
hazánkban egyedülállóan, kórházat és nyugdíjpénztárat létesített a beteg és megöregedett 
munkások számára. 

Ganz budai gyárában két öccsének munkát, megélhetést nyújtott. Svájci családjával 
állandó kapcsolatot tartott, s apját, testvéreit folyamatosan segítette. A svájci állampolgárság 
fenntartásáért évente rendszeresen lerótta a hozzájárulást személye és két öccse után a 
szülőfalujában lévő két szociális intézménynek (Armengtkassa, Mundierungsskassa). Házas-
ságát a svájci szokások szerint szülőfalujában is kihirdettette. 

Ganz a Kórház utcai lakás után, Ybl Miklós tervei alapján, 1864-1866 között felépíttette a 
család második otthonát, azt a négyemeletes palotat, amely a Magyar Tudományos 
Akadémia szomszédságában, a Duna-parton létesült. Ganz Ábrahám Buaaés Pest köztiszte-
letben álló polgára lett. Buda város tanácsa 1861-ben képviselő-testületi taggá, 1863-ban 
pedig Buda város díszpolgárává választotta meg. Ez évben az uralkodó a koronás arany 
érdemkereszttel tüntette ki a monarchia vasútiparában kifejtett kimagasló tevékenységéért. 

1865. július 8-án I. Ferenc József meglátogatta a Ganz-öntödét. Egy hazai újság az 
uralkodó véleményét összegezve azt írta, hogy: „... elismerését fejezte ki az üzem 
nagyszerűsége és teljesítőképessége felett...", „.. . ami nemcsak a tulajdonosnak, hanem a 
hazának is megbecsülésére szolgál". 

Ganz Ábrahám 1867. november 23-án, a százezredik kéregöntésű kerék elkészültekor, 
vacsorát adott a budai sörcsarnokban gyára összes dolgozója és családtagjaik részére. A 
dolgozók egy selyemkötésbe foglalt, a munkások által aláírt, díszes üdvözlő okiratot 
nyújtottak át Ganznak. Ganz pedig minden dolgozójának egy-egy, erre az alkalomra veretett 
ezüst emlékérmet ajándékozott, nemzetiszínű szalaggal. 

Buda és Pest köztiszteletben álló polgáraként, sikerei csúcsán, 1867. december 15-én 
öngyilkos lett, a Duna-parti palota egyik emeletéről levetette magát. Halála után iratai között 
találtak egy Schweizer GlauDe (Svájci Hit) című nyomtatványt, amely hitet tett az emberi 
jogok és a szabad élet mellett. 

Ganz Ábrahám hamvai a Kerepesi temetőben, az Ybl Miklós tervezte, műemlékké 
nyilvánított mauzóleumban nyugszanak. Emlékét őrzi a volt budai öntöde helyén és 
épületében 1969-ben megnyílt Öntödei Múzeum (Budapest, II. Bem József u. 20.), melynek 
parkjában mellszobrát is felállították. Ganz Ábrahám munkásságát és a kéregöntésű kereket 
is bemutatja az Országos Műszaki Múzeum A magyar ipar Széchenyitől századunkig című 
állandó kiállítása a nagycenki Széchenyi István Emlékmúzeumban. 

Gajdos Gusztáv 

A magyar 
iparügy 
körúti 
palotája 

-»^t" ' ' Hauszmann Alajos 
(1847-1926) 

A XIX. századi hazai iparfejlesztés gátját a kellő ismeretekkel rendelkező mérnökök, 
szakemberek hiánya jelentette. A szakoktatási intézmények: a szakiskolák, a politechnikai 
intézetek, a műegyetem létrehozásának gondolatát már korán megfogalmazta az Országgyű-
lés, de csak hosszas vita és többszöri elutasítás után, 1854. június 12-én hagyta jóvá az 
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uralkodó a pesti Ipartanoda alapításáról szóló törvénycikkelyt, később a József Ipartanoda 
politechnikummá alakítását, majd több évtizedes küzdelem után, csak 1872-ben nyithatta 
meg kapuit egyetemként. Ugyanebben az évben állították az oktatás szolgálatába Kassán a 
Gépészeti Felsőbb Ipartanodát, nem sokkal később, 1879-ben a Budapesti Állami Közép-
ipartanodát. 

Az alapítás előzményei 
A fővárosban felállítandó középipartanoda gondolatát Trefort Ágoston vallás- és közok-

tatási miniszter fogalmazta meg, s kezdeményezte az intézet első szervezeti szabályzatá-
nak és tantervének Kidolgozását. Ezen feladatot Gönczy Pál miniszteri tanácsos és Stoczek 
József műegyetemi rektor eredményesen megoldotta, így az 1877. szeptember 10-én 
megjelent miniszteri rendelet szerint az építészeti, gépészeti és vegyészeti szakosztállyal 
induló középipartanoda 1879. december 7-en nyitotta meg kapuit a Bodzafa utca 28. alatt. 

A középipartanoda létesítésével azonos időszakra esik a Technológiai Iparmúzeum 
szervezésének kezdete, feladatainak megfogalmazása: „a hazai kézművesipart, elsősorban 
pedig a fa- és fémipart közhasznú szakismereteknek lehetőleg szemleleti ú ton való 
terjesztésével támogatni. . ." Első otthonában a Beleznay-kertben 1883. június 24-én tartották 
az ünnepélyes megnyitót. Az átadást követő évben már megfogalmazódott a két intézmény 
közös fejlesztésének gondolata. Trefort kijelentése szerint: „Két középoktatási intézettel 
bírunk a fővárosban, melyek a középipariskola és a Technológiai Iparmúzeum. Ezeknek 
szerves kapcsolata úgy didaktikai, mint financiális tekintetben nagyon szükséges és 
előnyös. . ." Az elképzelés megvalósítására a Nagykörúton, a Népszínház épülete mögött, a 
tűzőrségi laktanya dísztelen fakerítései és fészerei helyén nyílt lehetőség. Itt épült fel - ahogy 
a Pesti Napló krónikása írta - „a magyar iparügy palotája, a Középipartanoda és a 
Technológiai Múzeum új hona". 

A reneszánsz palota 
A József körút-Népszínház utca-Csokonai utca által határolt területen felépítendő épü-

let megtervezésére Hauszmann Alajos műegyetemi tanár 1885-ben kapott megbízást. 
Hauszmann akkor már ismert építész, jelentős megbízásokkal a háta mögött. Önéletrajzá-
ban e megbízásra a következőképpen emlékezik vissza: „Trefort Ágoston miniszter azután 
engem azzal kárpótolt, hogy több állami középiskola tervezésével bízott meg, mely 
megbízatások alapján építettem: a zombori gimnáziumot, a soproni állami felsőbb leányis-
kolát, a budapesti tanítóképezdét a Győri úton, az Andrássy úti un. Zirzen Janka intézetet, 
a Technológiai Iparmúzeumot és az V. ker-i minta főreáliskolát a Markó utcában. Ez utób-
bi két épület sajtolt vörös tégla homlokzattal és gazdag terakotta szobrász díszítéssel 
készült... A Technológiai Iparmúzeum és több fővárosi és vidéki középiskolai épület 
tanúságot tesznek a miniszter azon kívánságáról, hogy a tudománynak es a tanügynek 
szolgálo épületek emlékszerű kiképzést nyerjenek s e tekintetben szabad kezet engedett a 
tervezőnek." 

Az építkezést 1887-ben kezdték meg Monaszterly Szilárd építész vezetésével és Fekete 
Elek építőmester irányításával. A költségvetés szerint az épület felépítésére és berendezésére 
525 ezer forint volt előirányozva, mely összeget a képviselőház pénzügyi bizottsága 350 ezer 
forintra szállított le. A kivitelezés során az iparosmesterek versenyre keltek, hogy melyikük 
állítja elő szebben és olcsóbban az építéshez szükséges tárgyakat. Ezen áldozatkészséggel az 
előirányzott összegből két év alatt nemcsak az épület, de a belső helyiségek berendezésének, 
a gáz- és vízvezetéknek, a laboratóriumoknak, a parknak, sőt a járda felének a kivitelezése is 
megvalósulhatott. 1889. április 28-án ünnepélyes keretek között helyére került a zárókő is. 
Az épületegyüttes felavatasát 1889. szeptember 15-én tartották. 

A megnyitó előestéjén a Pesti Napló minden érdeklődő számára tömör áttekintést adott az 
előzményekről: „Az állami középipartanoda és a technológiai iparmúzeum új közös 
palotájának holnapi ünnepélyes felavatása alkalmából a két intézet keletkezéséről közöljük a 
következőket. Mindkét intézet felállítását az országos magyar iparegyesület kezdeményezte 
a hetvenes években. A szaktanácskozmány javaslatai értelmében Trefort miniszter 1877. 
szeptember 10-én rendeletével kiadta a középipartanoda szervezeti szabályzatát, s ezek 
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A m. kir. iparmúzeum épülete (1889) A m. kir. állami ipariskola fém-
vasipari műhelye 

alapján az intézet 1879. december havában rregnyílt a VIII. ker., Sándor téri bérházban 16 
tanulóval. Igazgatónak Hegedűs Károly neveztetett ki. A technológiai iparmúzeum létesítése 
iránt az országos magyar iparegyesület nevében Ráth Károly alelnök és Mudrony Soma 
igazgató 1879. november 17-érőlfelterjesztést intéztek Trefort miniszterhez, mely tüzetesen 
kijelöli az intézet szervezési keretét, egyszersmind annak céljaira felajánlja az egyesület 
tulajdonát képező, a főváros közössége által adományozott 740 D-ölnyi területet a 
Rottenbiller utcában... A miniszter a technológiai múzeum szervezésével, gyűjteményének 
beszerzésével miniszteri biztos minőségében Ráth Károly Kamarai alelnököt bízta meg, s két 
év múlva az intézet az ún. Beleznay-kert helyiségeiben 1898. június 24-én megfelelő 
ünnepélyességek mellett megnyílt. A miniszter a technológiai iparmúzeum főigazgatójává 
Hegedűs Károlyt, mint a Középipartanoda igazgatóját nevezte ki." 

Másnap az újság a következő beszámolót tette közzé a Közgazdaság rovatában: „A m. kir. 
technológiai iparmúzeumot és az állami középipariskola állandó épületének megnyitása ma 
délelőtt 10 órakor minden nagyobb ünnepélyesség nélkül ment végbe. Már jóval 10 óra előtt 
nagy és díszes közönség gyűlt egybe a megnyitóra. Pontban 10 órakor érkezett meg Csákv 
Albin gróf vallás- és közoktatási miniszter Szalay Imre osztálytanácsos kíséretében. A 
vendégeket a főbejáratnál Zichy Jenő gróf a múzeum felügyelőbizottságának elnöke és 
Hegedűs Károly főigazgató fogadták... ott voltak még Stoczek József műegyetemi tanár s 
főrendházi tag, dr. Klamarik János osztálytanácsos, Freeskay János, Mecnwart András, 
Zippekurovszky Károly s még számos nagyiparos és gyáros... A miniszter távozásakor teljes 
megelégedését fejezte ki Hegedűs Károly főigazgató előtt a szép, célszerű és szakszerű 
berendezést felett..." 

Az épületegyüttes Technológiai Iparmúzem céljait szolgáló nagykörúti homlokzata, 
középen a főbejárattal, az oszlopcsarnokos lépcsővel, olasz reneszánsz palotára emlékezte-
tett. A nyitott csarnok oszlopainak kivételével hazai anyagból készült épület előcsarnokának 
háromtagú lépcsője közül egy az emeletre, kettő a magasföldszintre vezetett. Ez utóbbin 
kapott helyet a bőr-, a cukor-, a malom- és a vegyipari gyűjtemény, míg az első emeleten az 
elektronikai, az építőanyag-, a fém- és üvegipari tárgyakat helyezték el. A földszinti 
sarokrészben berendezett egyesített könyvtár és olvasóterem „3503 cím alatt 7052 darab 
könyvet, rajzgyűjteményt és füzetet foglal m a g á b a . . A z alagsorban a nehezebb berendezé-
sek, a fa- és fémmegmunkáló gépek kerültek. 

Az iparmúzeumot íves épületrész kötötte össze az ipartanodával, mely a Népszínház utcai 
főépületből, a Csokonai utca alatti műhelyből, valamint a tágas udvaron elhelyezett gép- és 
kazánházból és gépszínből állt. A kétemeletes főépület alagsorában a vegyészeti laborató-
rium egy része, a „fémvasipari" és faipari laboratóriumok, szolgálati lakások és raktárak 
települtek. A földszinten az intézeti könyvtár és a vegyészeti laboratórium, az első emeleten 
az irodai helyiségek, a másodikon a természettani szertár és a laboratórium került telepítésre. 
Az épületben három nagy, 160 fő befogadására alkalmas előadóterem, három kisebb 
tanterem, tizenkét rajzterem szolgálta a tanítást, míg a rendes és rendkívüli tanárok 
elhelyezésére - nagyrészt a szertárakkal egybeépült - tanári szobák szolgáltak. 
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Az egyemeletes műhelyépület földszintje a gépészeti és a kovácsműhely, valamint az 
anyagraktár, az első emeletje a fém-, vasipari és a faipari műhely elhelyezését biztosította. Az 
udvaron került elhelyezésre a gép- és kazánház egy húsz lóerős gőzgéppel és harminc méter 
magas kéménnyel. A földszintes kazán- és gépház tágas mellékhelyisége gépszín, melyben a 
kazánfűtők és gépkezelők képzése céljából fűthető lokomobilt és cséplőgépet állítottak fel. 
Az épületek összes helyiségét gázvilágítással szerelték fel. 

A „Technológia" 
Az új ot thonban, közös igazgatással a két intézet sikeresen oldotta meg feladatait: a 

múzeum gyarapodó gyűjteménye szerves részévé vált az oktatásnak, az ipariskola tanárai 
bekapcsolódtak az iparmúzeum tevékenységébe. Az intézmény hírnévre szert tett tanárai -
mint Petrik Lajos, Jalsoviczky Géza, Edvi Illés Aladár, Faragó Ödön , Lencz Ö d ö n , Klemp 
Gusztáv és még sokan mások - nagyban hozzájárultak a hazai gépipar fejlődéséhez. 

Az ipartanoda a tantervmódosítást követően, 1891-től Állami Ipariskolaként folytatta 
munkáját, majd 1898-ban Állami Felsőipariskola címet kapott. Egyre bővülő feladatok 
mellett a két intézet - vagy ahogy akkor őket együtt emlegették, a „Technológia" - fejlődése 
hosszú évekig töretlen volt. 

1898-ban helyszűke miatt kivált az építészeti szakosztály, majd 1907. április 30-án, az 
akkor már több mint 30 ezer tárgyat tartalmazó Iparmúzeum teljes önállóságot kapott, s 
vezetőjévé Gaul Károlyt nevezték ki . A két gyorsan fejlődő intézmény számára az átépítések 
ellenére az épület szűknek bizonyult. Hegedűs Károly, a felsőipariskola igazgatója nyugdíjba 
vonulásakor, 1914-ben a következőket írta jelentésébe: „Ez az intézet ebből a már ósdivá lett 
szűk épületből kinőtt és a kifejlődött, nagy utcai forgalom folytán környéke is annyira 
állandóan zajossá lett, hogy ez az épület napi 8-10 órai tanításnak — amely benne folyik -
céljaira tovább nem alkalmas." Az első világháború kitörése miatt azonban új épület 
felépítésére nem nyílt lehetőség. 

A gyors változások kora 
Az I. világháború éveiben a múzeumban hadikórházat, a felsőipariskolában művégtaggyá-

rat rendeztek be. A világégés alatt és azt követően rohamosan romlott az ellátás, fokozódtak 
a gondok. Az 1930-as években a háború előtti költségvetésnek csak 25 százaléka állt az iskola 
rendelkezésére. Ennek is következménye a faipari szakosztály 1942-ben történő kiválása. 

A világháborút követően az iparmúzeumot összevonták több kísérleti és anyagvizsgálati 
intézettel, majd a magyar királyi Technológia és Anyagvizsgáló Intézet megszüntetését 
követően a Könnyű- és Nehézipari Minőségellenőrző Intézetet helyezték el a nagykörúti 
épületrészben, melynek jogutódjaként működik ma is a Kereskedelmi Minőségellenőrző 
Intézet. Az iparmúzeum fennmaradt könyvtára, a Technológiai Könyvtár előbb Országos 
Műszaki Könyvtár néven egyesült a Műszaki Dokumentációs Központtal, majd 1958-ban új 
helyére, a Múzeum utcába költözött, ahol azóta is működik, mint Országos Műszaki 
Információs Központ és Könyvtár. 

Eközben 1950-ben az intézményből kivált és önállóan folytatta képzési feladatait az 
épületgépészeti tagozat, majd 1951-ben a malomipari tagozat. Az épületben megmaradt 
gépészképzés új fejezetét jelentette 1969-ben a Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola 
letesítése. 

Az ipariskola és iparmúzeum céljaira készített épületegyüttest a XX. századi gyors fejlődés 
igényeinek kielégítése érdekében többször átépítették: toldalékokkal bővítették az udvari 
épületeket, a műhelyépületeket emeletráépítéssel növelték, megváltoztatták az épület belső 
szerkezetét, kisebb helyiségeket, irodákat alakítottak ki. A század elején a Nagykörút felé eső 
épületrészt emelet ráépítésével növelték. Ezen változások azonban nem szüntették meg a két 
intézmény zsúfoltságát. Az alapításkor a város szélén lévő épület Budapest világvárossá 
fejlődése közepette, bővítési lehetőség hiányában egyre kevésbé tudja ellátni feladatait. 
Megoldást jelenthetne a teljes épületegyüttes oktatás szolgálatába állítása azáltal, hogy a 
KERMI új épületbe költözésével a nagykörúti épületszárnyat és a laboratóriumokat a Bánki 
Donát Gépipari Műszaki Főiskola hasznosítaná Képzési célokra. 

Dr. Gáti József 
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