt, de megegyezés született arról, hogy 2005-
ben Moszkvában lesz a CIMUSET, és a közös 
munka intenzívebbé tételének lehetõségérõl 
tanácskoztunk. Megegyezés született arról is, 
hogy a továbbiakban igyekszünk mindig más-
más ICOM bizottsággal közösen megrendezni 
az éves konferenciát. 

Towards the museums of the Future
Joint Conference of Three ICom Committees 
in Ljubljana 

In September 2003 the following three commit-
tees held their annual conference in Ljubljana: 
CIMUSET (International Committee for Museums 
of Science and Technology), ICTOP (International 
Committee for Training of Personnel) and MPR 
(International Committee for Marketing and Public 
Relations). A total of 144 colleagues from 34 coun-
tries participated in the Conference of the three 
Committees and 60 papers were presented. The 
author participated in the CIMUSET Conference. 
All the participants were present at the same time 
but in the morning of the plenary sessions and at 
two receptions.

CIMUSET and MPR worked jointly at the half-
day session „Marketing and Public Relations in 
Museums of Science and Technology”. At the 
sessions of MPR dr. Tamás Vásárhelyi, Deputy 
General Director of the Hungarian Museum of 
Natural History represented Hungary. Albeit the 
conference was nominally organized in Ljubljana, 
the participants of CIMUSET had the opportunity 
of getting acquainted with the important technical 
museums of Slovenia, among them several institu-
tions that had won the European prize „Museum 
of the Year”. During these visits also the most 
beautiful landscapes of Slovenia were shown to 
the participants, moreover, they could spend one 
day at the Technical Museum, Zagreb, Croatia.

A celjei Gyermekmúzeum emblémája
Logo of the Children’s Museum, Celje
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Gönczi Ambrus

Nem túl gyakori esemény, ha egy kismúzeum, 
pontosabban egy helytörténeti gyûjtemény 
önálló kiállítással mutatkozhat be határa-
inkon túl. Ez történt meg a Ferencvárosban 
mûködõ gyûjteménnyel, hiszen munkatársai 
a messzi Norvégiába vihettek el egy tárlatot, 
mely hazánk ipartörténetének egy fontos, de 
kevéssé ismert alakjának, a norvég Gregersen 
Gudbrandnak életét és tevékenységét mutatja 
be.

A XIX. század második felének moderni-
zálódó, polgárosodó, de tõke- és szakember-
hiánnyal küszködõ Magyarországán minden 
külföldrõl jött vállalkozót, iparost, mérnököt 
szívesen fogadtak, hiszen munkájukkal, szak-
tudásukkal, vagy pénzeszközeikkel a magyar 
ipar, a piacorientált gazdaság megteremtését 
segítették elõ. E külhoniak számára a magyar-
országi környezet így nem csupán kihívást, 
hanem személyes boldogulásuk, anyagi jólé-
tük zálogát is jelenthette. 

A norvég ácsmester Gregersen Gudbrand 
1847-ben, a vasútépítés kezdeti idõszakában 
érkezett Magyarországra, s minden adottság-
gal – megfelelõ szakképzettséggel, megtaka-
rított pénzzel, ambícióval és szorgalommal 
– rendelkezett ahhoz, hogy egzisztenciát 
teremtsen magának. Jelentõs szerephez jutott 
a hazai vasúthálózat kialakításában, részt vett 
a fõbb magyarországi vasútvonalak építési 
munkálataiban, s úgy tudott saját vállalkozása 
megindításához, majd továbbfejlesztéséhez 
megfelelõ tõkét elõteremteni e munkálatok 

során, hogy neve mindvégig tiszta maradt a 
vasúti panamáktól olykor hangos 1850-es, 
60-as és 70-es évtizedekben.  Tucatnyi vasút-
vonal építését irányította, több mint harminc 
vasúti híd – köztük a Szolnoknál 1857-ben 
elkészült, mely kora leghosszabb faszerkezetû 
hídja volt – kötõdik a nevéhez, de a budai in-
dóház, a székesfehérvári, nagykanizsai vagy 
hatvani pályaudvar fogadócsarnoka is az õ 
munkáját dicséri. 

Magyarországra költözése után nem sokkal 
már a fõvárosban is egyre több munkában 
– gátak, pályaudvarok, középületek építé-
sében – vállalt szerepet, az 1870-es évek 
végétõl pedig az Osztrák-Magyar Monarchi-

gregersen építõmester
A Ferencvárosi Helytörténeti gyûjtemény kiállítása Norvégiában

Ismeretlen mûvész:
Gregersen Gudbrand, 1850-es évek vége
Unkown artist: Gudbrand Gregersen, late 1850

Részlet a kiállításból
Detail of the exhibition  
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ában egyszerre több helyen találkozhatunk 
kivitelezõként nevével. Dolgozott Przemisl-
nél, a Cattaroi öbölnél, Bosznia-Hercegoviná-
ban, kikötõt épített Fiumében, s vállalata még 
a prágai Károly híd felújításában is részt vett.

Gregersen a Ferencvárost választotta végle-
ges lakóhelyéül, s a Lónyay utcában felépített 
palotájában, mely népes családja lakóhelyéül 
is szolgált, készítette elõ újabb és újabb 
fõvárosi vállalkozását. Kivitelezõként ott volt 
a Keleti pályaudvar, a Népszínház, az Ország-
ház, a Szépmûvészeti Múzeum építésénél, 
a Mátyás templom felújításánál, de a Budai 
Polgári Kaszinó, vagy a Magyar Központi 
Takarékpénztár épületének ács- és asztalos-
munkáit is cége készítette.

1879. március 11-én Szeged városát el-
öntötte a megáradt Tisza, 5585 ház omlott 
össze, 151 ember lelte halálát a szerencsét-
lenség során. Az újjáépítési munkálatokban a 
Gregersen cég oroszlánrészt vállalt. Elõször 
a vízmentesítést oldották meg pumpák se-
gítségével, majd a feltöltési munkálatok nagy 
részét is Gregersen Gudbrand irányította. A 
szegedi árvíz okozta károk elhárításában való 
közremûködése után lett neve országosan 
ismert; itteni munkája elismeréseként kapta 
meg a nemesi címét, s válhatott belõle a Fe-
renc József Rend lovagkeresztjének viselõje.

Gregersen sohasem felejtette el, hogy 
honnan indult. Magyar nemesként is norvég 
ácsmester maradt, s amikor csak tehette, 
hazalátogatott. Nevéhez fûzõdik a norvég 
mûszaki felsõoktatás megteremtésének ötle-
te, s e célra 10 ezer koronát adományozott.  
15 alkalommal járt Norvégiában, két norvég 

király, Oscar, majd Haakon fogadta, 1905-ben 
pedig Christian Michelsen miniszterelnökkel is 
találkozott. Életmûve elismeréseként 1885-
ben a Szent Olav Rend kitüntetettje lett. A két 
ország közötti hivatalos kapcsolatok megte-
remtésében is szerepet vállalt: ferencvárosi 
otthonában mûködött a norvég konzulátus 
1905 és 1935 között, legkisebb fia, Endre 
vezetésével. 

Gregersen Gudbrand életútja nemcsak 
kortársai, de a ma embere számára is 
példaértékû. Tevékenységével egyszerre volt 
képes szülõ- és választott hazáját szolgálni, 
elõsegítve a két ország közötti kapcsolatok 
megteremtését. A norvég építõmester életérõl 
még 2000-ben készített kiállítást a Ferencvá-
rosi Helytörténeti Gyûjtemény a Budapesti 
Történeti Múzeumban, s a Norvégiában élõ 
magyarok közössége meghívására, nagyjából 
féléves elõkészítõ munka után vált lehetõvé, 

hogy a tárlat Gregersen szülõhazájába kerül-
jön. A kiállítást, mely a Ferencvárosi Önkor-
mányzat és a NKÖM anyagi támogatásával 
készült, 2003. augusztus 23-án Krausz György 
nagykövet és dr. Gegesy Ferenc ferencvárosi 
polgármester nyitotta meg Oslóban. Nem a 
norvég fõváros azonban az egyetlen helyszín, 
hiszen szeptember 16-án Ulefoss városában, 
majd az év végén Gregersen szülõhelyén, 
Modumban is látható lesz, s a tervek szerint 
két nagyobb város, Trondheim és Stavanger is 
otthont ad a norvég ácsmester és magyar ne-
mes életét bemutató kiállításnak, mely azután 
ismét Oslóban, a városi könyvtár épületében 
kap helyet.

gregersen the master Builder
exhibition of the Ferencváros Local History 
Collection in Norway

In the middle of the nineteenth century in Hungary, 
at the time when the idea of modernization became 
more and more popular those contractors, bank-
ers, engineers and  workers from abroad were 
welcome, who with their experience, expertise, 
or money could help the Hungarian trade and 
industry become stronger. Thus, these people 
did not have to face challenge alone; if consistent 
enough, they could easily establish their future as 
well. Gudbrand Gregersen had everything that was 
needed: experience and expertise, ambition, endur-
ance and consistency to become the head of one of 
Hungary’s leading building companies. He took part 
of the Hungarian railway constructions working as 
supervisor for more then twenty years in his chosen 
homeland. After establishing his own company he 
organized the construction of various railway lines 
and stations, the harbor of Rijeka (Croatia), fortifi-
cation works all around Austria-Hungary, as well as 
the construction of theatres and railway stations in 
Budapest. He was awarded the Franz Joseph Order, 
the Serb Takova Order and the Norwegian St. Olav 
Order for his lifelong achievement. This year the 
Ferencváros Local History Collection was invited to 
Norway to organize an exhibition about Gregersen’s 
life and activity. The opening ceremony took place in 
Oslo in August 2003, the exhibition was opened by 
the ambassador of the Hungarian Republic. 

A szegedi vasúti híd, 1897
The railway bridge near Szeged, 1879         

A Gregersen palota homlokzata
The facade of the Gregersen Mansion  
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Soltész József

A technikatörténet és ezen belül a gõzgépek 
történetének egyik legérdekesebb fejezete 
a gõzmozdonyok története. A 2000. július 
14-én megnyílt Magyar Vasúttörténeti 
Parkban a félkaréjban kiállított XIX. és XX. 
századi gõzmozdonyok a legkedveltebbek a 
vasúti jármûvek közül.

A vasúti skanzen gondolata Magyarorszá-
gon elõször az 1960-as években merült fel, 
a gõzmozdonyok forgalomból történõ kivo-
násával egyidejûleg. A Közlekedési Múzeum 
egymás után vette át a MÁV-tól a kiselejte-
zett régi muzeális gõzmozdonyokat és vas-
úti kocsikat. Az 1990-es években már több 
mint 200 darabból állt a múzeum erede-
ti vasúti jármûgyûjteménye, amit hasonló 
nagyságrendben egészítettek ki a MÁV ál-
tal megõrzött és védetté nyilvánított moz-
donyok és vasúti kocsik. Mivel a Közlekedé-
si Múzeum épületében csak néhány vasúti 
jármûvet lehetett kiállítani, 1966-tól a vas-
útállomásokon helyezték el a muzeális moz-
donyokat. Több mint száz mozdony került 
piedesztálra országszerte, de egyidejûleg 
keresték a helyet egy vasúti skanzen részé-
re is. Eleinte kisebb vasútmúzeumok ala-

kultak meg a Közlekedési Múzeum filiáléja-
ként. 1970-78 között nyílt meg a nagycenki 
keskeny-nyomtávolságú múzeumvasút és 
skanzen, 1975-ben a budapesti Deák téri 
földalatti vasútmúzeum, 1985-ben a pak-

si mellékvonali vasúti múzeum, és végül 
1992-ben a szentendrei városi tömegköz-
lekedési múzeum a BKV gondozásában. Hi-
ányzott azonban még a nagyvasúti skanzen, 
amely a magyar vasutak jármûveit átfogóan 

magyar Vasúttörténeti Park

 kiállítások

Mozdonyok a Magyar Vasúttörténeti Parkban – Locomotives in the Hungarian Railway History Park

A Magyar Vasúttörténeti Park részlete – Detail of the Hungarian Railway  History Park
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és széleskörûen mutatja be. Végül mintegy 25 
éves elõkészítés és tervezés után – több hely-
szín közül kiválasztva – a MÁV 1998-ban fel-
hagyott budapesti Északi Fûtõházában nyílt 
meg 2000. július 14-én az állandó nagyvasúti 
kiállítás Magyar Vasúttörténeti Park elneve-
zéssel. A nemzeti vasúttörténeti gyûjtemény 
a MÁV Rt finanszírozásában valósult meg, és 
alapítványi múzeumként üzemel, a kuratóri-
umban a MÁV Rt, a Közlekedési Múzeum, a 
MÁV Nosztalgia Kft és más társadalmi szer-
vezetek képviselõivel.

Az 5 ezer m2-es fedett fûtõház és az 50 
ezer m2-es szabadtéri kiállítás az elsõ ütem-
ben összesen 120 eredeti gõzmozdonynak, 
dízel- és villamosmozdonynak, vasúti ko-
csiknak és pályaépítõ gépeknek ad otthont. 
A távlati bõvítésre körülbelül ugyanekkora 
elkészített terület áll rendelkezésre, ami azt 
jelenti, hogy a Magyar Vasúttörténeti Park 
Európa egyik legnagyobb vasútmúzeuma. A 
kiállítás széleskörûen mutatja be a magyar 
vasutak történetét, a jármûveken kívül a 
pálya- és hídépítést, a jelzõ- és biztosítóbe-
rendezéseket és a többi vasúti szakágazatot 
is. A kiállított jármûvek és tárgyak nagyobb 
részben a Közlekedési Múzeum, kisebb rész-
ben a MÁV Rt, a GySEV Rt és a MÁV Nosz-
talgia Kft tulajdonában vannak. A Park köz-
pontjában található a 22 állásos szabadtéri 
fordítókorong és a 34 állásos körfûtõház, a 
mozdonyok és a vasúti kocsik bemutatásá-
ra. A látogatók kedvenceivé váltak a MÁV 
híres gyorsvonati gõzmozdonyai: a 220-as, 
301-es, 303-as, 328-as, valamint a 424-es 
univerzális mozdony. A fedett fûtõházban az 

Árpád-sínautóbusz és az Orient-expressz 
kocsik vonzzák a legtöbb látogatót.

A park egyik fõ érdekessége, hogy itt 
található a nosztalgia üzem központja, így 
a látogatók állandóan láthatnak befûtött 
gõzmozdonyokat, sõt vezethetik is alkal-
manként. A mozdonyokon kívül interaktív 
jelleggel hajtányokat, sínautókat és lóva-
sutat is kipróbálhatnak. A gyerekek többféle 
mûködõ modellvasút terepasztal közül is 
választhatnak, a legújabb attrakció egy V63-
as villamosmozdony vezetési szimulátor. A 
körfûtõházhoz kapcsolódó szabadtéri vá-
gányhálózaton egy felsõvezetékkel ellátott 
vágányon találhatók a villamos mozdonyok, 
élükön a híres Kandó-mozdonnyal. A többi 
szabadtéri vágányon helyezkednek el a 
vasúti teherkocsik, a pályaépítõ gépek, a 
hóekék és a vasúti gõzdaruk. A régi síneket 
és felépítményeket rövid vágányszakaszok 
szemléltetik, mellettük a korabeli vasúti 
jelzõkkel. A Parkban a legrégibb sín 1846-
ból, a legrégibb vasúti kocsi 1854-bõl, a leg-
régibb gõzmozdony 1870-bõl származik.

A fedett fûtõházban, a volt irodarész átala-
kításával 3 szinten kiállítóterek nyíltak, ahol 
a Közlekedési Múzeum és a MÁV Rt vasút-
történeti kiállításai tekinthetõk meg. A Park 
megnyitása óta számos nemzetközi nosz-
talgia mozdonytalálkozónak adott otthont a 
magyar és külföldi vasútbarátok nagy örö-
mére. A vasúti programok mellett komoly- és 
könnyûzenei koncertek és egyéb kulturális 
rendezvények is rendkívül népszerûek, külö-
nösen a gyerekek részére szervezett színházi 
elõadások és programok.

A Magyar Vasúttörténeti Park Budapesten, 
a XIV. kerület, Tatai út 95. szám alatt találha-
tó. Nyári szezonban (április l – szeptember 
30) keddtõl-vasárnapig 10-18 óra között 
tart nyitva. Megközelíthetõ a Nyugati pá-
lyaudvarról óránként induló nosztalgia vo-
nattal, vagy a 30-as autóbusz Rokolya utcai 
megállójától gyalogosan.

Hungarian railway History Park

The Hungarian Railway History Park was opened 
on 14th July, 2000. The most popular objects of 
the Park are the exhibited classic steam loco-
mot íves of the 19th and 20th centuries. The idea 
of a railway outdoor museum was born at the 
end of the steam age in the 1960-s. The museal 
locomotives and rollingstocks were donated by 
the MÁV to the Transport Museum of Budapest. 
The original railway vehicle collection of the 
Museum has grown to more than 200 pieces. 
From 1966 the old steam locomotives were put 
on pedestal everywhere in the country. At first 
small railway museums were established from 
1970 to 1992, but a real great railway museum 
was neaded. At last the Hungarian Railway His-
tory Park was opened had, founded by the MÁV 
Co., Transport Museum and MÁV Nosztalgie 
Ltd. (In the first phase the Park has 50 000 m2 
open air exhibition area) and a 5 000 m2 covered 
circular running shed for 120 railway vehicles. 
For the later phases has further 50 000 m2 out-
door area. This alltogether made the Hungarian 
Railway History Park one of the greatest railway 
museums in Europe. The Park is operating as an 
interactive railway museum, the visitors can try 
the different types of railway vehicles in motion 
from the handcar to the steam locomotives. The 
adress of the Hungarian Railway Park: Budapest 
XIV. Tatai út 95. Open in Summer (April-Octo-
ber) 10.00-18.00 closed on Mondays.

Mozdonyok a Magyar Vasúttörténeti Parkban – Locomotives in the Hungarian Railway History Park
Fotók – Photos: Soltész József
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Kõbányai Ferenc

A második világháborút követõ újjá-
építés, majd az 1950-ben meghirdetett 
ipari-agrárországgá fejlesztés programja 
mind több szenet igényelt. Ehhez több 
elõkészített fejtés kellett, aminek alapvetõ 
feltételét a nagyobb mennyiségû vágathaj-
tás jelentette. Ezért elmondható, hogy szén-
bányászatunkban a korszerûsítés egyik leg-
fontosabb feladata a vágathajtás gépesítése 
volt, ami lehetõvé tette a kellõ számú és 
homlokhosszúságú fejtések idõben történõ 
elõkészítését. A tapasztalatok szerint a vá-
gathajtási sebességnek kétszeresének kel-
lett lennie, mint a fejtési sebességnek. Ezt 
az igényt elégítette ki Ajtay Zoltán okleveles 
bányamérnök és Szilárd József okleveles gé-
pészmérnök által tervezett, kikísérletezett, 
legyártott, majd használatba vett F típusú 
fejtõgép-család, az F-2-tõl az F-8 jelûig.

Az elsõ próbálkozások, kísérletek a Do-
rogi Szénbányáknál a Gépgyártó és Javító 
Üzemben összeállított F-2 jelû fejtõgéppel 
történtek. A nagy-típusú fejtõgépek és a 
kézi fejtõszerszámok közötti hézag pótlását 
szolgálta volna az F-3 jelû fejtõgép. Az elsõ 
nagyobb teljesítményû és kikísérletezett, 
végleges formába hozott F4 típusú vágat-
hajtó gép gyártására a kormányzat intéz-
kedésére a Hofherr Traktorgyár (késõbb 
Vörös Csillag Traktorgyár) kapott megbí-
zást. 1950-51-ben 3 db prototípust, majd 

megfelelõ kísérletek után 55 db-os szériát 
gyártottak le.

A magyar bányásztársadalom örömmel 
üdvözölte e gépek megjelenését, mert 
lehetõvé vált velük az elõvájási sebesség 
nem remélt mértékû megnövelése. Az F-4 
típusú jövesztõgép továbbfejlesztett válto-
zatát (F-5, F-6, F-8) 1959-tõl az Országos 
Bányagépgyártó Vállalathoz (OBV) profi-
lírozták át. Mindkét géppel elért kedvezõ 
eredmények alapján került megtervezésre 
az F-4 típusú fejtõgép. Az addig alkalma-
zott fejtõgépektõl alapvetõen eltért, mert 
a gép marófejjel dolgozott, az addig ismert 
réselõlánc vagy a réselõrúd helyett. A maró-
fej két ellentétes irányban forgó félgömbbõl 
áll, amely hajtását a fejtõfej-motortól egy 
spirálfogazású kis kúpkerék és két tányér-
kerék útján kapja. A két fejtõ félgömb ellen-
tétes irányban forog, így mûködése kiegyen-
súlyozott. A fejtõfejen spirális vonalban van 
elhelyezve a 2x22 db cserélhetõ fejtõkés. A 
fejtõfej függõleges és vízszintes irányban 
elforgatható. Mindkét irányú elforgatás 
olajhidraulikus úton történik a gépkezelõ 
állásából, botkormány segítségével. A gép 
önjáró, 220 mm széles, 126 db lánctalpon 
jár, amely hajtását két db 3,7 HP-os mo-
tortól nyeri, zárt csiga- és bolygókerekes 
meghajtáson keresztül.

A fejtõfej által lejövesztett szén a gép 
elejére szerelt szénekére hull, két db 1,8 
HP-os motorral hajtott és áttételezett csil-
lagkerék a szenet láncos vonszolóra tereli, 

amely a gép mögé szerelt folyamatos szál-
lítóberendezésre emeli. Minden motor és a 
kapcsolók is sújtólég-biztos tokozásúak. A 
vágathajtó gép az elektromos táphálózathoz 
tömlõkábel útján csatlakozik. A félgömb-
alakú, réselõkésekkel felszerelt fejtõfej a 
széntelepet teljesen feldarabolja.

A fejtõgép munkamenete a következõ: 
A fejtõgép leeresztett fejtõgömbbel 
elõrehalad, miközben a fejtõgömb, a terelõ- 
és szállítóberendezés üzemben van és a 
fejtõgömb a talpon behatol a szénbe. Teljes 
behatolás után az alváz megáll és a fejtõgép 
álló helyzetében a fejtõkar vízszintes moz-
gással rést készít. A talprés után a két 
sarokban függõleges rést kell készíteni. A 
fennmaradó szenet a fejtõfej mozgatásával 
kell kitermelni.

Az F-4 típusú jövesztõ-rakodógéppel elért 
kedvezõ eredmények, sikerek alapján az 
OBV megkezdte az F gépek korszerûsítését. 
1960-66 végéig összesen 47 db F-5 típusú 
gépet gyártottak le. Ezt követte az F-6 típu-
sú gép gyártása, majd az F-7 típusú (ebbõl 
csak egy mintapéldány készült) és végül 
az F-8 típusú gép, amelyet napjainkban is 
alkalmaznak. Ez utóbbival már 60 N/mm2 
egyirányú nyomószilárdságú kõzeteket is 
lehet 16-20 m2-es szelvényben jöveszteni. 
Az üzemeltetési tapasztalatok szerint az 
F típusú gépek különbözõ kõzetviszonyok 
között is eredményesen üzemeltek.

F-Type mining machines in the miner
museum of oroszlány

Our coal-mining can look back on 250 year past. 
Its beginning time was during the revolution of 
industrial technology. The claim to the coal giving 
some energy increased with its development, so 
the output was 9.3 million tons in 1938 in this 
way. It decreased to 4.1 million tons because of 
the war events in 1945. After the Second World 
War plenty of coal was needed again. It was the 
cause to provide the Hungarian Coalmines with 
machines made and produced in Hungary. The F 
type machines family designed by Zoltán Ajtay 
and József Szilárd satisfied this claim.

55 pieces of the first more output F4 machines 
were put to work in 1951. The Hungarian society 
greeted them happily. They were different from 
the machines  used till then, because they worked 
with milling bead instead of slitchain and slitrod. 
The mining head can be turned vertically and 
horizontally with a control stick in hydraulic way. 

The workorder of the mining machine: working 
let down mining ball goes ahead and it gets into 
the coal wall. After entering totally, the frame 
stops, the mining arm makes a hole with mov-
ing horizontally then vertically on the both sides 
as well. The total section has to be produced by 
moving the mining head. The F8 type machines 
are still in use today.

F-típusú vágathajtó gépek az oroszlányi Bányászati múzeumban

Az F-4 típusú fejtõgép – F-type machine
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Kovács Gyõzõ

A Magyar Múzeumok ez évi 2. számában 
(54-55. o.) Kriston Vízi József ismertetést 
írt a Mérföldkövek a számítástechnikában… 
címmel a Magyar Természettudományi 
Múzeumban Neumann János születésének 
századik évfordulója alkalmából az Országos 
Mûszaki Múzeum által rendezett nagy sikerû 
idõszaki kiállításról. A cikkben több helyütt 
és elismeréssel méltatott ötletgazda s szak-
mai rendezõ, dr. Kovács Gyõzõ a következõ 
megjegyzéseket fûzte az íráshoz, amit a cím-
zett és szerkesztõségünk – apró stilizálások-
kal módosítva és rövidítve – az alábbiakban 
ad közre:

Kedves József! 

1. Az Általad – azt hiszem – érdemtele-
nül feldicsért könyvemet (Válogatott ka-
landozások Informatikában) a Magyar Ter-
mészettudományi Múzeum boltjában a 
kiállítás megnyitása óta lehet kapni, igaz 
csak annyit vittek oda, amennyire szük-
ség volt. Ha netán ott nem kapható, akkor a 
kovacs@mail.datanet.hu e-mail-en bármikor 
meg lehet rendelni.

2. Sajnálom, hogy a tablókból nem derült ki, 
hogy számomra az emblematikus elsõ va-
lódi számítógép nem az ENIAC volt, hanem 
az IAS gép, arra jobban oda kellett volna fi-
gyelnem, hogy ez a tablókból egyértelmûen 
kiderüljön. Egyébként igazad van, a rendel-
kezésre álló, meglehetõsen szûkös hely mi-
att a tabló-szövegek nem olvasmányosak, 
inkább szárazak. Érdekes, hogy valaki – a 
kiállítás megnézése után – felhívott azzal, 
hogy a „Kalandozásaimat” (könyvemet) mi-
ért nem ilyen száraz történészi stílusban ír-
tam, ez a tudományos embereknek jobban 
tetszene…

3. Juhász István részben mechanikus, rész-
ben pedig „elektromechanikus analóg szá-
mítógépet” készített, igaz vitatott, hogy 
jogos-e a számítógép kifejezés, vagy in-
kább számológépet kell mondani, tehát úgy 
is mondhatnám, hogy a GAMMA-Juhász 
lõelemképzõ – határeset. 

4. A szövegbõl egy kicsit úgy érthetõ, hogy a 
szegedi katicabogarat Kalmár László készí-
tette. A katicabogár tervezõje és készítõje, 
pontosítva: dr. Muszka Dániel.

5. Az egyik legnagyobb félreértésed, hogy 
az M-3 a „szovjetek tudta és jóváhagyása 
nélkül épült”. Ellenkezõleg, a szovjetektõl 
kaptuk meg ’tudományos támogatásként’ a 
szovjet M-3 számítógép logikai és áramköri 
terveit. Nem csak mi, hanem a kínaiak és az 
észtek is; ez volt az a bázis, aminek alapján 
ezeket a terveket tovább tudtuk fejleszteni, 
és lett belõle a magyar, illetve a kínai és az 
észt, sõt – idõben velünk és a többiekkel kö-
rülbelül egy idõben – a szovjet M-3 is. Miu-
tán a gépeken mindenki módosított valamit 
– akkor ez volt a szokás – ezért a négy M-3 
számítógépnek csak a neve egyezett meg, a 
számítógépek azonban egyáltalán nem vol-
tak szoftver-kompatibilisek egymással. Az a 
két hazai számítógép (mindkettõ tranziszto-
ros), ami a szovjetek tudta és hozzájárulása 
nélkül épült és 1968-ra készült el, az EMG 
803-as és a KFKI TPA 1001-es volt. Ekkor 
ugyanis már életben volt a KGST határozata, 
hogy számítógépet csak a Szovjetunió épít-
het. Az M-3-at 1957 és 59 között építettük, 
s 1959. január 21-én állt üzembe.

6. A Commodore-t (és nem Commodor-t) 
Amerikában gyártották, futószalagon ké-
szült gép volt. Az elsõ gépeket magánim-
portból hozták be, miközben már itthon is 
készült egy-két házi számítógép. Az egyik 
elsõ a Lukács-fivérek építette Homelab, 

majd késõbb a hazai tervezésû és gyártású 
PRIMO, illetve a licenc alapján gyártott HT 
volt. (Errõl az Informatikai és Hírközlési Mi-
nisztériumban csináltunk egy kiállítást. Ez a 
házi és a mikroszámítógépek történetérõl 
szól, így kvázi folytatása a Természettudo-
mányi Múzeum kiállításának, és február vé-
géig lesz nyitva.)

7. A Neumann Társaság a Társadalom 
informatizálása címû programot indította el 
és gondozta, ez volt a neve. 

8. Megint egy súlyos hiba, a világ elsõ kazet-
tás floppy-ját Jánosi Marcell szabadalmaz-
tatta és gyártotta, nem „Jáni” Marcell. 

9. A „Mikroszámítógépes találkozó”-k csak 
magyar kiállítások (az elsõ hazai „csak” 
számítógépes kiállítás volt) és konferenci-
ák voltak, nem nemzetköziek. 
Köszönöm, hogy a kiállítást megnézésre 
méltó eseményként ajánlottad. 

Comments on an exhibition review

In our last issue an exhibition review could 
be read about the temporary exhibition 
„Milestones in the World of Computers”. The 
organizer of the exhibition expressed his view 
about the review, correcting a few mistakes the 
reviewer had made.

 Visszhang 

megjegyzések egy kiállítás ismertetéséhez

Neumann János és a princetoni IAS vagy Neumann számítógép, 1952.
János Neumann and the IAS or Neumann Computer in Princeton, 1952.
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Vámos Éva

Az Országos Mûszaki Múzeum évkönyve 
megújult külsejével több jeles évfordulót is 
köszönt. Maga a Technikatörténeti Szemle 
40 éves. Ez az évkönyv a magyar mûszaki 
muzeológia és a hazai tudomány- és tech-
nikatörténeti kutatások egyetlen folyama-
tosan megjelenõ és folyamatosan megújuló 
fóruma. Folyamatos megjelenését az tette 
lehetõvé, hogy a múzeumi évkönyv és a 
szakmai folyóirat jellegzetességeit egye-
síti. 

Az ünnepi szám prof. dr. Szabadváry 
Ferenc akadémikust, az Országos Mûszaki 
Múzeum 22 évig volt fõigazgatóját köszön-
ti 80. születésnapja alkalmából. A rövid 
köszöntõbõl és a hozzá csatolt bibliográ-
fiából megtudjuk, hogy Szabadváry pro-
fesszor úr eddig megjelent 19 könyve, 8 
könyvrészlete és 382 közleménye közül az 
1966-ban elõször és 1992-ben újra kiadott 
History of Analytical Chemistry (Az analiti-
kai kémia története) hozta meg számára az 
amerikai Dexter díjat. A Technikatörténeti 
Szemle ünnepi számát a mûszaki muzeoló-
gus társadalom, a tudomány- és technika-
történet szakma 2003. szeptember 1-jén a 
Magyar Tudományos Akadémia épületében 
Szabadváry professzor köszöntése alkal-
mából vehette kézhez.

Az ünnepi szám ezenkívül tartalmaz 
6 nagy tanulmányt, 2 forrásközlést, a 
III. Nemzetközi Kémiatörténeti Konfe-
rencia (Budapest, 1999) munkálatainak 
elsõ részét, valamint Krónika és Könyv-
ismertetés rovatot. A tanulmányok az 
Árpád-kortól az Osztrák-Magyar Monar-
chia felbomlásáig terjedõen villantanak 
fel érdekes részleteket a tudomány- és 
technikatörténetbõl. Ezek közül kettõ szo-
rosan kapcsolódik az Országos Mûszaki 
Múzeum gyûjteményeihez (Bartha Lajos 
– Holló Szilvia Andrea: Csillagászati és 
földmérõ mûszergyártás Magyarországon 
a XVIII. századtól a reformkorig; Alvári 
Csaba: Geodéziai tárgyú iratok az Orszá-
gos Mûszaki Múzeum archívumában). Két 
tanulmány szól közép-európai mûszaki 
kísérletekrõl (Batári Gyula: Szablik István 
léggömbkísérleteirõl; Göözová Libuša: 
Jozef Murgaš, a rádiótáviratozás úttörõje). 
Egy-egy tanulmány ismertet érdekes kö-
zépkori ásatási eredményt (Vályi Katalin: 
Árpád-kori harangöntõ gödör Szermonos-
tor udvarán), illetõleg egész évszázadot 
felölelõ, nagyívû kémiaelméleti fejlõdést 

mutat be (Hronszky Imre: Gõzsûrûség mé-
rések és azok hatásai a XIX. századi kémiai 
atomelmélet fejlõdésére). 

A két forrásközlés eddig ismeretlen kéz-
iratos anyagot tesz hozzáférhetõvé. Bencze 
Géza Beszédes József egy kiadatlanul 
maradt mûvét ismerteti (Beszédes József 
értekezése a Kapos szabályozásáról), Vá-
mos Éva Katalin pedig Justus von Liebig 
születésének 200. évfordulója alkalmából 
a nagy német kémikus frissen felfedezett 
levelezését közli magyarországi tudósokkal 
és ipari szakemberekkel.

A Nemzetközi Kémiatörténeti Konfe-
rencián elhangzott elõadások közül egy 
szintén Justus von Liebig nemzetközi 
kapcsolatrendszerével foglalkozik: orosz-
országi iskolája történetét ismerteti (Viktor 
A. Kritsmann). Egy német kutató az 50 
évvel ezelõtt Ludwigshafenben felfede-
zett styropor nevû mûanyag világsikerét 
mutatja be (Lothar Suhling). Svéd szerzõ 
tanulmánya elemzi annak történetét, hogy 
Mengyelejev hogyan nem kapott Nobel-díjat 
(Levi Tansjö). Egy kiemelkedõ lengyel kuta-
tó, Ignacy Moscicki (1867-1946) szerepét 

Technikatörténeti Szemle XXV. 

 könyv- és folyóiratszemle 
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Frisnyák Zsuzsa

A Nemzeti Kulturális Alapprogram támoga-
tásával a Közlekedési Múzeum a napokban 
jelentette meg azt a „Közlekedés a Kárpát–
medencében. Újabb kutatási eredmények” 
címû tanulmánykötetet, amely egy 2002 
decemberében megrendezett tudományos 
konferencia elõadásait tartalmazza. A 198 
oldalas könyvben tizenkilenc dolgozat – öt 
nagyobb téma (a XVIII. század, a tradicio-
nális közlekedés, a gazdasági és hadügyi 
kérdések, a sebesség és végül a XX. szá-
zad) köré csoportosítva – jelent meg.

Négy tanulmány foglalkozik a gõzerejû 
közlekedés megjelenése elõtti kor (XVIII. 
század) közlekedésével. Deák Antal András 
(Duna Múzeum) Marsiglinek a magyar-
országi kereskedelem újjászervezésérõl 
szóló tanulmányát, ill. az ehhez kapcsolódó 
térképet (1699) ismerteti. A szerzõ megíté-
lése szerint a Müller által rajzolt kereske-
delmi térkép egyedülálló történeti forrás, 
ez a legkorábbi ismert tematikus térkép a 
világon. Török Enikõ (Országos Széchényi 
Könyvtár) a XVIII. század elsõ felében 
megjelenõ hazai, polgári származású 
mûszaki értelmiséginek és térképésznek, 
Mikoviny Sámuelnek a közlekedéshez kap-
csolódó tevékenységét ismerteti. Számba 
veszi a magyar kamara megbízásait, illet-
ve ismerteti az 1746-ban az uralkodóhoz 
intézett Conditiones-ben kifejtett gondola-
tokat, melybõl kiderül, Mikoviny Magyaror-
szág felmérését közlekedési szempontból 
tartja a legfontosabbnak. T. Mérey Klára 
(Pécs, MTA doktora) az 1806-ban I. Ferenc 
által elrendelt második katonai felmérés 
elõkészítõ anyagát ismerteti Utak és hadi 
utak a napóleoni háborúk idején a Dél–Du-
nántúlon címû munkájában. 1810–1812 
között hadmérnökök járják be az országot 
és utakkal kapcsolatos adatokat – sõt ta-

hazája és a világ tudományos fejlõdésében 
honfitársnõje ismerteti (Halina Lichocka). A 
fejlõdést elsõsorban elõmozdító tudomány-
ágak váltakozását az ókortól napjainkig, a 
tudósok felelõsségét és befolyását a világ 
haladására nagy ívû magyar tanulmány 
mutatja be (Inczédy János). Két cikk szól 
a görög kémiatörténetrõl: az egyik a desz-
tilláció fejlõdésével foglalkozik az antik vi-
lágban, a másik egy 1890-ben alapított és 
a XX. század közepén, Krétán bezárva ott 
felejtett kémiai laboratórium múzeummá 
alakításáról tudósít (Evangelia A. Varella).

Az ünnepi szám a Krónika rovatban vesz 

búcsút az Országos Mûszaki Múzeum 20 
évig volt fõigazgató-helyettesétõl, Kiss 
Lászlótól (Tóth János). Ebben a rovatban 
ismertetik a „Minden kémia” címû Liebig-
vándorkiállítás magyarországi helyszí-
neit, valamint „A változások kezelése 
– A mûszaki és tudományos múzeumok 
szembesülése a gazdasági és társadalmi 
változásokkal” címû ICOM/CIMUSET kon-
ferencia (Barcelona és Terrassa, 2001) 
eredményeit (Vámos Éva Katalin). A VII. 
Országos Tudomány- és Technikatörténeti 
Versenyt mutatja be az „1000 év a tudo-
mány történetében és Európa szívében” 

címû ismertetés (Kiss Sándor). „A tech-
nika- és tudománytörténet CD-ROM-on” 
címû összefoglalás 16 ilyen tárgyú CD kriti-
kai ismertetését tartalmazza (Árkos Iván). 
A kötetet 7 hazai és egy külföldi kiadvány 
ismertetése egészíti ki. 

A szép kiállítású, 264 oldal terjedelmû 
kötet Orlai Györgyné szerkesztõ munkáját 
dicséri. A kiadást támogatta a Nemzeti Kul-
turális Örökség Minisztériuma, az Oktatási 
Minisztérium, az Országos Tudományos 
Kutatási Alapprogramok és a Präsenz-
Bibliothek der Chemie Wilhelm Lewicki, 
Ludwigshafen.

közlekedés a kárpát-medencében
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pasztalataikat is – táblázatokba zsúfolják. 
Feljegyzik az utak állapotát, a háború ese-
tén a lakosságtól elvárható szolgáltatások 
mennyiségét, minõségét stb. Olter László 
(Budapest) 1792–1815 között Magyaror-
szágon járt négy angol utazó tapasztalatait 
elemzi. Például Hunter 1803-ban tanácsot 
ad a Magyarországra készülõ jámbor kül-
földieknek: legyen jó kocsi, négy erõs ló és 
saját lepedõ az utazónál. A hagyományos 
magyar vendégszeretetrõl mindegyik útle-
író megemlékezik.

A tradicionális közlekedésrõl szóló fe-
jezet Kemecsi Lajos (Szabadtéri Néprajzi 
Múzeum, Szentendre) az észak-dunántúli 
paraszti jármûkultúráról írt dolgozatával 
kezdõdik. A szerzõ több éves terepmunká-
jának tapasztalatait összegzi, és felvázolja 
a további alapkutatások lehetséges irányait. 
Szulovszky János (MTA Történettudományi 
Intézete) az 1892-ben megjelent „Magyar-
ország iparosainak és kereskedõinek cím és 
lakjegyzéke” címû adattár forrásértékét is-
merteti. Az iparûzõk adatainak számítógépes 
adatbázisa nemcsak mikro-, hanem mak-
ro-vizsgálatokat is lehetõvé tesz. Frisnyák 
Zsuzsa (MTA Történettudományi Intézete) „A 
XIX. századi közútijármû-számlálások for-
ráselemzési kérdései” címû tanulmányában 
számba veszi a jármûszámlálások típusait. 
A jármûszámlálások tér- és idõbeli elem-
zése segítséget jelent a kaotikus, de nem 
szabálytalan közúti forgalom megértésében. 
Gráfik Imre (Néprajzi Múzeum) „A magyar 
nyereg és használata” címû munkájában a 
magyar nyergek elemzésének szempontjai-

ról, jellemzõirõl, valamint a magyar nyereg 
sajátos típusváltozatáról, a füredi nyeregrõl 
ír. A szerzõ részletesen ismerteti a nyereg és 
nyergelés kérdését a magyarországi néprajzi 
szakirodalomban. Felerõsödött a szakmai 
érdeklõdés több tipológiai, ill. rekonstrukciós 
kérdésben. Molnár Erzsébet (Közlekedési 
Múzeum) a kerék szimbolikus ábrázolásaival 
és köznapi gondolkodást formáló szerepével 
foglalkozik. A szerzõ összegyûjti a XIX. szá-
zad kerékkel kapcsolatos közmondásait, ill. 
összefoglalja a kerék megjelenéséit a nép-
szokásokban.

Négy dolgozat foglalkozik a közlekedés 
gazdasági és hadügyi aspektusaival. Eper-
jesi László (Közlekedési Múzeum) „A fiumei 
kikötõ Magyarország nemzetgazdaságában” 
címû tanulmányában a kikötõ be- és kiviteli 
forgalmának sajátosságait elemzi és rámu-
tat, hogy a fiumei állami bevételek jelentõsen 
meghaladták a kikötõre fordított kiadásokat. 
Kalocsai Péter (Szombathelyi Fõiskola) „A 
vidéki közúti vasutak és az urbanizáció a du-
alizmus korában” címû dolgozatában kimu-
tatja, hogy a korabeli regionális centrumok-
ban, az egykori vásárvonalak határánál fekvõ 
városokban, az urbanizációs és modernizá-
ciós fejlõdésben élen járó településeken volt 
jellemzõ a közúti vasút. Nagy Miklós Mihály 
(Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem) az 
Osztrák–Magyar Monarchia hadiflottájának 
expedícióit és legfontosabb eredményeiket 
– földrajzi felfedezések, oceanográfiai ku-
tatások, jelentõs területek feltérképezése, 
feltárása – ismerteti és elemzi. Krámli Mihály 
(Közlekedési Múzeum) az Osztrák–Magyar 

Monarchia DREADNOUGHT terveivel fog-
lalkozik. A Monarchia az olasz fegyverke-
zési program ellensúlyozására kénytelen 
DREADNOUGHT-ok építésébe fogni.

A sebesség és közlekedés kapcsolatát 
három tanulmány elemzi. Miszlay Zsolt 
(Közlekedési Múzeum) a vasúti menetse-
bességek növekedését vizsgálja meg 1867 
és 1911 között négy idõpontban. Szabó Attila 
(Közlekedési Múzeum) tanulmányában azzal 
foglalkozik, hogy a XX. században milyen 
technikai újításokat vezetnek be a repülõgép-
konstrukciókban a minél nagyobb sebesség 
elérése érdekében. Hasonló megközelítést 
választott Hídvégi János (Közlekedési Mú-
zeum) is, aki a gépjármû-konstrukciók és a 
sebesség kapcsolatát elemzi. 

A kötet zárófejezetében a közlekedés XX. 
századi történetével foglalkozó tanulmányok 
kaptak helyet. Jusztin Márta (Kereskedelmi 
és Vendéglátóipari Fõiskola) a közlekedés és 
idegenforgalom két világháború közötti tör-
ténetével foglalkozik, ill. elemzi a közlekedés 
szerepét az idegenforgalmi propagandában. 
Baráth Magdolna (Történeti Hivatal) Gerõ 
Ernõ 1945–1946-os tevékenységét, a közle-
kedés újjáépítését, az „Arccal a vasút felé” 
programot összegzi. Misóczki Lajos (Egri 
Fõiskola) a Rákosi-rendszer tömegturizmu-
sát, a szakszervezeti üdültetést és a vendég-
látás körülményeit ismerteti.   

                    
(Közlekedés a Kárpát-medencében. Újabb 

kutatási eredmények. Szerkesztette: Fris-
nyák Zsuzsa. Közlekedési Múzeum, Buda-
pest, 2003. 198 p.)
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S. Nagy Anikó

Akik ismerték és szerették, döbbenten fogad-
ták a hírt: elhunyt dr. Draveczky Balázs, a Ma-
gyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múze-
um igazgatója. Jászberényben történt 2003. 
augusztus 9-én. A szívroham még meg-
engedte neki, hogy a „Jászsági népi éte-
lek fesztiválja” fõzõversenyén elmondja 
megnyitó beszédét, de többet nem. Egy 
töretlenül felfelé ívelõ életpályát szakí-
tott meg, könyörtelenül!

Draveczky Balázs 1938 március 22-
én született Gyõrben. Itt kezdte iskoláit, 
a bencés gimnáziumban érettségizett. 
1961-ben elvégezte az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem régészet-történe-
lem szakát. 1965-ben doktorált. Mú-
zeumi pályája a kaposvári Rippl-Rónai 
Múzeumban indult. 1968-ban megyei 
múzeumigazgató-helyettesnek nevez-
ték ki. Kezdettõl fogva tevékenyen részt 
vállalt a Tudományos Ismeretterjesztõ 
Társulat munkájában is. Ekkor jegyez-
te el magát a tudományos ismeretter-
jesztéssel.

1973-ban került Budapestre. A Köz-
ponti Múzeumi Igazgatóság Népmûvelési 
és Propaganda csoportját irányította, 
majd a Múzeumi Restaurátor és Mód-
szertani Központ osztályvezetõje volt.

1978 májusában kezdte meg te-
vékenységét a Magyar Kereskedel-
mi és Vendéglátóipari Múzeumnál 
fõmuzeológusként. 1984 óta állt az in-
tézmény élén. A vendéglátás tárgyi és írott 
emlékei között megtalálta élete igazi értel-
mét. Egy cél vezette: hitelesség, igényes-
ség a becsületes vendéglátás, kereskedelem 
és idegenforgalom szolgálatában. Példaképe 
nagy elõdje, Móra Ferenc volt. Tõle örökölte a 
„Tanító Múzeum” gondolatát, mely megvaló-
sításáért élt és dolgozott.

Beleérzéssel és szívvel végzett negyedszá-
zados munkássága során példamutató és 
gyümölcsözõ kapcsolatot alakított ki a mú-
zeum és a szakma között. Szélesre tárta in-
tézménye kapuit. Együttmûködött társadalmi 

és civil szervezetekkel, a szakmai közép- és 
felsõfokú oktatással. Felkarolta a történeti 
értékmentõ kezdeményezéseket, még hatá-
rainkon túl is. Finom érzékkel, emberisme-
rettel találta meg azokat, akik hasznos tudás-
anyagot õriztek. Kapcsolatteremtõ készsége 
páratlan volt.

Munkássága elismerésérõl érmek, okle-
velek, díjak (Klauzál Gábor, Venesz József, 
Gazdasági Újságírói) szólnak. Közülük talán 
a közelmúltban kapott „Budapestért” kitün-
tetésnek örült legjobban, melyet „a magyar 
kereskedelem és vendéglátás hagyományai-
nak megõrzésében kifejtett tevékenységéért, 
a hagyományos magyar gasztronómia, népi 
ételreceptjeink fennmaradását szolgáló mun-
kásságáért” kapott.

Szerény, barátságos, segítõkész, igazi kö-
zösségi ember volt. Felhalmozott tudását 
mindenki számára elérhetõvé tette. Tanított 

és mesélt. Szívesen idõzött a terített aszta-
loknál gasztronómiai és más rendezvénye-
ken. Szerette maga körül az életet, a vidám-
ságot. Egyéniség volt. 

Számos tudományos és ismeretterjesztõ 
elõadást tartott, írásai rendszeresen megje-
lentek a napi és a szaksajtóban. Emlékezete-

sek voltak, élményszámba mentek köz-
szereplései a rádióban, televízióban, 
rangos hazai és nemzetközi gasztro-
nómiai eseményeken. Népszerû könyvei 
„A terített asztalokról és környékükrõl” 
-melyet mint Balázs mester, az asztali 
örömök historikusa írt, egyaránt tanul-
ságosan élvezetesek a szakemberek és 
a mûvelõdni vágyó polgárok számára. 
Mértéke a mûvelt ízlés.

A halál azon a határvonalon érte, 
amikor a szellem búcsúzik a fiatalosan 
felkorbácsolt energiáktól, s az érett fér-
fikor nyugodtabb és termékenyebb, de 
legalább olyan friss és alkotó energiájá-
nak adja át magát. Elárvult íróasztalán 
félbemaradt munkák sokasága. Meg-
annyi terv, félbemaradt gondolat. Egyik 
legfõbb kívánsága, hogy a múzeum 
helyzete a neki otthont adó hajdani For-
tuna vendégfogadó épülete privatizáci-
óját követõ nehéz és bizonytalan évti-
zed után végre megnyugtatóan, jövõjét 
biztosítva megoldódjon!

A veszteség még fájdalmas. A meg-
emlékezést nem lehet puszta szó-
val kifejezni, hanem egyedül az élet 
méltó továbbvitelével. Szellemiségét, 
mûveltségét, emberségét megõrizve to-

vábbhaladni a megkezdett úton.

Dr. Balázs Draveczky
(1938-2003)

Dr. Balázs Draveczky was an archaeologist-his-
torian, the director of the Hungarian Museum 
of Commerce and Catering and he played a key 
role in museum-pedagogy and public education. 
His favourite field was Hungarian cuisine, tra-
ditional meals; he organised several successful 
events, lectures, courses, he published a great 
deal of literature on these topics and he had a 
deep concern about the future of the museum 
under his directorship.  

 In memoriam

Dr. Draveczky Balázs (1938–2003)
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Éri István

Tisztelt Gyászolók!

Amikor megkaptam a Dercsényi-családtól 
a felkérést, hogy az elhunyt búcsúztatásán 
szóljak, megrendültem, s egyszersmind meg 
is riadtam. Talán nem is a megbízás súlyá-
tól. Hiszen barátaink, munkatársaink, 
szeretteink távoztakor is csak életünk 
elkerülhetetlen, természetes aktusa-
inak egyikét gyakoroljuk: búcsúzunk, 
búcsúztatunk s egyszer majd minket is 
elbúcsúztat valaki...

Megrendültem, mert a hír váratlanul 
ért – alig akartam elhinni!

Megesett három évtizedes barát-
ságunk és a bennünket szorosabban 
összekötõ közös munkánk során an-
nyiszor a búcsúvétel: „...legközelebb 
majd látjuk egymást...” És most ennek 
egyszer s mindenkorra vége?

A feladattól meg azért riadtam meg, 
mert végig kellett gondolnom: ezen a 
gyászos eseményen – jóllehet közhely, 
de le nem tagadható – a megjelentek 
(köztük én is) inkább a magunk vesz-
teségét siratjuk, sajnáljuk. Hiszen mi 
váltunk kevesebbé Dercsényi Balázs 
távoztával. Most, itt, ezen a megszen-
telt helyen csak mi gondoljuk végig az 
õ életútját, soroljuk el érdemeit, emlé-
kezünk negyvenesztendõnyi állhatatos 
munkálkodása eseményeirõl. (Arra 
sajnos már nem futotta a Rá kimért 
idõbõl, hogy nyugalmasabban eltelt 
esztendõirõl is szót ejthessünk.)

A rám szabott penzum értelmében talán 
inkább arról kellene szólnom, ami a szó 
szorosabb értelmében is összekötött ben-
nünket. Arról, hogy mit jelentett Dercsényi 
Balázs szinte állandónak tekinthetõ jelenlé-
te, folyamatos közremûködése egy negyed 
évszázadnál is többet megélt olyasfajta 
közmûvelõdési mozgalomban, amely száz-
ezrekkel ismertette meg Magyarország 
természeti és kulturális értékeit. Abban a 
Tájak–Korok–Múzeumok elnevezésû mozga-
lomban, amelynek 1975-ös megszületésénél 
– persze másokkal együtt – ketten együtt bá-

báskodtunk, amelyhez mindvégig hûségesen 
ragaszkodtunk, amíg csak lehetett!

De legyen ez a történet egy részletesebb 
visszaemlékezés tárgya.

Helyette hadd mondhassam el, vall-
hassam meg, hogy számomra – sok más 
eltávozott embertársunkhoz hasonlóan 
– Dercsényi Balázs sem halt meg. Úgy ér-
zem, kissé távolabbra utazott, amint azt 

rendjén valónak tartjuk, amikor pályaud-
varon, repülõtéren búcsúztatunk valakit: a 
viszontlátás reményében!

Azt is hiszem és gondolom, hogy más 
módon, más alkalmakkor is visszatér, 
részese marad evilági életünk mindennap-
jainak. Mert fel-felvillan emlékképeinkben, 
néha alakjára vélünk ismerni a járókelõk 
tömegében: „mintha õt láttam volna...” 
– mondjuk majd utólag. Alakja megidézhetõ 
és meg is fog jelenni fényképeken, filmeken, 
televízióban. A technikának hála, hangját is 
hallhatjuk. Gesztusai, szólásai, anekdotái 
belénk ivódnak. Álmodni is fogunk Róla. 

Majd írásokat, könyveket, füzeteket forgatva 
ezernyi helyen tûnik elénk a neve…

Igen, kedves önmagunkat gyászoló, sirató 
felebarátaim, nem tudunk megfeledkezni 
Róla! És nemcsak addig fog élni emlékezete, 
amíg a mi életünk tart. Tudok egy városról, 
nem távol innen, ahol mostantól már a 
Dercsényi-család három generációjára em-
lékezhetnek a lakosok, ahol e név viselõinek 

emlékezete nemzedékeken át fennma-
radt, és ahová Balázs is „hazajárt”...

Dercsényi Balázs halotti jelentésé-
ben egy Radnóti-versrészlet olvasható. 
Ez idézte fel bennem egy másik költõ 
sorait. Hiszen kikre is bízhatnánk leg-
inkább a szívünkbõl szóló, de általunk 
meg nem fogalmazható gondolatok 
tömörítését – ha nem rájuk?

Engedjék meg, hogy Babits Mihályt 
hívjam segítségül a fentebb elmon-
dottak megvilágításához. Vasárnapi 
impressziók, autón címû verse utolsó 
sorait idézem:

 „Mi már a mezõt vágtatjuk, a falut 
az estre hagyjuk:

 lányokat, templomot, kocsmát és 
pipáló gazdát

 fölvillanva, s tûnve, hullva, – mint-
ha nem is lettek volna.

 Ki mondja meg, mi az élet? Mi 
élünk-e vagy õk élnek?”

Béke velünk, mindnyájunkkal!

(Elhangzott 2003. szeptember 29-én
Dercsényi Balázs ravatalánál)

Farewell to Balázs Dercsényi
(1940-2003)

Balázs Dercsényi, art historian was a prominent 
personality of monument protection, the popu-
lariser of the monuments in Hungary. He has 
published a number of representative volumes 
about historic churches, fortresses, castles. He 
was one of the organisers of the movement “Re-
gions – Eras – Museums” being started in 1975, 
the co-operator of the „Little Library” series of 
the movement from the beginning, and the edi-
tor of more than 400 booklets. As outstanding 
professional of the National Office of Cultural 
Heritage, he worked hard in widening the social 
connections of the protection of monuments.

Búcsú Dercsényi Balázstól
(1940–2003)
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A Pulszky Társaság hírei 

Szakmai vitafórum (2003. június 24)

A Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egye-
sület által rendezett szakmai rendezvényen 
került megvitatásra a kulturális tárca mú-
zeumi osztálya által kidolgozott középtávú 
stratégiai elképzelés. A szakma képvisele-
tében mintegy ötven múzeumi szakember: 
országos múzeumok, megyei múzeumok, 
szakmúzeumok, budapesti és vidéki kis-
múzeumok vezetõi és munkatársai jöttek el 
és fejtették ki véleményüket a vitaanyaggal 
kapcsolatban. A résztvevõk mindannyian 
üdvözölték a vitaanyag elkészültét, ugyan-
akkor a stratégia további konkretizálását 
javasolták. A többi között hiányolták a vita-
anyagból az EU-s csatlakozással összefüggõ 
kihívások problematikájának megjelenítését 
(mûtárgy-kereskedelem, szerzõi jogok, 
digitalizálás kérdésköre), illetve szintén a 
csatlakozással összefüggésben, a régiók sze-

rinti szervezõdéssel, valamint a hazai megyei 
múzeumi szervezetek helyzetének változásá-
val együtt járó kérdések felvetését. Több 
felszólaló is jelezte, hogy a látogatóbarát 
múzeum fogalma, illetve a szabad hozzáfé-
rés elve közvetlenül kapcsolódik a múzeumi 
informatika azonnali és jelentõs mértékû 
fejlesztéséhez. A mûtárgy-nyilvántartás és 
a belsõ múzeumi adminisztráció digitalizálá-
sa, az Internet adta lehetõségek kihasználása 
végeredményben a látogatók minél szélesebb 
körének tenné lehetõvé a múzeum virtuális 
és tényleges megközelítését.

A vita lezárásaként a levezetõ elnök ki-
emelte, hogy ez a rendezvény elsõ állomása 
annak a folyamatnak, melynek során a mú-
zeumi szakma kifejti álláspontját a stratégiai 
tervvel kapcsolatban, és felhívta a figyelmet 
annak fontosságára, hogy a szakma maga 
határozza meg a prioritásokat, a fejlesztés és 
továbblépés módozatait és sorrendjét, és így 

tegyen konkrét javaslatokat a kulturális tárca 
számára.

Elnökségi ülés (2003. június 25)

A Pulszky Társaság és az ICOM Magyar Nem-
zeti Bizottság elnöksége közös értekezletet 
tartott, mely megbeszélésen a két szervezet 
együttmûködésének lehetséges módjait és 
területeit tekintették át a résztvevõk. Az ülé-
sen számos, a magyar múzeumügy helyzetét 
érintõ kérdés került terítékre: a muzeológus-
képzés és továbbképzés problematikája, a 
régiók s a megyei múzeumhálózat jövõbeni 
alakulása (különös tekintettel a kis múzeu-
mokra), a múzeumok regisztrációja és a mú-
zeumi normatíva létrehozatala. Az értekezlet 
lezárásaként a két szervezet elnöksége elha-
tározta, hogy a jövõbeni kooperáció írásos 
megállapodás mentén zajlik majd.

(Gönczi Ambrus)

museum.hu hírek

Megalakult a Kultúra az Interneten Alapítvány

2003 márciusában megalakult a Kultúra az 
Interneten Alapítvány, azzal a céllal, hogy át-
vegye a Magyar Múzeumok Honlapja üzemel-
tetését. Szerkesztõségünk tagjai ugyanazok 
maradtak, akik korábban voltak, s a múzeu-
mok számára továbbra is ingyenesen nyújtjuk 
szolgáltatásainkat, ahogy korábban is tettük. 
Az alapítványi mûködési forma mostantól 
lehetõvé teszi, hogy elismerjék a Museum.hu 
non-profit jellegû közhasznú tevékenységét.

Decemberben adatfrissítés és körlevél

Ismét emelkedett a Museum.hu nézett-
sége: immár havi 160.000 oldalt töltenek 
le a Magyar Múzeumok Honlapjáról – így 
a honlap oszlopos tagjává vált közel 500 
múzeum. A Magyar Múzeumok Honlapja 

idén is kérdõívvel fordul a múzeumokhoz, 
hogy adataik frissítésérõl és a jövõ évi 
programtervezetükrõl tájékozódjon. Ez az 
alkalom egyúttal lehetõség azoknak a múze-
umoknak, melyek még nem vették fel velünk 
a kapcsolatot, hogy belépjenek a Museum.hu 
tagjai közé, attól függetlenül, hogy már 
rendelkeznek-e saját honlappal vagy sem. 
A Museum.hu ugyanis nemcsak külön hon-
lapcímet és szereplési lehetõséget biztosít 
a múzeumoknak, hanem gyûjtõhonlapként 
(portálként) is mûködik – egyszerû és ma-
gától értetõdõ címének (www.museum.hu, 
www.muzeumok.hu) köszönhetõen. 

Kérjük tehát a múzeumok vezetõségeit, 
hogy – amennyiben még nem tették – je-
löljenek ki intézményükben egy-egy mun-
katársat, aki a decemberben kiküldendõ 
körlevelünkre válaszol, és a továbbiakban 
folyamatosan tájékoztat minket a múzeum új 

kiállításairól, eseményeirõl, hogy megfelelõ 
módon propagálhassuk az Önök múzeumát 
is a Magyar Múzeumok honlapján!

A Museum.hu új szolgáltatásai

A Magyar Múzeumok Honlapja – a Nemzeti 
Kulturális Örökség Minisztériuma jóvoltá-
ból – új szolgáltatással kedveskedik  a ma-
gyar múzeumoknak. Új szerverén jutányos 
áron webtárhelyet biztosít a múzeumi hon-
lapoknak. Ezúttal ajánljuk minden magyar 
múzeum szíves figyelmébe az új szolgálta-
tást, amelyet a múzeumok számára a piaci 
ár feléért kívánunk nyújtani. Szeretnénk 
megjegyezni, hogy szerkesztõségünk to-
vábbra is vállalja új honlapok készítését, 
valamint a már meglevõk karbantartását, 
illetve átalakítását. 
  (Kotzián Orsolya)

Támogatóink

Társaságunk mûködésének javára az alábbi szerzõink lemondtak honoráriumukról:
2002/4. szám: Árva Anita, Bajzát Judit, H. Bathó Edit, Bencze Géza, Felföldi Zita, Füvessy Anikó, Gócsáné Móró Csilla, Hamvasné 
Füredi Judit, Holler Judit, Katus Magdolna, Lovas Márton, Munkácsy Gyula, Petercsák Tivadar, Pirint Andrea, Rapcsányi László, 
Szablyár Péter, Vásárhelyi Tamás.
2003/1. szám: Füköh Levente, Kerényi B. Eszter, Kovács Gergelyné, Kovács Péter, Pásztor Emilia, V. Szathmári Ibolya,
Zomborka Márta.
2003/2. szám: Bodó Sándor, Gedai István, Kócziánné Szentpéteri Erzsébet, Nagy Zsuzsa, Rapcsányi László, Szûcs Judit, 
Tóth Zsuzsanna.                                                                                                                                                               Köszönjük!
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Balázs György dr. (1951)
etnográfus
kandidátus
fõigazgató-helyettes
Néprajzi Múzeum
Budapest

Baltás Lászlóné (1948) 
üzemmérnök, sütõipari szakmérnök
mb. gyûjteményvezetõ
Sütõipari Emléktár
Budapest

Buzinkay Péter (1973)
mûvészettörténész
irodavezetõ-helyettes
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
Budapest

Csicsmann Gyula (1950)
tûzoltó alezredes
tanácsos
igazgató
Tûzoltó Múzeum
Budapest

Éri István(1929)
régész, muzeológus
Budapest

Galántai Judit (1971)
újságíró
BM Országos Katasztrófavédelmi 
Fõigazgatóság
Budapest

Gönczi Ambrus (1973)
történész muzeológus
gyûjteményvezetõ
Ferencvárosi Helytörténeti 
Gyûjtemény
Budapest

Gulyásné dr. Gömöri Anikó (1947)
földrajz szakos tanár
igazgató
Gázmúzeum
Budapest

Frisnyák Zsuzsa dr. (1960)
történész, muzeológus
tudományos munkatárs
MTA Történettudományi Intézet
Budapest

Füzesné Hudák Julianna (1960)
könyvtáros, népmûvelõ
múzeumvezetõ
Kner Nyomdaipari Múzeum
Gyomaendrõd

Hadobás Sándor (1951)
tudománytörténész
igazgató
Érc- és Ásványbányászati Múzeum
Rudabánya

Hajdu Ráfis János (1930)
motorszerelõ
intézményvezetõ
Mezõgazdasági Gépmúzeum
Mezõkövesd

Hidvégi János (1963)
üzemmérnök
muzeológus, tanácsos
Közlekedési Múzeum
Budapest

Kovács Gergelyné (1939)
etnográfus, történész
igazgató
Postamúzeum
Budapest

Kovács Gyõzõ dr. (1933)
villamosmérnök
elnök
Neumann János 
Számítógéptudományi Társaság
Budapest

Kõbányai Ferenc (1929)
bányagazdasági üzemmérnök
múzeumvezetõ
Oroszlányi Bányászati Múzeum
Oroszlány

Lengyelné Kiss Katalin (1948)
kohómérnök
igazgató
Öntödei Múzeum
Budapest

Méri Edina (1974)
etnográfus
igazgató
Kékfestõ Múzeum
Pápa

Minárovics János (1928)
tûzoltó ezredes
ny. igazgató
Tûzoltó Múzeum
Budapest

S. Nagy Anikó dr. (1946)
régész, numizmatikus, történész
kandidátus 
igazgatóhelyettes
Magyar Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari Múzeum
Budapest

Próder István (1943)
vegyészmérnök
igazgató
Magyar Vegyészeti Múzeum
Várpalota

Salamon István dr. (1951)
okl. könyvtáros, középiskolai tanár
múzeumvezetõ
Magyar Rádió Rt Archívum, 
Rádiómúzeum
Budapest

Sélei István (1947)
restaurátor
igazgató
OMM Központi Kohászati Múzeum
Miskolc

Simonffy Krisztina (1975)
mûvészettörténész
mûtárgyfelügyelõ
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
Budapest

Soltész József (1956)
okl. közlekedésépítõ mérnök
fõmuzeológus
Közlekedési Múzeum
Budapest

Srágli Lajos (1951)
történész
igazgatóhelyettes
Magyar Olajipari Múzeum
Zalaegerszeg

Szászi András (1957)
okl. üzemmérnök
gyûjteményvezetõ
Kiskõrösi Közúti Szakgyûjtemény
Kiskõrös

Szemán Attila (1960)
történész, régész
fõmuzeológus
Központi Bányászati Múzeum
Sopron

Szücs László (1944)
gépésztechnikus
múzeumi elõadó
Magyar Rádió Rt Rádiómúzeum
Budapest

Tóth János (1948)
vegyipari gépészmérnök
igazgató
Magyar Olajipari Múzeum
Zalaegerszeg

Váczi Piroska (1960)
mûvészettörténész, történész
ipari örökségi szakreferens
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
Budapest

Vámos Éva dr. (1950)
technikatörténész
kandidátus, Ph.D. habil.
fõigazgató
Országos Mûszaki Múzeum
Budapest

e számunk szerzõi

A közelmúltban Neumann János születésének 
centenáriuma alkalmából egy jókedvû, felnõtt PC-
használó baráti közösség rendhagyó kezdeménye-
zést indított útjára. Megunt, használatból már ki-
kopott, lecserélt vagy eddig még nem használt 
egérpadokat gyûjtünk s várunk a BM Duna Pa-
lota Kisgalériában (Bp., V. Zrínyi u. 5.) 2003. de-
cember 1. és 23. között megrendezendõ kiállítá-
sunkra. A tárlatra küldött tárgyakhoz rövid leírást 
is kérnénk a tárgy „életérõl”, a tulajdonoshoz ke-
rülés körülményeirõl (beszerzési hely és alkalom, 
a használat ideje, módja), esetleg az ahhoz fûzõdõ 
bármilyen történet kíséretében.

A téma iránt érdeklõdõk s abban elmélyülõk 
emellett küldhetnek bármilyen nemû és mûfajú 
alkotást a PC és az ember közötti hagyományos 
kapcsolatot biztosító gördítõ (egér/mouse) és 

tapad/ó/ja összefüggéseirõl. Képzõmõvész hajla-
mú olvasóink körébõl a „Neumannal egy padon” 
cím szellemében szívesen látunk tematikus alko-
tásokat, újabb pad-terveket vagy objekteket is! A 
kiállítás anyaga jelenleg mintegy 100 darab hasz-
nált, kímélt, valamint még kicsomagolatlan (ada-
tokkal ellátott) egérpad; elsõsorban Közép-Euró-
pából, valamint Japánból és az USA-ból. A mai 
kreátorok között számítógéppel dolgozó óvodá-
sok és kisiskolások, valamint profi mûvészeti al-
kotók egyaránt találhatók.

A tárlatot dr. Kovács Gyõzõ, a Neumann Já-
nos Számítógéptudományi Társaság elnöke és 
Voigt Vilmos folklórkutató, tanszékvezetõ profes-
szor (ELTE) nyitja meg december 1-jén. A vándor-
kiállítást is tervezõ munkaközösség az így össze-
állt anyagot késõbb az Országos Mûszaki Múzeum 

gyûjteményében kívánja elhelyezni. – Az adomá-
nyozó személyek, intézmények nevét a kiállításon 
s a kapcsolódó kiadványokban feltüntetjük.

Küldeményeket és felajánlásokat az alábbi cím-
re várunk: HRM – Lénia Alba Kft. 1033 Budapest, 
Kórház u. 6-12. – „Egérpad-project” – dr. Kriston 
Vízi József kulturális tanácsadó részére.

egérpad kerestetik!
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