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Szecskó Károly 

A magyar iparügy palotája 
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 országgyűlés, de csak hosszas vita és többszöri 
elutasítás után 1854. június 12-én hagyta jóvá az uralkodó a pesti Ipartanoda alapításáról szóló törvény-
cikkelyt. majd a József Ipartanoda, polytechnikummá alakítását, majd csak 1872-ben. több évtizedes 
küzdelem után nyithatja meg kapuit egyetemként. Ugyanebben az évben állították az oktatás szolgála-
tába Kassán a Gépészeti Felsőbb Ipartanodát, ezt követően 1879-ben a Budapesti Állami Közép-
ipartanodát. 

A Budapesten felállítandó Középipartanoda gondolata Trefort Ágoston vallás- és közoktatási mi-
niszterben fogalmazódott meg, aki kezdeményezte az intézet első szervezeti szabályzatának és tanterv-
ének kidolgozását. E feladatot Gönczy Pál miniszteri tanácsos és Sztoczek József műegyetemi rektor 
eredményesen megoldotta, így a szakbizottsági értékelést követően 1877. szeptember 10-én ezen sza-
bályozások miniszteri rendeletben megjelentek. A rendelet szerinti építészeti, gépészeti és vegyészeti 
szakosztállyal induló Középipartanoda - a szervezési munkálatokat követően - 1879. december 7-én 
nyitotta meg kapuit a Bodzafa utca 28. szám alatt. 

A Középipartanoda létesítésével azonos időszakra esik a Technológiai Iparmúzeum szervezésének 
kezdete, feladatainak megfogalmazása, miszerint „a hazai kézművesipart, elsősorban pedig a fa- és 
fémipart közhasznú szakismeretekkel lehetőleg szemléleti úton való terjesztésével támogatni. . ." volt 
hivatott. 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 középiparoktatási intézettel bírunk a fővárosban, melyek a Középipariskola és 
a Technológiai Iparmúzeum. Ezeknek szerves kapcsolata úgy didaktikai, mint financiális tekintetben 
nagyon szükséges és előnyös.. ." Az egyesülés lehetőségének felvetése összecseng az Iparmúzeum cél-
kitűzésével, melyet Szalay Imre így fogalmazott meg: „Iparmúzeumot kaptunk, amelyben alkalom nyí-
lik az iskolakötelezettségen már túllévő, a gyakorlati téren működő iparosoknak magukat tovább ké-
pezni." Az elképzelés megvalósítására a két intézmény összevonásával a Nagykörúton a Népszínház 
épülete mögött, a tűzőrségi laktanya dísztelen fakerítései és fészerei helyén nyílt lehetőség. Itt épült fel 
- a h o g y a Pesti Napló krónikása í r t a - , , 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 épület megter-

vezésére Hausimann Alajos műegyetemi tanár 1885-ben kapott megbízást. Hauszmann akkor már is-
mert építész, jelentős megbízásokkal a háta mögött. Ennek tanúsítására álljon itt munkáinak felsorolá-
sát tartalmazó saját kézírásával írt jegyzék részlete, melyben 58-as sorszámmal megtalálható a „Tech-
nológia ipariskola, múzeum Bp." bejegyzés. Önéletrajzában e megbízására a következőképpen emléke-
zik vissza: „Trefort Ágoston miniszter azután engem azzal kárpótolt, hogy több állami középiskola ter-
vezésével bízott meg. mely megbízatások alapján építettem: a zombori gimnáziumot, a soproni állami 
felsőbb leányiskolát, a budapesti tanítóképezdét a Győri úton. az Andrássy úti ún. Zirzen minta főreális-
kolát a Markó utcában. Ez utóbbi két épület sajtolt vörös tégla homlokzattal és gazdag terrakotta szob-
rász díszítéssel készült... A Technológiai Iparmúzeum és több fővárosi és vidéki középiskolai épület ta-
núságot tesznek a miniszter azon kívánságáról, hogy a tudománynak és a tanügynek szolgáló 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 építő-
mester irányításával. A költségvetés szerint az épület felépítésére és berendezésére 525 ezer forint volt 
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előirányozva, mely összeget a képviselőház pénzügyi bizottsága 350 ezer forintra szállított le. A kivite-
lezés során az iparosmesterek versenyre keltek, hogy melyikük állítja elő szebben és olcsóbban az épí-
téshez 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 he-
lyére került a zárókő is. Az épületegyüttes felavatását 1889. szeptember 15-én tartották. 

A megnyitó előestéjén a Pesti Napló minden érdeklődő számára tömör áttekintést adott az előzmé-
nyekről: „Az állami Középipartanoda és a Technológiai Iparmúzeum új közös palotájának holnapi ün-
nepélyes felavatása alkalmából a két intézet keletkezéséről közöljük a következőket. Mindkét intézet 
felállítását az országos magyar iparegyesület kezdeményezte a hetvenes években... A szaktanács-
kozmány javaslatai éltelmében Trefort miniszter 1877. szeptember 10-én rendeletével kiadta a Közép-
ipartanodaszervezeti szabályzatát, s ezek alapján az intézet 1879. december havában megnyílt VIII. ke-
rület 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-érői felterjesztést intéztek Trefort miniszterhez, mely tü-
zetesen kijelöli az intézet szervezési keretét, egyszersmind annak céljaira felajánlja az egyesület tulaj-
donát képező, a főváros közössége által adományozott 740 négyszögölnyi területet a Rottenbiller utcá-
ban... 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 1883. június 24-én megfelelő ünnepélyességek mellett megnyílt. A miniszter a Tech-
nológiai Iparmúzeum főigazgatójává Hegedűs Károlvt. mint a Középipartanoda igazgatóját nevezte 
ki." 

Másnap az újság a következő beszámolót tette közzé a Közgazdaság rovatában: „A m. kir. Technoló-
giai Iparmúzeum 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 megny itóra. 

Pontban 10 órakor érkezett meg Csáky Albin gróf vallás- és közoktatási miniszter Szalay Imre osz-
tálytanácsos kíséretében. A vendégeket a főbejáratnál Zichy Jenő gróf a múzeum felügyelő-
bizottságának elnöke és Hegedűs Károly főigazgató fogadták... ott voltak még Stoczek József műegye-
temi tanár, s főrendházi tag, dr. Klamarik János osztálytanácsos. Freeskay János. Mechwart András, 
Zippemovszkv Károly s még számos nagyiparos és gyáros... A miniszter távozásakor teljes megelége-
dését fejezte ki Flegedűs Károly főigazgató előtt a szép. célszerű és szakszerű berendezés felett..." 

Az épületegyüttes Technológiai Iparmúzeum céljait szolgáló nagykörúti homlokzata középen a fő-
bejárattal. az. oszlopcsarnokos lépcsővel olasz reneszánsz palotára emlékeztetett. A nyitott csarnok osz-
lopainak 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 tárgya-
kat helyezték el. A földszinti sarokrészben berendezett egyesített könyvtár és olvasóterem ..3503 cím 
alatt 7052 darab könyvet, rajzgyüjteményt és füzetet foglal magába..." Az alagsorba a nehezebb beren-
dezések a fa- és fémmegmunkáló gépek kerültek. 

Az iparmúzeumot íves épületrész kötötte össze az ipartanodával, mely a Népszínház utcai főépület-
ből. a Csokonai utcai műhelyből, valamint a tágas udvaron elhelyezett gép- és kazánházból és a gép-
színből állt. A kétemeletes főépület alagsorában a vegyészeti laboratórium egy része, a „fémvasipari" és 
faipari laboratóriumok, szolgálati lakások és raktárak települtek. A földszinten az intézeti köny vtár és a 
vegyészeti laboratórium, az első emeleten az irodai helyiségek, a másodikon a természettani szertár és 
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 elhe-
lyezésére nagyrészt a szertárakkal egybeépült - tanári szobák szolgáltak. 

Az egyemeletes műhelyépület földszintje a gépészeti és a kovácsműhely, valamint az anyagraktár, 
mig az első emelete a fém-, vasipari és a faipari műhely elhelyezését biztosította. Az udvaron került el-
helyezésre a gép- és kazánház egy húsz lóerős gőzgéppel és harminc méter magas kéménnyel. A föld-
szintes kazán- és gépház tágas mellékhelyisége a gépszín, melyben a kazánfűtők és gépkezelők képzése 
céljából fűthető lokomobilt és cséplőgépet állítottak fel. Az épületek összes helyiségét gázvilágitással 
szerelték fel. 
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A Magyar Királyi Állami Középipartanoda Hauszmann Alajos által készített tervrajza 



A „Technológia" 
Az új otthonban közös igazgatással a két intézet eredményesen 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 -Petrik Lajos. Jalsoviczky Géza. 
Edvi Illés Aladár. Faragó Ödön. Lencz Ödön. Klemp Gusztáv és még sokan mások - nagyban hozzájá-
rultak a hazai gépipar fejlődéséhez. 

Az ipartanoda tantervmódosítást követően 1891-től Állami Ipariskolaként folytatta munkáját, majd 
1898-ban Állami Felső ipariskola 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 mái-
több mint 30 ezer tárgyat tartalmazó Iparmúzeum teljes önállóságot kapott, s vezetőjévé Gaul Károlyi 
nevezték ki. A gyorsan fejlődő két intézmény számára az átépítések ellenére az épület szűknek bizo-
nyult. Hegedűs Károly, a Felső ipariskola igazgatója nyugdíjba vonulásakor 1914-ben a következőket 
irta jelentésében: „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 
A világháború éveiben a múzeumban hadikórházat, a Felső ipariskolában müvégtaggyárat rendeztek 

be. A világégés alatt és azt követően rohamosan romlott az ellátás, fokozódtak a gondok. Az 1930-as 
években a háború előtti költségvetés csak 25 százaléka állt az iskola rendelkezésére feladatai ellátásá-
hoz. Ennek is következménye a faipari szakosztály 1942-es 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 
működött a Kereskedelmi Minőségellenőrző Intézet. Az iparmúzeum fennmaradt könyvtára, a Techno-
lógiai Könyvtár előbb Országos sz. aki Könyvtár néven egyesült a Műszaki Dokumentációs Központ-
tal. majd 1958-ban új helyére, a Múzeum utcába költözött, ahol kezdetben mint az Országos Műszaki 
Információs Központ és Könyvtár működött, s napjainkban BME OMIK-ként folytatja tevékenységét. 
Eközben az intézményből 1950-ben kivált és önállóan folytatta képzési feladatait az épületgépészeti ta-
gozat, majd 1951-ben a malomipari tagozat. Az épületben megmaradt gépészképzés új fejezetét jelen-
tette 1969-ben a Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola létesítése. 

Az ipariskola és iparmúzeum céljaira készített épületegyüttes a XX. századi gyors fejlődés igényei-
nek kielégítése érdekében többször átépítésre került: toldalékokkal bővítették az udvari épületeket, a 
műhelyépületeket emeletráépítéssel növelték, megváltoztatták az épület belső szerkezetét, kisebb he-
lyiségeket. 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 - egy-
re kevésbé tudta ellátni feladatait. 

Minőségileg új fejezetett jelentett 2000-ben a Bánki Donát Műszaki Főiskola integrációja Budapest 
két másik elismert felsőfokú tanintézményével, a Kandó Kálmán és a Könnyűipari Műszaki Főiskolá-
val. A napjainkban 12 000 hallgató képzését folytató főiskola fő feladatának a gazdaság szolgálatát fo-
galmazta meg. a tudás és az ismeretek fejlesztésével, s magas szintű átadásával, valamint az innováció-
val. Az intézmény arra törekedett, hogy képzése színvonalas, a gazdasági és társadalmi élet változásai-
hoz igazodó, korszerű, a minőség folyamatos javítását alapkövetelménynek tekintve a felsőoktatási pia-
con jól értékesíthető, gyakorlatorientált legyen, és az ismeretek végzés után azonnal hasznosíthatóvá 
váljanak, a piac többi szereplőjével összevetve pedig mást. többet, jobbat kínáljon. 

A diplomaszintek kínálatában a főiskola meghatározó profiljának tekintette a BSc alapdiplomát, a 
megfelelő személyi és tárgyi feltételekkel rendelkező szakokon pedig bekapcsolódott a mesterképzés-
be. Emellett az intézmény részt vesz a felsőfokú szakképzésben, a szakirányú továbbképzésben, és a 
felnőttoktatásban. Az intézmény mérnök informatikus MSc szakra épülő Alkalmazott Informatikai 
Doktori Iskolája megnyitotta a lehetőséget a tehetséges, érdeklődő hallgatók számára a teljes akadémiai 
program teljesítésére. Á Budapesti Műszaki Főiskola ezzel teljesítette az egyetemmé válás felsőoktatási 
törvényben megfogalmazott követelményeit. 

Dr. Gáti József 
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